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Bakgrund 
Jag läser grundskollärarprogrammet 1-7 Sv/SO på Linköpings universitet. När jag läste 
uppnåendemålen för år 5 i religionskunskap fastnade jag för den punkt där det står att eleverna skall 
kunna återge några grundläggande bibliska berättelser. Jag ställde mig tveksam till att detta mål 
uppnås ute i skolorna. När jag pratade med vänner och bekanta om detta fann jag att de var av samma 
uppfattning som jag, och därför bestämde jag mig för att undersöka om dessa tvivel var befogade eller 
inte. Att jag själv är intresserad av de bibliska berättelserna kan kanske förklaras av att jag är kristen, 
och medlem i en kristen församling. Jag tycker även i egenskap av lärare att de bibliska berättelserna är 
av stor betydelse både ur ett historiskt, kulturellt och skönlitterärt perspektiv. 
 
Syfte 
Jag ska undersöka vilka kunskaper elever i år 6 har om de bibliska berättelserna. På detta sätt vill jag få 
en uppfattning om skolorna i Linköping uppfyller den punkt i kursplanen där det står att eleverna ska 
kunna återge några grundläggande bibliska berättelser när de slutat år 5 i grundskolan. Slutligen är 
syftet med detta arbete även att betona vikten av att de bibliska berättelserna ges utrymme i skolans 
undervisning. 
 

Problemformulering 
• I vilken mån uppfyller Linköpings skolor kursplanens mål i religionsämnet, där det står att eleverna 

ska kunna återge de grundläggande bibliska berättelserna när de slutat år 5 i grundskolan? 
• I vilken mån kan eleverna i Linköping berättelserna om Adam och Eva, Noas ark, Mose i vassen, 

Jesu födelse, Jesu korsfästelse och Den förlorade sonen? 
• I vilken mån skiljer sig kunskaperna åt mellan flickor och pojkar? 
• I vilken mån skiljer sig kunskaperna åt mellan barn med svenskt respektive utländskt påbrå? 
• I vilken mån skiljer sig kunskaperna åt mellan kristna och muslimska barn? 
• I vilken mån skiljer sig kunskaperna åt beroende på elevernas sociala rekrytering? 
• I vilken mån kan man se skillnad i kunskaperna mellan de elever som regelbundet besöker en kyrka 

och de elever som sällan eller aldrig går till en kyrka?   
 
Metod 
Jag har valt att genomföra denna undersökning i form av en enkät. Med denna metod följer både för- 
och nackdelar. Fördelar med en enkät är att man får ett större elevunderlag än vid t.ex. intervjuer, vilket 
i detta fall kändes viktigt eftersom detta är ett område som det forskats väldigt lite om. Då jag också 
ville få en uppfattning om elever i Linköping äger tillräckliga kunskaper på detta område ville jag också 
få ett brett elevunderlag att grunda mitt resultat på. Den blandning av givna svarsalternativ, öppna svar, 
bilder och texter som finns i denna enkät gör att den i större utsträckning passar många olika elever. Om 
till exempel alla svar var öppna skulle elever som har stora kunskaper, men som tycker det är jobbigt att 
skriva, få ett dåligt resultat bara för att de inte orkar skriva ner svaren. På samma sätt tycker vissa 
elever att det är lättare att svara på frågor utifrån en bild, medan andra föredrar frågor utifrån en text. 
Nackdelar med enkäter är att de gynnar goda läsare. Mycket text kan göra att några elever inte orkar 
läsa allt, och de öppna frågorna är jobbiga att besvara. En del invandrarelever kan ha svårt att förstå 
frågorna och de ord som används. För dessa elever skulle en muntlig intervju passa bättre.  
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Enkäten i denna undersökning har lämnats ut till 8 klasser i fyra olika skolor (två klasser i varje skola). 
Jag gjorde ett stratifierat urval. Klasserna valdes ut för att representera fyra olika bostadsområden, där 
två områden är av så kallad hög status (Skola A och B) och två av vad man brukar kalla låg status 
(Skola C och D). 
 
Skola A: En F-6 skola. Skolans upptagningsområde består främst av villor.  
 
40 elever deltog i undersökningen, varav 3 stycken kommer från muslimska hem. Detta är en hög siffra, 
då det på skolan totalt bara finns 5-10 elever med invandrarbakgrund. En elev var frånvarande. 
 
Skola B: En F-6 skola med 320 elever. Skolans upptagningsområde består av en blandning av villor, 
bostadsrätter och hyreshus.  
 
48 elever deltog i undersökningen varav 3 stycken kommer från muslimska hem. Sju elever var 
frånvarande. 
 
Skola C: En 6-9 skola. Skolans upptagningsområde består främst av hyreshus och villor, och antalet 
invandrare i området är högt.  
 
49 elever deltog i undersökningen, varav 3-4 stycken kommer från muslimska hem. En elev var 
frånvarande. 
 
Skola D: En 6-9 skola. Ca 30 % av skolans elever har invandrarbakgrund, och upptagningsområdet 
består främst av hyreshus.  
 
34 elever deltog i undersökningen, varav 10 stycken kommer från muslimska hem. Två elever var 
frånvarande.  
 
Jag var själv med när eleverna fyllde i enkäten. Innan de började berättade jag att de fick fylla i enkäten 
anonymt, och att frågorna skulle handla om berättelser ur Bibeln. Jag gick också kort igenom enkätens 
uppläggning. Eleverna uppmanades att på frågorna med öppna svar skriva så detaljerat de kunde. 
 
Vid sammanställningen av enkäten har jag utgått från bedömningskriterier liknande de Ingrid 
Emanuelsson använde i ett av de förkunskapstest som genomfördes inför hennes undersökning kring hur 
receptionen av bibelberättelser varierar mellan olika sätt att berätta dem. Emanuelsson använde följande 
bedömningskriterier: 
 

Korrekt identifiering av berättelse med visad bild  1 
Delvis identifiering av berättelse med visad bild  0.5 
Osäker/fragmentarisk identifiering av visad bild  0.25 
Om bilden associeras en annan biblisk berättelse  0 
Utsagor som uppfattas som ren bildbeskrivning  0 

(Emanuelson, 1998, sid. VIII:2) 
 
Jag har modifierat grupperna något för att passa min enkät (se s. 12), eftersom min undersökning 
innefattar frågor kring berättelserna, medan Emanuelssons test syftade till att enbart identifiera vilken 
berättelse respektive bild beskrev. 
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I analysen av kunskaperna hos barn med svenskt respektive utländskt påbrå har jag gjort följande 
klassificering. Till gruppen svenskt påbrå har elever med två svenska föräldrar räknats. Till gruppen 
utländskt påbrå räknas första och andra generationens invandrare, och även barn med en utländsk 
förälder. De sistnämnda har ju också svenskt påbrå, men jag valde denna uppdelning eftersom dessa 
barn också har påverkats av en annan kultur än den svenska (om det nu finns en speciell svensk kultur) 
under sin uppväxt. 
 
I analysen mellan kristna och muslimska barn har jag, på grund av att det inte framgick i enkäten exakt 
vilka elever som är muslimer, använt en metod som inte är helt tillförlitlig. Detta man bör komma ihåg när 
man läser resultatet. Jag gjorde en utsortering av vilka som kan tänkas vara muslimer utifrån vad 
eleverna svarat på frågorna kring deras/deras föräldrars födelseland, och fick då fram 32 enkäter. 
Genom att fråga lärarna för respektive klass visste jag att det fanns 19-20 muslimska elever bland de 
svarande, och på detta sätt fick jag alltså fram en grupp med cirka 60 % muslimer. 
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Litteraturgenomgång 
 

Lpo 94 och Kursplanen i Religionskunskap 

Läser man Lpo 94 och kursplanen för religion kan man tydligt se att Bibeln, och därmed också dess 
berättelser, är viktig att ta upp i undervisningen i skolan. Den har format vårt samhälle och ligger till 
grund för många av våra värderingar och normer. 

 
Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och påverkas av 
kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt influerat av 
kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och traditioner. 
En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om Bibeln och kyrkoåret. (Kursplanen, 
2000, s. 83)  

 
Eleverna ska ges kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige, och efter år 5 i 
grundskolan ska de kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser 
liksom berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för dem 
som brukar dem. (Kursplanen, 2000, s. 84) Vidare står i Kursplanen att genom denna kunskap ges 
eleverna också möjlighet att förstå västerländsk konst, musik och litteratur.  
 
Skolans uppgift är att förmedla de grundläggande värden som finns i det svenska samhället, och 
förankra dem hos eleverna. En medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma 
kulturarvet ger en trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att 
förstå och leva sig in i andras villkor och värderingar.(Lpo 94, allmän del, s. 5f) 

Övrig litteratur 

Traditionsförmedlingens kris 
Eftersom Sverige är ett land som präglats av kristendomen är de bibliska berättelserna en del av den 
svenska traditionen, men denna traditionsförmedling är idag inne i en stor kris på grund av de 
samhällsförändringar som skett i vårt samhälle. Några exempel på sådana förändringar är industrins 
framväxt och upproret mot patriarkalismen. (Skogar, 1989) 
 
I bondesamhället var kyrkoåret sammanväxt med odlingsåret, men när industrin växte fram tappade 
kyrkan sin centrala roll och det skedde en sekularisering. Kyrkans år var nu inte längre en naturlig del av 
livet, och eftersom många av de bibliska berättelserna är förbundna med det kristna kyrkoårets högtider 
kan man säga att industrins framväxt har bidragit till att dessa berättelser har hamnat lite i skymundan. 
(Skogar, 1989) 
 
I den äldre patriarkalismen hade husfadern ansvaret för att traditionerna fördes vidare till kommande 
generationer, men i dagens samhälle är denna traditionsförmedling försummad och närmast obetydlig. Vi 
har idag tre mäktiga samhällsorgan som har traditionsförmedlande uppgifter: skolan, barnomsorgen och 
kyrkan. Idag har dock vetenskapen och forskningen fått en mycket betydande roll, och den har därför i 
princip fått monopol på att beskriva världen. (Skogar, 1989) 
 
Förutom de tre traditionsförmedlande institutioner Björn Skogar (1989) nämner är också massmedia 
viktig i förmedlingen av värderingar, normer, attityder och kunskaper. På sikt kan våra attityder 
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påverkas av de attityder och värderingar som t.ex. teveserier av olika slag förmedlar. För barn får detta 
speciellt stora konsekvenser eftersom de kan ha svårt att skilja på fantasi och verklighet. (Nordlund, 
1996) 
 
Skolan, kyrkan och religionsämnet 
Under 1800-talet och 1900-talet var det självklart att Sverige var ett kristet land, en uppfattning som 
idag mer och mer börjar ifrågasättas. År 1842 var kristendomskunskap det viktigaste schemalagda 
ämnet i skolan, men den nära förbindelse mellan skola och kyrka som alltid funnits bröts i och med 
grundskolans införande 1962. (Skogar, 1989) 
 
1990 gjordes, i Skolöverstyrelsens regi, en nationell utvärdering som visade att mer än 60% av lärarna 
på mellanstadiet ansåg att religionskunskap var det svåraste ämnet att undervisa i. Rapporten visade 
också att i 25 % av klasserna bedrevs överhuvudtaget ingen undervisning i religionskunskap, och i 
ytterligare 25 % av klasserna bedrevs religionsundervisningen i mindre utsträckning än vad läroplanen 
föreskriver. (Emanuelson, 1998)   
 
De bibliska berättelsernas värde i undervisningen 
Bibeln är en av de få klassiker, som vi är skyldiga att presentera för barnen i grundskolan. 
(Skogar, 1989, s. 86)  
 
Emanuelson (1998) nämner några olika anledningar till att berätta bibelberättelserna i skolan. (Om ej 
annat anges bygger nedanstående text på Emanuelsons forskningsrapport (1998))  
 
Eleven får tillgång till sina kulturella rötter 
Det är varje barns rättighet att få ta del av vårt kulturarv, och de bibliska berättelserna (framför allt 
evangelierna) är vår kulturs urberättelser.  
 
Även Skogar (1989) tar upp denna aspekt. Han skriver att det är viktigt att eleverna får ta del av de 
goda berättelserna och historierna, för att utveckla sin förmåga att undersöka, ifrågasätta och på 
sitt eget vis erövra kulturarvet. (sid. 89)  
 
Eleven får kunskap om den kristna tron                                                                                                                                        
I berättelserna finns kristendomens kärna, och de ger kunskap om den kristna trons 
föreställningsvärld.  (s. II:39) 
 
Berättelserna förmedlar de värden som är grundläggande för vårt samhälle 
Vårt samhälle har gemensamma värderingar som vi önskar föra vidare till kommande generationer. Det 
är viktigt att den demokratiska värdegemenskapens rötter blir förmedlade till eleverna, och i detta har 
de bibliska berättelserna (framför allt evangelierna) en viktig roll. 
 
Berättelserna förmedlar de fostransmål som står i läroplanen  
I läroplanen, Lpo 94, finns många grundläggande värden som anses viktiga att förmedla till eleverna. Det 
handlar framför allt om medmänsklighet och förståelse, och dessa finns gestaltade till exempel i 
berättelserna om Jesu möten med olika människor. Av denna anledning är det av stor vikt att vi håller 
denna berättelseskatt levande.  
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Emanuelsson ger bra exempel på berättelser ur Bibeln som man kan använda i sin undervisning, och 
dessa kopplar hon till de fostransmål som finns uppsatta i läroplanen. (Sidhänvisningarna efter citaten 
syftar till Lpo 94 (1998)) 
 
 … solidaritet med  de svaga och utsatta … (s. 5) 
• Liknelsen om den förlorade sonen (Luk. 15:11) 
• Tullindrivaren Sackaios (Luk. 19:1) 
• Vem är störst (Luk. 9:46) 
• Jesus tvättar lärjungarnas fötter (Joh. 13:1) 
• Mat år fem tusen (Joh. 6:.1) 

 
Skolan ska sträva efter att varje elev kan leva sig in i och förstå andra människors situation och 
utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen  (s. 10) 
• Hos Marta och Maria (Luk. 10:38) 
• Den obarmhärtige medtjänaren (Matt. 18:21) 
 
Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva 
insatser. (s. 5) 
• Jesus och den samariska kvinnan (Joh. 4:1) 
• Den barmhärtige samariern (Luk. 10:25) 
 
Barnen ges redskap för att tänka kring livet och tillvaron  
Alla människor har behov av att reflektera över existentiella och etiska frågor.  
 
Även Skogar (1989) nämner detta inneboende behov. Han menar att alla människor förr eller senare 
ställer de existentiella frågorna, och att vi då riktar blicken bakåt mot den egna historien. Legender, 
sägner, sagor och myter är alla litterära genrer som försöker tyda verkligheten. De drar in 
lyssnaren/läsaren i en annan värld, som samtidigt ger perspektiv på den egna tillvaron (Skogar, 
1989, s. 42). Den mytiska berättelsen handlar ofta om världens uppkomst, och de grundläggande 
mönstren i tillvaron.  
 
Furenhed (1994) skriver: 
 

Därför tror jag att den goda berättelsen ofta är det viktigaste materialet för ungdomarnas 
livstolkning […] att det är viktigare att grundskoleeleverna får höra myten om Adam och 
Eva än en teologisk utläggning av syndbegreppet; viktigare att de får ta del av liknelsen 
om den barmhärtige samariern än en förklaring av den kristna människosynen. (s.76)  

 
Eleverna måste tillägna sig redskap för att kunna tolka livet och tillvaron.  För denna livstolkning krävs 
redskap i form av traditioner, språk och symboler, och dessa livstolkande tankeredskap finns att tillgå i 
de bibliska berättelserna.  
 
Berättelserna hjälper eleverna att förstå sig själva och andra runt omkring dem 
De är viktigt att man har en förankring i sin egen kultur för att kunna visa respekt och sätta sig in i andra 
människors kulturer. Det är också av stor vikt att elever med annan kulturell bakgrund får kännedom 
om den kultur de nu lever i för att de ska kunna förstå det svenska samhället och dess invånare. 
 



 10

Den åsikt Emanuelson har på denna punkt kan dock diskuteras. När man talar om hur skolan ska 
hantera mötet mellan olika kulturella och religiösa perspektiv finns det i grunden två olika 
förhållningssätt. Det första är att eleverna måste få en grundidentitet i sin egen kultur, innan de i dialog 
kan närma sig och förstå andra kulturer. Detta är det förhållningssätt Emanuelson beskriver. I det andra 
förhållningssättet utgår man från att barnen i så tidig ålder som möjligt bör bli bekanta med olika kulturer 
och religioner, innan fördomar om dem har hunnit utvecklas. (Dahlin, 1998) 
 
Berättelserna förmedlar livsmod 
I undervisningen bör olika berättelsetyper ingå, eftersom de svarar mot olika behov hos eleverna. De 
bibliska berättelserna visar hur livet ska levas på den svages villkor. De förmedlar också livsmod när 
man misslyckas, och talar om att man duger som den man är. 

  
Berättelserna har skönlitterärt värde  
Det är skolans ansvar att ge eleverna en rik berättelserepertoar, och huvudansvaret för detta vilar på 
ämnena svenska och religionskunskap. 
 

Berättelsen om Adam och Eva har sin styrka därigenom att den är fiktiv och har en 
poetisk öppenhet. Adam betyder människa, dvs berättelsen handlar om envar. 
Berättelserna om skapelsen och fallet, om Kain och Abel, om Babels torn etc har alla en 
genomtänkt, konstnärlig form (min kursivering). (Skogar, 1989, sid. 41) 
 

I förskolan och de första åren i grundskolan bör berättelserna ingå som en del av den större 
berättelserepertoaren genom att man läser och berättar om dem för barnen. I detta stadium behöver 
man inte i så stor utsträckning analysera och teoretisera, utan istället ge goda läsupplevelser. På 
högstadiet och gymnasiet kan man sedan komma tillbaka till dessa urberättelser och se på dem ur en 
annan synvinkel. (Skogar, 1989)  

 
Parafraserandets problem 
Ett centralt problem för skolans traditionsförmedling är parafraserandet. Detta innebär att man bearbetar 
Bibelns grundtext. När jag i fortsättningen skriver om parafraserande syftar detta till texter bearbetade 
att passa barn. 
 
Parafraserande innebär ofta att man formar och broderar ut berättelsen så att den ska bli mer intressant 
och ofta försöker man också tydliggöra berättelsens syfte, så som författaren av parafrasen uppfattar 
det. Eftersom det i skolan är det läraren som ansvarar för vilken tolkning som förmedlas till barnen kan 
det bli ett svårt dilemma att avgöra vilken tolkning som ligger närmast grundtextens budskap. Ofta blir 
parafraserna också lite för tillrättalagda, och hindrar då barnen från att själva tolka och reagera på 
innehållet. Originalberättelsen är dock inte avsedd att läsas för barn, och är ofta mycket kortfattad och 
svår att förstå. Som lärare är man därför ofta förpassad att använda de parafraser som finns på 
marknaden.  
(Skogar, 1989) 
 
Ibland förändras parafraserna nästan till oigenkännlighet, och i vissa fall lägger man till och med till 
händelser som inte finns med i grundtexten. Ett exempel på detta finner man i Anne De Vries ”Barnens 
bibel” när man läser om Kain och Abel. Denna berättelse slutar med att Adam och Eva letar reda på 
Abel, och begraver honom. Bokens berättarröst talar sedan om för barnen att Abel nu är i himmelen 
med Gud och alla änglar. Där är det till och med underbarare än i paradiset … (Ekström, 1997) 
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Finns det anledning att inte ta upp de bibliska berättelserna i undervisningen? 
Emanuelson (1998) refererar i sin forskningsrapport till en undersökning genomförd av den engelske 
forskaren Ronald Goldman på 60-talet. Goldmans tänkande fick stor genomslagskraft i England, och 
även i Sverige väckte han stort intresse. Hans undersökning genomfördes på 200 barn i åldern 6-16 år. 
Slutsatsen av denna undersökning var att  
• Bibeln är inte en bok för alla. 
• Yngre elever har inte tillgång till de begrepp som behövs för att man ska förstå innehållet. 
• Bibelstoffet ska presenteras för eleverna först när de kan ta till sig berättelserna som poetiska, och 

inte bokstavliga.   
Goldman såg två faror med att bekanta sig med bibelberättelserna för tidigt. För det första kan det leda 
till missuppfattningar, bokstavstroende och fokus på trivialiteter. Detta i sin tur kan leda till ett förlängt 
barnsligt tänkande. För det andra kan för tidig bekantskap i kombination med många upprepningar av 
samma berättelse leda till uttråkning. Spänningen i berättelsen försvinner, och den känns gammal redan 
innan eleven uppnått den ålder då den kan ta del av den och relatera till den. Förtidig bekantskap kan 
också göra att berättelsen reduceras till att endast förknippas med en barnslig period i livet. 
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Resultatsammanställning 

Kriterier för sammanställning av enkäten 

 
Varje fråga kunde ge max 1 poäng.  
 
Totalt antal poäng för respektive berättelse är: 
Adam och Eva 2 p. 
Noas ark 3 p. 
Moses i vassen 3 p. 
Jesu födelse 4 p. 
Jesu korsfästelse 4 p. 
Den förlorade sonen  2 p. 
 
Frågorna med  givna svarsalternativ gav 1p för varje rätt svar.  
 
På frågorna med öppna svar av berättarkaraktär delades svaren upp i följande svarsgrupper: 
 
1   p. Mycket detaljerat och korrekt svar. 
0.5  p.  Delvis detaljerat och korrekt svar. 
0.25  p.  Odetaljerat men korrekt svar. 
0   p.  Felaktigt eller inget svar.  
0 p. Kopiering av information från övriga frågor 
 
Nedan följer de kriterier som fanns uppsatta för respektive fråga. 
 
2b. De bodde i Edens lustgård, men det hände något som gjorde att de blev tvungna att flytta 
därifrån. Berätta vad som hände. 
 
1 p.   Minst fyra av följande punkter ska finnas med i svaret 

 
• De åt från Kunskapens träd 
• Gud hade förbjudit dem att äta från trädet. 
• Ormen lurade Eva att äta av frukten. 
• Eva bjöd Adam av frukten. 
• De upptäckte att de var nakna. 

 
0.5 p.  Minst två av ovanstående punkter ska finnas med. 
 
0,25 p. Ett av ovanstående punkter ska finnas med. 
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3a.  Vad föreställer bilden? 
 
1 p.   Minst tre av följande punkter ska finnas med i svaret 
 

• Noa har byggt båten. 
• Djuren går in två av varje art. 
• Det är en hona och en hane av varje art. 
• Noa och djuren ska räddas undan syndafloden. 

 
0.5 p.  Minst två av ovanstående punkter ska finnas med. 
 
0,25 p. Ett av ovanstående punkter ska finnas med. 
 
3b. Vad heter mannen i det vita skägget? 
 
0,5 p.  Om eleven skrivit t.ex. ”Noak(s) ark” eller ”Noa?” anser jag att det ligger en osäkerhet i svaret, 

men att de trots allt inte kan dömas bort helt. Jag har därför valt att ge 0,5 poäng för dessa svar, 
 
4a. Vad heter pojken i korgen? 
 
0,5 p.  (Se kriterier för 3b.) 
 
4c. Vad hände med pojken när faraos dotter hittade honom i floden?   
1 p.  Minst tre av följande punkter ska finnas med i svaret. 
 

• Faraos dotter behåller barnet. 
• Moses syster har gömt sig för att se hur det ska gå med hennes bror. 
• Systern föreslår att hennes mor kan ta hand om barnet och amma det tills han blir    
  större 
• Mose räddar i vuxen ålder sitt folk från slaveriet. 

 
0.5 p.  Minst två av ovanstående punkter ska finnas med. 
 
0,25 p. Ett av ovanstående punkter ska finnas med. 
 
5a. Vad heter barnet i krubban? 
 
0,5 p. (Se kriterier för 3b.) 
 
6d. Vad är det som gör Jesus död så speciell, enligt Bibeln? 
   
0,5 p.  Om eleven har svarat att Jesus uppstod efter en vecka bedömde jag att eleverna kanske visste 

att uppståndelsen gjorde honom speciell, men inte i detalj kunde vilka tidsramar det rörde sig 
om. Detta svar ger 0,5 poäng. 
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Resultatsammanställning fråga för fråga 

(För att se utformningen av respektive fråga se enkäten som finns som bilaga längst bak i detta arbete.) 
 
1a.  Flicka:  87  st. 
 Pojke: 84  st. 
 
1b.  Skola A:  48  st. 
 Skola B: 40  st. 
  Skola C: 49  st. 
 Skola D: 34  st. 
 
1c.  I Sverige:        144  st. 
 I ett annat land: 27  st. 
 
1d. Båda i Sverige:       117  st. 
 En i Sverige: 17  st. 
 Båda i annat land: 37  st. 
 
1e. En gång/vecka: 11  st. 
 En gång/månad: 14  st. 
 En gång/år      104 st. 
 Aldrig: 42  st. 
 
2a.  0  p:      3  st. 
 1  p:                       168  st.  
 
2b 0 p:     68  st. 
 0,25p:     55  st. 
 0,5 p:     37  st. 
 1 p:     11  st. 
 
3a. 0 p:                       113  st. 
 0,25p:    30  st. 
 0,5 p:     22  st. 
 1 p:   6  st. 
 
3b.  0 p:    29  st. 
 0,5 p:    2  st. 
 1 p.                       140  st. 
 
3c. 0 p:    75  st. 
 1 p:    96  st. 
 
4a  0 p:    56  st. 
 0,5 p:    4  st. 
  1 p:                       111  st. 
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4b. 0 p:    26  st. 
 1 p:                  145  st. 
 
4c. 0 p:    92  st. 
 0,25p:    74  st. 
 0,5 p:    5  st. 
 1 p:    0  st. 
 
5a. 0 p:    8  st. 
 0,5 p:     1  st. 
 1 p:                       162  st. 
 
5b. 0 p:    1  st. 
 1 p:                  170  st. 
 
5c. 0 p:    36  st. 
 2 p:                   135  st. 
  
5d. 0 p:    30  st. 
 1 p:                  141  st. 
 
6a. 0 p:    62 st. 

1 p:                  109 st. 
 
6b. 0  p:          151 st. 

1 p:     20 st. 
 
6c.  0  p:         133  st. 

1 p:     38 st. 
 
6d. 0 p:   19 st. 
 0,5 p:   27 st. 
 1 p:            125  st. 
 
7a. 0 p:    87 st. 
 1 p:    84 st. 
 
7b. 0 p:     98 st.  
 1 p:     73 st. 
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Analys av enkät 

Det man ganska tydligt kunde se var att frågorna med öppna svar vållade störst problem för eleverna. 
Detta kan bero på flera olika orsaker. För det första var frågorna kanske formulerade på ett sådant sätt 
att eleverna inte förstod vad de förväntades svara. För det andra kanske de inte orkade eller hade lust 
skriva långa, utbroderade svar. En tredje anledning kan vara att dessa frågor ställde större krav på 
elevernas kunskaper. Det fanns inga svarsalternativ att välja mellan, och man måste veta fler detaljer 
kring berättelserna för att kunna besvara dessa frågor. När jag gick igenom enkäterna fick jag känslan 
av att det var den sista anledningen som vägde tyngst på fråga 2b och 4c. Det visade sig att när eleverna 
försökte skriva lite utförligare så var det många som i stor utsträckning verkade gissa sig fram. Detta 
gällde framför allt 4c. På fråga 3a var det nog frågans utformning som orsakade de torftiga svaren. Jag 
återkommer till detta i min analys av resultatet av denna berättelse. (se Noas ark, s. 17) 

Analys av respektive berättelse 

Nedanstående diagram visar resultatet av de sex berättelserna. Alla 171 enkäter har lagts samman och 
sedan har en medelpoäng räknats ut för respektive berättelse. Detta genomsnittspoäng visas här i 
procentform, och man kan då se att på hälften av berättelserna har eleverna i genomsnitt mindre än 50 
% rätt. 
 

Resultat av respektive berättelse

0 0,1 0,2 0,3 0,4 0,5 0,6 0,7 0,8 0,9 1

Adam och Eva

Noas ark

Moses i vassen 

Jesu födelse 

Jesu korsfästelse 

Den förlorade sonen 

antal rätt (%)
 

 
Adam och Eva 
Alla elever, med undantag av tre stycken, (d.v.s. 98 %) visste att de första människorna enligt Bibeln 
hette Adam och Eva. Många hade dock en ganska vag uppfattning om vad som egentligen hände med 
dem. 40 % hade ingen aning om händelsen i Edens lustgård. Med hjälp av bilden förstod många att det 
hade med frukten att göra, men många trodde att Gud hade förbjudit den för att den var giftig/förgiftad. 
Den vanligt förekommande feluppfattningen att det var ett äpple de åt syns också tydligt i elevernas 
svar, och detta beror antagligen till stor del på att alla bilder som ritas (inklusive den bild som fanns i 

Antal rätt (1 = 100 %) 
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enkäten) visar just ett äpple. Ormens inblandning i historien var dock ganska många medvetna om, och 
ett litet fåtal elever anknöt också ormen till djävulen. 
 
De elever som fick lite högre poäng visste också namnet på Kunskapens träd, eller i alla fall trädets 
innebörd. De beskrev dessutom utförligare att det var Eva som först lurades av ormen, och att hon 
sedan gav frukten vidare till Adam. En del elever visste också att de i och med att de åt av frukten 
började skämmas över sin nakenhet. 
 
Elevexempel: 
 
Djävulen blev en orm och lurade Eva att äta av frukterna av kunskapens träd. Eva tryckte i 
Adam en av frukterna. Senare när gud kom så gömde sig Eva och Adam för dom var nakna och 
ville inte visa sig så för gud. Han förstod vad som hänt och jagade ut dem. 
(1 poäng)  
 
Det var en orm som lurade Eva att ta ett äpple och Eva sa till Adam att också ta ett.  
(0,5 poäng)  
 
De blev lurade av en orm att äta ett äpple (0,25 poäng) 
 
Gud hade förbjudit dem att äta äpplen. Men en dag så kom det en orm till lustgården och 
frågade Eva och Adam om de vill köpa äpplen. Dom fick provsmaka på ett äpple och då vart 
gud så arg så att han slängde ut dom från lustgården. (0,25) 
 
Jag vet inte men jag tror att det var någon orm som var giftig!? (0 poäng) 
 
Jag tror det var nån giftig växt (0 poäng) 
 
Vet ej. De kanske inte kunde sova på grund av alla djuren. Eller så skulle de flytta bara för att 
de vill. De kanske åt upp all mat. ( 0 poäng) 
 
Några soldater kom ( 0 poäng) 
 
Eva vart med barn så dom vart tvungna att flytta därifrån … Sen födde dom Jesus i ett stall … i 
Jerusalem. (0 poäng) 
 
Noas ark 
Innan jag börjar vill jag peka på en brist i denna del av enkäten, vilken visade sig när jag började med 
sammanställningen av svaren. Det gäller fråga 3a: Vad föreställer bilden? där väldigt många bara hade 
svarat Noa och alla djuren som går in i arken.. Detta var ett helt korrekt svar, men den gav ingen 
vidare information om vad eleven egentligen visste. Om frågan varit annorlunda ställd skulle kanske 
många av dessa elever till exempel också ha kunnat tala om att det var en hona och en hane av varje art 
som gick in i arken. Eleverna ombads visserligen innan de började att svara så detaljerat de kunde på 
respektive fråga, men denna fråga var nog för diffus och otydlig för att eleverna skulle förstå vad jag 
egentligen var ute efter. Jag tror alltså att många av eleverna hade kunnat få bättre resultat på denna 
berättelse än de siffror jag visar upp här.  
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Ca 80 % av eleverna visste att mannen på bilden hette Noa/Noak. Två elever trodde dock att hans 
namn var Noak Ark. 56 % visste anledningen till att djuren gick in i arken, och två elever nämnde 
begreppet ”syndafallet” i sitt svar.   
 
Det man kunde se när man tittade närmare på de svar som var lite utförligare beskrivna var att dessa 
elever var medvetna om att det var en hane och en hona av varje art som gick upp i arken två och två.  
 
Elevexempel: 
  
Enligt gud var människorna dumma och han bestämde sig för att dränka hela världen. Men Noa 
var snäll så gud sa att Noa skulle bygga en ark och ta en hane och en hona från alla världens 
djur. Han gjorde det och fick ta med sig sin familj. Så bilden föreställer Noa och hans ark och 
alla djuren han skulle ta med sig. (1 poäng)  
 
Den föreställer Noak som har byggt en båt som ska rädda en hona och en hane från varje 
djurart från en stor översvämning. (1 poäng) 
 
När Noa samlar ihop en hona och en hane av varje sorts djur i sin ark. (0,5 poäng) 
 
Noaks ark, och när Noak samlar in alla djuren innan syndafloden kommer för att Gud har sagt 
åt honom att göra det (0,5 poäng) 
 
Bilden föreställer Noaks ark. Noak var en gammal man som älskade djur. Han reste runt med 
djur. Han botade dom och hjälpte dom. Han far runt på många ställen. Alla djur av 2 sorter, en 
hona och en hane. Berättelsen kallas Noaks ark. En dag hade skeppet brunnit upp. De var 
tvungna att hoppa av båten. (0,25)  
 
Massor av djur som går in i ett trähus eller något liknande. Zoo. (0 poäng) 
 
Oden? eller kanske är det Allan på bilden.  (0 poäng) 
 
Moses i vassen 
65 % av eleverna visste namnet på barnet i korgen, och 85 % svarade också rätt på orsaken till att 
mamman gömde sitt barn i vassen. Ganska många kan man dock anta att de bara gissade, då de varken 
visste pojkens namn eller vad som hände när han upptäcktes i vassen. Vad som hände när faraos dotter 
hittade honom var det väldigt få som egentligen visste. Ca 43 % skrev att hon tog hand om honom. 
Detta var ett korrekt svar, men man kan också tänka sig att det är det mest naturliga svaret att välja om 
man ska gissa vad som hände. Endast en elev nämnde att Moses biologiska mor ammade honom 
medan han var ett spädbarn. 
 
Många elever skrev att han blev prins av Egypten. Detta är, som jag ser det, ett resultat av den film 
(Prinsen av Egypten) som gick på bio för ett par år sedan, som handlade om just Moses liv. 
 
Elevexempel: 
     
Han fick växa upp i Faraos slott. Som faraos barnbarn. Sen blev han en prins. En gång såg han 
hur en egypter slog en israelit som var mycket gammal. Moses blev arg och dödade egyptern. 



 19

Sedan skämdes Moses och rymde. En dag talade gud till Moses och sa att han skulle tvinga 
Farao att släppa israeliterna. Efter många försök lyckades han. (0,5 p.) 
 
Faraos dotter tog hem barnet och tog hand om det men eftersom inte faraos dotter hade 
bröstmjölk så kunde hon inte amma honom så hon sökte efter en amma och det blev barnets 
mor. (0,5 p.) 
 
Hon tog hand om honom och han växte upp på slottet med sin halvbror (0,25 poäng) 
 
Han fick arbeta på slottet (0 poäng) 
 
Jesu födelse 
Detta var den berättelse eleverna visade sig kunna bäst, och som låg i topp i alla fyra skolor. 65 % 
svarade rätt på alla fyra frågor. 95 % visste att det var Jesus som låg i krubban, och alla utom en visste 
också att Maria var mor till barnet. 79 % svarade rätt på anledningen till att Jesus föddes i Betlehem, 
och herdarna och de tre vise männen var bekant för 82 % av eleverna. 
 
Att denna berättelse är mest känd är kanske inte så oväntat. Det beror antagligen på att den faktiskt är 
kopplad till vår största högtid, nämligen julen. Det blir ett naturligt tillfälle att vid upprepade tillfällen ta 
upp berättelsen i undervisningen, och även i andra sammanhang dyker berättelsen upp, t.ex. de stora 
träfigurer föreställande Josef, Maria och krubban som ställs upp på Stora Torget här i Linköping.  
 
Elevexempel: 
 
En elev hade citerat Joh. 3:16 längst ner på sidan i sin enkät. 
 
Jesu korsfästelse 
Denna berättelse fick lägst poäng när alla enkätsvar lades samman. Detta kan dock ha en förklaring i att 
dessa frågor var av lite svårare karaktär än de övriga.  
 
89 % svarade att det var uppståndelsen som enligt Bibeln gjorde Jesus så speciell. Att det rörde sig om 
tre dagar var känt av 73 % av eleverna. 64 % kände till förrädaren Judas, en siffra jag fann 
förvånansvärt hög. Endast 22 % svarade rätt på vad som hände i dödsögonblicket. Jag hade förväntat 
mig att valet på denna fråga skulle stå mellan de två alternativ som föreslog att det blev mörkt, men 
istället visade det sig att de allra flesta tänkte sig ett starkt sken. Den fråga som ställde till allra störst 
problem var dock fråga 6b, som handlade om var korsfästelsen ägde rum. Endast 12 % hade svarat 
Golgata. De flesta elever hade gissat på Nasaret, vilket möjligen kan bero på att de hört uttrycket 
”Jesus från Nasaret”.  
 
Den förlorade sonen  
37 % svarade rätt på båda frågorna kring denna berättelse. Av de 19 % som bara hade rätt på ena 
frågan hade flera stycken svarat ganska irrationellt. På första frågan svarade de att fadern blev arg och 
skickade iväg sin son eller att han dödade honom, och på nästa fråga svarade samma elever att brodern 
tyckte att det var orättvist att hans far inte ordnade en fest för honom istället. Detta tyder i mina ögon på 
att de gissat utan att egentligen känna till berättelsen. 
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Jämförelse mellan skolorna 

I jämförelsen mellan de fyra skolorna framkommer att man inte kan se några stora skillnader mellan 
dem. Det tycks alltså inte finnas någon skillnad i kunskaperna bland eleverna beroende på deras sociala 
tillhörighet. En antydan till att de två högstatusområdena (skola A och B) har högre poäng kan man 
dock se. Detta beror troligen på att det i de två lågstatusområdena finns en stor andel utländska 
invånare, och följaktligen också många som tillhör en annan religion än kristendom. Detta kan man 
tydligt se om man jämför skola A och D. 
 
Om man jämför skola A respektive D ser man att det i skola A är ungefär 6 % som kommer från 
muslimska hem (ovanligt hög siffra för den skolan), medan det i skola D är ungefär 29 %. Som jag 
tidigare nämnt får detta antagligen konsekvenser för resultatet, eftersom de muslimska barnen inte får 
med sig dessa berättelser från hemmiljön. I dagens samhälle är det i och för sig inte heller självklart att 
de svenska barnen får höra dessa berättelser hemma, men chansen att komma i kontakt med 
berättelserna är kanske ändå större för dessa barn eftersom vi alla firar de kristna högtiderna som t.ex. 
jul och påsk (även om den kristna innebörden av högtiden inte så ofta står i centrum).  
 

 
För varje berättelse har ett genomsnittspoäng räknats ut, och dessa har sedan lagts samman för att se hur resultatet 
skiljer sig mellan de fyra skolorna. Totalt kunde man få 18 poäng. 
 

Jämförelse av  de olika skolornas resultat
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Jämförelse mellan flickor och pojkar 

Resultatet visar att pojkarna har bättre poäng än flickorna på fyra av berättelserna. Jag är lite förvånad 
över resultatet, då jag trodde att flickorna skulle ligga lite högre än pojkarna.   
 
Skillnaderna är inte speciellt stora, med undantag för berättelserna om Jesu födelse och död. När man 
tittar på dessa ser man att flickorna fick ett bättre resultat på berättelsen om hans födelse, medan 
pojkarna fick högre på den om hans död. Kanske är det så att det om man generaliserar finns ”pojk- 
och flickberättelser”, och nog är Jesu död på korset i sådana fall lite mer ”grabbig”  än den söta 
berättelsen om Jesusbarnet i stallets krubba. 
 
 

Jämförelse mellan flickor och pojkar
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Jämförelse mellan barn med svenskt respektive utländskt påbrå 

Barn till svenska föräldrar fick i genomsnitt bättre resultat än barn med utländskt påbrå i alla fall utom 
en. På berättelsen om Adam och Eva fick de svenska barnen ett något sämre resultat.  
 
Förklaringen till skillnaden är förmodligen främst att det i gruppen med utländskt påbrå finns både 
kristna och muslimska barn representerade. (För att läsa mer om skillnaderna mellan kristna och 
muslimska barn se s. 23)  
 
En annan orsak till att invandrargruppen får lägre poäng kan vara att man inte behärskar det svenska 
språket lika bra som de svenska eleverna. Det kan vara svårt för vissa av invandrareleverna att förstå 
de frågor som ställs i enkäten, och framför allt har de kanske svårare att själva klä sina kunskaper i 
svenska ord.   
 
Utifrån detta kan man anta att vi i Sverige varken är bättre eller sämre än andra länder i att förmedla de 
bibliska berättelserna 
 
 
 

Jämförelse mellan barn med svenskt respektive utländskt påbrå
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Jämförelse mellan kristna och muslimska barn 

När jag började sammanställningen av enkäterna upptäckte jag en ny aspekt som vore intressant att 
undersöka, och det var skillnaden mellan kristna och muslimska barn. Det framgick inte av min enkät 
vilka barn som var muslimer, men jag försökte ändå hitta ett sätt att ta reda på detta. Metoden är 
kanske inte helt tillförlitlig, så man bör inte läsa in allt för mycket i resultatet.  
 
Utifrån vad eleverna hade svarat på frågan om deras/deras föräldrars födelseland sållade jag ut de 
elever som kunde tänkas vara muslimer. Jag fick då fram 32 enkäter. Genom att fråga lärarna för 
respektive klass visste jag att det ska finnas 19-20 muslimska barn bland de elever som deltagit i 
undersökningen. Jag hade alltså fått fram en grupp med ca 60 % muslimer.  
 
Jag vill påpeka att de kristna eleverna i de allra flesta fall inte själva kallar sig kristna, d.v.s. de är inte 
vad man brukar kalla personligt troende. De har delats in i denna grupp utifrån att de växt upp i ett land 
som brukar räknas som kristet. Detta kan i viss mån också gälla de muslimska eleverna. 
 
När jag nu jämförde de muslimska barnens resultat med de kristna barnens kunde man tydligt se att de 
kristna barnen har fått bättre resultat på alla berättelser. I e flesta falla är dessa skillnader väldigt tydliga. 
Minst skiljer det sig på berättelsen om Jesu död.  
 
 

Jämförelse mellan kristna och muslimska barn
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kristna

 
Detta resultat kan vara en antydan till att de kristna barnen får tillgång till de bibliska berättelserna via 
någon annan än skolan. 60 % av eleverna i den grupp med stor andel muslimer är dock första 
generationens invandrare, och det kan tänkas att flera av dem inte har börjat i den svenska skolan förrän 
i år 4-5. Risken att de har gått miste om dessa berättelser är då ganska stor, eftersom det i de allra 
flesta fall är under de första skolåren som dessa historier berättas. 



 24

Kyrkans betydelse 

I denna enkätundersökning var det 25 av 171 elever som gick till en kyrka minst en gång i månaden, 
d.v.s. ca 15 % av eleverna. Detta innebär att underlaget för denna jämförelse är rätt tunt, så man kan 
inte lägga allt för stor vikt vid resultatet. 
 
Utifrån de svar jag fått kan jag dock ana en tendens att elever som går till kyrkan ofta har bättre 
kunskaper om de bibliska berättelserna. Om man tittar på berättelserna om Adam och Eva och Den 
förlorade sonen ser man ganska stora skillnader i kunskaperna. Detta faller sig ganska naturligt eftersom 
de antagligen hör berättelserna oftare, och dessutom har de förmodligen ett annat intresse för de bibliska 
personerna och händelserna än elever som sällan eller aldrig går till en kyrka. Skillnaderna är dock inte 
så stora som jag förväntade mig att de skulle vara. I samband med tolkande frågor skulle kanske 
skillnaderna blivit mer markanta än när det, som i detta fall, är rena faktafrågor. 
 
Det förvånar mig lite att de elever som frekvent går till kyrkan inte hade bättre resultat än de hade på 
frågorna kring korsfästelsen, eftersom ”Jesu död på Golgata” och ”Golgata kors” är något mycket 
centralt och betydelsefullt inom kristendomen. Bara 3 av de 25 eleverna visste att Jesus dog på Golgata, 
d.v.s. 12,5 %. Bland de elever som sällan går i kyrkan var siffran 11,6 %.  
 

Enkätresultat i förhållande till antal kyrkobesök    
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Diskussion 
 
Enkätresultatet 
Resultatet av den genomförda enkäten visar elevernas faktakunskaper. Däremot ger den inte någon bild 
av om eleverna förstått den djupare innebörden i berättelserna. Förmågan att kunna återge några 
berättelser ur Bibeln finns dock uppsatt i läroplanen, och det är den punkten jag har velat undersöka om 
den uppfylls.  
 
När jag läser resultatet av undersökningen får jag uppfattningen att de flesta elever har hört berättelserna 
i något sammanhang, men börjar man fråga efter lite mer detaljer märker man att det finns stora luckor i 
kunskaperna. Enkäten visar att de flesta elever känner till namnen på de mest kända bibliska 
personerna, men många har en ganska vag uppfattning om vad som egentligen hände dessa personer. 
Anledningen till detta tror jag är att dessa berättelser ofta är förlagda till lågstadiet, och att 
återkopplingen till Bibelns berättelser högre upp i åldrarna är mycket bristfällig. Jag återkommer till detta 
resonemang under rubriken ”Bristen på repetition av berättelserna i undervisningen”. (s. 26) 
 
Det går inte att se några tydliga skillnader i kunskaperna beroende på social tillhörighet eller hur ofta 
man går i kyrkan, även om frekventa kyrkobesökare har något bättre resultat än de som sällan eller 
aldrig besöker en kyrka. Jag hade förväntat mig att de frekventa kyrkobesökarna skulle ha bättre poäng 
än de hade, framför allt på berättelsen om Jesu korsfästelse. Hela kristendomen bygger på denna 
händelse (tillsammans med hans födelse och uppståndelse), så jag trodde att de skulle ha hört denna 
berättelse nästan till leda. Jag tycker att detta är ganska skrämmande siffror, eftersom det innebär att 
inte ens kyrkan själv lyckas förmedla berättelserna till ”sina” barn. Hur kan vi då förvänta oss att skolan 
ska klara det?   
 
Den tydligaste skillnaden i kunskaperna ser man i jämförelsen mellan muslimska och kristna barn. Denna 
skillnad är ganska naturlig, men detta resultat kan jag dock se som en liten indikation till att de bibliska 
berättelserna försummas i skolorna. Det borde ju innebära att de kristna barnen får sin kunskap utanför 
skolans väggar, från till exempel familjen eller kyrkan. Ett annat alternativ kan vara att de muslimska 
eleverna inte börjat i den svenska skolan förrän i år 4-5, och därför missat denna kunskap. 
 
I jämförelsen mellan svenska barn och barn med utländskt påbrå fick de svenska barnen bättre poäng. 
Jag antog att detta beror på att barnen med utländskt påbrå har svårare med det svenska språket och 
därför sämre kan uttrycka sina kunskaper. Dessa barn skulle kanske hade presterat bättre om jag hade 
använt mig av muntliga intervjuer istället. I denna grupp finns också en del muslimska barn, vilket har 
betydelse för resultatet.  
 
Skillnaderna mellan flickor och pojkar är i de flesta fall inte speciellt stora, men det verkar som att 
berättelsen kring Jesu död har fängslat pojkarna mer än flickorna. Flickorna däremot har bättre poäng 
på berättelsen om Jesu födelse. Man brukar tala om ”kill- och tjejberättelser”, och här tycks det än en 
gång bekräftas att killar vill ha mer action i berättelserna medan tjejerna tycker om de lite sötare 
historierna. 
 
Något som slog mig när jag läste igenom elevernas svar var alla feluppfattningar som fanns utbredda hos 
barnen. Det gällde framför allt berättelsen om Adam och Eva. En väldigt stor andel av eleverna trodde 
till exempel att frukten de åt av var giftig. Man kan inte låta bli att fundera över var detta kommer ifrån. 
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Finns det parafraser som på något sätt antyder detta, eller är det barnen själva som drar den slutsatsen 
när de får historien berättad för sig?  
 
I enkäten finns några av de mest kända berättelserna ur Gamla och Nya testamentet, och de frågor som 
ställts är ganska basala. Jag tycker att det är lite oroväckande att eleverna har så pass liten kunskap om 
Jesu korsfästelse som de har. Detta är en mycket central och grundläggande berättelse i den kristna 
tron, och vi firar varje år en högtid på grund av denna händelse. Här är det ju dock inte bara skolan som 
misslyckats. Även kyrkan verkar glömma att nog betona denna viktiga händelse. Glädjande däremot är 
att de allra flesta kan berättelsen om Jesu födelse, som också är mycket central. Tyvärr tappar den ju 
lite av sitt viktiga innehåll om den inte knyts samman med Jesu död och uppståndelse …   
 
I denna enkät har fyra skolor (8 klasser) i Linköping deltagit, och det är kanske en för liten grund att stå 
på för att slå fast om Linköpings skolor uppfyller kursplanens mål eller inte, men man kan i alla fall ana 
att det kanske brister lite i kunskaperna i övriga skolor också. Skolorna har inte misslyckats helt i 
förmedlingen av vårt kulturarv, eftersom eleverna trots allt känner till namn och vissa delar av 
berättelserna, men det vore nog önskvärt med lite mer repetition av berättelserna både här och där. 
 
Bristen på repetition av berättelserna i undervisningen 
De bibliska berättelserna är, som jag tidigare nämnt, ofta förlagda till de första åren i skolan, vilket gör 
att många elever har glömt stora delar av dem innan de gått ut år 5 i grundskolan. Något vi måste 
fundera över är hur vi högre upp i åldrarna på ett bra sätt ska kunna återknyta till de kunskaper eleverna 
får med sig från sina första år i skolan. Man måste hitta ett sätt att gå vidare och arbeta med 
berättelserna utifrån den mognad som eleverna har uppnått. Om man bara tar upp berättelserna med de 
yngre barnen ges de aldrig möjlighet att i någon större utsträckning reflektera över och analysera 
berättelsernas innebörd. Denna problematik gäller inte bara de bibliska berättelserna, utan berör alla 
kunskapsområden som nu ofta är förlagda på ”lågstadiet”.  
 
När det gäller de bibliska berättelserna skulle man kunna tänka sig att i år 4-9 (och även gymnasiet) 
utgå från t.ex. några av Jesu liknelser när man diskuterar olika värderingar och hur man ska handla mot 
varandra. Detta nämner också Emanuelson (1998) i sin forskningsrapport. Skapelseberättelsen kan tas 
upp i samband med att man läser om Darwins utvecklingslära, för att visa på olika teorier kring jordens 
uppkomst. Här kan man naturligtvis med fördel även jämföra med andra religioners skapelseberättelser.  
 
I den nationella utvärdering som gjordes 1990 i Skolöverstyrelsens regi (Emanuelson, 1998) fann man 
att religionsämnet prioriteras ganska lågt bland lärarna ute i skolorna. Jag tror också att många finner det 
extra svårt att undervisa om just kristendomen, eftersom den ligger så nära oss och man är rädd att 
färga undervisningen med egna åsikter. För andra lärare kan det kännas svårt på grund av att man inte 
själv vet var man står i de frågor som man ska ta upp med eleverna.  
 
Under min slutpraktik uppstod under en arbetslagsträff en diskussion kring huruvida det var okej att 
bjuda in en person från kyrkan för att berätta de bibliska berättelserna för eleverna i år 1-3 eller ej. Man 
var framför allt oroliga för att föräldrar till barn med annan religion skulle ta illa vid sig (skolan ligger i ett 
område med många invandrare). Man enades dock till slut om att det var okej förutsatt att man först lät 
information om besöket gå ut till föräldrarna, och detta beslut grundade de på att vi vuxna inte har rätt 
att beröva våra barn på dessa bra och spännande berättelser. Denna lilla episod tycker jag talar sitt 
tydliga språk om lärares osäkerhet kring hur de ska förhålla sig till Bibelns berättelser. Jag tror mycket 
har sin grund i att man tidigare betonade objektiviteten så mycket i undervisningen, samt att man i så stor 
utsträckning som möjligt vill undvika konflikter med familjer från andra kulturer och religioner. Jag anser 
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dock, och denna åsikt framkom också bland dessa lärare, att vi ibland anpassar oss allt för mycket till 
vår omgivning. Sverige är, trots att vi har många invandrare med annan religion, fortfarande ett kristet 
land som är format av kristna normer och värderingar, och även om vi naturligtvis måste respektera och 
släppa in andra religioner och livsåskådningar innanför skolans väggar så är det viktigt att vi ger eleverna 
kunskap om de värden vårt samhälle vilar på och var de kommer ifrån.    
 
Under min utbildning till lärare har jag tyckt mig se att lärarna ofta har en tveksam och ibland negativ 
inställning till ämnet religion, något som också den nationella utvärdering jag tidigare nämnt visar. Denna 
inställning tror jag smittar av sig på undervisningen. Om vi lärare inte är positiva och engagerade i ämnet 
utan vill få det hela undanstökat så fort som möjligt, hur kan vi då begära att våra elever ska vara det? 
Och om våra elever inte är engagerade och intresserade, hur ska de då kunna befästa sina kunskaper 
och göra dem bestående?  
 
Kursplanen 
I Läroplanen (Lpo 94, 1998) och kursplanen (2000) syns det mycket tydligt att Bibelns berättelser är 
viktiga att förmedla och diskutera i skolan eftersom många av dem har påverkat vårt samhälle i fler 
avseenden. Att kunskap om dessa värderingar och normer är så viktiga för vår samhällsförståelse anser 
jag vara en viktig anledning till att återkomma till dessa berättelser vid flera tillfällen under studietiden, 
men med olika syfte och infallsvinkel. När man i skolan talar om Sveriges lagar och förordningar borde 
det vara naturligt att tala om det kristna inflytandet på dessa. Naturligtvis kan man tala om kristna 
värderingar utan att nämna de bibliska berättelserna, men jag känner att dessa borde vara en naturlig 
utgångspunkt för givande och bra diskussioner. 
 
Kristendomens påverkan av samhället är kanske extra viktig att ta upp i skolan i dagens samhälle, 
eftersom det finns så många med annan tro än kristendom i vårt land. Utan att ha några aktuella siffror 
för detta påstående kan jag ändå med ganska stor säkerhet anta att många barn kommer till Sverige när 
de är 10-11 år (eller äldre), och därför måste vi återkomma till dessa berättelser i de högre åldrarna 
också. De riskerar annars att helt missa denna kunskap, och jag tror att den är viktig för dessa barn för 
att de ska förstå vårt samhälle och varför vi beter oss som vi gör. 
 
Parafraserande 
Problemet kring vilken parafras man ska använda, eller om man alls ska använda dem, är en svår nöt att 
knäcka. Detta problem nämns bland annat av Skogar (1989). Jag kan förstå att många lärare drar sig 
för att läsa dessa berättelser om de inte känner sig bekväma med berättelsernas utformning. Berättelser 
som är allt för tillrättalagda känns lätt lite ”platta”, eftersom de inte lämnar kvar något att själv fundera 
kring. Ibland blir dessa parafraser också moraliserande, det vill säga, den som bearbetar texten lägger in 
sin egen tolkning i berättelsen.  
 
Ytterligare ett problem med dessa parafraser för barn är att de i princip alltid skrivs ur en kristen 
synvinkel, även berättelserna från Gamla Testamentet. Detta kan skapa problem om man till exempel 
har judiska barn i klassen. Dessa har då en annan syn på berättelserna än den som förmedlas, och detta 
kan bli mycket förvirrande för dem. Om vi inte är medvetna om detta problem kan vi råka kränka dem 
till exempel genom att inte ”acceptera” deras tolkning av berättelsen. 
 
Goldmans åsikter 
Goldmans inställning (Emanuelson, 1998) till de bibliska berättelserna i den tidiga undervisningen är 
intressant, även om jag i princip inte alls håller med honom i hans åsikter. Hans påstående att 
berättelserna reduceras till att endast förknippas med en barnslig period av ens liv kanske skulle kunna 
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vara en förklaring till den distansering till de bibliska berättelserna som man ofta kan ana bland 
ungdomar i tonåren. Jag tror dock att detta i stor utsträckning istället beror på hur berättelserna 
presenteras, och, framför allt, hur man återkopplar till berättelserna högre upp i åldrarna. Det gäller att 
hitta en infallsvinkel som åter gör berättelserna intressanta att läsa och bearbeta. Om man hittar denna 
infallsvinkel tror jag att man också kan övervinna problemet med att berättelserna känns gamla och 
uttjatade. 
 
Goldman anser också att de yngre barnen inte har tillgång till de begrepp som behövs för att kunna 
förstå innehållet i berättelserna. Precis som Björn Skogar tycker jag dock att den djupare tolkningen av 
händelserna kan få vänta tills eleverna når en högre ålder. På ”lågstadiet” är det framför allt är 
läsupplevelsen som är viktig att betona, även om man också här kan diskutera kring vad som händer i 
berättelsen. Detta måste givetvis ske på den nivå eleverna befinner sig på, men på så vis kan man 
kanske ge, i alla fall några av eleverna, tillgång till vissa begrepp och symboler. 
 
Dokusåpor kontra bibliska berättelser 
I dagens samhälle har media en väldigt central och viktig roll i att förmedla olika värden till våra barn och 
ungdomar. (Nordlund, 1996) Tittar man i tevetablåerna förstår man att såpoperor och dokusåpor 
upptar stor del av människors tevetittande. Börjar man fundera på vilka värden dessa program 
förmedlar finner man snart att det handlar om den starkes överlevnad. Genom att ljuga, manipulera och 
handla med sitt eget bästa för ögonen försöker man uppnå lycka och framgång. Dessa värden står i 
direkt motsatsförhållande till de värden som finns uppsatta i läroplanen, och de värden jag tror att även 
föräldrar och övriga samhället vill förmedla till sina barn. Det gäller alltså för skolan att hitta en motvikt 
till dessa såpoperor och dokusåpor, och här har bland annat de bibliska berättelserna en viktig funktion 
att fylla. Den kristna värdegrunden bygger på respekt och omsorg för de svaga och utstötta, och på 
medmänsklighet och empati. Genom att föra upp Bibelns berättelser till diskussion kan man visa 
eleverna på alternativa sätt att handla och agera.  
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Sammanfattning 

 
I Lpo 94 kan man tydligt se att Bibeln, och därmed dess berättelser, är viktig att ta upp i undervisningen 
i skolan. Bibelns värdegrund (framför allt Nya Testamentets) har på många sätt påverkat och format de 
samhälle vi idag lever i.  
 
Emanuelson (1998) nämner flera anledningar till att ta upp berättelserna i skolan. Bland annat nämner 
hon att de ger eleverna tillgång till sina kulturella rötter, och att de även ger dem redskap för att 
reflektera kring existentiella och etiska frågor. Vidare förmedlar också berättelserna, i framför allt  Nya 
Testamentet, de fostransmål som står i läroplanen, Lpo 94. 
 
I den enkätundersökning jag genomförde i år 6 fann jag att kunskaperna kring Bibelns berättelser i 
många fall var mycket bristfälliga. Eleverna hade hört berättelserna och kunde många Bibliska namn, 
men vad som hände med dessa personer var det inte många som egentligen visste. Jag kunde i min 
undersökning inte se några större skillnader i kunskaperna beroende på social status eller hur ofta de 
besökte en kyrka, även om frekventa kyrkobesökare i allmänhet hade något bättre kunskaper. Det 
fanns heller ingen betydande skillnad mellan svenska barn och barn med utländskt påbrå, men däremot 
kunde man se att de kristna barnen har bättre kunskaper än de muslimska. I jämförelsen mellan flickor 
och pojkar kan man se att de intresseras av olika sorters berättelser. Killarna vill ha lite mer action i 
berättelserna medan flickorna minns de söta historierna. 
 
Orsaken till dessa ganska dåliga kunskaper tror jag kan bero på att de bibliska berättelserna ofta är 
förlagda till ”lågstadiet”, och att återkopplingen till berättelserna högre upp i åldrarna är mycket 
bristfällig. Jag tror också, vilket även framkom i en nationell utvärdering 1990, att religionsämnet är ett 
försummat ämne bland lärare. Många tycker att det är svårt att veta hur man ska lägga upp 
undervisningen på ett bra sätt. Ytterligare ett problem för förmedlingen av berättelserna i skolan är de 
parafraser som finns på marknaden idag. Ofta är dessa berättelser moraliserande, vilket gör det svårt 
för lärarna att hitta en version som de vill använda sig av. 
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 Bilaga 

 

De bibliska berättelserna.   
Enkät för år 6. 
 
 
 
1a. Kön: m Flicka m Pojke  
 
 
1b. Skola:  
 
 
1c. I vilket land är du född?  
 
 
1d. I vilket land är dina föräldrar födda?  
 
 
 

 

1e. Hur ofta brukar du gå till någon kyrka? m  En gång i veckan 

 m  En gång i månaden 

m En gång varje år 

m Aldrig  
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De första människorna 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2a. Vad hette de första människorna enligt Bibelns 

skapelseberättelse? 

m Adam och Emma 

m Ask och Embla 

m Adam och Eva 

m Allan och Emma  

m Allan och Eva 
 
2b. De bodde i Edens lustgård, men det hände något som gjorde att 
de blev tvungna att flytta därifrån. Berätta vad som hände. 
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Arken 

 
3a. Vad föreställer bilden?  

    

 

 

 

 

 

3b. Vad heter mannen i det vita skägget?  

3c. Varför går alla djuren in i båten? 

m  Jorden kommer att översvämmas av vatten för att glaciärerna uppe i 

bergen smälter. 

m  Gud har bett dem att flytta till en annan del av världen. 

m Djuren ska åka på en båtresa på sin semester. 

m Jorden kommer att översvämmas av vatten för att Gud är arg och 

besviken på alla elaka människor. 
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 Pojken i vassen 

Här nedanför är ett utdrag ur en känd berättelse. Läs den och försök sedan 

svara på frågorna som hör till texten. 

 
”En man av Levis släkt gifte sig med Levis 
dotter, och hon blev havande och födde en 
son. Hon såg vilken fin pojke det var och 
höll honom gömd i tre månader. Sedan 
kunde hon inte gömma honom längre utan 
tog en korg av papyrusgräs och tätade den 
med beck och tjära, lade barnet i den och 
satte ut den i vassen vid Nilstranden. 
Pojkens syster ställde sig ett stycke därifrån 
för att ser hur det skulle gå med honom. Då 
kom faraos dotter ner till floden för att 
bada, och hennes hovdamer gick fram och tillbaka utmed stranden. Hon fick 
syn på korgen i vassen och skickade en slavinna att hämta den. När hon 
öppnade den såg hon att där låg en pojke och grät.1” 

 
4a.Vad heter pojken i korgen? 
 
4b.Varför gömde mamman sitt barn? 

m Kungen i landet hade bestämt att alla pojkar som föddes skulle dödas. 

m Hon och resten av familjen höll sig gömda för att det var krig i landet. 

m Hon var inte gift och vågade därför inte berätta för någon att hon fött ett 

barn. 

m Kungen i landet tänkte ta barnet ifrån henne och låta det växa upp på 

slottet. 

4c. Vad hände med pojken när faraos dotter hittade honom i 
floden? 
 

                                                 
1  2 Mos 2:1-6, Bibel 2000 
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Barnet i krubban 
 
5a. Vad heter barnet i 

krubban? 

 
 
5b. Vad heter barnets mor?  

m Malin 

m Magdalena 

m Maria 

m Marta 

 

5c. Barnet föddes i 

Betlehem. Varför? 

m Föräldrarna var där för att skattskriva sig. 

m Föräldrarna bodde där. 

m Föräldrarna var på semester.  

m Föräldrarna hälsade på några vänner. 

 
5d. När barnet i krubban var fött kom det några på besök. Vilka? 

m Kungen, och tre visa män.  

m Hans mormor och morfar. 

m Några herdar, och tre visa män. 

m Några barn 
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Jesus korsfästelse  
 

6a. Vem avslöjade för soldaterna vem som var Jesus, så att de 

kunde fängsla honom? 

m Petrus 

m Judas 

m Lukas 

m Justus 
 
6b. Vad heter platsen där Jesus 

korsfästes? 

m Getsemane 

m Olivberget 

m Golgata 

m Nasaret 

6c. Vad hände i det ögonblick när Jesus dog? 

m Det blev mörkt, som om solen slocknat, och förhänget i templet brast 

mitt itu. 

m Det blev mörkt, som om solen slocknat, och tempelbyggnaden rasade. 

m Alla människor som stod runt korset bländades av ett starkt ljus, och 

förhänget i templet brast mitt itu. 

m Alla människor som stod runt korset bländades av ett starkt ljus, och 

tempelbyggnaden rasade. 

 
6d. Vad är det som gör Jesus död så speciell, enligt Bibeln? 

m Han blev levande igen efter tre dagar.       

m Han var den förste som blev korsfäst. 

m Han blev levande igen efter en vecka. 

m Han var den siste som korsfästes innan metoden förbjöds.
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Den förlorade sonen 

Här nedanför är ett utdrag ur en känd berättelse. Läs den och försök sedan 
svara sedan på frågorna som hör till texten. 

 
”En man hade två söner. En dag sa den yngste: 
- Far, jag ska ju ärva en massa saker och pengar när du dör. 
Kan jag inte få dem redan nu? 
Då delade hans far upp allt det han ägde och gav sonen 
hälften. Men sonen sålde genast alltihop och reste till ett annat 
land. Där slösade han bort alla pengarna. Snart var han alldeles 
urfattig och måste ta arbete som svinaherde.  
- Å, vad jag är hungrig, suckade pojken. Om jag åtminstone 
kunde få äta mig mätt av svinens mat! 
Men den fick han inte röra. Då kom han att tänka på hur bra 
tjänarna hemma hos hans far hade det. 
- De behöver aldrig vara hungriga. Jag går hem och ber att få bli 
tjänare där.2” 
 

7a. Vad hände när pojken kom hem till sin far igen? 

m Pojkens far var arg på pojken för att han slösat bort alla pengar, och sa 

åt honom att gå därifrån. 

m Pojkens far blev glad att träffa sin son igen, och ställde till med en stor 

fest. 

m Pojken började jobba som tjänare på sin fars gård. 

m Pojkens far var arg på pojken för att han slösat bort alla pengar, och 

därför dödade han honom. 

 
7b. Vad tycket pojkens bror om att han kom hem? 

m Han tyckte det var orättvist att fadern inte ordnade en fest för honom 

istället.  

m Han blev glad över att äntligen få träffa sin bror igen. 

m Han blev ledsen när han hörde att hans bror hade slut på pengar. 

m Han tyckte att det skulle bli roligt att få gå på fest.  

                                                 
2 Bylock/Räder, 1999 
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