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Abstract 

The study will examine how teachers relate to religious studies for middle school students. Religious 

studies are the oldest but also the most contested subject undergoing the most changes over time. The 

subject is far from being obvious. Politicians and people within the school community disagree about 

the subject’s content and its name, some within the school system but also politicians like to call it 

topic of life studies or belief studies, while others want to keep the name religion studies. Religion 

studies aims according to scientists and people within the school community to contribute to under-

standing of other people, tolerance and sympathy. Despite these positive evidence available on this 

subject, the issue is still the most discussed and contested topic available. Religion is an emotive sub-

ject that touches many different ways but it's interesting to find out how religious educators look at this 

because it is their topic. 

 

The purpose of this study has therefore been to find out how teachers with the subject religion for 

grades 4-6 look at religion. I have found that in previous studies is research on the topic mostly on stu-

dents' views on the subject. It is therefore interesting to extend the research and study only how reli-

gious educators think and look at the subject they teach. The issues that will be addressed and an-

swered is: How do the teachers look at the content? How do the teachers look at the literature? How do 

teachers look at the students' attitude toward religion? What do teachers do on their way to convey 

religious knowledge to the students? The study is characterized by a qualitative approach to gain better 

understanding about the subject. Depth interviews were conducted with four teachers of religion to 

answer and interpret the study's purpose. 

   

The results obtained have been able to confirm that there is a desire of educators to pursue an educa-

tion in which different approaches visibility of religion using a variety of methods and techniques. Re-

ligion studies considered to be a difficult subject to teach. There is a lot that should be changed and 

developed in the subject to improve the teaching and increase students' interest in religious knowledge. 

The literature is something teachers are not happy with, they want the literature to be renewed and 

adapted to the present. Most students have no interest in the subject and this problem can be solved by 

making the teaching more student-centered. A teacher’s attitude towards the subject is considered to be 

something that can affect students' attitude to religion 

 

Key words: religion, aspects of religion teachers, teaching and literature.   
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1. Inledning 

Inledningsvis kommer detta kapitel presentera studiens bakgrund och syfte som därmed mynnas ut till 

frågeställningar för att ge läsaren en uppfattning om vad uppsatsen kommer att belysa. 

 

1.1 Bakgrund 

Religionskunskap är det äldsta men också det mest ifrågasatta ämne som genomgått flest förändringar 

över tiden menar Olivestam (2006:9). Ämnets existens är långt ifrån att vara självklar inom skolvärl-

den. Politiker och människor inom skolvärlden är oense angående ämnets innehåll och dess benäm-

ning, vissa inom skolvärlden men även politiker och humanister vill kalla ämnet för livskunskap eller 

livsåskådning medan andra vill behålla namnet religionskunskap. Det är mycket fram och tillbaka 

inom detta ämne menar en pedagog som jag intervjuat inför denna studie. Pedagog D som jag har valt 

att kalla honom för menar att religionskunskap är ett känsligt ämne eftersom det ses som något person-

ligt för vissa människor. Pedagog D menar att det därför även kan vara väldigt svårt att komma på ett 

namn som kan göra alla nöjda eftersom alla tycker så olika om detta ämne och dess innehåll. Jag vill i 

denna studie undersöka religionslärares synsätt på religionskunskap och har valt att fokusera mig på 

årskurs 4-6. 

 

Lpo 94 tar upp vilken människosyn skolan förväntas ha hand om. Det står att skolan skall gestalta och 

förmedla människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med utsatta och svaga (Utbildningsdepartemen-

tet, 1994, s7). Mycket av det som står ovan är sådant som kan behandlas inom religionskunskapen. 

Lpo 94 tar även upp att kunskap förekommer i olika former eftersom alla lär sig på olika sätt. Hartman 

menar att religionskunskapslärare måste lära ut kunskap på olika nivåer under religionsundervisningen 

för att kunna leva upp till läroplanens mål (Hartman, 2000: 222). Människan har genom alla tider för-

sökt att förstå men också förklara sina egna levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. 

I dagens samhälle som är präglat av mångfald är kunskap om religioner och andra livsåskådningar yt-

terst viktiga för att skapa en ömsesidig förståelse mellan människor (Skolverket.se). Dahlin (1986:24) 

menar att syftet med religionskunskap i skolan är att ämnet skall bidra till öppenhet, tolerans, sympati 

och förståelse för andra människor och sådant som är främmande, eftersom dessa värden är viktiga för 

att kunna skapa ett välfungerande och bra samhälle. Barnikol och Larsson (1993) menar att trots dessa 

positiva underlag som finns kring religionskunskapen så är ämnet fortfarande det mest diskuterade och 

ifrågasatta ämne som finns. Religionskunskap är ett väldigt laddat ämne som berör många på olika sätt 

men hur ser religionslärarna på detta? Genom att fråga religionskunskapslärare om deras synsätt på 
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religionskunskapen kan man få en uppfattning i hur de som faktiskt arbetar med ämnet ser på det. Var-

samma konklusioner kan dras i fråga om ämnet kan förbättras i framtiden för att göra den bättre än vad 

den är i dagsläget.          

 

1.2  Syfte och frågeställning 

Syftet med denna undersökning är att ta reda på hur religionslärare för årskurs 4-6 ser på religionskun-

skap. De frågeställningar som jag kommer att utgå ifrån för att besvara huvudfrågan är följande: 

 

 Hur ser religionslärarna på innehållet i undervisningen?  

 Hur ser religionslärarna på religionsböckerna? 

 Hur uppfattar religionslärarna elevernas inställning till religionskunskap? 

 Vad tycker religionslärarna om sitt sätt att förmedla religionskunskap till eleverna?  
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2. Teori 

I detta kapitel kommer jag att ta upp de teorier som jag anser vara relevanta för denna studie och som 

kan ge en förståelse samt insikt för de data jag samlat in. Jag kommer i denna del ta upp tre teorier som 

jag har valt att fokusera mig på, dessa teorier är; motivationsteorier, undervisning och förståelse inom 

religionskunskap, och slutligen diskussion och dialogteorier.  

  

2.1 Motivationsteorier 

Motivation är förmågan att hjälpa människor att fokusera sina tankar och energi på att vara så effektiva 

som möjligt. Motivation skapar även förutsättningar som låter var och en att genomföra sitt arbete på 

ett bra sätt (Gellerman, 1995). Motivationsteorier är de teorier som har fokus på att elevers motivation 

är grunden till all inlärning. Imsen (2000:271) menar att motivation bidrar till att en aktivitet hålls vid 

liv hos elever och att motivationen ger aktiviteten ett mål och en mening. Lyckas man göra en elev 

motiverad till något betyder det att eleven nu blivit intresserad av sakfrågan. Elever lär sig saker när de 

blivit intresserade av något, därför är det väldigt viktigt att kunna motivera elever och på så sätt väcka 

ett intresse hos de (SAOL, 1995:358). 

   

Motivationen kan delas in i två delar menar Imsen (2000), det finns en inre motivation och en yttre 

motivation. Den inre motivationen är när elever tycker att något är roligt och betydelsefullt, denna per-

sonliga drivkraft blir elevernas motivation till att vilja göra och lära sig saker eftersom de har roligt 

samtidigt som de lär sig. Med yttre motivation menas att elever gör/ lär sig saker eftersom de vet att de 

kommer att få någon slags belöning för det. Den inre och yttre motivationen har med lust att göra, 

människan gör/lär sig saker och ting för att de vill det av olika anledningar (Imsen, 2000:278). Den 

inre motivationen kan vara svårare att nå, eftersom den ligger på en personlig plan, den yttre motivat-

ionen är ytlig och kan förhandlas. Brown (1971) menar att känslolivet måste vara engagerat för att ele-

ver ska kunna känna sig motiverade. Han uppmanar pedagoger att vara engagerade eftersom det är 

väldigt viktigt. Anledningen till att engagemanget är viktigt menar Brown är för att man genom käns-

lornas positiva effekter kan låta eleverna bli personligt engagerade. Han menar att om våra känslor och 

tankar flyter samman så kommer vårt arbete också att flyta. Brown fortsätter med att övertala pedago-

ger till att dra nytta av känslornas betydelse för lärandet (Brown, 1971:9, 251). 
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Det är väldigt viktigt att man som pedagog ska ge elever en positiv syn på kunskap eftersom detta se-

nare leder till att elevers attityd till att lära sig saker och ting blir positiv menar John Dewey (2004:30). 

Dewey (Hartman & Lundgren 1980:45) menar att det positiva tänkandet är helt och hållet avgörande 

för om en elevs prestation är bra eller dålig. Elevens intresse för att vilja lära sig saker och ting är det 

centrala för lärare att fokusera på menar Dewey. 

  

Vygotskij (1978) menar att det är positivt om elever får chansen att läsa texter som är en aning svåra 

eftersom det enligt honom finns en nära utvecklingszon för alla människor och att man då som peda-

gog kan dra nytta av detta. Vygotskij fortsätter med att påpeka att om man tillför elever kunskap som 

ligger snäppet över vad de egentligen klarar av att ta in öppnar man upp ett steg till kommande kun-

skaper. Det är dock viktigt att veta enligt Vygotskij att man som pedagog ska kunna ge utmaningar 

som ligger inom den nära utvecklingszonen eftersom det annars kan medföra att eleverna tycker att det 

är för svårt och på det viset tappar intresset helt (Vygotskij, 1978:86). Goldman menar tvärtom och 

skriver i boken Religious thinking from childhood to adolescence att för mycket, för tidigt, för ofta är 

lika farligt för religiös utbildning som för andra ämnen (Goldman 1977:227). Vygotskij och Goldman 

enas om att motivation behövs för elevers inlärning men Goldman menar att elever inte skall utsättas 

för texter som är för svåra eftersom eleverna då lätt kan tappa lusten till att lära. Goldman berättar att 

religiös utbildning bör utgå ifrån dagsaktuell erfarenhet än utifrån texter som exempelvis bibeln, ef-

tersom eleverna då kan relatera informationen till sin vardag (Goldman, 1977:80). Goldman (1977) 

menar att det inte alls är bra att utsätta elever för religiösa texter som de egentligen inte är tillräckligt 

mogna för att ta in eftersom de lätt kan missförstå texternas innebörd. Det kan även skapa en negativ 

bild hos elever om religion och religiösa texter. Detta kan senare bli ett hinder för ett utvecklat religiöst 

tänkande även som vuxen på grund av dålig erfarenhet som yngre. Eleverna riskerar då att bygga en 

sorts fundamentalistisk bokstavstro, där de tar allt de läser bokstavligt än att få en tolkande syn på reli-

giösa texter (Goldman, 1977:115). Goldman (1977) har granskat hur barn tolkar religiösa texter ef-

tersom han vill att de som arbetar med religionsundervisning tydligt ska se de problem samt möjlighet-

er som kan finnas i relation till religionsundervisning. Det religiösa språket enligt Goldman är mer ett 

poetiskt språk och ska inte tolkas bokstavligt (Goldman, 1977:1,31,33). Goldman fortsätter att berätta 

om att han inte tror att barn kan förstå den religiösa innebörden av de olika berättelserna som finns i 

exempelvis bibeln eftersom mycket av litteraturen inom religioner nästan är helt baserade på motsva-

righeter och liknelser (1977:14). Ett exempel från Bibeln som finns i Matt 10:16 (Bibeln NT 2000:34) 

är ” Se, jag sänder ut er som får mitt ibland vargar. Var därför listiga som ormar och oskyldiga som 

duvor.”  Goldman menar att barn inte förstår det symboliska språket (1977: 17). För att barn ska kunna 

förstå det symboliska språket och resonera kring texter på ett ”riktigt” sätt måste de nå en utvecklings-
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fas som kommer runt 13-14 års ålder menar han (Goldman, 1977:60,64). Goldman framhäver att den 

religiösa underisningen bör vara konstruerad med Piagets schema över hur barn utvecklas mentalt, 

schemat avslutas med de formella operationernas utvecklingsskede då barn kan tänka rationellt och 

förstå symboler och abstrakt tänkande (Goldman, 1977: 19,21).  

 

2.2 Undervisning och förståelse inom religionskunskap 

Skolans undervisning ska lära elever att självständigt ta ställning i frågor om etik och religion särskilt 

viktigt då dagens mångreligiösa och nyreligiösa samhälle ställer stora krav på en sådan förmåga (Jo-

hannesson, 2010:8). Enligt lgr11 ska skolan främja förståelse för andra människor samt utveckla ele-

vers känsla för samhörighet och visa respekt för den enskilda individen (Lgr, 2011:12).  

 

I boken Undervisning och förståelse- exemplet religionskunskap av Ragnar Furenhed (2000) har Fu-

renhed tagit upp två betydelser av begreppet förståelse. Dessa två begrepp är: Intellektuell förståelse 

vilket betyder att ha förståelse för andra människor och se hur saker och ting är relaterade till varandra 

och den andra är empatisk förståelse, vilket betyder förmåga till inlevelse, att känna medlidande och ha 

medkänsla följaktligen olika nivåer av förståelse (Furenhed, 2000:118–119,129-131). Sambandet mel-

lan dessa två begrepp uppfattas på olika sätt, i vissa fall tolkas de enskilt och i andra fall som integre-

rade. Furenhed menar att betydelsen av dessa två begrepp går in i varandra och är integrerade. Relig-

ionsundervisningen handlar om att begripa att intellektuell förståelse skapas av empati och att den em-

patiska förståelsen blir lättare att förstå genom intellektuell förståelse (Furenhed, 2000:117). Furenhed 

(2000:49) menar att lärarens förhållningssätt också har en avgörande betydelse för elevers empatiut-

veckling och reflekteras vidare på dem. Människan är medveten om den besvärade sanningen: jag gör 

inte som du säger, utan jag gör som du gör, alltså att handling väger mer än ord. Om läraren inte bara 

talar om moralfrågor utan också vågar visa det, vinner han/hon elevernas respekt. Eleverna ser då på 

läraren som en medmänniska som är värd att lyssna på och lära sig av (Furenhed, 2000:49).  

 

Furenhed tar även upp att det finns två sorters kunskap när man talar om religionsundervisningen. Den 

ena kunskapen menar att man lär sig om religioner vilket betyder att införskaffa sig faktakunskaper om 

olika religioner. Detta perspektiv är distanserande och får eleverna att se religionerna som främmande 

menar Furenhed. Risken för att fördommar bekräftas eller förstärks är väldigt stor, eleverna ser denna 

information som irrelevant för dem men relevant för andra (Furenhed, 2000:117). Den andra kunskap-

en menar att man lär sig av religioner, det innebär att ens egna tankar och värderingar tar fokus, kom-

pletteras eller utmanas i möte med andra livstolkningar, man kan säga att man tvingas till ett person-
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lighetsutvecklande nytänkande. Självklart måste man i förstahand lära sig något om religioner för att 

sedan kunna lära sig av dem, man måste således ha en grundkunskap (Furenhed, 2000:117–118). Re-

ligionsundervisningen bör därför formas av respekt för elevernas kunskapstörst, lust att söka mening 

och behov av utveckling och kommunikation. Undervisnigen bör också präglas av elevernas livserfa-

renhet samt insikt (Furenhed, 2000:141). 

 

2.3 Diskussion och dialogteorier  

Elever utvecklas som mest genom att få delta i diskussioner och tillåtas få utrymme under lektionstid 

menar forskare. Dialogen mellan lärare och elev samt mellan elev och elev är en central faktor i läran-

det (Arfwedson, 1992:78). Aspelin & Persson (2011) menar att skolan i första hand är en plats där männi-

skor möts. Mötet mellan läraren och eleven är en gemensam process som ska leda till lärande. Vygotskij 

(1999) delar liknande tankar och menar att interaktionen mellan lärare och elev är väldigt viktig. Via relat-

ioner mellan andra skapas människans tänkande, kännande och kommunikation. Vygotskij (1999) menar 

att samspelet mellan lärare och elev blir möjlig om det finns en god relation, detta är centralt för elevens 

lärande och även skolprestation. Det centrala i klassrummet mellan lärare och elever är att elever inte bara 

ska känna sig hörda utan även att de integreras i undervisningen Von Wright (2000). 

  

Enligt Dysthe (1993) finns det två slags klassrum, det ena kallas för det monologiska klassrummet och 

det andra kallas för det dialogiska klassrummet. Det monologiska klassrummet är en traditionell 

undervisning där läraren står i centrum och hörs mest, tillsammans med läroboken blir läraren den auk-

toritativa källan till kunskap för eleverna. Undervisningen blir därför en enstämmig kommunikation 

där elever inte får vara med om att aktivt delta i uppbyggandet av kunskap. Eleverna uppmanas på så 

sätt att ta åt sig av den kunskap de matas med, därför uppstår en reproduktion av kunskapen (Dysthe, 

1996:222–227). Det dialogiska klassrummet enligt Dysthe är ett klassrum där lärarens och elevernas 

röst lyssnas till, en plats där elever lär av varandra och där muntlig och skriftlig användning av språket 

står i centrum för inlärning. Detta klassrum blir format av att elevernas egen erfarenhet och fundering-

ar är utgångspunkt för undervisningen. Genom dialogen skapas en öppen kommunikation där allas 

tankar, idéer och funderingar blir välkomna. Dysthe menar att en pedagog kan öka elevers engage-

mang och motivation genom att ta reda på vad och hur elever tänker kring olika saker och på så sätt 

forma undervisningen på elevernas villkor (Dysthe, 1996:13).  
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2.4 Sammanfattning av teori 

Jag har valt att utgå ifrån motivationsteorin som innefattar inre och yttre motivation, undervisning och 

förståelse inom religionskunskap samt diskussion och dialoger. Forskarna som jag använt mig av i min 

studie lyfter upp de svårigheter som finns inom den religiösa inlärningen, ett exempel är att många 

lärare anser att det är svårt att nå ut till sina elever när det kommer till religionskunskap eftersom ele-

verna tycker att det är tråkigt. Motivationsteorierna har varit relevanta för min studie eftersom de foku-

serar på elevers motivation till att vilja lära sig saker och ting, att denna lust till lärandet väcks för att 

inlärning ska bli möjlig. Denna typ av motivation kallas för inre motivation och visar hur pedagoger 

kan tänka och arbeta för att kunna väcka fler elevers intresse för olika saker och ting. Motivation är 

grunden för all inlärning påstår Gellerman och Goldman. Det som lyfts upp är att man bör utgå från 

elevers egen erfarenhet istället för religiösa texter eftersom det får elevernas intresse att växa men det 

får även eleverna att känna sig delaktiga i undervisningen.    

 

Jag har utgått ifrån Furenheds teori undervisning och förståelse som informerar om två olika typer av 

förståelse, intellektuell förståelse och empatisk förståelse. Furenhed belyser även att man kan lära sig 

av och om religioner. Han menar att kunskap kan läras ut på olika sätt och att detta är viktigt att er-

bjuda sina elever eftersom alla människor lär sig och tar till sig information på olika sätt, man når ut 

till fler elever på detta sätt. Erbjuder man inte sina elever detta kommer man att förlora deras intresse 

och det blir svårt att vinna tillbaka intresset. Religionsundervisningen ska formas efter elevernas kun-

skapstörst och livserfarenhet, detta är något alla forskare i min studie talar för. Informationen om hur 

religionskunskap ska presenteras för elever är relevant för min studie eftersom det framkommer under 

nästa avsnitt som är tidigare forskning att många elever inte har något intresse för religionskunskap. 

Då de anser att det är ett tråkigt ämne som inte har någon koppling till deras liv. Genom att presentera 

informationen om de olika religionerna på olika sätt kan man nå ut till fler elever och väcka ett intresse 

hos dem. 

 

Teorin Diskussion och dialog lyfter fram samtalets betydelse i klassrummet. Dysthe upplyser om två 

slags klassrum, det monologiska klassrummet och det dialogiska klassrummet. Det som framkommer i 

denna teori är att det finns en gemensam uppfattning hos de olika forskarna om att mötet mellan lärare 

och elev men också elever emellan är en gemensam process som ska leda till lärandet. Det centrala i 

klassrummet är att eleverna inte bara ska känna sig hörda utan även integrerade i undervisningen.   

Teorierna går att koppla samman. Dysthe, Goldman och Furenhed delar liknande tankar om att under-

visningen bör kopplas till elevernas erfarenhet.     
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3. Tidigare forskning 

Jag kommer i detta kapitel att redogöra en del tidigare forskning som gjorts kring olika teman inom 

religionskunskap. De teman som kommer att redovisas är studier om att ge undervisning i religions-

kunskap, om läroböckers struktur, om hur elever ser på religionskunskap och slutligen hur pedagoger 

ser på religionskunskap. 

    

3.1 Religionsundervisningens innebörd 

Undervisningen ska utgå från och kopplas samman med elevernas egna erfarenheter, aktuella händel-

ser och företeelser (Lgr 80:127). Sven Hartman i Malin Löfstedt (2010:73) menar att livspedagogiken 

inom religionsämnet ska ta sin utgångspunkt i elevers existentiella funderingar. 

 

Falkevall påstår att religionskunskap är det ämne i skolan som lyfter fram frågor om livet, identitet och 

värdegrundsarbete. Målet med undervisningen är att få eleverna att utveckla ett kritiskt tänkande och 

ett visst mått ifrågasättande av samhället vi lever i (Falkevall, 2013:31). Björling (2006) menar att re-

ligionsundervisningen handlar om att kunna visa och presentera vad olika religioner handlar om och 

innebär men också kunna visa andra synsätt på världen och verkligheten. Björling lyfter även upp att 

det är viktigt att pedagoger ger stöd i elevers eget identitetssökande. Som religionslärare får man ofta 

besvara många kontroversiella frågor som betraktas som känsliga menar han (Björling, 2006:6). För att 

en religionslärare ska kunna klara av att ge svar på känsliga menar Björlin att man som pedagog själv 

måste ha funderat över sitt eget synsätt samt andras. Svingby (1991:15) menar att målet med all under-

visning är att vidga elevers tänk och synsätt, att få elever att tänka utanför boxen, tänka i större banor 

och se helheten. Med hjälp av SO kan elevers förståelseförmåga utvecklas för samhället och för män-

niskor som bor där menar Svingby (1991:33). Lendahls (1986:38) går i samma banor som Svingby 

(1991) och konstaterar att målet med religionsundervisningen är utveckling samt förståelse.  

 

Att förmedla religiös kunskap är inte det enklaste, det finns många svårigheter utöver hanterandet av 

känsliga frågor. Sven Hartman (2000) tar upp fyra punkter som han anser försvårar elevers intresse och 

förståelse för religionskunskap (Hartman, 2000:83). Den första punkten lyfter upp att det mesta inom 

religionskunskapen handlar om uråldriga saker som hände för länge sedan och på en annan plats i 

världen då livet och samhället såg väldigt annorlunda ut än vad den gör idag. Barn/elever har svårt att 

hantera sådant som hänt för länge sedan eftersom de inte har någon erfarenhet eller känner någon 

koppling till det. Att tala om evighet och andra icke konkreta begrepp försvårar ämnet ännu mer och 

gör det svårt för eleverna att ta till sig. Den andra punkten tar upp barns/elevers svårighet att tolka den 
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religiösa världens symboler och liknelser. Dessa föreställningar ska tolkas för att bli meningsfulla men 

elever har svårt för att göra denna koppling själv. Den tredje punkten lyfter upp att den abrahamitiska 

religionen kan vara svår att föreställa sig eftersom gudarna i denna religion är osynliga. De hinduiska 

och buddistiska gudarna exempelvis som är konkreta kan också vara svåra att föreställa sig eftersom 

den abstrakta sidan av denna religion också är svår att begripa. Punkt fyra lyfter upp att ingenting kan 

ske utan förståelse vilket kräver engagemang av eleverna. Elever kan aldrig lära sig något bara rakt av 

utan de måste ha denna förståelse för att kunna ta sig vidare.  

 

Både Dahlin (1986:20) och Goldman (1977) hävdar att förståelsen för begrepp blir möjlig sent i barn-

domen. Mycket av det som tas upp under religionslektionerna handlar just om begrepp, därför blir det 

svårt för elever att ta till sig av innehållet. Grimmith (1978:68) påstår också att förståelse för symboler 

sker i senare ålder för elever och menar att lärare borde använda sig av estetik såsom konst, drama och 

musik för att öka förståelsen och intresset bland elever. Grimmith (1978:18) lyfter även upp att man 

kan lära ut religion på två olika sätt. Det första sättet handlar om att ge eleverna en grund att stå på, 

därför är det viktigt att lära elever faktakunskaper om religionerna. På det sättet får elever en inblick i 

hur andra människor praktiserar sin religion. En viktig punkt som Grimmith rekommenderar är att ele-

ver ska få lära av religion, på det sättet relateras det till elevernas egna liv och livstolkningar och blir 

mer intressant och relevant (Grimmith, 1978:23). Sjödin (1995) anser att elevers intresse för ämnet 

ökar om de på något sätt kan påverka undervisningen, exempelvis genom att tala om egna erfarenheter 

och/eller bidra med information. Det är väldigt viktigt enligt Sjödin att stödja och främja elever i sin 

utveckling och samtidigt öka deras förståelse för andra människor. Genom att pedagoger utgår från 

elevers referensramar i undervisningen förstärks elevers intresse för ämnet (Sjödin, 1995:117). Peda-

goger som enbart använder sig av ren faktakunskap är ytlig och meningslös kunskap menar Dahlin 

(1986:21). Larsson (2007) menar att pedagoger bör få sina elever att förstå att allt och alla är beroende 

och påverkas av omgivningen (2007:17). Enligt Westen (1999:598) avgör omgivningen hur man ser 

och bedömer olika tros och livsåskådningar. Pedagoger bör därför hjälpa sina elever att tolka olika 

trosuppfattningar och inte låta de oreflekterat studera olika slags religioner menar Larsson (2007:17). 

Nilsson (1997:29) går i samma linje som Grimmith och menar att elevers egna värderingar ska få stäl-

las emot den religion de studerar för att de ska få chansen att reflektera över sina egna liv utifrån dessa. 

Eleverna ska även kunna känna att dessa religiösa frågor som de behandlar kan användas och föras 

över till deras egen vardag.  
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3.2 Läroböckernas struktur 

Det mest använda läromedlet i SO är läroboken enligt skolverket (2005:35). Läroböcker har en stor 

betydelse i skolan genom att de framlägger ett undervisningsmönster som pedagoger kan följa (Ljung-

berg & Oscarsson& Severin, 1991:188). 

 

Nilsson (1997) menar att meningen med läroböckerna är att eleverna ska få en bild av verkligheten, 

eleverna ska kunna känna igen den värld de läser om för att de ska kunna bli engagerade. All läsning 

som sker under lektionstid måste vara meningsfull och relevant för att eleverna ska tycka att det är 

intressant (1997:37). Marklund (1983) skriver om läroboken används för mycket eller är den enda 

kunskapskällan inom religionsundervisningen så kommer undervisning att skapa mycket negativitet 

och fördommar bland eleverna (1983:248). Masoud Kamali (2006) har gjort en studie i tre läroböcker 

för religionskunskap. Han har analyserat framställningen av religionerna kristendomen, hinduism och 

islam. Kamali upptäckte att läroboksförfattarna ofta lyfter fram konflikter och sådant som kan skapa 

konflikter. En stark ”vi och dem” uppdelning kunde upptäckas i läroböckerna som han hade studerat. 

Kamali (2006:53) menar att kristendomen (vi) sågs som normen och muslimerna (dem) som avvikel-

sen eftersom de skiljer sig från ”oss”. Kamali menar att läroböckerna är tydligt påverkade av den väs-

terländska antiislamistiska historieskrivningen. Härenstam (1993:254) har också undersökt hur islam 

skildras i läroböcker och har upptäckt att bilden som läroböckerna förmedlar av islam är negativ. Tex-

terna i läroböckerna ger inte eleverna något, de är inte lockande att läsa och de klargör inte heller något 

för den delen menar Otterbeck. Dessa läroböcker gör så att religioner framstår som något svårbegrip-

ligt fenomen (Otterbeck, 2004:248). Dahlgren (1985) menar att man kan undvika dåliga läroböcker 

genom att ge elever möjligheten att tillåtas använda tillförlitliga texter i undervisningen för att få en 

sann bild av världen än den som utmålas i läroböckerna. Eleverna får då chansen att skapa sitt eget 

tycke om religionerna och slipper förlita sig på böckernas sammanfattningar av dem (Dahlgren, 

1985:64).   

  

3.3 Elevers syn på religionskunskap 

Elevers ointresse till religionskunskap är ingen hemlighet, de flesta elever tycker att religionskunskap 

är tråkigt visar många studier. Anledningen till elevers negativa attityd till religionskunskapen är enligt 

Hartman och Lendahls men även många andra forskare att innehållet i undervisningen anses vara 

uråldrigt och inte går att relatera till frågor som intresserar elever eller kan kopplas till elevers liv 

(Hartman, 1971:175, Lendahls, 1991:90). Ulf Sjödin (1995) har gjort undersökningar om elevers och 

religionslärares syn på religionsundervisningen i En skola- flera världar. Resultatet visade att 35 % av 
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1488 elever ansåg att religionsundervisningen var viktig (1995: 21). Den viktigaste synvinkeln av re-

ligionsämnet ansågs vara att diskutera livsfrågor. Undervisning om livsfrågor har exempelvis i mellan-

stadiet inte varit på en nivå som intresserat eleverna eftersom eleverna inte fått relevanta svar på livs-

frågor från huvudvunna livsåskådningar. För att kunna lyfta intresset hos eleverna behöver kopplingen 

mellan livsfrågor och livsåskådningar synliggöras och förtydligas på ett bättre sätt (Sjödin, 1995:23). 

Sjödin hävdar att resultaten ska gälla mot förutsättning att Sverige är ett sekulariserat land (1995:65). 

Pedagogerna i Sjödins undersökning anser att elevernas intresse för ämnet ökar om de på något sätt 

kan påverka undervisningen. Marklund (1983:127) lyfter upp att de flesta elever tycker att religions-

ämnet är svårt att begripa. Både Hartman (2000) och Marklund (1968) gjorde studier om elevers oin-

tresse till religionskunskap. Hartmans studier stämmer bra överens med Marklunds (1968:59) studiere-

sultat från 60-talet och visar elevers intresse till detta ämne var lägst under mellanstadiet.  Båda kom 

fram till att intresset för religionskunskap anses vare högre i låg- och högstadiet och att intresset är 

lägst under mellanstadiet. Eriksson (1999) är en av dem som har försökt skapa en förändring i relig-

ionsundervisningen för att göra den mer elevcentrerad och förhoppningsvis mer intressant. Erikssons 

studie visar att elevers tankar och erfarenhet låg i fokus. Eriksson och Goldman men även Sjödin har 

liknande tankar när det kommer till religionsundervisning, båda anser att lektionsupplägget bör vara 

format av elevers tankar.  

 

Många elever med annan bakgrund än den etnisk svenska har en positiv syn på religionskunskapen 

menar Von Brömssen (2004:265). Detta beror på att dessa elever oftast redan har kunskap om det som 

tas upp under undervisningen och att det inte ses som något främmande eftersom de vuxit upp med 

religion. Olingdahl (1988:27) har gjort en studie om vad elever tycker och tänker om religionskunskap. 

Studieresultatet visade att elever som varit religiöst aktiva eller har haft någon slags religiösundervis-

ning utanför skolan betraktar att religiösa texter är mindre tråkiga än andra elever.    

Andra studier har också visat att elever som är religiöst aktiva har en mer positiv inställning till relig-

ionskunskap menar Prawdzik (1973) och Olingdahl (1988:27). Studien visade även att elever som inte 

förstod religiösa texter inte heller tyckte att de var roliga att läsa, de elever som kunde tolka texterna på 

ett bra sätt tyckte däremot att det var roligare att läsa. Olingdahl (1988:41) menar att kärnan i det hela 

är elevernas tolkningsförmåga. Tolkningsförmågan är det som gör att eleverna får en positiv attityd till 

religiösa texter.           
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3.4 Pedagogers syn på religionskunskap  

Grundfrågan i denna uppsats är just pedagogers syn på religionskunskap. Det som tidigare har fram-

lagts i tidigare studier har visat på att religionskunskap ses och är ett svårt ämne på många olika sätt.  

 

Birgit Lendahls (1986) i boken Religion i skolan- men hur? riktar sig till religionslärare i grundskolan. 

Lendahls hävdar att en del pedagoger anser att det är svårt att få fram något meningsfullt för eleverna 

inom religionsämnet, trots att ungdomarna är intresserade av existentiella frågor (1986:24). Ett projekt 

som kallas för BaLi är ett projekt som lyfter upp och behandlar pedagogers erfarenheter om barn och 

deras förhållande och förståelse av livsfrågor. BaLi projektet visar att de flesta pedagoger anser att det 

finns många livsfrågor som är svåra att lyfta upp i undervisningen (Dahlberg & Hartman & Pettersson, 

1977:47). Pedagoger som undervisar med ”säkra kort” det vill säga genom att hålla undervisningen på 

en enkel nivå utan att gå in på djupet kommer inte åt kärnan i religionsundervisningen menar Lendahls 

(1986:15). Det finns vissa pedagoger som väljer bort ämnet eller ber någon annan pedagog att ta över 

pga. att de tycker att det är svårt eller känner krav från samhället som de inte kan leva upp till. Proble-

matiken inom detta kan lösas om pedagoger litar på sin egen professionalitet och håller sig objektiva 

till ämnet. Undervisningen blir således meningsfull och intressant för eleverna om pedagoger ser ele-

ver individuellt samt utmanar de. Förståelse kan skapas och insikter kan fås genom att människor och 

elever med olika religioner och kulturer möts och samtalar, detta utvecklar kunskap menar Lendahls 

(1986:52). Dahlin (1989:151) har gjort en studie om vad pedagoger anser att målet med religionsun-

dervisningen är. Fem pedagoger hade intervjuats för denna studie och svaren från dessa pedagoger 

varierade men handlade mest om att försöka skapa förståelse hos elever. Pedagogerna lyfte upp att de 

ville att eleverna skulle erhålla ömsesidigförståelse och tolerans för det som är främmande, men också 

ha förståelse och fokusera på vad som är gemensamt för olika livsåskådningar. Att tro på framtiden, 

hjälpa andra människor som har det svårt och hitta svaret på vad meningen med livet är var andra mål 

som pedagogerna lyfte upp.  

    

Ulf Sjödins (1995) undersökning som tidigare nämnts har kommit fram till att pedagogers syn på relig-

ionsundervisningen har visat att majoriteten av lärarna anser att det finns en tidsbrist i ämnet och att de 

på så sätt inte hinner göra ämnet till rättvisa. Även Härenstam (1993:22) lyfter upp att religionskun-

skap har fått mindre undervisningstid än det läroplanen förelagt. Det är väldigt viktigt enligt pedago-

gerna i denna undersökning att stödja och främja elever i sin utveckling och samtidigt öka deras förstå-

else för andra människor (Sjödin, 1995:117).    

 



17 

 

 

Sjödin sätter pedagogers undervisning i religionskunskap mot läroplanen. Läroplanen konstaterar hur 

en undervisning bör se ut i skolan dock blir det en tydlig olikhet mot verkligheten eftersom pedagoger-

nas utgångspunkt är där eleverna befinner sig. Genom att pedagoger utgår från elevers referensramar i 

undervisningen förstärks elevers intresse för ämnet. Läroplanen fyller emellertid en viktig synvinkel 

som verktyg till pedagogers arbete men också att läroböcker utgår från läroplanen. Enligt läroplanen är 

ett skapande av identitet väldigt viktigt, detta uppfylls av kursplanens perspektiv med fokus på männi-

skan (Sjödin 1995:145). 

 

Skolverket (2005:52) skriver att det ämne som SO-lärare anser vara mest krävande är just religions-

kunskap. Ju mer engagerad pedagogen är i sitt ämne desto större elevintresse skapas för SO- undervis-

ningen. Skolverket (2006:17) skriver att om en pedagog tycker att det är roligt att undervisa inom ett 

visst ämne så märker eleverna av det och denna positiva energi överförs vidare till eleverna vilket 

medför att fler elever tycker att ämnet är roligt. En pedagogs syn och attityd till ämnet tycks påverka 

elevernas syn ganska starkt (Skolverket, 2006:20). Prawdzik (1973) går i samma linje som skolverket 

och menar att tidigare undersökningar visat att pedagogers attityd till exempelvis religionskunskap 

påverkar elevernas attityd till religionskunskap.      

 

3.5 Sammanfattning av tidigare forskning      

 Många studier har gjorts som kan kopplas samman till religionsundervisning i mellanstadiet. Det har 

visat sig att många faktorer bidrar till att religionsundervisningen är speciell och mycket svårare än 

andra ämnen i årskurs 4-6. Den största anledningen är att elever har svårt att förstå ämnesinnehållet 

samt att det inte finns något intresse för att lära sig om uråldrigs saker. Forskare har delade åsikter om 

hur en pedagog bör undervisa i religionskunskap, men en sak som de flesta forskare är överens om är 

att direkt faktainlärning inte är något som borde tar stor plats i undervisningen. Istället ska pedagoger 

bjuda in eleverna i undervisningen och utgå från deras tankar och starta diskussioner efter det. Intresse 

och tidigare religiös undervisning är också sådan som spelar roll och påverkar elevernas förhållande 

till religionsämnet. Det är inte bara elever som tycker att religionskunskap är svårt utan även pedago-

ger tycker det visar flera studier. Pedagogens engagemang, intresse och attityd spelar roll eftersom det 

reflekteras vidare till eleverna. Studier av exempelvis Lendahls har visat att religionskunskap anses 

vara det svåraste ämne att undervisa i grundskolan av de flesta pedagoger som deltagit i undersökning-

en.   
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4. Metod och genomförande 

I detta avsnitt kommer jag till en början att beskriva val av metod och även motivera valet med hjälp 

av olika sorters litteratur kring kvalitativa studier.  

 

4.1 Urval och datainsamling 

Jag valde att använda mig av kvalitativa intervjuer som metod för att kunna få en insikt om grundsko-

lepedagogernas synsätt, tankar, känslor och upplevelser kring religionsämnet. Jag tog kontakt med fyra 

skolor och bad om att få intervjua pedagoger som undervisar i SO eller har religion som ämne i årskurs 

4-6 inom samma kommun. Jag frågade pedagogerna om de kunde tänka sig bli intervjuade om sin syn 

på religionskunskap. Som tur svarade samtliga pedagoger att de var intresserade av att jag skulle 

komma och intervjua de. Pedagogerna på de olika skolorna var väldigt positiva inför intervjun och 

tyckte även att detta ämne var väldigt intressant och viktigt att diskutera. Jag lyckades intervjua fem 

grundskolepedagoger på fyra olika skolor. Två pedagoger intervjuades i en och samma skola och i 

resterande skolor intervjuades endast en pedagog i varje skola. Alla pedagoger intervjuades på sin ar-

betsplats men på en avskild plats där vi inte kunde störas. Mitt syfte med denna uppsats är att under-

söka religionslärares syn på religionsämnet. Jag skulle vilja intervjua fler pedagoger inom olika kom-

muner och jämföra deras svar med varandra för att se om det skulle finnas några likheter och/eller 

skillnader. Jag gjorde detta val eftersom jag måste begränsa mig pga. min studies omfång, jag skulle 

inte ha haft tillräckligt med tid för en undersökning av dess bredd.     

 

4.2 Intervju och pedagoger 

För att få svar på mina frågeställningar har jag valt att intervjua fem religionslärare på fyra olika skolor 

i grundskolan. Jag valde att intervjua fem ämneslärare i religionskunskap, alla med olika mycket erfa-

renhet, vissa av dem hade jobbat som lärare i tre år medan andra hade jobbat i 37 år. Fyra av informan-

terna var kvinnor och en av dem var man, två av dem var födda i Sverige men hade annan härkomst 

och de tre andra var etniskt svenska. Jag mailade fyra skolor inom samma kommun. Steinar Kvale har 

skrivit i sin bok Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) att det finns ett flertal fördelar med att an-

vända sig av intervjumetoden. Den främsta fördelen är att det är mindre tidskrävande att forma frågor 

till en intervju än till exempelvis en enkät. Kvale (2009) menar även att man i en intervju kan få med 

den icke verbala informationen så som kroppsspråk, ansiktsuttryck och missuppfattningar kan klargö-

ras omedelbart, det sociala samspelet mellan den som intervjuar och den som blir intervjuad är förstås 

också en fördel menar Kvale (2009). En nackdel som kan uppstå med denna metod är att informanten 
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kanske inte alltid är helt ärlig, en annan nackdel är att det tar väldigt lång tid att analysera svaren 

(Kvale 2009). Jag valde att använda mig av en ostrukturerad intervju men också en semistrukturerad 

intervju. Med semistrukturerad intervju menas att alla personer som intervjuats har fått samma frågor 

och att frågorna varit öppna. Fasta frågor användes också, där tillfrågas informanterna om ett eller flera 

frågeområden, detta kallas för ostrukturerad intervju (Kvale 2009). Jag ställde även spontana följdfrå-

gor beroende på vad jag fick för svar av informanterna som jag sedan kunde spinna vidare på. Alla 

intervjuer spelades in eftersom jag inte ville missa något, jag ville även se informanternas reaktion och 

kroppsspråk under intervjun. Informanterna tillfrågades givetvis innan om det var okej för dem att in-

tervjun spelades in, jag försäkrade de även med att inspelingen endast var för mina öron om inte (i 

speciella fall) pedagoger ber om att få lyssna på materialet för att se att det som skrivits är sant och inte 

påhittat. Jag försäkrade även informanterna om att materialet senare kommer att förstöras så fort arbete 

blivit färdigt och godkänt.  

 

4.3 Kritik av metod, urval och källor  

Genom kvalitativa metoder kan forskare få en större helhetsbild och bättre förståelse kring individers 

tolkningar, detta skapar även en närhet mellan den som intervjuar (intervjuaren) och informanten (den 

som ger informationen) menar Holme och Solvang (1977:79). En fördel som även kan ses som en 

nackdel med kvalitativa metoder är just denna närhet som skapas. Denna närhet gör så att forskaren 

kan få en större inblick i situationen men skapar samtidigt en risk för att forskaren tolkar upplevelserna 

felaktigt. Som forskare måste man vara medveten om att ens förväntningar kan påverka ens roll som 

intervjuare och att denna närhet till informanterna kan leda till att de beter sig annorlunda eller besva-

rar frågorna efter vad de tror att du som intervjuare vill höra. Det är väldigt vanligt att sådana situat-

ioner kan uppstå. Det finns många faktorer som kan påverka informanternas förväntningar på mig och 

min roll som forskare, att jag är kvinna, ung, utbildad, har utländsk bakgrund och min sociala bak-

grund. Holme och Solvang (1977:106) menar att man som person kan ha olika förväntningar på olika 

personer beroende på vem personen är och personens status. Detta kan påverka intervjun och för att 

intervjun ska gå bra och fungera på ett professionellt sätt bör forskaren försöka undvika att sådana för-

väntningar uppstår. Holme och Solvang (1977:94) lyfter upp att en nackdel med kvalitativa metoder 

kan vara att undersökningen oftast bara innehåller ett mindre antal personer och att detta kan tolkas 

som att forskaren får för stort tolkningsutrymme. Nackdelen med detta är att forskaren kan tolka situat-

ioner och/eller information felaktigt och att forskarens egna förväntningar kan påverka han/hennes 

egen tolkningsförmåga. Jag känner att närheten till informanterna gav mig möjligheten att se en mer 

personlig och unik inblick på pedagogernas tankar, känslor och tycke kring ämnet och deras arbete. 



20 

 

Mitt mål var att få informanterna att känna sig bekväma och vilja dela med sig om sina tankar och 

känslor snararare än att känna sig korsförhörda och obekväma. Jag är medveten om att min närvaro 

och delaktighet kan ha påverkat informanternas sätt att uttrycka sig.  

     

4.4  Källkritik 

Holme och Solvang (1997:124) menar att källmaterialet kan skilja sig i både kvalitet och innehåll men 

att själva materialet ofta är tillräckligt för att det ska kunna analyseras och diskuteras. Jag kunde be-

stämma och tolka mina källor genom att jag analyserat de. Holme och Solvang menar att en forskare 

bör veta om materialets begränsningar. Genom källanalys kan forskaren ställa materialet de rätta frå-

gorna och på så vis få ut en hel del användbar information, kvalitet för kvantitet. Den litteratur jag 

valde att använda mig av har jag gjort en källkritiskanalys för att ta fram källor som var vetenskapliga 

och trovärdiga. För att ta reda på om källorna var brukbara gjorde jag en yttre analys som innebär att 

jag granskade webbsidornas trovärdighet med andra webbsidor för att öka innehållets trovärdighet men 

också för att kolla att innehållet var överensstämmande. Genom att göra på det här sättet har jag för-

sökt använda mig av primärkällor för det mesta för att öka trovärdigheten i mitt material (Holme och 

Solvang 1997:132, 135). 

 

4.5 Forskningsetiska principer 

Som forskare har man krav på att informera informanterna om syftet med undersökningen, informan-

terna har sedan rätt till att säga nej till sitt deltagande i undersökningen om så önskar, detta kalls för ett 

samtyckeskrav (Bryman, 2006:440). Alla pedagoger som jag intervjuade fick informationen om att 

deras intervjusvar skulle bild ett underlag för min c-uppsats. De gick med på att jag fick använda 

materialet alltså det som de sa under intervjuns gång. På detta sätt har jag genomfört en etisk korrekt 

intervju enligt Kvale (1997:235). Valet av ord i frågorna som ställs till informanterna är viktiga ef-

tersom frågorna eller ordvalet inte ska antyda att ett visst svar förväntas menar Kvale (1997:161). Frå-

gorna får inte vara ledande men alla frågor är dock ledande på något sätt, informanterna kan alltid spe-

kulera och tänka kring forskarens val av formulering på frågorna. Kvale (1997:235) tycker att infor-

manterna ska komma överens med forskaren om att informationen som kommit fram under intervjuns 

gång får publiceras. All information ska behandlas med största möjliga konfidentialitet menar Bryman 

(2006:440). Jag har valt att använda mig av fingerade namn under uppsatsens gång för att ingen ska 

veta vem dessa informanter är. Bryman (2006:440) tar även upp att det finns ett nyttjande krav mellan 

forskare och informant. Ett nyttjande krav är att informationen endast får användas till det specifika 
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ändamål som angivits till informanterna. Informationen som delades mellan mig och mina informanter 

kommer endast att användas i denna uppsats för att uppfylla detta krav.    
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5. Resultat och analys 

I detta avsnitt kommer jag att presentera innehållet av mina intervjuer och även analysera dem. Jag 

valde att ha ett gemensamt avsnitt för resultat och analys eftersom jag vill minska på upprepningar 

samt försöka ge läsaren en mer strukturerad och sammanhängande perspektiv av resultatet. Det jag vill 

få svar på i mitt resultat är pedagogernas syn på religionskunskapen. För att få med olika delar och 

perspektiv av detta har jag valt att dela upp resultatet i fyra kategorier. Pedagogernas syn på innehållet 

i undervisningen, pedagogernas syn på religionsböckerna, pedagogernas uppfattning om hur elever ser 

på religionskunskap och slutligen pedagogernas upplevelse av sina egna förutsättningar. Under varje 

kategori kommer jag att redovisa relevanta teman som pedagogerna tagit upp under intervjun. Jag 

kommer att använda mig av A, B, C, D och E som fiktiva namn åt pedagogerna.   

 

5.1 Pedagogernas syn på innehållet i undervisningen 

Med innehållet i undervisning menar jag grundmaterialet för själva religionskunskapen, det som peda-

gogerna har och använder sig av för att kunna bygga upp en religionskunskapsundervisning. Hur pe-

dagogerna ser på detta och hur de väljer att gå tillväga är därför relevant för min studie. Pedagogernas 

syn på innehållet i undervisningen ledde till fyra kategorier. 

 

5.1.1 Religionskunskap skiljer sig från andra ämnen 

Pedagogerna var överens om att religionsundervisningen skiljer sig från andra ämnen eftersom man 

kommer in på frågor som kan ses som känsliga. Pedagogerna var även överens om att de inte går djupt 

in i ämnet utan att de bara presenterar grunderna. Trots begränsningarna så tycker pedagogerna att det 

är ett svårt ämne att lära ut. ”Inlevelsen att kunna beskriva på ett intressant och roligt sätt kan vara 

svårt och gör att det kan bli torrt ibland” (Pedagog A). ”Jag kommer aldrig att nå kärnan i någon relig-

ion eftersom jag saknar fördjupning, det är svårt med religionsundervisning” (Pedagog B). ”Ja det skil-

jer sig från andra ämnen och är ganska svårt eftersom det är ett brett ämne” (Pedagog D). Pedagogerna 

menade att religionsundervisningen skiljer sig från andra ämnen eftersom det bland annat är ett stort 

ämne som tar upp gamla saker som eleverna inte har ett intresse för. Pedagogerna känner att det är 

svårt eftersom som de måste hitta olika sätt och strategier för att kunna motivera eleverna till att bli 

intresserade på något sätt. Detta går i linje med det Hartman (2000) och Björlin (2006) talar om, att 

religionskunskap är ett svårt ämne och att det skiljer sig från andra ämnen. Det här är något alla peda-

goger upplevde. Pedagogerna menar att ämnet inte blir lättbegripligt trots att de bara tar upp grunder-

na, anledningen till detta är det är ett svårt ämne att få grepp om. Det här går hand i hand med det 
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Goldman tar upp, att elever inte intresserar sig för uråldrig information eftersom de inte känner någon 

koppling till det. Eleverna är inte heller tillräckligt mogna för att kunna tolka dessa religiösa texter 

menar Goldman. Detta är dock något som pedagogerna inte lyfte upp under intervjun, de talade bara 

om elevernas ointresse till religionskunskapen. Brown menar att man som pedagog ska utgå från ele-

vers tankar och erfarenhet för att kunna locka deras intresse. Frågan är om pedagogerna tänkte på att 

de kunde vinna elevernas engagemang genom att ändra på sitt arbetssätt, då det enligt Marklund 

(1983) oftast hänger på arbetssätet och inte på innehållet i religionskunskapen. Pedagogerna talade om 

att ämnet skiljde sig från andra ämnen men de talade aldrig om själva upplägget och arbetssättet och 

om detta kunde vara problematiken i det hela. Genom att inte begränsa sig och använda sig av olika 

arbetssätt kan man nå ut till fler elever eftersom alla tar till sig information på olika sätt, detta är något 

Dysthe (1993) förespråkar. 

 

5.1.2 Presentation av religionerna 

Pedagogerna är överens om att deras uppgift är att presentera olika religioner för varje elev just för att 

de ska veta vad som existerar runt om i världen. Pedagogerna vill även att eleverna ska få förståels för 

andras tankar och levnadssätt. Endast en av pedagogerna tog upp att religion handlar mycket om att 

tolka religiösa texter och att man inte ska tolka de bokstavligt. Detta kan vara något som försvårar ele-

vers förståelse för religion menar pedagog B. ”Jag presenterar bara grunderna för eleverna, för att de 

ska kunna få en bild av vad varje religion handlar om” (Pedagog C). ”Eleverna går bara i sexan, det är 

omöjligt att kunna få med allt, det blir för mycket information och komplicerat på så kort tid” (Peda-

gog E).  

 

Att de religiösa texterna har en djupare betydelse tog dessa pedagoger inte upp, de syftade på att bas-

kunskapen om de olika religionerna skulle räcka gott och väl eftersom eleverna är så unga. Pedagoger-

na menar att eleverna senare kommer att få möjligheten till att lära sig mer djupgående om religioner-

na. Det skulle bli för mycket information på kort tid ansåg pedagogerna. Utmaningen skulle bli allde-

les för stor för eleverna och intresset skulle kunna blekna bort om de nu hade ett intresse från början. 

Att pedagogerna fokuserar på att lära ut grundkunskaper om religionerna är något Dahlin (1986) men 

även Vygotskij (1978) ställer sig emot, de menar att pedagoger ska lita mer på sina elever och satsa på 

att lära de mer än så för att höja kunskapsnivån. Larsson (2008:18) har liknande tankesätt och menar 

att religionerna inte ska förenklas utan att man ska visa hur komplexa de är för att ge en sann verklig-

hetsbild till eleverna. Detta är något pedagogerna anser är nödvändigt men menar att reflektionstänk-

andet är något eleverna kommer att få lära sig i senare ålder. Goldmans teori går i linje med det peda-
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gogerna lyfte upp, Goldman menar att elever är inte är mogna för att läsa religiösa texter och att det 

kan bli för komplicerat för dem. Att elever ska få förståelse för varandra, andras tankar och synsätt är 

också något pedagogerna lyfte upp men de menade samtidigt att eleverna inte riktigt var redo för det. 

Förståelse är en väldigt viktig punkt inom religionskunskap, det är något Hartman (2000) och Furen-

hed (2000) talar för. ”Religiösa texter är väldigt svåra att tolka, till och med för oss vuxna. Det finns 

mycket av det i religionskunskapen, därför tror jag att det kan bli svårt för elever att läsa dessa texter 

eftersom de flesta tolkar texterna bokstavligt och kan missuppfatta en hel del” (Pedagog B).  

 

Pedagogerna försöker undvika de svåra delarna av religionskunskapen, en av dessa svårigheter är tolk-

andet av texterna. Detta går i linje med Goldmans tankar om att elever i årskurs 4-6 inte är tillräckligt 

mogna för att tolka religiösa texter och att pedagoger på så sätt inte kan förvänta sig att eleverna ska 

förstå religiösa texter ur exempelvis bibeln. Anledningen till detta är att eleverna misstolkar texterna 

eftersom de läser de bokstavligt. Detta kommer senare leda till eleverna distanserar sig från ämnet ef-

tersom de inte tycker att det är roligt eller intressant menar Goldman (1977). Varken vuxna eller barn 

tycker att det är roligt att hålla på med saker som de inte begriper. Hartman (2000) och Furenhed 

(2000) motstrider detta eftersom de menar att det mesta i religion handlar om förståelse och att de 

flesta pedagoger fokuserar på fel saker. Istället för att få eleverna att verkligen förstå sig på innehållet 

så fokuserar pedagogerna på att lära ut eleverna fakta kunskaper ordagrant. Man kan se att pedagoger-

na funderar kring elevernas förståelseförmåga och försöker anpassa undervisningen efter en lämplig 

nivå som passar de. Pedagogernas tankar och syn på att elever i mellanstadiet är för unga för att tolka 

religiösa texter och att detta bör studeras i senare ålder har stöd av teorier.  

 

5.1.3 Etikundervisning är bra undervisning 

Pedagogerna är överens om att etik och morallära är en del av religionsundervisningen men att den inte 

tar så stor plats som den borde. Oftast kommer pedagogerna in på etik när någonting har hänt eller via 

diskussioner men menar att etik inte tas upp aktivt i undervisningen. Etiska frågor kopplas till de var-

dagliga problemen som sker i skolan och blir på så sätt en separat del till religionsundervisnigen. 

”Etiska frågor är väldigt intressanta frågor för eleverna, de tycker om att prata om sånt. Men ärligt talat 

så pratar vi inte så mycket om det eftersom vi fokuserar på annat. Det viftas oftast bort men dyker upp 

ibland under diskussioner och så” (Pedagog E). ”Etik kommer vi bara in på när någonting händer, ex-

empelvis om vissa elever har bråkat och man vill förklara för dem varför de inte ska bete sig på det 

viset” (Pedagog C). Etiska och moraliska frågor ska inte bara tas upp under religionstimmarna menar 

pedagogerna utan dessa frågor ska behandlas när det behövs och kan tas upp i alla olika ämnen. Det är 
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alla pedagogers ansvar på skolan att tala om sådana frågor eftersom dessa elever är Sveriges framtida 

samhällsmedborgare menar pedagogerna. Oftast när någonting händer på rasterna eller när problem 

dyker upp lite här och var så menar pedagogerna att de etiska frågorna tas upp och diskuteras med ele-

verna. Det är väldigt viktigt att göra en koppling mellan de etiska frågorna och elevernas vardag för att 

kunna nå ut till de på bästa möjliga sätt och skapa en förståelse menar samtliga pedagoger. ”Det blir 

lättare för eleven att förstå och se samband mellan saker och ting om de själva har fått uppleva det 

först” (Pedagog A). ”Jag tycker att det är väldigt viktigt att man redan i tidig ålder tar upp sådana frå-

gor för att det ska sitta i bakhuvudet på eleverna” (Pedagog D). Att tala om etik, moral och sådant som 

elever upplevt under sitt liv är viktiga punkter menar samtliga pedagoger. Vill man att en elev ska få 

förståelse och se koppling mellan saker och ting måste man anpassa undervisningen efter elevernas 

erfarenhet och verklighet. Samtidigt säger pedagogerna att de etiska frågorna inte har en så stor roll i 

undervisningen eftersom de oftast viftas bort för att de håller på med andra saker eller för att tiden inte 

räcker till. 

 

Pedagogernas sätt att ha undervisningen på är något som både Grimmith (1978) och Furenhed (2000) 

anser vara en dålig undervisning eftersom de inte gör någon koppling mellan elevernas liv och under-

visningen. Det blir svårt för elever att förstå och se sammanhang i uråldriga texter om inte pedagoger 

gör det på ett smidigt sätt genom att koppla de till elevernas erfarenhet och liv. Även Von Wright 

(2000) lyfter upp hur viktigt det är att eleven inte bara ska känna sig hörda i klassrummet utan också 

integrerad i undervisningen. Om pedagoger inte bjuder in sina elever i undervisningen och låter de dela 

med sig om sitt liv och sina erfarenheter blir undervisnigen självklart irrelevant och tråkig menar 

Grimmith (1978). De få gånger pedagogerna tagit upp de etiska frågorna (på grund av att det har hänt 

något specifikt med någon i klassen) är enligt Grimmith ett bra arbetssätt eftersom eleverna då integre-

ras i undervisningen och undervisningen relateras då helt och hållet till elevernas egna liv. Innehållet 

på undervisningen blir rik och aktuell eftersom eleverna då kan koppla samman det pedagogen talar 

om till sitt egna liv. Detta går även i linje med det Lendahls (1991) talar om, att kunskapen som ele-

verna får måste kännas meningsfull, eftersom den då kan sättas i ett sammanhang och bli viktig. Ele-

verna får då motivation till att vilja lära sig något. Genom att få elever att se att religionsundervisning 

kan vara mer än bara en massa tråkiga gubbar och figurer kan vara ett bra sätt att arbeta med religions-

undervisningen för att locka elevers intresse.  
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5.1.4 Diskussion och repetition är A och O i undervisningen  

Diskussioner förekommer under varje lektionstillfälle menar pedagogerna. Det är väldigt viktigt att 

eleverna ska få möjligheten att dela med sig om sina tankar och funderingar i klassrummet menar de. 

Även repetition förekommer varje dag i undervisningen. Pedagogerna menar att de alltid tar den säkra 

sidan före den osäkra. De repeterar hellre en gång extra än att hoppa över dem eftersom det oftast alltid 

är någon som inte hänger med. ”Det är väldigt ovanligt att det går en dag utan att diskutera i mitt klass-

rum under religionstimmarna, dock kan det vara bra och mindre bra diskussioner som kan pågå” (Pe-

dagog B). ”Ibland brukar jag ta upp så kallade ”känsliga frågor” och skapa debatt mellan eleverna, 

vissa får vara för och andra emot. Detta sätter igång deras tankar och får de att tänka till på ett positivt 

sätt” (Pedagog D). ”Jag ser inget negativt med att repetera, oftast vill eleverna att man gör det och då 

behöver man inte överdriva med något långdraget, utan kort och gott ska det va!” (Pedagog E). 

 

Diskussion och repetition ses som ett komplement till undervisningen menar pedagogerna. Det är alltid 

någon som inte hänger med på grund av olika orsaker menar pedagogerna, men alla har rätt till att dela 

med sig om sina tankar och samtidigt ta del av andras tankar. Detta blir möjligt under repetitionerna. 

Detta tankesätt som pedagogerna har går inte i linje med Goldman (1977) men också Barnikol och 

Larsson (1993) de menar att det inte är så bra som man tror med repetition eftersom studier visat att 

elever inte tycker om upprepning. Det blir mest tråkigt och eleverna tappar motivationen till att lyssna 

på läraren menar Goldman. Samtidigt sa en av pedagogerna att man inte ska överdriva med något 

långdraget utan att det ska vara kort och gott, detta kanske får eleverna att behålla sitt intresse till att 

lyssna på pedagogerna om man håller det kort. Pedagogerna tycker att diskussion är ett underbart sätt 

att stimulera eleverna på. Det är en nödvändig process att låta eleverna få tala fritt och dela med sig av 

sin bakgrund och sina erfarenheter, detta förekommer oftast under diskussioner menar de. Det negativa 

med diskussioner ibland kan vara att de kan spåra ur och att vissa elever inte vill lyssna på andra ef-

tersom de inte har någon förståelse för deras tankesätt. Man kan inte alltid kontrollera diskussionerna 

vilket kan resultera till kaos i klassrummet ibland säger samtliga pedagoger. Detta kan kopplas till det 

Björlin (2006) talar om, att det kan vara svårt för en pedagog att hantera känsliga frågor och ämnen 

eftersom man måste vara professionell i sitt yrke. Pedagog D som berättade att hon tar upp känsliga 

frågor och skapar debatt mellan elever verkar vara självsäker och ha bra koll på sin roll som pedagog. 

Det ser ut som att pedagog D kan skilja på sin roll som privat person och pedagog. Att kunna handskas 

med känsliga frågor på ett professionellt sätt är väldigt viktigt menar Björlin. Pedagogernas tankesätt 

går i linje med Arfwedson (1992) och Furenheds (2000) tankar om att diskussion i och kommunikation 
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klassrummet är viktigt och betydelsefullt för elever. Det är genom diskussion som elever lär sig som 

mest menar de. Aspelin och Persson (2011) lyfter upp att skolan i första hand är en mötesplats mellan 

pedagog och elev och att det är en gemensam process till lärandet. De menar att lärandet sker när ele-

verna diskuterar och har dialog med varandra. Detta går i linje med pedagogernas tankar kring diskuss-

ion i klassrummet.  

 

5.2 Pedagogernas syn på religionsböckerna 

Pedagogernas syn på religionsböckerna är relevant och viktig i denna studie eftersom det i skolverket 

(2005) står att läroboken i SO undervisningen är det mest användbara läromedlet.   

  

5.2.1 Gamla och tråkiga böcker 

”Läroböckerna borde ändras, de är väldigt tråkiga och gamla, de använder samma böcker som när jag 

var liten och det var hur längesen som helst. Det lockar inte eleverna, inte för fem öre” (Pedagog A). 

”De är enformiga, gamla och tråkiga” (Pedagog C). ”Grundkunskaperna borde få mer fokus i läro-

böckerna. Det får elever att tänka fritt och skapar en balans hos dem” (Pedagog D). Pedagogerna upp-

lever att religionsböckerna är väldigt dåliga, gamla och att de inte ger eleverna något. De menar även 

att det är väldigt svårt att hitta bra läroböcker på deras arbetsplats. Detta går i linje med Dahlberg, 

Hartman och Pettersson (1977) de menar att det är väldigt svårt att hitta bra religionsböcker. Detta är 

något alla pedagoger är överens om. De menar att böckerna borde utvecklas och ha mer liv i sig för att 

kunna locka elever till att tycka att religion är intressant och roligt. Eftersom böckerna är en sådan be-

svikelse för både pedagoger och elever så resulterar detta till att pedagogerna inte följer böckernas 

upplägg helt utan att de anpassar undervisningen efter elevernas intresse och behov. Även Härenstam 

menar att böckerna är dåliga och inte ger eleverna något eftersom de inte är lockande. Alla pedagoger 

är överens om detta och menar att skolorna inte prioriterar och satsar på att köpa in nya böcker som är 

bra. Pedagogerna lyfte även upp under intervjun att religionsböckerna inte alltid uppfyller det dem ska 

göra. Flera studier som exempelvis Kamali (2006), Härenstam (1993) och Otterbeck (2004) har visat 

att böckerna inte uppfyller sitt syfte och påpekar att religion framstår som något svårbegripligt i böck-

erna. Pedagogerna menar även att de tycker att det är konstig att läroboken tar så stor plats i undervis-

ningen när den inte gör någon nytta för eleverna. Det måste ske en förändring i religionsböckernas 

innehåll och upplägg menar pedagog A.   
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”Jag hoppar ganska mycket och tar det som är intressant och relevant för undervisningen” (Pedagog 

E). ”Jag brukar nästa aldrig använda mig av läroboken, är rätt så trygg i min roll som religionslärare så 

jag kan arbeta ganska fritt” (Pedagog B). ”Jag kan ha den som bas men anpassar undervisningen efter 

dagsläget för att locka eleverna” (Pedagog A). En egenskap som är nödvändig för en pedagog är att 

känna sina elever och själv kunna avgöra vad som är viktigt, intressant och roligt för dem. Det är 

omöjligt att förlita sig helt på religionsböckerna och anta att undervisningen blir bra och stimulerande 

för eleverna. Pedagogerna menar att man kan klara sig utan läroboken och ändå skapa en meningsfull 

och bra undervisning men menar samtidigt att det faktiskt finns vissa delar i läroboken som är bra och 

intressanta, trots att de är gamla. Pedagogerna menar att man måste visa eleverna hur det var på den 

tiden och att vissa saker faktiskt inte kan förnyas som exempelvis Jesu födelse. Läroboken uppfattas 

inte som en styrande faktor till lärandet av pedagogerna utan ses som en del av undervisningen. Det 

råder dock olika uppfattningar i frågan om hur säker man är i sin roll som religionslärare och att detta 

är en faktor till hur mycket eller hur lite man använder sig av religionsboken. Pedagog B menar att om 

man som pedagog är säker i sin roll som religionslärare så behöver man inte förlita sig alltför mycket 

på läroboken eftersom man då vågar tänka utanför boxen och kan lägga upp undervisnigen på ett annat 

sätt. Pedagog C menar att det inte alls behöver vara så eftersom det kanske kan bero på att man har en 

bra religionsbok att utgå ifrån eller att man kan vara rädd för att missa något.  

 

”Det är självklart viktigt att ha en bra och säker grundbok att utgå ifrån i varje ämne eftersom man då 

inte missar något och kan få med alla olika perspektiv. Men det betyder inte att man kommer hinna 

med allt eftersom tiden inte räcker till. Det viktiga är att man har en bas att utgå ifrån” (Pedagog C).     

Läroboken upplevs som både positiv och negativ beroende på vad man vill förmedla och fokusera sig 

på, men på grund av tidsbrist hinner inte pedagogerna som vill följa läroboken helt att göra det. Peda-

gogerna är överens om att det finns mycket man behöver ändra och förnya i läroböckerna och att detta 

borde göra så fort som möjligt. Otterbecks (2004) studie har exempelvis visat att böcker som är ut-

givna fram till 2000- talet har visat sig vara komplexa och felvinklade. Om religionsböckerna framstäl-

ler de olike religionerna från ett mer nutida exempel skulle kanske innehållet kännas mer intressant för 

både pedagoger och elever och bli mindre tråkigt eftersom de kan koppla detta till sitt egna liv. Detta 

är något Härenstam (1993) och Nilsson (1997) talar för. All forskning kring läroböckerna som jag tagit 

upp under uppsatsens gång har stämt överens med pedagogernas uppfattning, båda anser att religions-

böckerna är gamla, dåliga och tråkiga. Det som skiljer sig mellan dem är vad de menar med detta, de 

har olika uppfattningar kring varför läroboken är dålig. Pedagogernas fokus ligger på att böckerna är 

gamla och tråkiga medan exempelvis Kamali (2006) menar att böckerna skapar en ”vi” och ”dem” 

känsla och Härenstam (1993) fokuserar på att religionerna felbeskrivs i läroböckerna och ger eleverna 
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fel bild av religionerna. Något pedagogerna och Otterbeck (2004) hade gemensamt var att båda ansåg 

att böckerna är tråkiga och gör så att religionerna framstår som svårbegripliga.     

  

5.2.2 Måste ha variation i undervisningen 

En varierad undervisning är något pedagogerna starkt tror på, de menar att man på detta sätt motiverar 

och samtidigt når ut till fler elever eftersom alla lär sig på olika sätt. Att ha en enformig undervisning 

gynnar inte någon anser samtliga pedagoger.  ”Det är väldigt viktigt med variation i undervisning, an-

nars blir det bara tråkigt och enformigt” (Pedagog C). ”Elever lär sig som bäst när de har kul, därför är 

det viktigt att ha en varierad undervisning för att kunna locka till sig så många som möjligt” (Pedagog 

D). 

 

Pedagogerna föredrar en varierad undervisning eftersom de anser att man på det sätt behåller elevernas 

nyfikenhet och intresse, eleverna motiveras även på detta vis. Pedagogerna använder sig av olika ar-

betsmetoder för att göra detta men är överens om att variation i undervisningen är ytterst viktigt. Något 

annat alla pedagoger lyfte upp var att elever måste ha roligt samtidigt som de lär sig eftersom det då 

blir en stimulerad undervisning. Detta om motivation går i linje med Imsens (2000) teori om att moti-

vation leder till att elever lär sig mer eftersom de har roligt samtidigt som de lär sig. Detta arbetssätt är 

väldigt effektivt och får eleverna att behålla sitt fokus. Att elever genom det egna engagemanget ska 

kunna finna förståelse och kunskap genom att leva sig in i ämnet är väldigt viktigt anser Brown (1971). 

Detta lyfte även flera pedagoger upp och berättade att det är något de strävar efter.  En av pedagogerna 

nämnde att hon brukar skapa debatter mellan eleverna eller att hon tar upp känsliga frågor som hon vet 

kommer få igång en diskussion. En annan pedagog sa att de brukar titta på film och sedan får eleverna 

göra någon slags teater grej av det hela. Pedagogerna menar att undervisningen blir fullkomlig genom 

att man exempelvis först läser lite i religionsboken och sedan använder sig av en övning eller film för 

att stärka förståelsen och göra undervisningen mer tydlig.  

 

”Jag brukar komplettera undervisnigen med film och teater, det uppskattas av eleverna” (Pedagog A). 

”Det finns en massa olika filmer som är verklighetsbaserade och får eleverna att känna empati och 

skapar förståelse för andra kulturer genom att de tittar på filmer. Det blir så levande med film” (Peda-

gog B). Materialet och variationen som pedagogerna andvänder sig av under undervisnigen kan bestå 

av olika saker. Allt hänger på pedagogens fantasi och vad han/hon själv tycker gynnar sina elever. 

Filmer används för att sätta igång elevernas känslor och ge de en upplevelse som böckerna kanske inte 

kan ge alla. Furenhed (2000) lyfter upp att ens egna tankar och värderingar kompletteras och/eller ut-
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manas i möte med andra livstolkningar. Genom att titta på film får eleverna både se och höra hur män-

niskor utövar och lever i olika kulturer och religioner runt om i världen. Det blir mer levande i deras 

ögon genom att de får se hur det kan se ut på andra ställen i världen. Det är väldigt viktigt att man som 

pedagog ska ge sina elever en positiv syn på kunskap menar Dewey (2004) pedagogerna berättar att 

man genom film och andra roliga metoder kan uppnå detta.  

5.3 Pedagogernas uppfattning om hur elever ser på religionskunskap 

Pedagogernas uppfattning om hur elever ser på religionskunskap resulterade i två intressanta teman.  

 

5.3.1 Religionskunskap är inte poppis 

Religionskunskap är inte direkt ett favoritämne för eleverna menar samtliga pedagoger. De flesta tyck-

er att det är ett jätte tråkigt ämne, dock finns det några få elever som faktiskt tycker att ämnet är intres-

sant. ”De brukar mest lattja under lektionstid, de tycker att det är väldigt grått och tråkigt med relig-

ionskunskap” (Pedagog E). ”Eleverna säger själva att det inte är ett favorit ämne” (Pedagog C).”Vissa 

tycker faktiskt att det är roligt, oftast brukar det vara de elever som är erfarna i ämnet” (Pedagog B).  

 

Att religionskunskap inte är ett uppskattat ämne i skolan för de flesta elever är ingen hemlighet menar 

samtliga pedagoger. Pedagogernas information angående elevers syn på religionskunskap stämmer bra 

överens med forskningens syn kring detta. Hartman (1994), Olivestam (2006) med flera pekar på att 

religionskunskap inte är ett favorit ämne bland de flesta elever i skolan. Samtliga pedagoger håller med 

om detta. Elever som har erfarenhet av religion och praktiserar religion, kan mer och intresset är oftast 

större hos dessa elever än hos andra lyfter pedagogerna upp. Detta tankesätt går i linje med Goldmans 

(1977) teori men även Imsen (2000) om att elever inte tycker om eller är intresserade av sådant de inte 

förstår sig på och menar att intresset ökar när de känner att de förstår sig på något. Ingen av pedago-

gerna lyfte upp att de tror att anledningen till att de flesta elever inte tycker om religion är för att de 

inte förstår sig på den utan sa att elever inte tycker om religion bland annat på grund av dåliga läro-

böcker och att det är ett uråldrigt ämne. Däremot talade pedagog B om att pedagogens attityd till ämnet 

kan påverka elevens attityd till ämnet, antingen positivt eller negativt. Detta tankesätt påminner om 

Browns (1971) tankar kring pedagogens engagemang och attityd till ämnet. Brown menar att man ge-

nom känslornas positiva effekt kan smitta sig av på elever och på så sätt få de att bli engagerade och 

intresserade detta är något pedagog B håller med om.  
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5.3.2 Hinduismen och Buddhismen är roligast 

Eleverna tycker att de abrahamitiska religionerna är för seriösa, tråkiga ointressanta eftersom de inte är 

främmande. De har hört om dessa religioner tidigare därför blir de mindre intressanta. Något eleverna 

däremot tycker är intressant och roligt enligt samtliga pedagoger är hinduismen och buddismen. An-

ledningen till detta är för att det inte pratas lika mycket om dem och på grund av att det finns mycket 

färg och roliga gudar i dessa två religioner. ”Hinduismen och budismen är något annorlunda och som 

skiljer sig från de abrahamitiska religionerna därför blir eleverna lockade till att lära sig mer om dem.” 

(Pedagog C). ”Det är bara en massa gamla, gråa, tråkiga gubbar som spikar fast saker på väggarna i de 

andra religionerna, här får man se en korsning mellan en elefant och en människa som är gud och har 

flera armar” (Pedagog A). ”Kristendomen är det ”vanliga” och de kan det mesta om den tror de. 

Hinduismen och budismen är annorlunda och innehåller mycket färg och får elevernas tankar och fan-

tasi att flöda# (Pedagog E).  

 

Att de abrahamitiska religionerna men först och främst kristendomen inte är intressant för elever är på 

grund av att de nu blivit gamla nyheter för dem. Det är ingenting nytt med dessa religioner som intres-

serar eller motiverar eleverna till att vilja fortsätta lära sig om dem. Eleverna tycker sig inte finna något 

roligt eller fascinerande i de abrahamitiska religionerna som de tycker sig finna inom hinduismen och 

budismen. Elevernas ointresse för de abrahamitiska religionerna kan bero på att de inte utvecklat det 

avancerade tänkande som krävs för att kunna förstå sig på religiösa texter som exempelvis bibeln, 

toran och koranen menar Goldman (1977) eftersom det är svåra texter att förstå sig på. Något som kan 

diskuteras är att även hinduismen och budismen är komplicerade religioner precis som de abrahami-

tiska religionerna, om man nu ska tala om kretslopp, nirvana, kast, återfödelse och så vidare. Eleverna 

verkar ändå tycka att det är intressant trots att det är komplicerat. Det kan vara så att hinduismen och 

budismen är mer tilltalande till elever på grund av alla färger och former och att det komplicerade 

inom dessa religioner inte spelar så stor roll eftersom intresset redan finns där vilket gör det lättare för 

eleverna att förstå sig på religionerna. Detta var dock inget pedagogerna lyfte upp, de talade endast om 

att dessa två religioner skiljde sig mycket från de abrahamitiska religionerna och att eleverna lockades 

till det. Att eleverna lockas till det okända och finner hinduismen och budismen vara fascinerande och 

roligt kan ha med det Brömssen (2004:265) talar om. Att elever dras till sådant de inte känner igen 

eftersom de inte tycker att det är roligt att läsa om sådan de kan och redan läst om tidigare. 
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5.4 Pedagogernas upplevelse av sina egna förutsättningar 

Pedagogernas erfarenhet i anknytning till sina egna förutsättningar för att hålla en bra religionskun-

skapsundervisning resulterade i tre teman. 

 

5.4.1 Lätt eller svårt med religionskunskap? 

Pedagogerna hade delade åsikter om vare sig religionskunskap var ett lätt eller svårt ämne att under-

visa till eleverna. Tre av pedagogerna svarade att det inte var svårt eftersom de tycker att det är ett 

ganska fritt ämne med möjlighet att skapa undervisnigen på sitt eget vis. De två andra pedagogerna 

tyckte det var svårt eftersom det kan vara ett känsligt ämne att tala om. ”Jag tycker inte alls att det är 

svårt, jag är ganska säker i min roll som religionslärare och tycker att det är ganska fritt när det kom-

mer till just religionskunskap” (Pedagog B). ”Man får bestämma själv och tänka på vad det är man vill 

lyfta upp för sina elever och samtidigt göra det roligt och intressant” (Pedagog C). ”Det är svårt ef-

tersom det kan vara ett känsligt område för vissa elever. Det ska även vara lärorikt och intressant, vil-

ken kan vara svårt att uppnå vid varje lektionstillfälle” (Pedagog D). 

 

Pedagogerna hade olika upplevelser men likaså delade åsikter i fråga om religionsundervisningens 

svårighetsgrad. De pedagoger som inte tyckte att det var svårt med religionsundervisning menade att 

ämnet är fritt och att man på så sätt kan forma undervisningen hur man vill samt anpassa den efter sina 

elever och deras behov. Något annat som lyftes upp var att riktlinjerna för vad som ska vara inkluderat 

i religionsundervisningen lätt kan anpassas och fås med på många olika sätt exempelvis via diskuss-

ioner, film, böcker, teater, studieresor och så vidare. Pedagogerna bestämmer själva vad de tycker är 

intressant och relevant att ta upp under sin undervisning. Självklart ska det vara elev anpassat menar 

samtliga pedagoger. Det positiva med att pedagogerna ser religionsämnet som ett fritt ämne är att de 

då blir inspirerad till att prova olika arbetssätt som han/hon tror skulle passa just sin klass. Dessa fria 

händer skapar en positiv energi hos pedagogen vilket förs vidare till eleverna. Detta är något som 

Brown (1971) lyfter upp i sin forskning. De pedagoger som tyckte att det var svårt med religionsun-

dervisning hade inte jobbat så länge som religionslärare. Detta kan vara en av anledningarna till att de 

känner sig osäkra eftersom de inte riktigt vet vad de ska förvänta sig för något. Det var dock ingenting 

de lyfte upp under intervjun. Däremot talade dessa två pedagoger om att svårigheterna kan vara att det 

just är så fritt och att vissa kanske behöver mer strikta linjer att följa till en början för att hitta sin struk-

tur. Ett annat problem var att det är ett känsligt område och att man som pedagog inte vill trampa nå-

gon på tårna. Att få undervisningen att bli intressant, rolig och bra är inte lätt alla gånger menar peda-

gog D och E. Man måste känna sina elever väldigt bra och våga testa sig fram säger pedagog D. 
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Forskning visar på att religion faktiskt är ett svårt ämne, det ser man på Bali- studien (Dahlgren & 

Hartman & Petterson1977), detta är något pedagog D och E håller med om.   

 

5.4.2 Stabil kunskapsbas att stå på 

Det finns ingen pedagog i denna planet som kan precis allt inom alla SO-ämnen, även fast eleverna 

gärna vill tro så menar samtliga pedagoger. Det är ytters viktigt att man som pedagog uppdaterar sig 

och vidareutvecklar sin kunskap. Precis som samhället och samhällsborna ändras så måste vi pedago-

ger också kunna hänga med i takterna och läsa på om sådant som är nytt men också gammalt menar 

pedagog A. Det räcker således inte med att man har ett examensbevis på att man är färdigutbildad utan 

alla har brister inom sitt ämne och dessa brister kan man kompensera genom att studera på egenhand 

påpekar pedagogerna. ”Vet man vilka sidor man ska ta upp med sina elever så kan man ju bara läsa på 

innan man presenterar det för de för att friska upp minnet” (Pedagog E). ”Jag håller mig alltid igång, 

det finns ju hur många religioner som helst och jag har elever som tillhör religioner jag aldrig vetat 

existera. Det första jag gör när jag kommer hem eller under min rast är att läsa på om den nya inform-

ationen jag precis fått” (Pedagog A). 

 

Samtliga pedagoger påpekar att man aldrig är färdig som SO lärare eftersom det är ett så brett ämne 

därför menar de att det är väldigt viktigt att man som pedagog håller igång för att hänga med i sväng-

arna. Några tips som pedagogerna gav var att man kan titta på dokumentärer, läsa fakta böcker eller 

faktabaserade tidskrifter. De lyfte även upp att en pedagogs egna erfarenheter och engagemang är väl-

digt betydelsefulla för eleverna eftersom undervisningen då oftast hamnar på en helt annan nivå. Peda-

gogerna menar att eleverna har ett stort intresse för att hitta gemenskap med sin lärare och att det kan 

komma fram genom att pedagogen delar med sig om sina erfarenheter. Något som pedagog B lyfte upp 

var att ens kvalifikationer som lärare kommer fram när eleverna ställer frågor som inte direkt har en 

anknytning till det man läser om. Det är då man inser att det är bra att ha en stabil kunskapsbas menar 

pedagog B. ”Man blir tagen på bar gärning när eleverna ställer frågor som man inte kan ge svar på, 

man känner sig inte tillräcklig då utan vill gärna ge eleverna svar på tal” (Pedagog B).  

 

Här lyfter pedagog B upp vikten av de teoretiska kunskaperna och menar att undervisningen på de 

lägre nivåerna också kräver att en pedagog har en bra kunskapsbas att stå på. Resterande pedagoger har 

en annan syn på detta och menar att det är en självklarhet att utbildningen som en pedagog har kan 

påverka undervisningen men att den inte styr själva undervisningen. De flesta pedagoger upplevde 

således inte att utbildningen var avgörande för om man är en bra religionslärare eller inte, utan att flera 
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andra faktorer spelar roll som exempelvis att pedagogens engagemang och erfarenhet gör väldigt 

mycket för eleverna. Detta tankesätt stämmer bra överens med Skolverket (2005) och Prawdzik (1973) 

där de lyfter upp att en pedagogs attityd till ett ämne tycks påverka elevers syn på ett ämne ganska 

starkt. Om en pedagog har roligt så har även eleverna roligt. Detta engagemang och denna livserfaren-

het kan man även se hos de som saknar ämnesutbildning inom religion menar de flesta pedagoger. I 

BaLi studien kom det fram att teoretiska kunskaper är en bra grund att ha eftersom religionslektionerna 

ofta innehåller diskussion och att svåra frågor kan komma upp från eleverna. Goldmans (1977) teori 

tar upp att det är viktigt att elever ska få möjlighet att förstå och att det oftast kan vara svårt att förklara 

religiösa begrepp eftersom de är komplexa. Detta kan vara något pedagog B menar är svårt för en pe-

dagog utan utbildning att förklara på ett tydligt och lättförståeligt sätt. Utbildningen kan i sådana fall 

vara en fördel men att ha en positiv syn och vara engagerad i religion verkar väga mer för pedagogerna 

eftersom detta sätt leder till att eleverna ger religionskunskapen en ärlig chans. 

 

5.4.3 Förståelse och gemenskap är viktiga faktorer 

”Det gäller för oss som medmänniskor att förstå varandra och acceptera varandras olikheter, förstå hur 

andra människor tycker och tänker”(Pedagog C). Samtliga pedagoger hade samma syn som pedagog C 

angående religionsundervisingen, de menar att undervisningen inte handlar om vare sig Gud existerar 

eller inte, eller att pedagoger på något sätt ska pådyvla elever om någon sorts trosuppfattning. De me-

nar att det är väldigt viktigt samt att målet med undervisningen är att skapa förståelse kring elevers 

tänk, sina medmänniskor, skapa acceptans, minska segregation och klyftor mellan olika grupper samt 

förmedla kunskap om omvärlden. Allt detta vill uppnås för att man som individ ska leva i en trivsam 

och säker miljö menar pedagog D. ”Jag brukar forma undervisningen på det sättet att eleverna både lär 

sig av och om religioner, det är viktigt tycker jag” (Pedagog D).  

 

Pedagog D poängterar att religionsundervisningen på hennes tid (80-talet) mest handlade om att lära 

sig om religioner och inte så mycket av, vilket är negativt eftersom elevernas tankesätt begränsas och 

blir enformig menar pedagog D. Detta tankesätt går i linje med Furenheds (2000) teori där han beskri-

ver att en undervisning måste kännas relevant och bli intressant för elever och kunna ge dem utrymme 

och tid till att reflektera. Detta kan genomföras om pedagoger lär elever om och av religion. Samtliga 

pedagoger menar att de ser religionsämnet mer som ett kulturämne än något annat och påpekar att 

detta synsätt kan få elever att ta lärdom om det som är främmande. Pedagog C tror att detta senare le-

der till att elever utvecklar en ömsesidig förståelse samt kunskap mellan varandra. Samtliga pedagoger 
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menar att religionsundervisningen i bästa fall bidrar med förståelse för andras sätt att tänka och att det 

är deras uppgift som pedagoger att förmedla detta på ett tydligt och intresseväckande sätt. 
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6. Slutdiskussion   

I denna uppsats har jag intervjuat fem religionskunskapslärare på fyra kommunala skolor med inrikt-

ning på mellanstadiet. Syftet med denna studie är att ta reda på och presentera religionskunskapslärares 

syn och tankar kring religionsundervisningen. I detta avsnitt har jag som mål att förtydliga de samband 

jag funnit mellan den relaterade forskningen och intervjuresultaten. Diskussionen kommer att presente-

ras med hjälp av mina frågeställningar. De diskussioner som jag anser har varit mest centrala är hur 

religionslärarna ser på innehållet i undervisningen, hur de ser på religionsböckerna, hur de uppfattar 

elevernas inställning till religionskunskap och slutligen vad religionslärarna tycker om sitt sätt att för-

medla religionskunskap till eleverna. 

 

Pedagogerna upplever att religionsundervisningen skiljer sig från andra ämnen och att det är ett svårt 

ämne att lära ut, detta synsätt går i linje med det forskningen visat. Hartman (2000) och Björlin (2006) 

påpekar att religion är ett svårt ämne. Religion är inte det lättaste ämne att lära ut eftersom man talar 

om frågor som kan ses som känsliga för många men också att det ses som ett väldigt tråkigt ämne av 

många elever. Forskare menar att en pedagog kan få undervisningen att bli intressant och rolig om man 

bjuder in eleverna i undervisningen och låter de tala om frågor och sådant som berör deras liv. Genom 

att göra undervisningen elevcentrerad kan man motivera allt fler elever till att vilja lära sig om sådant 

de inte haft intresse för innan.  

 

Samtliga pedagoger menar att etikundervisning är bra och viktig men att det inte tas upp aktivt i 

undervisningen och bara vid vissa tillfällen. Detta arbetssätt är något Grimmith och Furenhed inte re-

kommenderar, pedagogernas arbetssätt går således emot det forskningen visar. Faktakunskap är något 

som prioriteras i undervisningen även fast forskning visar att det inte ska vara så och att de är emot det. 

Genom att hålla undervisningen på en opersonlig plan och endast använda sig av ren faktakunskap 

kommer inte att fånga elevers intresse tror jag, därför borde man ha en varierad undervisning där man 

tar med det eleverna tycker om att diskutera och utgå ifrån det. Eleverna tycker om när en pedagog blir 

personlig och bjuder in de i sitt tänkande och sina erfarenheter, det är något jag minns från när jag gick 

i skolan. Det gjorde att jag och mina klasskamrater också ville dela med oss av våra erfarenheter och 

tankar till läraren och resten av klassen eftersom läraren gjorde det. Jag minns att detta arbetssätt även 

fick mig att känna mig välkommen, säker och delaktig i undervisningen. Jag tror att ett sådant arbets-

sätt är väldigt gynnsamt och behövande inom religionsämnet eftersom den inte alls är populär bland de 

flesta elever. 
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Pedagogerna har samma synsätt som forskning visat kring motivationsteorier. Grunden till all inlär-

ning sker via motivation, genom att använda sig av ett varierat arbetssätt och olika metoder kan man 

motivera sina elever. Diskussion och repetition anses som något väldigt viktigt. Detta gick ihop med 

forskningen till viss del. Forskning visar att diskussion är en bra metod men att repetition inte är så bra 

som man tror, detta gick inte i linje med pedagogernas tankar. Pedagogerna tycker att repetition är 

nödvändigt eftersom de menar att det alltid finns någon som inte hänger med. Personligen anser jag att 

det är bra med diskussion som både pedagoger och forskning visat men jag tycker även att repetition är 

bra så länge man håller det kort och intressant. Anledningen till att jag tycker repetition är bra är för att 

jag har märkt att vissa elever behöver en återkoppling för att komma igång eller för att de helt enkelt 

inte kunde hänga med under lektionen på grund av olika orsaker. Religion kan uppfattas vara ett svår-

begripligt ämne eftersom den innehåller många svåra begrepp, det kan leda till att vissa elever får svå-

righeter med förståelsen och/eller koncentrationen. För att inte få dessa elever att känna sig mindre 

kunniga så tror jag inte att en kort repetition kan göra så mycket skada som forskarna påpekar.  

 

Religionsböckerna uppfattas som gamla, enformiga och dåliga av både pedagoger och forskare. Upp-

datering av läroböckerna med mer fokus på hur det ser ut idag inom de olika religionerna kan förbättra 

böckernas innehåll. Att endast använda sig av läroboken ses som något negativt av både forskare och 

pedagoger. Komplettering genom andra arbetssätt och andra böcker ses som något nödvändigt. Peda-

goger och forskning visar på att religionsböckerna är mycket dåliga, enformiga och gamla. Det som 

jag tycker är konstigt är trots all kunskap och information som finns om ämnet så har utvecklingen 

inom detta område varit väldigt liten. Det känns som att religionsämnet har hamnat i skymundan och 

att alltfler elever tappar intresset eftersom ingenting görs åt den problematik som existerar. Givetvis 

kan man inte skylla alla problem på läroboken även pedagogerna har sin del i det hela men eftersom 

boken enligt skolverket är det mest användbara läromedlet inom SO så borde någonting göras åt saken.  

 

Pedagogerna som deltog i undersökningen menar att religionsundervisningen är viktig och relevant för 

elever eftersom ämnet ger de kunskap, förståelse men också tillfälle att tala om existentiella frågor. 

Både Furenhed(2000) och pedagogerna menar att detta är viktiga frågor att ta upp och diskutera ef-

tersom det bidrar till en meningsfull och relevant undervisning. Forskning visar att ämnesutbildning är 

viktigt men studien visar på andra omständigheter som anses vara viktigare, en pedagogs attityd till 

ämnet och om pedagogen upplever ämnet som intressant är några exempel. Sverige ett mångkulturellt 

samhälle där många olika religioner och kulturer existerar, därför anser jag att det är viktigt att elever-

na får kunskap om dessa. Pedagogernas uppgift är att presentera och förklara på ett lättbegripligt sätt 

för att skapa ömsesidig förståelse, tolerans och respekt bland eleverna. Religionsundervisningen är mer 
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än bara fakta om gamla religioner, jag tycker att religion kan bidra med att minska segregation i sam-

hället och skapa en gemenskap bland människor med olika tänk och synsätt. Resultatet som framställts 

har kunnat bekräfta att det finns en strävan hos pedagoger att bedriva en undervisning där olika synsätt 

synliggörs i religion med hjälp av olika arbetssätt och metoder. Religionskunskap anses vara ett svårt 

ämne att lära ut. Det finns vissa saker som pedagogerna tycker borde ändras och utvecklas inom ämnet 

för att förbättra undervisningen och dess innehåll och samtidigt öka elevers intresse för religionskun-

skap. Religionsböckerna är något pedagogerna inte är nöjda med, de vill att läroböckerna ska förnyas 

och anpassas efter nutiden. De flesta elever har inget intresse alls för ämnet och detta problem kan lö-

sas genom att göra undervisnigen mer elevcentrerad och personlig. En pedagogs attityd till ämnet an-

ses vara något som kan påverkar elevernas inställning till religionskunskap, därför är det viktigt att 

pedagoger är intresserade och engagerade inom sitt ämne. 
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8. Bilagor 

 

1. Hur länge har du arbetat som SO lärare? 

2. Hur ser du på lektionsinnehållet? 

3. Skiljer ämnet sig från andra ämnen? 

4. Hur tycker du att en lektion ska vara formad? 

5. Vem väljer vad som ska tas upp under lektionerna och hur går det till? 

6. Varför har vi religionsundervisning i skolan? 

7. Vad tycker du om läroböckerna? 

8. Använder du dig av andra läromedel och/eller metoder? 

9. Vad tror du eleverna tycker om religionsundervisningen? 

10. Är eleverna aktiva under lektionerna? 

11. Vad är eleverna mest intresserade av? 

12. Hur ser din utbildning ut? 

13. Är det viktigt att vara utbildad? 

14. Blir man en bättre pedagog för att man har en utbildning inom ämnet? 

 


