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Abstract  

Earlier this spring I was doing my teacher traniee where my main task was to teach religion to 

high school students. The classes which I was reponsible for and taught religion in were; Natural 

Science programme, Economics programme and Business -and administration programme. The 

latter nationalprogram is a practical eucational programme. In my preperation of my own 

lessons I reaslised I needed teaching material. I was advised, by a teacher at the school, to 

choose two different textsbooks so that I would be able to accomodate different needs within 

the three groups. The accommodate was needed since I was told that the students who were  

part of the practical programme don´t like to read as much as the others, they would need a less 

advanced book. This discussion intrigued me and made me wonder ho textbooks are chosen to 

accommodate the different needs of all pupils. This essay will present a few problem areas that 

religions teachers have to deal with. Some of theses problem areas are; how do teachers choose 

textsbooks depending on the type of student group that religious teaching is taught in,  is the 

textbook selection handled differently depending on whether the teaching is done in a practical 

programme, or a theoretical programme, in this case how? I decided to interview four high 

school teachers for this essay. The result gave me a broader knowledge about teachers 

difficulties during the text book selection process. All four respondents has several things in 

common but especially one thing. They all agree to the lack of time in religous education as a 

tremendous issue that shoud be discussed on a political level. Equivalent education is also 

discussed as a problem when it comes to the definition  as the syllabus and curriculum does. 

The main question these teachers asks themselves is: How am I supposed to put equivalent 

education into practice?  
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Förord  

Jag vill  börja med att tacka de fyra respondenter som avsatte tid för mig och gjorde denna 

uppsats möjlig. Hade det inte varit för dem hade denna uppsats inte varit möjlig att 

genomföra.  

Ett stort tack till min ständigt stöttande handledare Gunilla Gunner, som under 

skrivarprocessen givit mig mycket bra konstruktiv kritik och oerhört bra feedback. Tack för 

ditt tålamod.  

Slutligen vill jag tacka vänner och familj som haft tålamod med mig och min frustration under 

denna tid.  
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1.Inledning 

Tidigare i vår utförde jag en åtta veckor lång Verksamhetsförlagd utbildning där min 

huvudsakliga uppgift var att undervisa i religionskunskap. Undervisningen skedde på tre olika 

gymnasieprogram; Naturvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt på Handels- och 

administrationsprogrammet. Det sistnämnda programmet tillhör de praktiska programmen i 

gymnasieskolan. För att kunna genomföra min undervisning krävdes läromedel och material. 

När läromedelssektionen påbörjas och slutligen genomförs gör läraren ett aktivt 

ställningstagande till vilket läromedel som lämpar sig bäst för den planerade undervisningen. 

De läromedel som fanns till mitt förfogande var ämnade för kursen Religion 1 på gymnasiet. 

Eftersom jag undervisade på olika typer av program fick jag rådet att välja ut två skilda böcker, 

alltså inte samma lärobok för alla elever. Självklart ifrågasatte jag detta. Svaret jag fick var mer 

eller mindre formulerat ” De elever som läser praktiska program läser inte särskilt mycket och 

uppskattar gärna en ”lättare bok, jämfört med de som läser teoretiska program” – en lärare på 

skolan  där jag utförde min VFU.  

Detta väckte min nyfikenhet för hur läromedel anpassas till elevgrupper på de olika nationella 

gymnasieprogrammen och därmed valde jag att gå vidare med frågorna som jag ställde mig 

själv. Som blivande lärare är jag väl medveten om problematiken med att finna och tillämpa 

relevant litteratur till undervisningen. Efter denna erfarenhet på min VFU blev denna kännedom 

ännu mer distinkt och bekräftad. Under mitt materialsökande låg intresset i att hitta tidigare 

forskning som rör liknande ämne. Fokus låg i att söka efter forskningsområden som tidigare 

ställt liknande frågor som jag gör i undersökning. Mitt sökande gav mig inte särskilt mycket 

gällande tidigare forskning. Min utgångspunkt blev således de intervjuer jag har samt en del 

litteratur och avhandlingar.  

Malin Löfstedt, lektor i religionsdidaktik och etik vid Uppsala universitet,  har tillsammans med 

några andra lektorer, docenter, doktorer och professorer publicerat en antologi som behandlar 

ämnet religionsdidaktik. Löfstedt belyser vikten av religionsundervisningens utformning och i 

hur stor utsträckning den präglar elevernas kunskaper om religion. Antologin de publicerat går 

under namnet Religionsdidaktik : mångfald, livsfrågor och etik i skolan, utgiven 2011 som varit 

av stor relevans för min uppsats.   

 

 



6 
 

 

Enligt Skolverkets regelverk är den svenska skolan skyldig att ge en likvärdig undervisning. 

Den skall vara anpassad till varje enskild elevs behov och förutsättningar. Gymnasieskolan ser 

annorlunda ut jämfört med grundskolan, där alla elever beroende på årskurs läser gemensamma 

ämnen på en nationell nivå. Gymnasieskolans olika program formar undervisningen, 

ämnesplanerna samt vilka kurser som läses. De gemensamma ämnena som läses oavsett 

program är; svenska, engelska, matematik, idrott och hälsa, historia, religionskunskap, 

samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) samt naturvetenskap. Dessa 

ämnen läses oavsett om det är teoretiskt program eller ett praktiskt program. (LGY 11) 

 

1.2 Syfte 

Denna uppsats kommer att beröra ett forskningsområde där likvärdig undervisning står i fokus 

samt hur religionsläromedelsselektionen präglar lärares undervisningsupplägg och deras 

förhållningssätt till likvärdig undervisning. Varför detta område kom att bli aktuellt för min 

undersökning beror på en tidigare upptäckt som jag gjorde under min Verksamhetsförlagda 

utbildning (VFU) som nämndes i inledningsdelen ovan. Syftet med denna uppsats  är att ta reda 

på lärares förhållningsätt till likvärdig undervisning samt läromedelsselektion men även  kunna 

öka förståelsen kring svårigheterna lärare stöter på i religionsundervisningen. Jag hoppas att 

denna uppsats kommer kunna bidra till en ökad förståelse kring vilka svårigheter som 

religionslärare stöter på men även hur dessa svårigheter hanteras ur ett didaktiskt perspektiv.  

 För att kunna genomföra detta på bästa har jag valt att utgå ifrån dessa frågeställningar:  

Frågeställning:  

1. Hur ställer sig gymnasielärare till likvärdighetsfrågan i religionsundervisningen? 

2. I hur stor utsträckning tar lärarna hänsyn till likvärdighetsfrågan vid läromedelsselektionen? 

3. Hanteras läromedelsselektionen annorlunda beroende på om undervisningen sker på ett 

praktiskt program eller ett teoretiskt program, i sådana fall hur?  

 

 



7 
 

1.3 Bakgrund 

Definition av begreppet likvärdig undervisning 

Nedan följer en kort beskrivning om hur Skolverket ställer sig inför vad likvärdig utbildning 

innebär och hur den bör tillämpas.  

Vad innebär likvärdig utbildning? För att besvara den frågan är det lämpligast att se vilka 

regelverk som Skolverket har och hur de tillhandahålls.  Enligt Skolverket och läroplanen för 

gymnasieskolan skall undervisningen anpassas till varje enskild elevs förutsättningar och 

behov. Genom de nationella målen sätts normerna för likvärdigheten i undervisningen, oavsett 

var i landet den bedrivs. Tyngdpunkten ligger i att det skall skapas förutsättningar för elevernas 

olika behov, hänsyn ska tas till de rådande skilda kunskapsnivåerna samt behoven. Med detta 

sagt innebär det inte att utformningen av undervisningen skall se likadan ut landet runt eller att  

resurserna fördelas lika överallt.  Målen som varje gymnasieskola i Sverige skall uppnå lyder; 

• på ett nationellt yrkesprogram inom gymnasieskolan ges möjlighet att uppnå kraven 

för en yrkesexamen som innebär att eleven har uppnått en av branschen godtagbar 

nivå av yrkeskunnande för att vara väl förberedd för yrkeslivet, 

• på ett nationellt högskoleförberedande program inom gymnasieskolan ges möjlighet 

att uppnå kraven för en högskoleförberedande examen som innebär att eleven har 

tillräckliga kunskaper för att vara väl förberedd för högskolestudier.  

(SKOLFS 2011:144) (Läroplan för gymnasieskolan,2011) 

Definition av begreppet läromedelsselektion 

Varje enskild ämneslärare ansvarar för vilka läromedel som lämpar  sig bäst för den planerade  

undervisningen. Vid läromedelesselektionen tar läraren ifråga ett aktiv ställningstagande som i 

sin tur formar undervisningens innehåll. Denna selektion  grundar sig på många faktorer; 

elevgrupp, tillgång till läromedel på skolan, lärarens intresse för läromedel samt styrdokument 

och läroplaner som hänvisar till vilka kunskapsområden som skall beröras för att 

kunskapskraven skall uppnås. (Hartman, 2011) 
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Definition av begreppet likvärdighetsfrågan 

Denna uppsats rör ett religionsdidaktiskt område där fokus ligger på likvärdig undervisning 

samt hur läromedelsselektionen går till. Eftersom det sker en del upprepningar av begreppet 

likvärdig undervisning samt likvärdighetsfrågan har jag valt att omformulera detta begrepp, för 

läsbarhetens skull och därav underlätta för läsaren då det inte skall ske upprepningar. Ett annat 

begrepp som bör förtydligas är likvärdig undervisning. I de styrdokument jag använt mig utav 

formuleras det likvärdig utbildning men jag har valt att skriva om likvärdig undervisning då 

fokus i denna uppsats ligger i den enskilde lärarens undervisning och inte i hela skolväsendet 

eller skolsystemets utbildning, därav denna omformulering.  

 

 

Förmågor och centralt innehåll hämtat ur Läroplanen för gymnasieskolan 2011 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna  förutsättningar att utveckla följande; 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar  och perspektiv.  

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

 3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt 

förmåga att analysera dessa.  

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.  

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra 

religioner och livsåskådningar.  

 

Centralt innehåll (LGY11) 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll: 

• Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 

hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.  

• Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner.  
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• Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 

 • Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och 

livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida 

händelser.  

• Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten.  

• Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa kan 

tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott samhälle 

kan vara.  

• Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga  världsreligioner, 

livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. (Läroplan för gymnasiet, 2011) 
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1.4 Disposition 

Inledningsvis följer en kort beskrivning om hur intresset för denna uppsats väcktes samt vad 

som ligger till grund för att denna uppsats. Därefter följer en syftesformulering till vilket 

område som undersöks. I syftesformuleringen framkommer även frågeställningen som styrt 

denna uppsats riktning samt upplägg. Bakgrundsdelen ger läsaren en större förståelse för de  

begrepp som sätter sin prägel på uppsatsens syftesformulering. Under rubriken ”Material och 

metod” följer en redogörelse för vilken metod som varit aktuellt för denna undersökning men 

även under denna del presenteras mitt primärmaterial samt sekundärmaterial kortfattat. Därefter 

följer teoridelen som hänvisar till tidigare forskning kring ämnet likvärdig undervisning samt 

läromedelsselektion. I analysdelen presenteras intervjurespondenternas svar på frågeställningen 

som varit grunden till min uppsats. Slutligen följer en diskussion kring analysen och därefter 

följer egna reflektioner.  
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1.5 Material och metod.  

Under mitt materialsökande letade jag efter tidigare forskning som kunde stärka min studie 

samtidigt ge mig perspektiv kring ämnet. Till min besvikelse fanns det väldigt ont om tidigare 

forskning som rör liknande ämne som denna uppsats tar upp, vill säga lärares förhållningsätt 

till hur likvärdighet omsätts i praktiken vid val av läromedel . Detta resulterade i att min studie 

grundar sig på semistrukturerade intervjuer samt att mina frågeställningar grundar sig på ett 

religionsdidaktiskt perspektiv som läroplaner och styrdokument som stöd.  

Vid syftesformuleringen stötte jag på en del problemområden vid litteratursökningen varvid jag 

tog beslutet att intervjua fyra ämneslärare i religion på gymnasiet. Huvudsyftet med 

intervjuerna var att ta reda på fyra lärares förhållningsätt till likvärdig undervisning samt hur 

processen vid läromedelsselektionen ser ut. Den mest lämpade metoden för min studie var 

semistrukturerade intervjuer. Respondenterna för mina intervjuer har liknande befattning; 

gymnasielärare med olika ämneskombinationer, gemensamt för samtliga lärare är att de 

undervisar i religionskunskap. Dessa undervisar på yrkesförberedande program samtidigt som 

de undervisar på teoretiska program. Under metoddelen följer en beskrivning av 

respondenterna. Primärmaterialet består utav semistrukturerade intervjuer.  

Mitt sekundärmaterial består utav tidigare forskning som rör liknande ämne. Litteraturen som 

valts för denna forskning är baserad på religionsdidaktik samt läromedelsanalyser. Valet av 

denna typ av litteratur var givet i ett tidigt skede av undersökningsprocessen då det var högst 

relevant för min undersökning.  

- Religionsdidaktik- mångfald livsfrågor och etik  skolan- Malin Löfstedt.  

- Religionsdidaktik- om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen- Carl E. 

Olivestam. 

Mitt undersökningsområde grundar sig i undervisning och därmed stöds den med Skollagen 

samt Läroplanen för gymnasiet 2011 (LGY11). Till min hjälp använde jag mig utav 

metodboken Metod helt enkelt, en introduktion till samhällsvetenskaplig metod skriven av Ann 

Kristin Larsen. Intervjumetoden som jag använde mig utav var s.k. strukturerade intervjuer. 

Med detta menas att frågorna är färdigformulerade i förväg samt att de följer en viss ordning. 

Utformandet av denna typ av frågor bidrar till att respondenterna ges en chans till besvara frågan 

på ett mer öppet samt ledande vis (Larsen, 2009: 84). 
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Semistrukturerade intervjuer som metod. 

Eftersom jag intresserar mig för lärares förhållningssätt till vad likvärdig undervisning innebär 

samt hur de tänker kring selektionsprocessen av läromedel var det självklart för mig att 

intervjuer kommer att utgöra min metod. Eftersom respondenterna velat förbli anonyma 

kommer dem att kallas för A,B,C och D. Anledningen till detta är att förenkla läsningen. Lärare 

A är 37 år gammal,  arbetar på en gymnasieskola sedan 10 år tillbaka och undervisar i psykologi 

och religion på Handels- och administrationsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt 

Naturvetenskapsprogrammet. B är 28 år gammal,  är nyutexaminerad vilket innebär att hen 

endast har arbetat som gymnasielärare i ett år, B undervisar i svenska och religion på Barn- och 

fritidsprogrammet samt Samhällsprogrammet. Lärare C är 44 år gammal och har arbetat som 

gymnasielärare i 19 år och på nuvarande skola i sedan 10 år tillbaka. Hen undervisar i alla 

samhällsinriktade ämnen, däribland religion på Fordons- och transportprogrammet, Handels- 

och administrationsprogrammet samt på Samhällsvetenskapsprogrammet. Lärare C och D 

arbetar på samma gymnasieskola. Lärare D pensioneras inom ett år och har sedan sin examen 

arbetat på samma gymnasieskola. D undervisar i engelska, svenska och religion på 

Samhällsprogrammet samt Bygg- och anläggningsprogrammet. Jag har medvetet valt att 

redogöra för mina respondenters ålder eftersom det har betydelse för  min studie. Skälet bakom 

de stora åldersskillnaderna mellan mina respondenter var ett strategiskt val. Min tanke var att 

se hur mycket tankesättet och förhållningsättet skiljer sig åt beroende på erfarenhet och ålder.  

 Under tiden som jag letade efter respondenter fick jag några återbud och inställda intervjuer. 

Detta resulterade i att jag har fyra respondenter, tanken var från början att jag skulle ha sex 

respondenter men som ovan nämnt ställdes en del intervjuer in.  

Intervjuerna skedde på respektive skola som varje lärare arbetade på. Tiden för varje intervju 

var 60 minuter.  I början av varje intervju presenterades ämnet som intervjufrågorna kommer 

att beröra och sedan fick respektive lärare berätta om sig själv och sin yrkesroll. Varje intervju 

spelades in och har sedan transkriberats. Som tidigare nämnts valde jag semistrukturerade 

intervjuer, detta innebär att intervjun inleds med en öppen frågeställning men succesivt blir 

frågorna med avsmalnande och fokusinriktade, detta bidrog till att intervjuerna inte blev 

identiska med varandra, situationen och det flödande samtalet avgjorde slutresultatet. 

Frågeställningarna till intervjun formulerades utefter min syftesformulering. Frågeställningarna 

återfinns i en bilaga till uppsatsen. 
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1.6 Teori  

Definition av begreppet läromedel samt en kort historisk överblick över statens rätt att 

granska läromedel.  

Så länge som religionsundervisning ägt rum har läromedel haft en central roll, oavsett om det 

gäller husförhören i socknen eller om det gäller dagens religionsundervisning på skolorna 

runtom i landet. Vad som definieras som ett läromedel är den huvudsakliga frågan  och för att 

få svar på den frågan krävs en kort historisk överblick över vad styrdokument och skolrelaterade 

institutioner haft för resonemang kring begreppet läromedel. 

Enligt Skolverket har dagens multiteknologiska samhälle format skolans värld, däribland 

definitionen av vad läromedel innebär. 1971 skrevs en förordning där definitionen av läromedel 

lyder: "alla de resurser som kan användas i en undervisningssituation".  Idag finns ingen sådan 

distinkt definition av läromedel i skolförordningen. En förklaring till vad som kan definieras 

som läromedel gjordes av Statens Institution för läromedel (SIL) och därmed myntades 

begreppet ”basläromedel”. Detta begrepp innefattar läroböcker såsom kursböcker, textböcker 

men även talböcker och arbetsinstruktioner ämnade för läraren. Den främsta olikheten idag 

jämfört med år 1971 är att det ryms mer material in under begreppet läromedel; TV, film, 

tidning, teater, serier, spel/digitala spel och datorer. Samtidigt vill Skolverket hävda att 

läromedelsbegreppet är föränderligt då skolsystemet tillsammans med styrdokument ständigt 

är under förändring. (Skolverket.se) 

 

I hur stor utsträckning är skolans läromedel statligt granskade? 

I en rapport från Skolverket finns det statistik som visar i hur stor utsträckning läromedlen varit 

granskade under åren. Mellan åren 1938 – 1974 var staten med och granskade alla läromedel i 

förväg. ”Från 1974 granskades enbart läroböcker i SO- ämnen. 1983 försvann statens möjlighet 

att godkänna eller underkänna ett läromedel, men man hade fortfarande möjlighet att avge ett 

omdöme om det” (Skolverket.se). 

1991 upphävdes det statliga kravet på läromedelsgranskningar vilket medförde ett större krav 

och ansvar på undervisande lärare att självmant utan regelverk granska läromedel.  
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Professor Sven Hartman hävdar starkt att om religionsundervisningen skall utföras så objektivt 

som möjligt förutsätts lärare att göra ett aktivt ställningstagande vid läromedelsselektionen. 

Detta ställningstagande sker tidvis medvetet, tidvis omedvetet. Med detta menar han på att 

lärare ideligen har en trygg och säker inställning till sin undervisning och detta bidrar till att 

selektionen ofta sker i ett ”hemmablint” tillstånd. Läromedelskulturen på respektive skola 

påverkar lärarens selektion av läromedel men även en annan avgörande faktor är skolans 

rådande ekonomi. Hartman talar om ett antal olika perspektiv som bör tas hänsyn till gällande 

religionsundervisningen, ett utav dessa perspektiv behandlar läromedelsselektionen i 

religionsämnet. Detta läromedelsperspektiv innefattar läromedel, stoff och material men även 

hur denna selektion bör gå till. En strukturerad och välorganiserad selektion är nästintill ett 

måste för att religionsundervisningen skall ske objektivt (Hartman, 2011). 

 

Vad innebär likvärdig undervisning?  

För att definiera betydelsen av likvärdig undervisning bör ett steg tas tillbaka för att granska 

hur Skolverket definierar detta. Vad syftar likvärdig undervisning till samt vilka regelverk 

existerar som stärker den? Som tidigare nämnt har jag valt att omformulera begreppet likvärdig 

utbildning till likvärdig undervisning, eftersom fokus i denna uppsats ligger i den enskilde 

lärarens undervisning och inte skolväsendets utbildningssystem.  

Under mandatperioden 2006-2010 lades ett förslag på en ny skollag samt nya läroplaner fram. 

2011 gick den länge pågående diskussionen kring nya läroplaner för skolan i kraft, då förskola, 

fritidshem, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola samt gymnasiesärskola erhöll en ny 

läroplan. I Lgy11(Läroplanen för gymnasieskolan) står det tydligt vad likvärdig utbildning 

innebär samt hur denna likvärdiga undervisning skall tillgodose varje enskild elevs behov. Vad 

som menas med ”varje enskild elevs behov” kan verka diffust, oklart och kan förbli en öppen 

tolkningsfråga. Tolkningsföreträdet åligger främst hos undervisande lärare som i sin tur styrs 

utav skolledningen på respektive skola. Såhär formulerar Skolverket likvärdig undervisning;  

Skollagen föreskriver att utbildningen inom varje skolform ska vara likvärdig, oavsett var i 

landet den anordnas. Normerna för likvärdigheten anges genom de nationella målen. En 

likvärdig utbildning innebär inte att undervisningen ska utformas på samma sätt överallt eller 

att skolans resurser ska fördelas lika. Hänsyn ska tas till elevernas olika förutsättningar, behov 

och kunskapsnivå. Det finns också olika vägar att nå målen. Särskild uppmärksamhet ska ägnas 

åt de elever som av olika anledningar har svårigheter att nå målen för utbildningen. Därför kan 
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undervisningen aldrig utformas lika för alla. Skolan har ett särskilt ansvar för elever med 

funktionsnedsättning. (Lgy11) 

Skolan som institution, organisation och politiskt styrd arena.  

Ulla Gadler, lektor på Linnéuniversitetet skrev 2011 en avhandling En skola för alla – gäller 

det alla? Statliga styrdokuments betydelse i skolans verksamhet , där ämnet likvärdig 

undervisning ligger till grund. Att skolan konstateras vara en institution som olika aktörer 

tillsammans skapat är inget nytt, denna s.k. institution är en socialt konstruerad verksamhet där 

människors föreställningar, gemensamma intressen och värderingar kommer till uttryck. Gadler 

hävdar att ingen institution är självbärande och självständig. Den är beroende av sina aktörers 

intresse och en syftesformulering. Samtidigt som skolan är en institution är den även en 

organisation som styrs ovanifrån i form utav statliga styrdokument som i sin tur är under ständig 

förändring. Skolans skyldighet i detta forum blir att följa de direktiv som ges (Gadler:2011). 

Gadler talat tidigt i sin avhandling om de nya styrdokumenten som trädde i kraft 2011 och 

vilken genomslagskraft de haft på den nuvarande svenska skolan.  Hon menar att skolans ansvar 

ligger i att individanpassa undervisningen för eleven, särskilt elever i behov av extra stöd. Sedan 

det nya betygsystemet tillkommit har lärare blivit överösta med krav från skolledningen om att 

elevernas prestation ständigt skall finnas dokumenterat i form av skriftliga omdömen.  

Gadler menar att detta resulterar i ett konstant kontrollbehov som styrs ovanifrån som i sin tur 

leder till mindre tid för att individanpassa undervisningen. Gadler talar om skolan som en 

kunskapsberoende plattform som förutsätts ha kunskapsorienterade, kompetenta samt erfarna 

tjänstemän. Dessa tjänstemän betecknas som lärare och rektorer. För att eleverna skall uppnå 

uppsatta mål och krav krävs denna typ av tjänstemän för att tillgodose elevernas behov 

(Gadler:2011).  

Det som nu händer i den svenska skolpolitiken är att det uppstått en skiljelinje mellan 

de som uppfattar att det är det enskilda barnet som ska kontrolleras och bedömas med 

avseende på såväl kunskapsutveckling som social utveckling och de som anser att det 

är miljön, dvs. skolans organisation och personalens människosyn och kunskapssyn 

som har en stark påverkan på elevens möjligheter till kunskapsutveckling och social 

utveckling(Gadler, 2011:19 ) 
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Lärarutbildningens utveckling samt dess påverkan på lärarprofessionen. 

De tjänstemän som arbetar på skolan erhåller krav och förväntningar på sig om hur den 

likvärdiga undervisningen bör  ske.  Dessa direktiv är konstruerade av politiker som fastlägger 

mot vilken riktning skolan skall styras samt hur den skall formas. Detta går i samklang med hur 

den likvärdiga undervisningen tillämpas på individnivå där lärares förhållningssätt och 

kompetens ligger till grund för undervisningsupplägget.  

Joakim Krantz, lektor vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet kom 

2009 med en avhandling, Styrning och mening   – anspråk på professionellt handlande  i 

lärarutbildning och skola, där fokus ligger på huruvida styrdokumenten styr den vardagliga 

verksamheten i skolan men även hur stor utsträckning styrdokumenten tas hänsyn till på 

lärarutbildningar runtom i landet.  

1948 framlade Skolkommissionen ett anspråk på den professionella läraren och formulerade 

hur denne professionen skulle tas till uttryck och bruk. (Krantz 2009,77) 

 Viktigast torde dock vara den frihet, som den enskilde läraren tillerkännes, och den 

möjlighet till utveckling som yrkesman skolan ger honom. I de flesta skolformer har 

lärarna hittills känt sin frihet alltför mycket begränsad av kursplaner och examina. 

Deras möjligheter att experimentera på egen hand har varit för små (SOU 1948 s. 15) 

 

Krantz avhandling ger en historisk överblick över hur lärarprofessionens utveckling sett ut 

genom åren samt lärarutbildningarnas förhållningssätt till denna ständigt föränderliga 

profession men även de krav som ställs på lärarutbildningarna. Demokratiska värden och frihet 

som präglar formuleringen av den professionella läraren år 1948 ändras  radikalt när 

Skolkommissionen framlägger ännu ett nytt anspråk på lärarprofessionen under 1970-talet. 

Plötsligt talades det betydligt mindre om lärarens frihet och autonomi, resultatet blev att det 

kollegiala arbetssättet och ett mer kollektivt tänk föredrogs alltmer. Samtidigt som detta skedde 

lades det även fram ett annat krav från Skolkommissionen. Kravet förutsatte att lärare hade 

kompetensen  och förmågan att undervisa ur ett demokratiskt perspektiv som tillhandahöll 

demokratiska värden, människosyn samt tillgodose människors behov (Krantz 2009, 80).  
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Under 1980-1990- talet skedde det framstående förändringar i det svenska skolväsendet samt 

utformandet av landets lärarutbildningar. Tidigare fördes det debatter såsom lärarens 

profession samt vilka värdefulla värderingar som bör föras över till eleverna via undervisning. 

Fokus skulle riktas från lärares profession till ett mer didaktiskt arbetssätt, såväl på 

arbetsplatser som på lärarutbildningar runtom i landet. 

Från politiskt håll ser man sig föranledd att framhålla att ”kopplingen mellan värderingar 

och kunskap” i en utbildning som ”syftar till personlighetsutveckling” inte ska få ”hindra 

att lärarutbildning byggs på vetenskaplig grund (Krantz 2009, 80) 

 

Kritiken mot högskolor och universitet var enorm. Främst slogs kritiken mot att 

lärarutbildningarna ansågs vara för snäva innehållsmässigt. Det ansågs att ämnesteorin på 

lärarutbildningarna skulle fyllas med stoff innehållande demokratiska värden, medborgerlig 

kompetens samt didaktiska perspektiv. Det ansågs vara lärosätenas  ansvar att kvalitén och 

resultat på lärarutbildningarna skulle höjas. Under 1980-1990- talet landade fokus på 

lärarutbildningarnas didaktik. Debatten som stod högt på agendan var huruvida den ”den nya 

läraren” skulle didaktisera sin undervisning. Till detta hör självklart lärarens förhållningssätt 

gentemot skolväsendet. Läraren utvecklas genom fortbildningar samt vidareutbildningar. 

”Läraren konstrueras som en person som måste vara flexibel och som ständigt demonstrerar 

sina kompetenser för att göra sig själv attraktiv på arbetsmarknaden” (Krantz 2009. s, 83).  

 

Religionsdidaktik, en ständigt föränderlig pedagogisk undervisningsmetod  

Relevant för min undersökning är huruvida religionsdidaktiken förändrats genom åren kontra 

hur den ser ut idag. Eftersom min undersökning grundar sig på likvärdighetsfrågan samt 

läromedelsselektionen inom religionsämnet är de högst relevant att se över utvecklingen som 

skett genom tiderna. Carl. E Olivestam ger i sin bok Religionsdidaktik- om teori, perspektiv och 

praktik i religionsundervisningen en rad olika teorier och perspektiv som ändrats under åren. 

Tabellen nedan redogör för den främsta utvecklingen inom religionsdidaktiken. 

Den vänstra spalten redogör för den tidigare religionsdidaktiken; tidigare dominerande 

undervisningsinriktning medan den högra redogör för den nuvarande religionsdidaktiken; 

kompletterande/förstärkande undervisningsinriktning. Denna reform skedde under 1960-talet. 
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Läromedelsstyrning i praktiken Livskompetensorientering 

Tolkningstraditionens version av 

dokument och urkunder 

Elevens tolkning av dokument och 

urkunder 

Ursprungsländerna i centrum Europa/Sverige-perspektiv 

Fokus på dogmer och 

lärouppfattningar 

Fokus på beteenden, myter och riter 

Fokus på det som särskiljer varje 

religion/riktning 

Fokus på et gemensamma inom 

religioner/riktningar 

Fokus på fakta,  religioner och 

monokulturer 

Fokus på elevens livsfrågor, etiska 

dilemman och mångkultur 

Livsfrågor studeras utan klar 

anknytning till religioner och övriga 

livsåskådningar 

Religioner och övriga livsfrågor 

studeras som svar på människors 

frågor om livet och tillvaron. 

Socialetiska frågor, t.ex. fred och 

internationell rättvisa 

Individualetiska frågor t.ex. 

livsmening, livskvalitet, könsroller 

medmänsklighet och framtidstro 
 

                                                                                                             (Olivestam 2006, 33) 

 

Olivestam belyser en markant förändring av religionsdidaktiken. Märkbart är att fokus ändrat 

riktning från ämnesfokus till ett mer elevcentrerat ämnesstoff. Olivestam menar på att denna 

stora förändring främst skett genom att de nationella styrdokumenten moderniseras och förnyas, 

därmed religionsdidaktikens enorma reform. Kursplanernas fokus och ämnesdidaktik i 

religionsämnet riktades från att tidigare ge färdiga bilder av religioner till att ge eleverna 

möjlighet till eget reflekterande över sitt eget leverne men likaså människor med andra 

trosuppfattningar (Olivestam 2006). Numera ser religionsämnet nästintill likadant ut jämfört 

med Olivestams tabell. I  LGY11 (Läroplanen för gymnasieskolan 2011) formuleras det tydligt 

vilka krav som ställs på eleven samt vilka huvudsakliga undervisningsområden som bör 

behandlas för att eleven skall ha möjlighet att uppnå kunskapskraven.  

I bakgrundsdelen finns ett utdrag ur Läroplanen för gymnasieskolan 2011 som visar på vilka 

krav som ställs på eleven men även vilka kunskapsområden som religionsämnet skall beröra 

under kursens gång.  Det finns en märkbar likhet i det utdraget jämfört med Olivestams tabell 

över var religionsämnets fokus ligger för närvarande.  
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Uppenbart finns en tydlig likhet i de krav som ställs på eleverna och deras ämnesfärdigheter 

jämfört med Olivestams tabell. Inom didaktiken är frågan Vad där fokus skall ligga medan det 

inom metodiken handlar mer om Hur. Olivestam hävdar att när kombinationen utav Hur och 

Vad sker har ämnesdidaktik skapats. Detta menar han, innebär att religionsdidaktiken både är 

interdisciplinär samtidigt som den är transdisciplinär, eftersom ämnet sträcker sig över flera 

dimensioner; vetenskap, vetenskapsteorier, lärandeteorier samt skolans vardag. Olivestam 

uttrycker sig ” …vilket utvecklats inom så kallad praxisnära forskning” (Olivestam 2006. s ,35) 

Olivestam talar om religionsundervisningens  huvudsakliga mål, förutom kunskapsförmedling 

av diverse religioner. Dessa mål formulerar Olivestam såhär; tolkningsidealet, dialogidealet, 

traditionsförmedlingsidealet, det etiska idealet, växtplatsidealet, individcentrerade idealet, 

samhällsfokuserade idealet samt slutligen det språkinriktade idealet. Dessa ideal, eller mål som 

Olivestam redogör för i sin bok landar i samma sak; allt handlar om ett ge eleven förutsättningar 

för att tolka religioner med en objektiv syn. Han talar om vikten av att undervisa om religioner 

men även etiska ämnen som eleverna kan relatera till. ”Det etiska idealet har elevens 

personlighetsutveckling och sociala kompetens  som högsta mål. Detta ideal kopplas till skolans 

värdegrund som hela personalen förutsätts dela” (Olivestam 2006. s, 141)   
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2. Analys  

2.1 Presentation av analysdelen  

Föregående del av uppsatsen redogör för en teoretisk ram för min undersökning. Krantz hävdar 

starkt att lärarprofessionen är ett socialt konstruerat fenomen som förväntas besitta en viss 

demokratisk grund, människosyn och samtidigt vara flexibel och tillgodose alla elevers 

individuella behov. (Krantz, 2009)  

 Som tidigare nämnt utförde jag i våras en åtta veckor lång VFU där mina huvudsakliga 

uppgifter kretsade kring religionsundervisning. Under denna tid upptäckte jag en åtskillnad i 

selektionen av läromedel till ämnet Religionskunskap 1 på gymnasiet. Åtskillnaden som skedde 

var tydligt särskiljande, då en mer avancerad  lärobok valdes till de elever som läser på 

teoretiska program och för de elever som läser praktiska program valdes det automatiskt 

läroböcker med betydligt mindre text och oerhört mycket mindre avancerade förklaringar. 

Motiveringen till detta lydde ”De elever som läser praktiska program läser inte särskilt mycket 

och uppskattar gärna en mindre avancerad bok jämfört med de som läser teoretiska program”. 

Efter denna snäva förklaring tog jag beslutet att gå vidare med att undersöka detta fenomen. 

Intresseområdet faller in i Skolverkets formulering samt definition av begreppet likvärdig 

undervisning och därmed huruvida selektionen av läromedel går till. Kanske till teoridelen!  

 

”Definitionen av likvärdig undervisning enligt Skolverket är extremt tolkningsbar trots att det 

finns tydliga begränsningar för vad den innebär och hur den bör tillämpas på bästa sätt för att 

kunna fylla sitt syfte” är svaret som ges av en lärare som blir tillfrågad att definiera begreppet 

likvärdig undervisning. Detta citat kom att bli en gemensam nämnare för samtliga respondenter 

i denna undersökning. Att likvärdighetsfrågan är mycket tolkningsbar samt svårdefinierbar är 

något samtliga respondenter anser. Under alla intervjuer upptäcktes ett tydligt yrkesspråk, en 

nästintill identisk inställning kring många frågor samt ämnen det talades om, oavsett befattning, 

ålder eller skolkultur.  
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2.2 Fyra lärare och deras syn på läromedelsselektionen  

Det är en oerhörd utmaning att undervisa i religion ur ett likvärdigt perspektiv, det finns 

många faktorer som spelar in. Vi talar om tid, läromedel, intresse, förkunskaper, 

styrdokument, läroplan och inställning till religion som ämne bland annat. Jag förstår 

konceptet med likvärdig undervisning och försöker på bästa sätt omsätta den i praktiken 

men jag ställer mig själv alltid frågor som ”hur likvärdigt arbetar jag?”  Lärare A 

Stycket ovan är ett citat från respondent A i denna undersökning. Lärare A undervisar i religion 

och psykologi i årskurs tre, på teoretiska samt praktiska program på skolan hen har arbetat på i 

tio år. A påstår sig ha god elevkontakt och ett fungerande lärarlag. Hen hävdar att skolledningen 

många gånger berömt hens arbete på skolan med utformandet av omdömesmatriser som 

används för att öka elevernas medvetenhet om den egna studiesituationen. A hävdar att 

religionsämnet är ett ämne där läraren inte ges lika mycket frihet i utformandet av 

kunskapsförmedlingen jämfört med psykologin. Hen menar på att i psykologin finns det ex 

antal psykologiska teorier att ta hänsyn till men det är lärarens uppgift att självmant selektera 

läromedel samt på egen hand värdera läromedel efter eget intresse. A menar på att inom 

religionsämnet fungerar det inte riktig på samma vis. Religionsämnet är ett känsligt och svårt 

ämne, selektionen av läromedel påverkar elevernas kunskapsinhämtning samt fördomar. Denna 

fråga leder riktningen in mot likvärdighetsfrågan vid selektionen av läromedel. A påpekar 

svårigheterna med läromedel som lämpar sig bäst  till elevgruppen samt vilka ekonomiska 

resurser som finns på skolan som mer eller mindre kan begränsa en lärare i valet av läromedel.  

Professor Hartman hävdar, som tidigare nämnts  att religionsundervisningen i skolan skall ske 

så objektivt som möjligt. Med detta menar han att det är lärarens ansvar och skyldighet att forma 

undervisningen i den mån så fördomar och ett ”vi och dem”- perspektiv inte får ta plats i 

klassrummet. Bakom denna objektivitet existerar det många faktorer såsom; läromedel, lärarens 

undervisningsupplägg, styrdokument samt skolans värdegrundspolicy. Under processen vid 

läromedelsselektionen tar läraren ett aktivt ställningstagande till vilket läromedel som lämpar 

sig bäst till såväl undervisningen som elevgruppen. (Hartman, 2011). (Vända tillbaka till 

respondent) 

Under intervjun med lärare B framkom det väldigt mycket frustration samt osäkerhet kring 

läromedelsselektionen men även kring likvärdighetsfrågan. B har arbetat som gymnasielärare i 

ett år när intervjun äger rum. Hen förklarar att det har varit svårt att hitta sin yrkesroll samt en 
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gemenskap i kollegiet med de andra lärarna. B undervisar i ämnena svenska samt religion på  

Barn- och fritidsprogrammet och Samhällsprogrammet. B trivs som lärare men önskar komma 

sina kollegor närmare då hen anser att arbetet som lärare ofta kräver ett kollegialt tänk kring 

många yrkesrelaterade frågor. B ger exempel på en del händelser då hen önskat få konstruktiv 

kritik från sina mer erfarna kollegor. B uttrycker tydligt svårigheten med den rådande 

situationen inom arbetslaget. Vid flera tillfällen har B tvingats gå till rektorn för rådgivning 

angående undervisning och diverse problem. Under samtalets gång kommer B ofta tillbaka till 

problematiken inom arbetslaget. Den största svårigheten anser B, vara läromedelsselektionen. 

Att på egen hand söka läromedel till undervisningen har givit B prestationsångest.  Hen anser 

att selektera relevant läromedel till undervisningen sätter press på lärarens kompetens, B menar 

att selektionen vore mer givande och kompetensutvecklande om den gjorts tillsammans i 

kollegiet. B delar inte denna åsikt med någon av de andra respondenterna, som jämfört med B 

finner läromedelsselektionen mycket givande och utvecklande, under förutsättning att den sker 

på egen hand. B upplever större svårigheter med läromedelsselektionen i religionsämnet än vad 

hen gör med svenskämnet.  

Svenska är ett sådant ämne där tolkning och fördomar inte riktigt tar lika stor plats som 

det gör i religionsämnet. I svenskämnet finns det ett ”rätt eller fel”-tänk hos eleverna, 

jämförelsevis med religion där det mesta handlar om vem som har ett tolkningsföreträde 

samt vilken religion som bär på den riktiga sanningen. Under religionslektionerna 

uppstår det ofta diskussioner och dessa diskussioner har sin grund i ett ”vi och dem”- 

synsätt. Lärare B 

Lärare C har arbetat som gymnasielärare i 19 år varvid hen arbetat på nuvarande skola under 

10 år. C undervisar i alla samhällsinriktade ämnen, däribland religion på Fordons- och 

transportprogrammet, Handels- och administrationsprogrammet samt på 

Samhällsvetenskapsprogrammet. C har en säker inställning till sin yrkesroll samt sina 

ämneskunskaper. C berättar att gemenskapen kollegorna emellan är stark och samarbetet 

fungerar oerhört bra. Denna gemenskap stärker självförtroendet till den egna yrkesrollen då 

mycket konstruktiv kritik ges. ”Med 19  års erfarenhet i bagaget har en lärare någorlunda koll 

på hur läromedelsselektionen skall gå till, men naturligtvis uppstår det situationer där jag 

ifrågasätter min kompetens”, detta sades av C då frågan om läromedel ställdes.  C resonerar 

kring ifrågasättandet och klargör distinktionen som görs vid val av läromedel till olika 

elevgrupper. Hen förklarar att elevgruppen avgör  läromedelsselektionen. Elever som läser på 
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de praktiska programmen tilldelas oftare en mer lättläst lärobok samtidigt som de som läser på 

teoretiska program får en betydligt mer avancerad bok. Med lättläst lärobok menar C att 

läroboken innehar betydligt mindre text, ofta större typsnitt, mindre förklaringar samt mer 

bilder. Dessa lättlästa läroböcker ger eleven en översiktlig bild av diverse religioner, fokus 

ligger främst på det tre abrahamitiska religionerna samt en kortare redogörelse för hinduismen 

och buddhismen. De lättlästa läroböckerna innehar väldigt lite text som rör etik, moral,  

livsfrågor och identitet. Läroböckerna som tilldelas de elever på teoretiska programmen 

innehåller mer text, mindre typsnitt, detaljerad beskrivning av fler religioner än endast de 

abrahamitiska religionerna. Vid varje kapitelslut finns instuderingsfrågor samt flera kapitel som 

rör etik, moral, livsfrågor samt identitet. C berättar varför denna åtskillnad görs.  

Vi på skolan ser en enorm olikhet på elevgruppernas intresse för kunskapsinhämtning 

samt ämneskunskaper. Därav tog vi beslutet att göra en åtskillnad på läromedel. Vi vill 

ge eleverna en möjlighet att uppnå kunskapskraven. Vi har upptäckt en enorm skillnad 

på studieresultaten när vi valde att göra denna åtskillnad. Lärare C 

 Lärare D undervisar i engelska, svenska och religion på Samhällsprogrammet samt Bygg- och 

anläggningsprogrammet på skolan som hen arbetat på sedan sin examen. D har en trygg och 

bekväm inställning till sin yrkesroll men påpekar även att det känns väldigt skönt att snart 

pensioneras. D arbetar i samma arbetslag som C, de delar även arbetsrum. Strax innan intervjun 

sker har C och D tillsammans med andra lärare suttit på ”läromedelskonferens” där nya 

läromedel inför kommande läsår beställs in. D delar åsikt som C, att det bör göras en åtskillnad 

på läromedel till elever som läser på olika typer av program. Hen menar på att ofta har elever 

från praktiska program svårare att koncentrera sig under teoretiska lektioner och har en negativ 

inställning till läsning men även till skolan över lag.” Denna inställning påverkar i synnerhet 

klassrumsklimatet vilket resulterar i att undervisningen blir en utmaning med dessa elever”, 

säger D. Hen redogör hur klassrumsklimatet påverkats efter beslutet om åtskillnad på läromedel 

togs. Detta har medfört mer arbetsro samt en annan inställning till inlärning, främst gäller detta 

de elever som läser på praktiska program samtidigt som studieresultaten ändrat riktning i en 

positiv bemärkelse. D hänvisar till Skolverkets definition av likvärdig undervisning; alla elevers 

rätt till en likvärdig undervisning samt att varje enskild elevs behov blir tillgodosedda.  

Krävs det en åtskillnad under processen vid läromedelsselektionen, må så vara. Vi ger 

eleverna en möjlighet att utveckla sina ämneskunskaper på deras kunskapsnivå,  med de 

hjälpmedel och läromedel som finns på skolan. Lärare D.  
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Religionsämnet var skolans värdegrundsbärande ämne fram till 1960-talet då det 

nykonstruerade ämnet samhällskunskap var tänkt att ta över. I nuvarande läge är samtliga 

ämnen värdegrundsbärande vilket betyder att religionsämnet återfått den roll det av 

traditionen alltid haft, men nu med nya förtecken, utan ensamrätt och med en värdegrund 

härledd ur såväl kristendomen som humanismens traditioner. (Olivestam 2006, 69) 

Samtliga respondenter delar åsikter kring religionsämnets relevans för elevernas religions- och 

världsuppfattning. Tillsammans med varje enskild skolas värdegrundspolicy har 

religionskunskapsämnet en oerhörd avgörande roll i elevernas resonemang kring 

identitetsskapande, etik, moral, världsomfattande frågor såsom religion och politik. Olivestam 

talar om riskerna med att undervisa om etik och moral i förbifarten utan någon uppföljning eller 

granskning. Varje religion och tradition bär på säregna etik- och moralfrågor som bör behandlas 

utifrån ett objektivt perspektiv. Risken med att inte följa upp dessa frågor kan resultera i ett 

fördomsfullt tänk kring diverse religioner. Att arbeta med en induktiv utgångspunkt innebär att 

behandla frågor som eleverna kan relatera till, såsom vardagshändelser samt vardagsetiska 

ämnen. (Olivestam, 2006) 

Tidigare nämnde lärare C och D att läroböcker som tilldelas elever på praktiska program 

innehar väldigt lite text som behandlar ämnen som etik och moral. Denna problematik har de 

löst genom att arbeta med eget material, såsom Internetkällor samt annat material. De beskriver 

svårigheten med läromedel som inte behandlar ämnen som är värdegrundsrelaterade. ”Oftast är 

det så att många elever inte läser och söker information utanför skolan, läroböcker är det enda 

de någonsin läst. Det blir deras enda informationskälla, det är mitt ansvar som lärare att se till 

att skapa en medvetenhet hos mina elever.” säger D. I motsats till D säger lärare A att det är 

lärarens skyldighet att påpeka vikten av källkritik men ansvarar inte för deras tolkning av källor. 

De läromedel som A nyttjar innehar väldigt mycket text kring livsbejakande frågor vilket 

resulterar i att hen sällan inhämtar material på egen hand. Samtidigt påpekar hen svårigheterna 

som uppstår vid selektionen, A anstränger sig för att undvika åtskillnad på läromedel men 

uttrycker tydligt att vid flera tillfällen har det förekommit att hen varit tvungen att göra denna 

åtskillnad. Den avgörande faktorn för åtskillnaden har varit bristande intresse för läsning samt 

en negativ inställning till avancerade läroböcker hos de elever som läser på praktiska program. 

Detta har bidragit till att A valt att erbjuda eleverna på praktiska program en mer lättläst bok 

samtidigt som eleverna på teoretiska programmen tacksamt tar emot en mer avancerad lärobok.  
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2.2 Avgörande faktorer vid selektionen av läromedel 

Lärare B uttryckte tidigare en osäker inställning till läromedelsselektionen varvid hen önskat få 

konstruktiv kritik från sina mer erfarna kollegor. Vidare under intervjun berättar B att hen ofta 

gör en distinkt skillnad på läromedel beroende på vilken typ av elevgrupp som undervisningen 

ämnar sig för. Denna åtskillnad har, lik de andra fallen en avgörande faktor; bristfälligt intresse 

hos elever som läser praktiska program. När frågan om vad det beror på ställs, ger B 

förklaringen;  

 Det är synd att säga detta men det är ett faktum och ett erkänt fenomen bland elever 

som läser praktiska program, det är en viss typ utav elever som går praktiska program 

jämförelsevis med elever som läser teoretiska program. Elever som läser på ett 

teoretiskt program förväntar sig tyngre läsning samt mer skrivuppgifter på ett annat sätt 

än vad de eleverna på praktiska program gör. Lärare B 

Detta leder samtalet till frågan om likvärdig undervisning samt hur den omsätts i praktiken vid 

selektionen av läromedel. Som ovan nämnt gör B en distinkt åtskillnad på läromedel, hen vill 

även påpeka sitt missnöje med detta tankesätt. B ställer sig ifrågasättande i frågan huruvida 

undervisningen sker likvärdigt då denna åtskillnad görs. Hen hänvisar till Skolverkets definition 

av likvärdig undervisning där det talas tydligt om alla elevers förutsättningar för att kunna 

uppnå kunskapskraven. När lärare utgår ifrån att en viss typ av elevgrupp inte intresserar sig 

för läsning  i lika stor utsträckning som en annan elevgrupp har läraren redan satt lägre krav 

och kommer därmed inte att förvänta sig särskilt mycket från sina elever, menar B. Trots denna 

medvetenhet väljer B att göra åtskillnad. När frågan om varför detta sker svarar B ”Jag har inget 

val, jag måste se till att eleverna uppnår kraven oavsett om jag anser detta vara rätt eller fel. 

Kulturen på denna skola fungerar på detta vis samtidigt som de ekonomiska resurserna 

begränsar mig”.  

En gemensam nämnare för de fyra respondenterna är att den rådande ekonomin på skolan 

begränsar dem i valet av läromedel. A berättade tidigt under intervjun att det finns många 

avgörande faktorer under processen vid val av läromedel och en av dem är ekonomin. Vid varje 

nytt läsår sker det läromedelskonferenser på skolor där ämneslärare tillsammans med 

skolledningen beslutar vilka nya läromedel som skall beställas. A redogör kort för de senaste 

två åren där lärare hindrats samt begränsats vid beställning av nytt läromedel eftersom 

kommunens samt skolans ekonomiska resurser inte varit tillräckliga.  Detta resulterar i att 
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eleverna tilldelas äldre läroböcker som inte uppdaterats sedan 1990-talet. Följden av den 

ekonomiska begränsningen resulterar i att läromedelsselektionen blir snäv.  

Tidigare nämnde C och D om läromedelskonferensen som ägde rum strax innan intervjun 

skedde. Vid varje ny termin beslutar ämneslärare tillsammans med skolledning vilka läromedel 

som skall beställas in. De avgörande faktorerna för beställning av läromedel är många men C 

berättar att det främst är ekonomin i varje kommun och på skolan som styr 

läromedelbeställningen. Denna begränsning ter sig  ett flertal olika sätt. Delvis har lärare endast 

tillgång till de existerande läromedlen på skolan, naturligtvis är de läromedel ett antal år gamla 

samt lärares frihet att selektera läromedel efter eget intresse begränsas. Som tidigare nämnt är 

C och D tillfreds med att det sker en åtskillnad vid val av läromedel beroende på vilken 

elevgrupp undervisningen ämnar sig för. När frågan om likvärdighetsfrågan under 

selektionsprocessen ställs svarar C och D nästintill identiskt; det bör ske en åtskillnad i de fall 

där elever pekar på mindre intresse för mödosamma undervisningsmetoder samt läsning. I 

överensstämmelse med elevernas bristande intresse för avancerat läromedel går såväl 

undervisningens upplägg inte att argumentera mot.  Råder det en viss inställning i klassen bör 

läraren anpassa och utforma undervisningen på de villkor som ges. Med hänvisning till 

Skolverkets definition av likvärdig undervisning förklarar D att denna åtskillnad görs i ett 

likvärdigt syfte, då varje elev har rätt till en likvärdig utbildning.  

2015 kom Lärarnas riksförbund ut med en rapport,  Kostnadsökning eller kvalitetsminskning 

En rapport om kommunernas kostnader för läromedel där alla kommuner i Sverige blivit 

ekonomiskt granskade under 2014. Vid varje bokslutsår redovisar samtliga kommunala skolor 

kostnaderna under det gångna året till Statistiska Centralbyrån.  Denna rapport syftar till att öka 

förståelsen kring den snäva ekonomiska situationen som råder på skolorna i Sverige. I denna 

rapport presenteras statistik som läromedelsföretagens branschorganisation Svenska läromedel 

fört under 2012. Resultatet i rapporten visar på utvecklingen kring resursernas fördelning. I 

kostnadsposten som rör läromedel ingår all form av undervisningsmaterial såsom datorer, 

tidskrifter, maskiner och verktyg som används till undervisningen, studiebesök, 

kulturaktiviteter, bokinköp samt alla kostnader för att kunna bedriva en fungerande 

biblioteksverksamhet. Sedan 1995 har läromedelsresurserna minskat med 17 %. Det har främst 

dragits ner på läromedel i tryckt form  (Lärarnas riksförbund, 2015).  

Samtliga respondenter anser att det är kommunens samt skolans ansvar att se till att den 

rådande ekonomin på skolan är tillräcklig vid läromedelsbeställning. Tre av lärarna berättar 
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om en ekonomisk problematik i respektive kommun som de arbetar i. Kommunens redan 

begränsade skolbudget som dessutom skärs ned ännu mer, blir kvittot på den rådande 

läromedelssituationen. Lärare A formulerar sig såhär ” Om kommunen snålar, får de räkna med 

att eleverna får läroböcker från 1990- talet och därmed inte blir likvärdigt behandlade jämfört 

med elever på andra skolor”. Vidare berättar hen att en del föräldrar påpekat att deras barns 

läroböcker inte är uppdaterade sedan 1990-talet då en annan läroplan låg som grund för det 

svenska skolsystemet. A förklarar att svårigheterna som uppstår när föräldrar ifrågasätter de få 

läromedel som finns till lärarens förfogande. Hen menar på att det strider mot kollegiets 

lojalitet gentemot skolledningen att diskutera den rådande ekonomin på skolan. Det skapas en 

motsägelsefullhet i situationen,  samtidigt som föräldrarna besitter en rättighet i att vara 

delaktiga i sitt barns skolgång strider det mot den outtalade lojaliteten gentemot skolledningen.  

 Respondenterna delar även med sig av några egna reflektioner kring religionsundervisningens 

positiva aspekter. De vill poängtera religionskunskapsämnets betydelse i undervisningen 

särskilt ur ett politiskt perspektiv med tanke på situationen runtom i världen. Lärare B säger 

såhär;  

 Jag har en skyldighet att ge mina elever en objektiv syn på religion men även ge dem en 

förståelse för hur fel det kan bli beroende på vem som tolkar religionen och sedan 

praktiserar den utifrån sin tolkning.  Jag har haft många diskussioner kring ISIS med 

mina elever och min förhoppning är att jag kunnat förmedla kunskap där de använder sig 

utav kritiskt tänkande.  
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2.3 Att omsätta likvärdig undervisning i religionsundervisningen under tidsbrist 

Under samtliga intervjuer kommer respondenterna tillbaka till likvärdighetsfrågan. Den 

ständigt återkommande frågan lyder: Hur skall jag omsätta likvärdig undervisning i min 

religionsundervisning när tiden inte räcker till? Som tidigare nämnts undervisar samtliga lärare 

i religion men även i andra ämnen. De anser att religionskunskapsämnet är ett svårt ämne att 

undervisa i med tanke på ämnets stoff. Med det menar de att religion är väldigt tolkningsbart 

och frågan om vem som besitter tolkningsföreträde är ständigt relevant att diskutera.  

Eftersom samtliga lärare undervisar på teoretiska såväl som praktiska program minskar tiden 

för att undervisa i religion på de praktiska programmen eftersom eleverna går ut på flera veckors 

praktik. Detta resulterar i att många undervisningstimmar går till spillo under praktiken. Denna 

problematik tar samtliga lärare upp som enorm utmaning. Tidigare redogjorde A för en del 

avgörande faktorer som styr undervisningen, en av de faktorerna var tid. A berättar att eleverna 

som läser praktiska program inte ges den tid som krävs för Religion 1 i lika stor utsträckning 

som eleverna på teoretiska program får. ” Eleverna får för lite tid för religionsundervisningen 

vilket gör att jag som lärare tvingas undervisa väldigt grundläggande eftersom tiden inte ger 

utrymme för en mer utvecklande, djupgående och reflekterande undervisning”.  Respondent  D 

ger liknande svar på frågan om likvärdig undervisning i religionsundervisningen. Hen hävdar 

starkt att ansvaret ligger hos skolledningen men även på en politisk nivå. D menar på att 

diskussionen kring tidsbristen för undervisningen på de praktiska programmen bör diskuteras 

på en högre nivå än endast i lärarrummet lärare emellan. Samtliga lärare uttrycker ett missnöje 

med den knappa tiden som existerar för tillfället men försöker på bästa sätt att utnyttja den korta 

tid som finns. De förklarar att religionsämnet är ett uppskattat ämne hos eleverna som själva 

påpekat den knappa tiden, särskilt eleverna på de praktiska programmen. 

Marie Lindskog, gymnasielärare i svenska, religionskunskap och historia skriver i en artikel för 

tidskiften Religion &Livsfrågor som utges av föreningen Lärare i religionskunskap, om 

utmaningen i att undervisa i religionskunskapsämnet med den knappa tiden som finns.. 

Lindskog menar på att religionsämnet bör få mer tid till sitt förfogande eftersom det är ett 

oerhört viktigt ämne som bör arbetas med ur många fler infallsvinklar och perspektiv än det 

som görs med den knappa tiden.  
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3. Sammanfattande diskussion 

Under min tid som lärarkandidat på gymnasieskolan upptäckte jag en distinkt åtskillnad på 

läromedel beroende på vilken elevgrupp som läromedlen ämnar sig för. Jag valde då att gå 

vidare med mina frågor, därav denna uppsats upprinnelse. Syftet med denna uppsats är att ta 

reda på lärares förhållningssätt vad gäller likvärdig undervisningen samt hur den omsätts i 

praktiken. Men även att öka förståelsen kring de eventuella problem som uppstår under 

läromedelsselektionen som ämnar till religionskunskapsämnet på de teoretiska såväl som de 

praktiska programmen på gymnasiet. Jag valde semistrukturerade intervjuer som metod 

eftersom jag ansåg att den metoden lämpade sig bäst för min undersökning. Efter 

genomförandet av denna undersökning ökade min förståelse för lärarprofessionens utmaningar. 

Denna förståelse ökade naturligtvis i samband med intervjuerna med fyra gymnasielärare.  

Under tiden som jag gjorde mina intervjuer upptäckte jag en nästintill identisk jargong bland 

mina respondenter vad gäller tolkning av likvärdig undervisning. Respondenterna hävdar ofta 

att likvärdighetsfrågan är svår att definiera och därmed omsätta den i religionskunskapsämnet 

eftersom faktorerna är många och avgörande för hur undervisningen skall ske, utifrån ett 

likvärdigt perspektiv. Lärarna  anser att de arbetar mot en mer likvärdig undervisning i alla sina 

ämnen men den största utmaningen ligger i religionsämnet. De hävdar att, eftersom 

religionsämnet är ett oerhört viktigt ämne där eleverna bör ges möjlighet att reflektera på ett 

mer nyanserat sätt krävs det mer tid. En lärare berättar att hen inte undervisar på det sätt som 

hen önskat, mer tid för reflekterande och mer diskussioner. En del av dem hänvisar till 

läroplaner och styrdokument när frågan om likvärdig undervisning ställs. De hänvisar till de 

centrala innehållen  i LGY11, men med den knappa tiden som finns till 

religionskunskapsämnets förfogande är stoffet alltför mycket. För att detta stoff skall få mer 

utrymme i undervisningen krävs det mer tid. En lärare hävdar att diskussionen om tid bör 

diskuteras på en politisk nivå där politiker som sitter i kommunen bör se över detta. Enligt 

Skolverket är den svenska skolan skyldig att tillgodose varje enskild elevs behov och 

förutsättningar för att kunskapskraven skall uppnås. Respondenterna poängterar svårigheterna 

kring läromedelesselektionen där den främsta avgörande faktorn handlar om skolans 

ekonomiska resurser men även hur likvärdighetsfrågan hanteras under processen av 

selektionen.  
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Av Skollagen framgår att utbildningen inom skolväsendet ska vara likvärdig oavsett var 

i landet den anordnas. Skolinspektionen har bland annat som uppgift att granska 

kvaliteten i skolan i relation till mål och andra riktlinjer. Skolinspektionen har under 

2011/2012 genomfört en kvalitetsgranskning av religionskunskap i gymnasieskolan. I 

granskningen ingår 47 skolor från hela Sverige. (Elisabeth Porath Sjöö, 2012, s. 3)  

Med detta citat i åtanke vill jag påstå att många lärare runtom i landet känner en enorm press, 

från skolledningen men även skolledningen. Håller undervisningen måttet för vad som kallas 

för likvärdig undervisning är en fråga jag vill tro många ställer sig ofta. Slutsatsen jag dragit 

utifrån mina respondenters svar kan jag hävda att det råder en viss frustration bland de lärarna. 

En ständigt återkommande aspekt  i denna undersökning är huruvida tiden räcker eller ej. Mitt 

syfte med denna uppsats var att ta reda på lärares förhållningssätt vad gäller likvärdig 

undervisning i religionskunskapsämnet samt hur lärare tänker kring läromedelsselektionen till 

religionsundervisningen. Mina intervjuer har givit mig en ökad förståelse samt ett bredare 

perspektiv kring definitionen av läromedel. Eftersom läromedel hanteras skilda beroende på 

vilken elevgrupp den ämnar sig för kvarstår diskussionen kring kravuppfyllelsen hos de elever 

som blir tilldelade en mindre avancerad lärobok, och därmed inte får chans till en mer nyanserad 

diskussion samt reflektion, som i sin tur är ett krav från Skolverket. Samtidigt som denna 

diskussion förs bör en annan aspekt lyftas; likvärdighetsfrågan. När den medvetna åtskillnaden 

av läromedel görs på grund av elevers bristfälliga intresse för studier och läroböcker, påstår 

lärare sig ha gjort ett aktivt ställningstagande där de bejakat likvärdighetsfrågan. Den ständigt 

återkommande fråga jag faller tillbaka till lyder; Hur likvärdigt är det att medvetet göra skillnad 

på läromedel beroende på elevgrupp?  
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3.1 Reflektioner kring resultatet 

Innan jag påbörjade denna undersökning var min syn på likvärdig undervisning något som jag 

tog för givet, skulle vara lätt att tolka och sedan omsätta den i praktiken. Under processens gång 

insåg jag lärarprofessionens stora utmaningar kring tolkningen av likvärdighetsfrågan. Läraren 

utbildas och formas under sin utbildning, till att besitta en viss ämneskunskap, ett didaktiskt 

tänk men även föregå med ett gott exempel med en demokratisk värdegrund. Jag vill påstå att 

denna demokratiska värdegrund även skall prägla lärarens undervisningsupplägg samt lärarens 

egna förhållningssätt till likvärdig undervisning. Min tidigare uppfattning om 

likvärdighetsfrågan kom att ändras en aning under tiden jag genomförde denna undersökning.  

Som det presenterades i analysdelen berättar respondenterna om svårigheten att omsätta 

likvärdig undervisning i praktiken, något som för mig var självklart och enkelt. Att lärare skall 

forma undervisningen på ett sådant sätt så att den tillgodoser varje enskild elevs behov 

förutsättningar kan låta som något enkelt. Men i hur stor utsträckning skall detta göras och på 

vems bekostnad sker detta? Vilket tillvägagångsätt skall läraren ha för att uppnå detta? Jag har 

funderat mycket kring dessa frågor och finner inte några konkreta svar.  

Under processen som läraren selekterar läromedel till sin undervisning tar läraren ett aktivt 

ställningstagande till vad hen anser vara lämpligt läromedel till den planerade undervisningen. 

Beroende på hur denna selektion görs präglar det undervisningens innehåll men även elevernas 

möjlighet att uppnå kunskapsmålen. Medvetenheten om den åtskillnad som görs på läromedel 

beroende på vilken elevgrupper som undervisningen ämnar sig till, gav mig en annan syn på 

likvärdig undervisning. När lärare  medvetet väljer bort läromedel som anses vara för avancerat 

för en viss elevgrupp anser läraren sig göra ett likvärdigt val och därmed givit eleverna en chans 

att utveckla sin kunskap på sin nivå. För att återkoppla detta till Skolverkets definition av 

likvärdig undervisning tvivlar jag på huruvida detta synsätt på läromedel är likvärdigt. För att 

koppla detta till min kommande roll som lärare har jag en del kvar att lära mig naturligtvis, men 

jag vill även påstå att denna undersökning givit mig otroligt mer än förväntat. Som lärare bör 

jag planera min undervisning på ett sådant sätt där styrdokument i form utav läroplanens 

centrala innehåll, kursplaner och betygskriterier ligger till grund för min planering. Men jag 

hoppas på att kunna hitta min egen yrkesroll där jag har friheten att välja relevanta läromedel.  
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4. Vidare forskning 

Under tiden som jag gjorde min research för denna uppsats stötte jag på några få tidigare 

forskningslägen,  där fokus ligger på läromedelsselektionen i religionskunskapsämnet ur ett 

likvärdighetsperspektiv. Ett forskningsområde som detta är väldigt relevant för den kommande 

generationen av elever men även för lärarkåren. Delvis för att bidra till en ökad förståelse kring 

frågeställningar som rör vid dessa ämnen men även i fortbildningssyfte för den nuvarande 

lärarkåren. Jag vill påstå att många lärare ställer sig liknande frågor som mina respondenter 

gjort och därmed behövs forskningen inom detta ämne.  
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Bilaga, intervjufrågor 

 

                                            Likvärdig undervisning. 

1.Om du skulle utgå ifrån LGY11, och försöka formulera vad likvärdig undervisning innebär, 

hur skulle du med egna ord formulera det? 

2.Känner du att ditt undervisningsupplägg är likvärdighetsanpassat? Hur? 

Vilka metoder använder du för det? 

3.Vilka utmaningar stöter du på gällande att försöka hålla en likvärdig undervisning? Hur 

ställer du dig inför de? 

 

                                           

                                            Läromedelsselektionen. 

1.Vilken typ av läromedel använder du dig utav ( böcker, tidningar, internet, eget material, 

media, nyheter) 

2.Vad är den avgörande faktorn vid ditt  val av läromedel? 

3.Hur ställer du inför likvärdighetsfrågan när det kommer till val av läromedel? Har det en 

avgörande roll i ditt val? 

4.Hur delaktiga är dina elever i selektionsprocessen? Är de medvetna om det aktiva valet som 

görs vid selektionen?  
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