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Sammanfattning  
 
 
Syftet med den här uppsatsen är att undersöka vilka ickepedagogiska texter som används i 
gymnasieskolans religionsundervisning samt i vilket syfte lärarna väljer att använda dem. Med begreppet 
”ickepedagogiska texter” menas texter som inte, som läroböcker, är skrivna i pedagogiskt syfte, utan mer 
autentiska texter som exempelvis artiklar, urkunder, prosa och lyrik.  
 
Uppsatsen består dels av en bakgrundsdel, där jag kort redogör för religionsämnet, dess utveckling samt 
de båda begreppen religionsdidaktik och textdidaktik, dels av en forskningsstudie. I den senare har jag 
intervjuat åtta gymnasielärare i religionskunskap om deras användning av och syn på ickepedagogiska 
texter.  
 
Resultatet visar att ickepedagogiska texter används av alla lärare i studien, men i betydligt varierande 
grad. Vanligast är användningen av religiösa urkunder, företrädelsevis Bibeln och Koranen, och olika 
artiklar. I någon mån används också skönlitteratur och vetenskapliga texter. Syftet med användningen är i 
första hand att utveckla kunskap om och förståelse för olika religioner. I viss mån används också texterna 
för att träna elevernas analytiska förmåga och för, via livsfrågepedagogik, främja elevernas 
personlighetsutveckling. 
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Inledning 

I den svenska gymnasieskolan finns, gemensamt för alla program, ämnet religionskunskap. 

Ett ämne som bland annat ska ge eleverna möjlighet att bredda, fördjupa och utveckla 

kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt.1 Hur, och med hjälp av 

vilka läromedel, denna undervisning bedrivs varierar naturligtvis, bland annat beroende på 

lärarens undervisningsstrategi, tolkning av styrdokument samt elevgruppen i fråga.  

Under mina tidigare studier i religionspedagogik kom jag att läsa en intressant artikel, Åter 

till källorna av Lena Roos, vilken fick mig att fundera kring hur urkunder, och då framför allt 

Bibeln, används i religionsundervisningen. Emellertid var det utomordentligt svårt att finna 

forskning mer direkt kring detta ämne, Bibeln som läromedel. Som programbibliotekarien 

jag hade kontakt med sa: Det verkar vara obruten mark. Ett par artiklar om vikten att 

använda primärkällor, likaså websidor med förslag om hur Bibeln kan användas fanns att 

tillgå, men jag fann ingen vetenskaplig forskning kring hur lärare i skolan nyttjar den och 

andra primärkällor som läromedel. Detta gav mig två slutsatser; att mer forskning inom 

ämnet behövdes samt att jag var i behov av att vidga mitt eget perspektiv för att finna 

bakgrundsmaterial till examensarbetet. 

Min vidgade ingång kom att bli att bli studerande av gymnasielärares val av ickepedagogiska 

texter som läromedel i religionsundervisningen; vilka texter de använder och i vilket syfte 

dessa användes. Denna vinkling har gett mig möjlighet att i min litteraturöversikt utgå från 

ett såväl större religionsdidaktiskt, som ett något snävare textdidaktiskt perspektiv. Eftersom 

en stor del av den religionsdidaktiska litteraturen kretsar kring livsfrågebegreppet har också 

det fått en central plats i mitt arbete.  

Denna undersökning har gett mig möjlighet att både ta tillvara mitt religionsdidaktiska 

intresse samt reda ut mina funderingar kring bibelanvändningen i skolan, men jag har också 

fått möjlighet att öka min kunskap om såväl religionsdidaktik som textdidaktik. I bästa fall 

kommer också undersökningen att bredda kunskapen hos andra som läser den samt öka 

medvetenheten om ickepedagogiska texter som ett didaktiskt alternativ i undervisningen. 

                                                      
1
 Lgy 11, s. 137. Ämnesplanför religionskunskap 
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Jag tänker att en studie som denna kan tillföra den religionsdidaktiska forskningen ett delvis 

nytt perspektiv då den tidigare forskningen kring användningen av ickepedagogiska texter i 

undervisningen är begränsad. 

Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka ickepedagogiska texter som används i 

gymnasieskolans religionsundervisning, samt i vilket syfte lärarna använder dem. 

Forskningsfråga 

Den forskningsfråga jag utgått ifrån är: Använder gymnasielärare i religionskunskap 

ickepedagogiska texter i sin undervisning och hur motiverar de i så fall denna användning? 

Används texterna för att främja elevernas personlighetsutveckling genom 

livsfrågepedagogik?  

Avgränsning 

Jag ha avgränsat studien till att gälla åtta gymnasielärare i religion som arbetar i näralig-

gande kommuner. Det är framförallt av tidsmässiga skäl som antalet intervjuer begränsades 

till åtta. Jag vill kunna göra personliga intervjuer, vilket begränsar såväl antal informanter 

som hur långt bort de kan finnas.  Studien avgränsas också i det avseendet att det är under-

visningen kring livsfrågebegreppet som den koncentreras till.  

Disposition 

Uppsatsen är strukturerad i fem kapitel. Efter denna inledning kommer en teoridel där bak-

grund samt tidigare forskning presenteras. Sedan följer metodkapitlet där jag presenterar 

hur min egen intervjustudie genomförts. I kapitlet därpå återfinns resultatanalysen, där jag 

presenterar relevanta delar av min empiriska studie i relation till forskningen. Därpå följer en 

diskussion, där analysens resultat kopplas till, förutom forskningen, mina egna tankar. 

Diskussionen och uppsatsen avslutas med återkoppling till syfte, förslag till vidare forskning 

samt ett slutord.  
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Bakgrund 

Religionsämnets utveckling 

Religionsämnet har under de 150 år vi haft folkskola, från 1800-talet till idag, markant ökat 

sitt stoffområde samtidigt som ämnets timtilldelning lika tydligt minskats. Denna utveckling 

kan man, menar Sven Hartman, se i fem vändpunkter vilka jag kort kommer att redogöra för:  

Vändpunkt ett är avvecklingen av det gamla undervisningssystemet som vilade på hemmens 

undervisningsplikt, till förmån den allmänna skolplikten genom folkskolestadgan 1842. Nya 

folkbildningskrav hade gjort sig gällande; att kunna läsa kyrkans texter räckte inte utan den 

nya tiden krävde att folket också skulle kunna räkna och skriva. Varje församling ålades 

därför att anordna undervisning och vår moderna skola började ta form.2  Kyrkan var huvud-

man för skolan, undervisningen var för flertalet en förberedelse för konfirmationsundervis-

ningen och religionsämnet tog den allra största delen av skolans effektiva arbetstid i an-

språk. Biblisk historia och katekes upptog i slutet av 1800-talet 32 skoltimmar per vecka 

under de sex skolåren. 3 

Det fanns, redan mot slutet av 1800-talet, en del kritik mot att kristendomsundervisningen 

dominerade skolarbetet, framför allt från den växande arbetarrörelsen. Den expansiva per-

iod, med bland annat industrialisering, demokratisering samt utbildning och ökat välstånd, 

samhället var inne i under 1900-talet ledde till en tilltagande sekularisering och senare ökade 

krav på ett icke-konfessionellt religionsämne.4 Detta ledde till att en andra vändpunkt kom 

med 1919 års undervisningsplan för folkskolan. I och med denna skedde ett brott med det 

gamla formaliserade arbetssättet och en mer aktiverande och barnanpassad undervisning 

utvecklades. Det blev mer angeläget att se undervisningen ur barnens perspektiv. Luthers 

lilla katekes försvann, åtminstone på pappret, ur skolan och ersattes av en ickekonfessionell 

undervisning i kristendom. Undervisningen skulle inte längre vara konfessionellt knuten till 

Svenska kyrkan, något som folkrörelserna välkomnade. Förklaringar till denna andra 

                                                      
2
 Larsson (2009), s. 76. I Hanna Zipernovszky & Caroline Gustavsson (red.) Religionspedagogiska reflektioner 

skriven av och för Rune Larsson inför hans 75-års dag. Umeå. 
3
 Hartman (2000). S. 214ff. I Almén Edgar, Furenhed Ragnar, Hartman Sven G & Skogar, Björn. Livstolkning och 

värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: Linköpings universitet. 
4
 Löfstedt (2011c), s. 211. I Jenny Berglund & Gunilla Gunner (red.). Barn i religionernas värld. Stockholm: Liber. 



4 

 

vändpunkt kan man finna i den gradvisa demokratiseringen av samhället genom skeenden 

som unionsupplösningen, industrialiseringen och införandet av allmän rösträtt.5 

Också Edgar Almén beskriver det tidigare nära sambandet mellan skola och kyrka i Sverige 

och menar att problemet med skolämnet religionskunskap börjar med hanteringen av 1919 

års konflikt. Såväl större delen av arbetarrörelsen som olika kristna grupperingar motsatte 

sig att eleverna undervisades enligt Svenska kyrkans lära. Detta ledde till en policy som 

sedan dess färgat den svenska skolpolitiken; vikten att alla föräldrar med förtroende ska 

kunna skicka sina barn till samma skola. Ett annat inslag i skolpolicyn som Almén visar på är 

att barnen lyfts fram, före föräldrarna. Barnen skulle ha rätt att få ”a broad orientation 

about different opinions”6 och föräldrarna skulle inte ha möjlighet att starta skolor där 

endast deras åsikter och värderingar blev föremål för undervisning.7 Skolans sekularisering 

påbörjades sålunda här.  

Under tiden efter andra världskriget sågs skolan som ett viktigt instrument för att 

modernisera samhället, vilket innebar nya uppgifter för den. Nytt var invandrade 

folkgrupper, både genom arbetskraftsinvandring och flyktingströmmar. Vändpunkt nummer 

tre för religionsämnet kom år 1962 då en omdebatterad och delvis misstolkad förändring 

infördes. Man krävde nu objektivitet i religionsundervisningen (som nu kallades 

kristendomskunskap), man skulle ge en saklig och allsidig information om religioner och 

livsåskådningar inte undervisa i religion.8 I samband med Lgy65 några år senare, bytte ämnet 

namn till det vi använder idag, religionskunskap. Detta, i kombination med minskade 

undervisningstimmar skapade en våldsam debatt och bidrog indirekt till bildandet av partiet 

Kristdemokraterna, dåvarande Kristen Demokratisk Samling.9  

Den fjärde vändpunkten, menar Hartman, kom med 1969 års läroplan, då övergången från 

stoff- till mer elevcentrerad undervisning inleddes. I denna profiländring spelade 

                                                      

5
 Hartman (2011), s.29. I Malin Löfstedt (red.) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skola. Lund: 

Studentlitteratur. 
6
 Almén (2000a), s. 63. I Edgar Almén & Hans Christian Øster (red.) Religious education in Great Britain, Sweden 

and Russia, presentations, problem inventories and commentaries: texts from the PETER project. Linköping: 
Linköping University Electronic Press 
7
 Almén (2000a), s. 61ff.  

8
 Hartman (2000), s.216ff.  

9
 Larsson (2009), s. 85f.  
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livsfrågeorienteringen en stor roll, vilken än mer förstärktes i läroplanen som kom 1980.10 

Bakgrunden ligger till dels i en stor utredning Skolöverstyrelsen tillsatte i slutet av 1960-talet, 

Tonåringen och livsfrågorna, vilken visade att eleverna hade ett stort intresse för livsfrågor, 

medan det var litet för traditionell religion. Resultatet ledde, i samband med Lgr 69, till en 

revision av religionsämnet; just elevernas livsfrågor skulle nu vara utgångspunkt för 

undervisningen. Rune Larsson beskriver det nya som att ”inriktningen på gemensamma, 

allmänmänskliga ’problem’ var ett försök att knyta samman sådant som religioner, 

livsåskådningar och enskilda människor brottades med.”11  

Hartman skriver att en femte vändpunkt kan skönjas under 1990-talet. Då infördes en ny typ 

av läroplaner i samband med kommunaliseringen av skolan. Läroplanen kom att ändras från 

målstyrd till regelstyrd och fick en betydligt mindre omfattning än tidigare. I den formuleras 

endast själva värdegrunden för skolans arbete genom mål och riktlinjer. Några rader i läro-

planstexten om skolans värdegrund som innefattade begreppen ”kristen etik och väster-

ländsk humanism” kom att ge en intensiv debatt i riksdag och media, eftersom det sågs som 

ett klart avsteg från den skolideologi i socialdemokratisk anda som präglat efterkrigstiden.12  

Religionsämnets utveckling kan alltså mycket förenklat beskrivas som att en gradvis mins-

kande konfessionell prägel hand i hand med att ett ökat stoffområde ska rymmas inom allt 

färre undervisningstimmar.  

Gymnasieskolan och religionsämnet 

Resonemangen angående religionsämnet och skolan ovan gäller i första hand grundskolan, 

då det är kring den som den huvudsakliga forskningen bedrivits. Men eftersom min 

undersökning gäller textanvändning på gymnasiet så kan en kortare redogörelse för 

religionsämnet däri komma väl till pass. 

1968 kom den integrerade skolformen som kom att kallas ”gymnasieskolan”. Det fanns då 

tjugofem olika linjer på två eller tre år, med olika inriktning. Somliga var yrkesförberedande, 

                                                      
10

 Hartman (2011), s.30.  
11

 Larsson (2009), s. 87.  
12

 Hartman (2011), s.30.  
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andra förberedde för vidare akademiska studier.13  Religionsämnet, som nu är gymnasiege-

mensamt, har inte alltid varit en självklar del av ämnesutbudet. Läroplanen som gymnasiet 

då skulle förhålla sig till, Lgy 70, hade inte religionskunskap som obligatoriskt ämne, utan det 

fanns endast som tillvalsämne på tretton av linjerna.14 Livsfrågebegreppet kom att nämnas i 

Lgy 70/78, dessförinnan talades det om ”livets och tillvarons mening och om vad som är rätt 

och orätt”15. Så även om själva livsfrågebegreppet introducerades i Lgy 70/78 så var inte 

tanken att eleverna skulle bearbeta etiska och moraliska frågor något nytt.    

Med Lpf 94 kom så kallade kärnämnen att utgöra en gemensam bas för alla elever i gymna-

sieskolan, medan karaktärsämnena fick ge de olika programmen sin prägel. Religionskuns-

kapen kom att räknas som ett kärnämne, vilket stärkte dess ställning. Fortfarande är reli-

gionskunskapen ett gymnasiegemensamt ämne, som alla gymnasieelever i någon mån läser.  

Det religionsämne vi idag har i vår svenska gymnasieskola består alltså till största delen av en 

gymnasiegemensam kurs, Religionskunskap 1 som är på 50 poäng. Det finns också två för-

djupande kurser, Religionskunskap 2 om 50 poäng samt Religionskunskap specialisering om 

100 poäng, som båda bygger på Religionskunskap 1. Det är endast på samhällsvetenskapligt 

program som Religionskunskap 2 och Specialisering finns som annat än en vald programför-

djupning och då ligger kurserna i ett av inriktningsvalen. I de studieförberedande 

naturvetenskap-, ekonomi-, humanistiska samt estetiska programmen finns alltså Religion 2 

och specialiseringskursen endast som valbar programfördjupning och på de 

yrkesförberedande programmen finns ingen möjlighet att läsa mer än den gemensamma 

kursen.16  

När det gäller ämnets syfte kan man i Lgy 11 läsa en mängd välformulerade mål som ämnet 

som helhet ska uppfylla. Emellertid tänker jag att kursplanen, med centralt innehåll och 

betygskrav är det styrdokument som normalt används i lärarens vardag. Jag kommer inte här 

att redogöra för innehållet som helhet utan hänvisar istället till ämnes- och kursplanerna på 

                                                      
13

 Hartman (2005), s. 37f. Det pedagogiska kulturarvet: traditioner och idéer i svensk utbildningshistoria. 
Stockholm: Natur och kultur. 
14

 Lgy 70   
15

 Lgy 65, s. 198. 
16

 Lgy 11 
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Skolverkets hemsida. Emellertid kan nämnas några för min studie signifikanta upptäckter 

angående texttolkning.  

I den inledande beskrivningen av religionsämnet i Lgy 11 står det i ämnets syfte: ”I 

undervisningen ska eleverna ges möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska 

källor, diskutera och argumentera.”17  Alltså finns textanalys med i ämnets syftesformulering, 

men följs sedan inte upp i det centrala innehållet och kunskapskraven förrän i den på vissa 

program valbara kursen Religionskunskap – specialisering. Studiet av primärkällor har tonats 

ner i Lgy 11, vilket Lena Roos finner anmärkningsvärt.18 I ämnesplanen för Religionskunskap 

– specialisering står att undervisningen i kursen ska behandla: ”Källkritisk metod inom 

kunskapsområdet. Granskning, analys och tolkning av texter, bilder och annat material som 

det valda kunskapsområdet har gett upphov till samt av hur det valda kunskapsområdet 

framställs i olika medier och källor.”19 

I förra ämnesplanen skulle eleverna i kursen Religionskunskap B: ”kunna dokumentera med 

hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och några andra världsreligioners 

och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycksformer…”.20  Då kom källtexterna 

in tidigare i ämnesundervisningen, även om primärkällorna varken i de gamla eller nya 

ämnesplanerna finns med i målen för de gymnasiegemensamma kurserna Religionskunskap 

A och Religionskunskap 1. 

Religionsdidaktik och textdidaktik 

Två tankemodeller 

Osbeck och Schüllerqvist resonerar i boken Ämnesdidaktiska insikter och strategier kring två 

olika religionsdidaktiska tankemodeller. I boken sammanfattar och analyserar de djupinter-

vjuer med fyra mycket erfarna religionskunskapslärare. Resultatet ligger till grund för hur 

författarna format modellerna, vilka ses överlappa varandra i lärarnas sätt att undervisa.  

                                                      
17

 Lgy 11, s. 137. Ämnesplanför religionskunskap 
18

 Roos, Lena (2011), s. 152 ). I Malin Löfstedt (red.) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skola. 
Lund: Studentlitteratur. 
19

 Skolverket (2011), s. 6. Ämnesplan religionskunskap 
20

 Skolverket (2000), Ämnesplan för Religionskunskap B 
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Den första tankemodellen utgår från att strategierna (intentioner och insikter) ”represente-

rar skilda sätt att relatera elev och omvärld till varandra”.21 Det kan mer konkret beskrivas 

som att relatera individ-omvärldserfarenhet och individ-omvärldsnyhet till varandra, vilket 

man kan se som lärarens grundläggande utmaning och uppgift. Det handlar om lärarens 

balansgång mellan interna och externa mål för undervisningen. Ska fokus ligga på elevens 

livsvärld eller på de nya omvärldskunskaper som ska presenteras? 

Religionskunskapen är det av skolans undervisningsämnen som är mest existentiellt till sin 

karaktär och därmed är elevens livsfrågor och livsvärld centrala i detta. Det varierar mellan 

olika lärare i Osbecks och Schüllerqvists studie hur balansen ser ut mellan områden som 

religionshistoria och livstolkning.  Aktualiseringsfrågan är något som alla lärarna kämpar 

med, genom att antingen knyta stoffet till offentliga dagsaktuella händelser eller knyta det 

till elevernas mer privata livserfarenheter. Spänningen elev/stoff är ständigt närvarande, 

menar de båda forskarna. De båda aspekterna relaterar till varandra, inte som ”antingen 

eller” utan som ”både och”. 

Den andra tankemodellen har sin utgångspunkt i att ämneskunskap kan karaktäriseras som 

språk; elevernas språkliga kompetens i ämnet ska utvecklas vilket innebär ändrade 

beteenden och handlingsmönster. Lärarna ställs inför frågan vilken språklig repertoar som är 

relevant inom ämnesområdet och hur de kan få eleverna att använda den. Det de behöver 

göra är dels att utvidga termer och begrepp, dels att i ett vidare perspektiv utveckla språket, 

via exempelvis en vidgad berättelsebank för att möjliggöra existentiell spegling. 

Religionskunskapen kan alltså ses som språket om religionerna, och därmed som språket om 

livet, menar Osbeck och Schüllerqvist. Genom berättelser och begrepp som undervisningen 

erbjuder kan elevernas förståelse för vad det innebär att vara människa utvecklas. Fokus på 

de språkliga aspekterna när man beskriver undervisningsstrategier och ämneskunskap kan 

leda till att eleverna utvidgar sitt språkområde och lär sig tala sitt ämnesspråk.22  

Jag tänker att Osbeck och Schüllerqvists två tankemodeller inte kan stå var för sig utan 

behöver komplettera varandra i undervisningen. De två perspektiven belyser i viss mån mina 

                                                      
21

 Osbeck, Christina & Schüllerqvist, Bengt (red) (2009), s. 222. Ämnesdidaktiska insikter och strategier: 
berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap. Karlstad: Karlstad 
universitet. 
22

 Osbeck & Schüllerqvist (2009), s. 222ff 
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två huvudriktningar i uppsatsen, religionsdidaktiken och textdidaktiken. Därför ser jag dem 

som en bra bas inför teoridelens nästa avsnitt; sammanfattningen av den aktuella 

litteraturen i ämnet. Litteraturöversikten är strukturerad under de två rubrikerna 

religionsdidaktik och textdidaktik, för att göra uppsatsen mer överskådlig, men jag vill 

poängtera att resonemanget till stor del rör sig mellan dem.  

Religionsdidaktik 

I detta första kapitel kommer jag att sammanfatta uppsatsens religionsdidaktiska litteratur 

för att landa i en preliminär definition av begreppet religionsdidaktisk kompetens. Till en 

början vill jag dock kortfattat redogöra för själva begreppet religionsdidaktik, samt tidigare 

forskning knuten därtill. Därefter kommer jag att under ett antal tematiska rubriker 

sammanfatta den litteratur jag studerat i ämnet.  

Religionsdidaktik och forskning 

Benämningen religionsdidaktik knyts för det mesta till lärarutbildningarna medan 

benämningen religionspedagogik återfinns vid de religionsvetenskapliga eller teologiska 

institutionerna, men begreppen används också ofta parallellt. Osbeck menar att det nog är 

pragmatiska skäl till att det ena eller andra benämningen används.23  

Religionspedagogik uppstod på 1970-talet, vid sidan om religionspsykologi och 

religionssociologi, som akademisk disciplin inom religionsbeteendevetenskapen.  Rune 

Larson definierar begreppet så här:  

Religionspedagogik är en vetenskaplig disciplin som ägnar sig åt de problem som 
sammanhänger med förvärvandet av kunskaper, värderingar och handlingsmönster av 
religiös och livsåskådningsmässig art. 

24
  

Religionsdidaktiken som forskningsfält har utvecklats från två slag av praktiker där 

lärprocesser av religions- och livsförståelsemässig relevans pågår; skolan och olika religiösa 

kommuniteter, församlingar och kyrkor. Detta gör, menar Osbeck, religionsdidaktikern 

ganska unik bland ämnesdidaktiker. Hon redogör i sin artikel Religionsdidaktikens framväxt 

och utveckling i Sverige för läget i den religionsdidaktiska forskningen i Sverige och utgår från 

                                                      
23

 Osbeck (2008) s, 12. Religionsdidaktikens framväxt och utveckling i Sverige. I Didaktikens forum, nr. 2, s. 9-20. 
24

 Larsson, Rune (2009), s. 25. I Zipernovszky, Hanna – Gustavsson, Caroline (red.)(2009) Religionspedagogiska 
reflektioner: skriven av och för Rune Larsson på hans 75-års dag. Umeå. 
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uppdelningen mellan begreppen religionspedagogik/religionsdidaktik som jag beskrivit ovan; 

hon redogör alltså för den forskning som relaterar till skolan som institution.25  

Osbeck strukturerar den tidigare religionsdidaktiska forskningen utifrån var i lärprocessen 

dess tyngdpunkt ligger; i dess förarbete och förutsättningar, i dess mitt eller i dess 

efterarbete och resultat. Hon menar att tyngdpunkten i den svenska forskningen inom 

ämnet, som jag presenterar nedan, har legat på lärprocessens förarbete och dess 

förutsättningar. Exempel på detta är Hartmans studier av barns och ungas existentiella 

funderingar. Även lärares tankar om ämnet och undervisningssituationen har studerats 

liksom stoffurvalet, om än i lägre grad. Osbeck & Schüllerqvists intervjustudie 

Ämnesdidaktiska insikter och strategier kan räknas in här. Vidare kan Härenstams 

läroboksstudier och Falkevalls avhandling från 2010, Livsfrågor och religionskunskap 

hänföras hit. Resultatmässigt finns en samstämmighet i ett flertal studier, menar Osbeck; 

religionsämnet bör ligga nära en existentiellt tolkande dimension och på så sätt bidra till 

elevernas egen livstolkning.26    

Hur lärande går till och vad som lärs räknar Osbeck som lärprocessens mitt. Här menar hon 

att det finns ett forskningsglapp och att fler studier bör göras. Emellertid kan Osbecks egen 

avhandling Kränkningens livsförståelse, samt Eva Johanssons studier om barns lärande av 

bland annat etiska förhållningssätt räknas hit27. 

Forskning som handlar om lärprocessens efterarbete och dess resultat, innefattar till 

exempel utvärderingsstudier av olika slag. Såväl elevernas kunskaper som intresse har 

granskats, till exempel av Skolverket. Detta har bland annat visat att religionskunskap är det 

SO-ämne som eleverna är minst intresserade av. De har ett stort intresse för livsfrågor, men 

dessa diskuteras inte i tillräcklig omfattning.28  Osbeck menar att ett sätt att komma tillrätta 

med detta faktum kan vara ytterligare studier i lärprocessens mitt. Denna forskning skulle 

kunna bidra till en lösning på hur elevernas ointresse ska förstås och hanteras.29    

                                                      
25

 Osbeck, (2008) s, 10. 
26

 Osbeck, (2008) s, 15f. 
27

 Osbeck (2008), s. 17. 
28

 Skolverket (2005), s. 19f. Nationella utvärderingen av grundskolan 2003. Samhällsorienterande ämnen. 
Ämnesrapport till Rapport 252. Stockholm: Fritzes. 
29

 Osbeck, (2008) s, 17f. 
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Livet och frågorna  

Balansgången som Osbeck och Schüllerqvist beskriver i den första tankemodellen står mellan 

de externa målen för undervisningen och de interna. Alltså mellan de nya 

omvärldskunskaperna som ska presenteras och elevens egen livsvärld och livsfrågor. Just 

begreppet livsfrågor är inte helt entydigt och används ofta i religionsdidaktisk litteratur, 

varför jag därför vill belysa det något.  

Sven Hartman ger sin vida definition av livsfrågebegreppet:  

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet. 
När man möter en livsfråga hos en person är den ett uttryck för ett behov att bearbeta 
och formulera upplevelser av omgivningen och av den egna personligheten i förhållande 
till den och tillvaron i stort.

30
  

En livsfråga, eller existentiell fråga, är personligt angelägen, den ”söker sitt mål, ett tänkbart 

svar eller kanske ett nytt sätt att formulera frågan”. 31 Exempel på livsfrågor kan vara: 

Vem/vad skapade världen? Vad händer när vi dör? Finns det någon transcendent verklighet? 

Vad är ondska? 

Malin Löfstedt skriver att livsfrågorna har två olika dimensioner; en allmänmänsklig och en 

kontextuell. Den allmänmänskliga delas av människor runt vår jord, såväl nu som tillbaka i 

historien. De kontextuella livsfrågorna är istället beroende av den omgivning som de 

uppkommer i. Livsfrågorna kan emellertid vara mer eller minder allmängiltiga eller 

kontextuella, inga vattentäta skott finns mellan dem. Löfstedt understryker att livsfrågorna 

även kännetecknas av att de är föränderliga. Vilka frågor man funderar över och i vilken 

omfattning varierar över tid.  Yttre händelser, som traumatiska upplevelser inom såväl den 

privata som den offentliga sfären påverkar.  Vissa människor tenderar att ägna mer energi åt 

livsfrågor än andra. 32 

Löfstedt menar också att livsfrågorna, trots att de funnits med i läroplanssammanhang så 

pass länge, fortfarande inte behandlas i många klassrum. Därför har livsfrågorna i de nya 

kursplanerna för grundskolan kopplats till kulturella uttryck som bild, skönlitteratur och film. 

                                                      
30

 Hartman (1994), s. 43. Barns tankar om livet. Stockholm: Natur och kultur. 
31

 Hartman (2000), s. 70. 
32

 Löfstedt, Malin (2011a), s. 53f. I Malin Löfstedt (red.) Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i 
skolan. Lund: Studentlitteratur. 
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Tanken är att detta ska göra livsfrågeundervisningen mindre knuten till elevernas egen 

livshållning, mer konkret och på så sätt underlätta den.33  

I sin avhandling Livsfrågor och religionskunskap redogör Falkevall för de motiveringar som 

olika läroplaner lyft fram för att införa livsfrågor i religionsundervisningen. En första gäller 

elevernas engagemang, livsfrågor ”upplevs starkt av barn och ungdom”34. En annan knyter 

an till att livsfrågor är någonting som varje människa mer eller mindre brottas med, för att 

finna sammanhang i tillvaron. Ytterligare en motivering som Falkevall läser ut ur 

läroplanerna är att traditionernas språk behöver översättas till språket i vår tid, vilket samtal 

kring livsfrågor skulle kunna hjälpa till med. Slutligen finns ett fjärde syfte, som också rör 

språket och därmed ligger nära det föregående; att livsfrågorna fungerar som en 

översättning mellan eleverna och det religiösa språk de till stor del saknar, på grund av att de 

ofta saknar kontakt med religiösa institutioner. 35  Detta kan jag också se som en viktig del i 

Osbeck och Schüllerqvists tankemodell två, att elevernas språkliga kompetens på området 

ska utvecklas, termer och begrepp utvidgas. Även den brittiska religionsdidaktikern Robert 

Jackson lyfter fram det religiösa språket och menar att ett mycket viktigt mål för 

religionsundervisningen är att utveckla såväl förståelse för det han kallar för den religiösa 

grammatiken, det vill säga religiöst språk och symboliska mönster, som de tolkande 

förmågor som är nödvändiga för att uppnå denna förståelse.36   

Även Cöster resonerar kring det religiösa språket och livsfrågorna, vilket jag närmare 

kommer att beröra i det textdidaktiska avsnittet. Han menar att de bibliska historierna har 

en viktig poäng i att säga något om våra liv och vår verklighet; att de ger oss möjlighet att 

höra sådant som annars inte skulle bli sagt.  Även skolans elever bör få chans att upptäcka 

detta.37   

I likhet med Falkevall ovan framhåller Löfstedt att det viktigaste skälet att använda livsfrågor 

i religionsundervisningen är att eleverna ser dem som angelägna och efterfrågar dem.  

                                                      

33
 Löfstedt (2011a), s. 63. 

34
 Falkevall, Björn (2010), s. 79. Livsfrågor och religionskunskap. En belysning av ett centralt begrepp inom 

svensk religionsdidaktik. Stockholms universitet. 
35

 Falkevall (2010), s. 80ff. 
36

 Jackson, Robert (1997), s. 129ff. Religious education, an interpretive approach. London: Hodder & Stoughton. 
37

 Cöster, Henry (1986), s. 114. En kritisk-didaktisk granskning av religionskunskapsämnet. I Ference Marton 
(red.): Fackdidaktik. Vol. 2, Svenska och främmande språk, samhällsorienterande ämnen. Lund: 
Studentlitteratur. 
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Löfstedt understryker dock tydligare än Falkevall att livsfrågeundervisningen medför att 

eleverna hamnar i centrum för undervisningen, och inte undervisningsstoffet. Genom att 

man kopplar stoffet till elevernas egen verklighet kommer deras intresse att öka och deras 

lärande att underlättas. Även det faktum att livsfrågor är något som skär genom alla typer av 

religioner och livsåskådningar är ytterligare en anledning att lägga fokus på dem, menar 

Löfstedt. Genom att utgå från det gemensamma undviks exotisering och på så sätt ökar 

elevernas möjligheter att förstå det främmande.38    

Almén framhåller att livsfrågorna kan fungera som en hermeneutisk nyckel till religioner och 

livsåskådningar, eftersom dessa uttrycker något allmänmänskligt som eleverna kan känna 

igen och förstå. Samtidigt blir de möjliga att jämföra då de saknar enhetliga och entydiga 

svar. 39   Edgar Almén har utarbetat en begreppsapparat som kan användas både för att 

försvara ett individualistiskt livsfrågebegrepp och för att vidga det.  Han använder fyra 

begrepp för att beskriva religion och därmed religionsundervisning, en knippa 

tolkningsnycklar för att använda hans egen term.40  Dessa är: individbegrepp, kulturbegrepp, 

traditionsbegrepp och bekännelsebegrepp. I undervisningen bör dessa balanseras mot 

varandra. 

Individbegrepp. Almén menar att religioner och livsåskådningar kan beskrivas som något 

som individen väljer att bejaka för att forma och uttrycka sin identitet, kanske även mot sin 

miljö. Religionen ger då uttryck för ett personligt engagemang.  Detta innebär att religion 

beskrivs som en människas inre övertygelse, grundad i det andliga livet med religiösa 

erfarenheter och upplevelser. Man kan även använda termer som livsåskådning, 

människosyn eller världsbild för att beskriva individers egna uppfattningar. Begreppen är i 

detta sammanhang emellertid nära förknippade med dessa individers identitet. Enligt Almén 

blir denna begreppsapparat användbar just när man tänker sig hjälpa eleven till att utveckla 

sin egen personlighet, bearbeta livsfrågor och bygga sin egen livsåskådning.  

Kulturbegrepp. Man kan också välja att beskriva religioner som kulturmiljöer, närmast som 

motsats till individuellt valda livstolkningar. Den religion som dominerar i ett land sätter sin 

                                                      
38

 Löfstedt (2011a), s. 59f. 
39

 Almén (2000a), s. 69ff. 
40

 Almén, Edgar (2000b), s. 197f. I Almén, Edgar, Furenhed, Ragnar, Hartman, Sven G. & Skogar, Björn. 
Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Linköping: Linköpings universitet. 
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prägel på alla som växer upp där oavsett om de anser sig tillhöra religionen i fråga eller inte. 

För att beskriva det självklara för dem som lever i den miljön använder Almén beteckningen 

kulturbegrepp. Denna begreppsapparat behövs framförallt när man hjälper elever till 

”förståelse för människor med annan bakgrund och därför andra åsikter över internationella 

och inomsvenska kulturgränser.”41 

Traditionsbegrepp.  För att beskriva ”tolkningshistorien, individers och kollektivs försök att 

förstå sig själva som levande i och av och med ansvar för traditioner” 42  behövs enligt Almén 

även traditionsbegrepp. I ett livsåskådningsbygge måste man exempelvis ta ställning till en 

helhet, exempelvis ”kristendomen”, tolka denna helhet och i och med detta vara beroende 

av andras tidigare tolkningar. Begrepp som dessa kommer väl till pass när eleven som individ 

relateras till lojaliteter med familj eller kamrater på grund av traditioner. Dessa kanske 

knyter individen till både Sverige och ett annat land, vilket kan skapa lojalitetskonflikter. 

Traditionsbegreppen kan därmed vara verktyg som gör det möjligt för personer att bli 

medvetna om och bearbeta sina traditioner, oavsett om de är svenska eller har rötter i ett 

annat land.  

Bekännelsebegrepp Med hjälp av bekännelsebegrepp menar Almén att man i 

undervisningen kan ta upp ”bekännarnas arbete med att finna adekvata begrepp för att 

uttrycka sin övertygelse.”43 Eftersom religion inte bara är något som kan beskrivas utan 

också kan bekännas bör också bekännarnas tveksamhet att uttrycka bekännelsen finnas med 

i undervisningen. Det råder sällan enighet i ett samfund eller i en tradition om vilka begrepp 

som är användbara. Att ta upp sådana problem ger eleverna inblick i hur livet kan se ut 

inifrån de troendes perspektiv. Detta kan göra begreppsapparaten användbar för att eleven 

själv ska kunna ta ställning, kanske göra detta perspektiv till sitt eget. Eleven blir inte bara en 

betraktare utan en person som, om hen önskar, kan fylla sitt liv med eget engagemang.44    

Det finns dock kritik bland religionsdidaktiker mot att fokusera livsfrågor och livsåskådning i 

undervisningen. En kritik som Löfstedt nämner gäller att begreppen vilar på västerländsk 

kristen grund, vilket innefattar en specifik förståelse av vad religion är. Till exempel menar 
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 Almén (2000b), s. 199. 
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 Almén (2000b), s. 202. 
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 Almén (2000b), s. 204. 
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den danska lärarutbildaren Pia Rose Böwadt att religionsundervisningens centrum i grunden 

bygger på en luthersk skapelseteologi, vilken bland annat kommer till uttryck i hur livet 

beskrivs i de danska kursplanerna: att det har ett inneboende värde och mening, är en 

gemensam angelägenhet delad av alla. Hon menar att liknande värderingar bland annat även 

finns i vår svenska skolkontext. 45  Jag tänker att detta visar att ingen undervisning kan ske i 

ett vakuum. Det behöver finnas någon form av, åtminstone för de allra flesta, gemensam 

referensram och därmed utgångspunkt. 

En annan svårighet som Löfstedt tar upp är att eleverna kan tänkas vilja ha bestämda svar på 

livsfrågorna. Hon menar att det inte är sökandet efter svaren som är livsfråge-

undervisningens uppgift utan att det är själva samtalet om frågorna.46 Tanken rimmar väl 

med Hartmans synpunkt att livsfrågor och livsåskådningar är föränderliga och har olika 

betydelse i skilda perioder av livet.47 

Ytterligare en kritik som förekommer är att livsfrågorna som utgångspunkt för 

undervisningen skulle kunna leda till att religionen mer ses som en tankeverksamhet än som 

ett sätt att leva. Detta skulle då ske på grund av att den oreflekterade, levda religionen 

riskerar att tonas ned i undervisningen till förmån för teorier och reflektioner. Löfstedt ser 

dock inte detta som ett problem där religionsämnet står idag, då livsfrågepedagogiken inte 

slagit igenom i skolorna. Emellertid menar hon att man som lärare bör vara medveten om att 

båda sidorna av religionen behöver få plats i undervisningen, reflektionerna såväl som den 

levda, kanske mer oreflekterade praktiken, med vanor och ritualer.48 

Livsåskådning och berättelser  

Förutom livsfrågorna, som många forskare är överens om ska vara en viktig del i 

religionsundervisningen, är synen på livsåskådningar, såväl andras som sin egen, synnerligen 

relevant. Löfstedt menar att det är viktigt att förmedla till eleverna att alla människor har 

någon form av livsåskådning, religiös eller inte, genomreflekterad eller inte.  

En persons livsåskådning hör ihop med livsfrågorna. Den kan enkelt uttryckt beskrivas som 

de tänkbara, mer eller mindre systematiserade, svar som en människa får vid reflektion över 

                                                      
45
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sina livsfrågor, svar på frågor om verklighetens innersta natur och livets mening och som ger 

en övergripande beskrivning av sättet att se på tillvaron.49 

Löfstedt utgår i sina resonemang från hur etikern Anders Jeffner har utvecklat begreppet 

livsåskådning. Komponenter som han räknar in i en persons livsåskådning är, enligt Löfstedt, 

världsbild, centralt värderingssystem och grundhållning. En persons världsbild kan sägas vara 

dennes övergripande syn på världen, människan och samhället. Denna skiljer sig åt, bland 

annat beroende på om man har en religiös syn eller inte.  Det centrala värderingssystemet 

omfattar en persons moral och reflektionen över densamma, etiken. Den sista 

komponenten, grundhållningen beskriver hur man känner för att leva, i ett brett perspektiv 

sett. En positiv eller negativ syn gör att olika människor kan se på samma saker på olika 

sätt.50 

Förutom de traditionella religionernas olika riktningar finns alternativa livsåskådningar som 

exempelvis humanism, feminism och existentialism. Löfstedt menar att även om en icke-

religiös livsåskådning kan bli ett fullskaligt alternativ till en religiös tro så är det emellertid 

inte så för de flesta sekulära människor. Idag plockar de flesta människor i Sverige lite här 

och där, som en ”buffélivsåskådning”. Livsåskådningen blir ofta en process som är 

föränderlig.51  

Almén menar att en av religionskunskapens viktigaste uppgifter är att hjälpa till med 

personlighetsutvecklingen och bearbetningen av livsfrågor så att eleven får möjlighet att 

bygga sin egen livsåskådning. Eleven bör betraktas som en person som ska kunna ta ställning 

och fylla sitt liv med eget engagemang.52 Hans fyra begreppsapparater, som jag tidigare 

redogjort för, kan vara till hjälp för religionsdidaktikern i detta arbete.  

Att försöka bygga sin egen livsåskådning kräver en eftertanke och reflektion över det egna 

jaget och människans existentiella villkor, något som myter, sagor och fabler kan ge oss ett 

språk för, menar Bo Dahlin i sin bok Om undran inför livet. Eleverna ser religion ofta i första 

hand som en fråga om åsikter, anser Dahlin. Deras perspektiv kan vidgas genom att 

berättelsen i första hand visar hur vår livssyn kommer till uttryck i vårt sätt att handla och 
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leva. Dahlin menar att sagornas roll i västvärlden har kommit att underskattas och att vi, 

genom att se deras gemensamma teman oavsett var i världen de kommer från, kan förstå 

det allmänmänskliga i livsfrågorna och i hur de hanteras. 53  Dahlin beskriver en generell 

modell för berättelsepedagogik, där utgångspunkt tas i exempelvis ett skönlitterärt verk, 

som aktualiserar en livsfråga. Denna fråga diskuteras i grupp av lämplig storlek och resultatet 

redovisas sedan i storgrupp. Vidare kan resultatet bearbetas i ytterligare steg genom att 

gestaltas estetiskt och/eller anknytas till nytt studiematerial.54  

Carl Eber Olivestam beskriver i boken Religionsdidaktik – om perspektiv, teori och praktik i 

religionsundervisningen olika arbetssätt, bland annat om hur man kan använda olika typer av 

ickepedagogiska texter, till exempel berättelser i religionsundervisningen. Han anser att 

berättelsen, förmedlad genom text, ljud eller bild är en väg in religionens och livsfrågornas 

värld. Syftet med berättelsen är att ”väcka associationer hos eleverna och skapa en 

utgångspunkt för deras kreativitet och skapande”55, menar Olivestam.  Berättelsen i fråga 

kan exempelvis gälla människans liv i stort, där olika handlingsalternativ finns att välja 

mellan; sådana existentiella berättelser kan man finna i olika urkunder. Olivestam anser att 

dessa kan ge en bättre inblick i respektive religionsvärld än pedagogiska texter som 

exempelvis läroböcker.56   

Förutom de bibliska berättelserna beskriver Olivestam också hur skönlitteraturen kan få en 

plats i undervisningen kring människans livsfrågor. Han menar att livsfrågesamtalen ofta får 

en snäv repertoar, eftersom religion och tro, i ett sekulariserat land som Sverige, lätt ses som 

en privat angelägenhet skild från det offentliga rummet. Genom att använda skönlitteratur 

som aktualiserar livsfrågor kan lärarna ge barnen och ungdomarna verktyg för reflektion och 

samtal kring livsfrågor.57 
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Lära och liv  

Jenny Berglund beskriver hur religionslärare kan utveckla sin undervisning genom att belysa 

de olika religionernas interna variation. Hon menar att det finns en betydande risk att 

religioner och livsåskådningar annars exotiseras och främmandegörs, då det är vanligt att 

traditioner som vi inte känner till så väl förenklas och stereotypiseras. Om utgångspunkten är 

den gängse bilden av religionen i fråga är det en risk att det är de mest fromma och 

praktiserande utövarna som får komma till tals; den interna variation som finns kommer lätt 

i skymundan. Berglund lyfter fram denna ”robottendens” och menar att den kan undvikas 

genom att läraren använder etnografiska glasögon; att hen studerar sin omgivning ur ett 

etnografiskt perspektiv.  

Det finns flera anledningar till att lärare glömmer sina etnografiska glasögon. Den faktakun-

skap som ska presenteras av lärarna kan anses alltför komplex och svår för eleverna att ta till 

sig, och förenklas därmed. En annan anledning kan vara att lärarna, trots att undervisningen 

ska vara ickekonfessionell, påverkas av olika inifrånperspektiv och på det sättet framställer 

en ensidig bild av den religiösa traditionen. Detta kan givetvis också ske utifrån en 

ickereligiös synvinkel. Att en sanning kommer mer till tals än en annan är ett problem sett ur 

ett maktperspektiv, menar Berglund och fortsätter att fråga: Vems tolkning av den religiösa 

traditionen ska skolan förmedla? Vilka inifrånperspektiv får utrymme och vilka inte? 58  I 

diskussionen kring denna problematik kan Alméns bekännelseperspektiv59 vara till nytta, 

tänker jag då det belyser individens relation till den större traditionen. 

Berglunds etnografiska perspektiv rimmar väl med vad som står i ämnesplanen för 

religionskunskap i Lgy 11:  

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga 
om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att 
utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.

60
 

Berglund beskriver vidare hur det etnografiska perspektivet präglas av reflexivitet; att man 

genom att utifrån insikt om andra bättre förstår sig själv och vice versa. Undervisningen 

består alltså, enligt det etnografiska förhållningssättet, av en ömsesidig process. På så sätt 
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kan man genom att medvetandegöra att ens egen undervisning om exempelvis andra 

kulturer snarare bygger på egna tolkningar än objektiva beskrivningar, påverka sin 

undervisning i positiv riktning.61 Dessa tankar ligger också nära Michael Grimmitts 

resonemang kring att lära om och lära av religioner för att skapa en religiös medvetenhet 

hos eleverna och därigenom bidra till deras personliga utveckling.62 Hans tankar kommer jag 

sammanfatta under rubriken lära om och lära av.  

Även Robert Jackson resonerar kring det etnografiska perspektivet och reflexiviteten i sin 

bok Religious education, an interpretive approach. Det är viktigt att vara medveten om sin 

egen förförståelse, menar han, eftersom det är svårt att förhålla sig neutral. Man bör i 

tolkningsprocessen vara uppmärksam på och reflektera över de faktorer som påverkar, 

exempelvis kön, religiös tillhörighet, akademisk bakgrund, social status eller ålder, för att 

underlätta förståelsen. Han menar också att det är lätt att tro att man har förstått en annan 

person och dennes upplevelser, även om så inte riktigt är fallet. Jackson poängterar att 

religioner varierar på flera nivåer och att man genom att lyfta fram just den levda traditionen 

får religionens föränderlighet att framträda,63 Han beskriver hur ”RE teachers need to have 

an eye to religions as they are experienced and practised in children’s homes and 

communities if they are to foster an authentic understanding”64, något som också Berglund 

lyfter fram i sin beskrivning av hur man kan använda ett etnografiskt förhållningssätt. Till en 

början är det klokt att försöka se den religion som finns och uttrycks i klassrummet, skolan 

och närområdet, menar Berglund.65  

Att synliggöra variationer i religioner kan bidra till att de elever som kanske tillhör en 

beskriven tradition känner igen sig i bilden som presenteras. Att studera det lärande som, 

utanför skolväsendet, rör religionen är också ett sätt att få större förståelse för hur religiösa 

traditioner förmedlas och praktiseras. Framför allt behöver läraren, genom den ömsesidiga 

process som är en del av det etnografiska perspektivet, ”reflektera över sin egen 
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förståelsehorisont samt bevekelsegrunderna för de undervisningsval han eller hon gör när 

olika tolkningar av religioner presenteras i undervisningen.”66 

Etik i teori och debatt 

En viktig del av religionsämnet, som dessutom intresserar eleverna, är etiken.67 Med etik 

menas studiet av moraliska föreställningar och fenomen, hur vi tänker och resonerar kring 

moral. I kursplanen är framförallt den normativa etiken framträdande, i vilken man försöker 

värdera olika uppfattningar, försöker svara på frågan om vad som är rätt och fel och ge skäl 

för sin uppfattning.68 Undervisningen ska leda till kunskaper om ”vissa etiska begrepp, några 

etiska teorier, värderingar, andras och egna, och hur dessa hänger samman med 

livsåskådningar av olika slag”.69 Även vissa färdigheter ska ämnet förväntas ge: förmåga till 

reflektion, argumentation och analys kring olika etiska problem, samt förmåga att ta 

ställning själv i frågor av etisk karaktär. Förhoppningsvis ska detta leda till större förståelse 

för hur andra tänker, till större tolerans.70    

Kennert Orlenius beskriver olika sätt att se på etiken i sin bok Värdegrunden – finns den?, 

och betonar den kritiska reflektionen kring etiken i undervisningen. Poängen är, menar 

Orlenius, att ett etiskt medvetet förhållningssätt inte kan förmedlas till någon annan, utan 

individen själv måste erövra det. Etik bygger på personlig övertygelse, är individuell och 

frivillig.71  Denna syn kan jag se speglas i Dahlins resonemang kring hur svaren på livsfrågorna 

endast kan förmedlas genom vårt sätt att leva, vi kan endast fostra våra barn utifrån vad vi 

själva står för.72 

För att arbetet med etiska frågor ska fungera måste skolan, enligt Tomas Englund vara ”en 

offentlig, pluralistisk sfär som synliggör de skilda synsätt och värderingar som förekommer i 

olika frågor i samhället”.73 Genom att auktoriteter och traditionella uppfattningar ifrågasätts 

vidgas förhoppningsvis vyerna och eleverna lär sig att problematisera. Detta kräver 
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emellertid ett öppet och observant arbetsklimat, inte bara under lektionerna. Samtal är 

givetvis en central utgångspunkt i etikundervisningen, särskilt så kallade deliberativa samtal, 

där olika erfarenheter och åsikter om problem möts och får bearbetas i en strävan att 

komma överens. Englund menar också att utbildningssystemet kanske är den viktigaste 

kraften för att grundlägga detta deliberativa förhållningssätt74.  

Enligt Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro, som kom 2012 skulle religionsämnet 

och framförallt dess undervisning om etik och livsåskådningar gynnas av ett tematiskt 

arbete. Dessa kursdelar har en tendens att hamna i skymundan bakom de stora 

världsreligionerna, när tidspressen i kursen blir för stor. Ett sätt att komma tillrätta med 

detta kan vara att kombinera kursens olika delar och genomföra arbetsområden utifrån flera 

mål i kursplanen; exempelvis använda etiska begrepp och resonemangsmodeller när man 

låter eleverna analysera en särskild religions uttryck.75 

Löfstedt menar också att kopplingen mellan etik och religioner och andra livsåskådningar är 

en viktig del av ämnet och att det är extra relevant att göra denna ämnesspecifika koppling. I 

en persons livsåskådning ingår bland annat hens moral och reflektionen över densamma, det 

vill säga etiken. Hur dessa etiska värderingar påverkar handlandet beror på hur personen 

tolkar moralen, kopplad till sin religion eller annan livsåskådning. När det gäller 

värderingssystemet menar Löfstedt att man måste vara noggrann med att inte tala om en 

kristen etik, en islamisk eller en humanistisk dito, då tolkningarna är individberoende.76 Etik 

går att få in i andra ämnen, men det är viktigt att visa att viktiga moraliska frågor grundar sig 

i något. Genom att koppla etiska frågor till religioner och andra livsåskådningar kan man 

också visa på de stora skillnader som finns inom ramen för en och samma religion och att 

dessa tolkningar kan få radikalt olika praktisk betydelse för olika bekännare.77  

Lära om och lära av 

Michael Grimmitt har i sin bok Religious education and human development ingående 

diskuterat skolämnet religionskunskap och hur det relaterar till livsförståelse och personlig 

utveckling.  Han menar att huvudsyftet med religionskunskapsundervisningen, liksom i all 
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annan utbildning, är mänsklig växt, genom att ämnet bidrar till individens språk; ett språk 

som utgör förutsättning för verklighetens konstruktion.78 

Grimmitt menar att religion kan ses fungera enligt följande: 

… by ’religious consciousness’ we mean, […], ’an internalized framework of religious 
meaning within which the individual consistently re-presents his or her total experience to 
him or herself’, then we are speaking of something which is difficult to distinguish from 
’religious faith’ and which is dependent upon more than knowledge of religion.

79
 

Grimmitt lyfter alltså fram att det behövs något mer än läran om religioner för att man ska 

uppnå ”religiös medvetenhet”. Han har myntat begreppen ”lära om” respektive ”lära av” av 

religioner vilka sedan ofta använts i den religionsdidaktiska litteraturen. Han förklarar 

begreppen så här: 

What I am proposing is that as a consequence of young people investigating religious 
education’s field of enquiry, they should be helped to ’re-enter’ their personal life-words –
especially as they impinge upon their self-image and self-identity – so that they are 
enabled to become critically self-conscious and aware of the need to participate 
consciously in the re-formulation of self, not in terms of the other-dependent (as in 
childhood), nor in terms of irresponsible and unbridled individuality, but as a unique 
person in relationship to others.

80
  

Alltså, det handlar i huvudsak om hur religionskunskapsämnet kan bidra till elevens 

personliga utveckling, hur man genom att lära av religioner och öppna sig för deras synsätt 

kan använda dem för sin egen bearbetning av existentiella frågor. Ämnet blir då mer 

färdighets- än faktainriktat. Att lära om religioner däremot innebär att inhämta och tillägna 

sig fakta, såsom deras historia och lärosatser. Dessa två övergripande målsättningar ”lära av” 

och ”lära om” bör komplettera varandra i den ickekonfessionella religionsundervisningen 

eftersom de är avhängiga varandra. 81     

Härenstam diskuterar Grimmitts begrepp och menar att religionskunskapen historiskt sett i 

huvudsak har handlat om att lära om religioner. Emellertid har tyngdpunkten under de 

senaste decennierna förskjutits något. Att lära av finns nu med som en del, men handlar 

dock till största delen om att genom att studera religionerna och lära sig förståelse och 

tolerans i största allmänhet. Det saknas fortfarande, menar Härenstam, en tanke att 
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religioner faktiskt kan bidra till elevernas livsåskådningsutveckling. Att påverkan faktiskt kan 

tillföra någonting för alla elever, även dem som inte tillhör eller ens vill tillhöra dessa 

traditioner. Att se religioner mindre som slutna system och mer som mänsklighetens 

kulturarv, kanske skulle kunna bidra till såväl andlig som moralisk utveckling.82  

Religionsdidaktisk kompetens 

Med hjälp av den litteratur jag redovisade i föregående kapitel vill jag prelimärt fånga 

innebörden av religionsdidaktisk kompetens. Religionsdidaktisk kompetens kan förstås som 

de kompletterande färdigheterna att: 

 utifrån forskning och erfarenhet ha kunskap om hur lärprocesserna vad gäller 

värderingar, handlingsmönster och kunskaper av religions- och livsförståelsemässig 

art tillägnas 

 reflektera över samt uttrycka och diskutera, utvärdera och revidera sina didaktiska 

val 

 använda olika perspektiv, metoder och material i sin undervisning för att hjälpa 

eleverna att uppnå ämnets kursmål 

 genom att använda livsfråge- och livsförståelsebegreppen i undervisningen finna en 

balans mellan faktainlärning och färdighetsträning. 

Textdidaktik 

Enligt Osbeck och Schüllerqvists andra tankemodell ses religionskunskap som ett slags språk 

om religionerna och för livsfrågor. Ur detta perspektiv läggs fokus på att utveckla elevernas 

termer och begrepp samt att vidga deras berättelsebank för att lära dem att tala sitt 

ämnesspråk och möjliggöra existentiell spegling.83  För detta krävs förutom religionsdidaktisk 

också en textdidaktisk kompetens, vilken jag ska presentera i följande kapitel genom att 

sammanfatta uppsatsens textdidaktiska litteratur.   

Läromedel  

Under ett symposium om läromedelsforskning i slutet av 60-talet angavs följande definition 

av begreppet läromedel: ”det är en lärobok med eller utan illustrationer, en film, ett bild-
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band, ett undervisningsprogram eller liknande.”84 I Skolverkets rapport 284, Läromedlens roll 

i undervisningen, gör Boel Englund en något vidare definition av begreppet som i första hand 

”sådant som lärare och/eller elever använder för att eleverna ska nå uppställda mål”.85  Den 

definitionen innefattar förutom läroböcker och annat skriftligt material mycket annat, till 

exempel IKT, filmer, exkursioner i naturen och studiebesök.  

Ann-Christine Juhlin Svensson konstaterar i sin avhandling Nya redskap för lärande att 

begreppen läromedel och lärobok likställs av lärare i gymnasieskolan. Hon menar att det vida 

begreppet läromedel ofta används i forskningen fast man egentligen avser ett mer begränsat 

studium av läroboken, den pedagogiska texten. Denna skiljer sig från andra texter genom att 

den är framtagen för en institutionaliserad användning i ett utbildningssystem.86 Andra 

texter, som artiklar eller litterära verk, kan pedagogiseras av läraren i själva 

undervisningssituationen. Läroböcker förblir läroböcker även utanför skolan.87  

Lärobokens vara eller inte vara 

Enligt Englund ses en lärobok som något mer urskiljbart och väldefinierat än läromedel i 

stort, och har enligt forskningen fortfarande en stark ställning88 även om andra läromedel 

som IKT och film konkurrerar om undervisningsutrymmet. Hon menar att läroboken är en av 

få textgenrer som idag når många och som dessutom bearbetas av sina läsare.  

Läroböckerna kan ses som texter som ”erbjuder en gemensam mening.”89 Juhlin Svensson 

framhåller att läroboken har en viktig funktion när det gäller att återskapa de kunskaper som 

anses viktiga i ett visst samhälle, en funktion som förmodas få mindre betydelse i 

framtiden.90 

 Den traditionella läroboken kan även ha en rad andra funktioner, poängterar Englund. För 

en lärare används den endast som läxbok, för en annan som utgångspunkt för 
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gruppdiskussioner och för en tredje för traditionell klassrumsundervisning. Det är lärarstilen 

som styr hur boken används, inte läroboken i sig.91 Det håller Juhlin Svensson med om och 

konstaterar att det är lärarens arbetsformer som avgör på vilket sätt undervisningen är 

bunden till ett speciellt läromedel.92  

Englund skriver att det är viktigt att ha i åtanke att läroboken innebär en styrning, den på-

verkar undervisningens upplägg och innehåll. Men denna påverkan kommer via våra 

föreställningar om vad den står för, inte från läroboken själv. Bokens inflytande beror på att 

de aktörer inom utbildningssystemet (lärare och elever men även skolledning och föräldrar) 

som handskas med den, omedvetet eller medvetet ser den som något som har ett värde.93  

Englund beskriver också hur styrningen naturligtvis påverkas av faktorer som ”läraren som 

individ, med individuella särdrag och specifika egenheter, lärarens kunskapssyn, traditioner – 

förstärkta eller utmanade i ett lärarkollektiv – och sist men absolut inte minst eleverna, som 

kollektiv och som individer, samt skolkontexten i stort.”94  

Lärarna, som i mitten av 90-talet intervjuades i Juhlin Svenssons studie, verkar däremot inte 

hålla med om att läroboken har en styrande roll. Lärarna överlag hävdade att läroboken fun-

gerar mer som ett komplement till undervisningen och att en eventuell styrande funktion i 

så fall skulle vara en aspekt av planering. Emellertid, visar Juhlin Svenssons undersökning att 

läroboken satte en yttre ram för vad lärarna valde ut respektive valde bort. 95  

I Skolverkets rapport 285 har Kjell Härenstam tillsammans med en rad andra forskare grans-

kat ett antal läroböcker. De har analyserat hur de pedagogiska texterna förhåller sig till 

frågor som rör kön, etnisk tillhörighet, religion/trosuppfattning, sexuell läggning eller funk-

tionshinder. Särskilt uppmärksammades uttryck för diskriminering eller andra former av 

kränkningar.96 Undersökningen visade på uttryck för brisande jämställdhet, negativ 
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representation av muslimer samt att funktionshindrade och homosexuella framställs som 

representanter för sin respektive minoritet. 97  

Lena Roos understryker att en lärobok, hur bra den än är, alltid och ofrånkomligen ger en 

generaliserad och förenklad bild av det den beskriver. Den utgör ett filter mellan eleven och 

det som studeras. 98 Också Johan Wickström resonerar liknande; att alla texter måste 

betraktas som en partsinlaga, eftersom de bygger på selektion bland texter, berättelser och 

perspektiv. Lärobokstexter innehåller alltid någons kunskap och ger endast en av flera 

möjliga versioner av en företeelse.99  

Det finns olika syn på den traditionella lärobokens framtid. Man kan undra om den spelat ut 

sin roll i och med konkurrensen från andra läromedelskategorier. Att IT-revolutionen ger en 

ökad konkurrens genom andra nya läromedelskategorier är tydligt, men Englunds 

forskningsöversikt tyder på att läroboken fortfarande har en stark ställning i den svenska 

skolan, trots att den tappat något på senare år.100 Johnsson Harrie menar, liksom Englund, 

att lärobokens ställning är stark och att mycket även talar för en utveckling av den i 

framtiden. Detta hänger samman med att den nya typ av målstyrda, vagare läroplan som 

följde med den utbildningspolitiska decentraliseringen kan komma att leda till att läroboken 

än mer tar över rollen som läroplanens konkreta form. Dess legitimerande form kan därför 

komma att förstärkas. 

Ickepedagogisk text 

Eftersom min studie i första hand handlar om hur lärare använder andra texter än de tradi-

tionella läroböckerna, så behöver även resonemanget kring dessa och dess användning 

belysas. Juhlin Svensson beskriver pedagogisk text enligt följande: ”Pedagogisk text skiljer sig 

i bestämda avseenden från andra slags texter, genom att den är producerad för en institutio-

naliserad användning.”101 Jag har i min undersökning valt att använda mig av uttrycket icke-

pedagogisk text när det gäller andra texter än läroboken, vilket jag problematiserar i min 

metoddiskussion. 
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Undersökningar visar att den traditionella läroboken, trots att den har en stark roll i 

undervisningen, ofta kompletteras med andra läromedel. I framförallt SO-ämnena har 

läroboken fått en minskad betydelse till förmån för Internet, TV, tidningar samt andra fakta- 

och arbetsböcker.102 Tillfrågade lärare säger att de vill ge eleverna ”en fördjupad eller mer 

aktuell bild, levandegöra eller konkretisera lärobokens innehåll samt ge eleverna variation 

samt väcka intresse för det aktuella ämnet.”103  Det är således mycket annat än läroböcker i 

skolan som ger elever kunskap och förståelse. Med en titt i backspegeln kan detta ses som 

ett ganska nytt fenomen i skolan. Det var nämligen först 1974 som lärarna fick formell rätt 

att framställa kompletterande läromedel till de som godkänts av dåvarande 

Skolöverstyrelsen.104 

Primärkällor  

I religionsundervisningen har man, liksom i många andra skolämnen, möjlighet att använda 

sig av ickepedagogiska texter som komplement till en eventuell lärobok eller IT-baserade 

läromedel, så kallade läromedia.105 Det finns en mängd texter att använda och olika syften 

med användningen, vilka jag kommer gå in närmare på i resultatanalysen. Jag vill här kort 

sammanfatta hur Lena Roos och Johan Wickström resonerar kring framförallt primärtexter. 

Roos beskriver i kapitlet Åter till källorna106 hur primärmaterialet ofta får stryka på foten till 

förmån för sekundärmaterialet. Med primärmaterial menas här såväl religiösa urkunder, 

som exempelvis Bibeln och Koranen, som exempelvis historiska texter, webbsidor, intervjuer 

eller bilder. Roos menar att primärmaterialet i allmänhet tilldelas för lite utrymme i kurserna 

och hon resonerar vidare kring just primärlitteraturens roll.107  

En stor del av de ickepedagogiska texter som kan komma till användning i religions-

undervisning är just primärkällor av olika former. De har många fördelar i undervisningen, 

anser Roos och redovisar flera anledningar till att man inte ska låta nöja sig med att läsa vad 

läroböcker och annan sekundärlitteratur kan berätta om religiösa traditioner. Till att börja 
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med, menar hon, att hur bra en lärobok än må vara så ger den alltid, vilket är ofrånkomligt, 

en generaliserad och förenklad bild. Då ger närkontakt med primärmaterial från 

religionernas värld en mer nyanserad bild av de skillnader som kan finnas. Roos resonerar i 

sitt vidare resonemang främst om de primärkällor som brukar kallas heliga texter eller, som 

jag i intervjuerna, urkunder. 

En annan anledning som Roos ser att använda primärkällor, är att religionens utövare då tas 

på allvar. Bekännarna anser ju att det finns ett värde i primärmaterialet, såväl i texter som i 

heliga föremål och platser; de närmar sig dessa direkt, i allmänhet utan mellanhänder i form 

av exempelvis sekundärlitteratur. De troendes perspektiv respekteras om skoleleverna får 

göra detsamma, menar Roos.108  Det kan innebära att man bygger en bro till såväl troende 

personer idag som till tidigare generationer världen över. Genom att läsa viktiga religiösa 

texter får eleverna dessutom en personlig erfarenhet som är värdefull, får stifta bekantskap 

med viktiga delar av ett bestående kulturarv.109  

Roos vidare resonemang rör i första hand högskoleundervisning, men jag menar att hennes 

tankar i flera fall är väl så relevanta för elever på gymnasienivå. Hon anser att genom att 

använda primärlitteratur vänjer eleven sig vid att tänka som en forskare i och med att hen på 

ett tidigt stadium tvingas tolka källtexter. På så sätt lär sig eleven ett kritiskt förhållningssätt 

gentemot tidigare tolkningar, bland annat hur den information som finns i kurslitteraturen 

kommit till. Hen tränar helt enkelt det kritiska tänkandet. Roos anser vidare att primärtexter 

i viss mån jämnar ut oddsen vid till exempel en seminariediskussion. I läsning och tolkning av 

en källtext hamnar personer, oavsett tidigare kunskaper, lite på samma nivå, menar Roos, 

och beskriver det som att grånande professorer kan tystna medan osäkra A-kursare börjar 

tala i en diskussion när alla läst samma stycke text. 

Slutligen ser Roos en fördel i det faktum att man genom att använda primärtexterna förlorar 

sin rädsla för dem. De kan annars ses som svårtillgängliga i flera bemärkelser, något hon 

menar sällan är fallet.  I stället är de ofta mer lättläst än sekundärlitteraturen, dessutom med 

fördelen att vanligen vara betydligt mindre i omfång. Emellertid kräver primärmaterialet en 
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annan sorts intellektuell kapacitet då det inte kan inläras utan behöver analyseras, 

systematiseras och förstås.110  

Berättelser 

Olika berättelser är vanliga i den primärlitteratur som Roos lyfter fram; även Dahlin och 

Olivestam, vilkas tankar jag sammanfattat under rubriken Religionsdidaktik, belyser detta. I 

detta sammanhang vill jag presentera ett resonemang hos Henry språket, vilket ligger nära 

Osbeck och Schüllerqvists andra tankemodell, enligt vilken elevernas berättelsebank kan 

behöva vidgas för bearbetning av det existentiella.111  

Cöster menar att bibelberättelserna i Sverige normalt uppfattas som inaktuella, att 

undervisningen därför har sin uppgift i att ge en förståelse för vad det kan innebära att låta 

berättelserna tala. Det finns ett antal berättelser, menar han, som är grundläggande och 

ofrånkomliga för den kristna tron, exempel är skapelseberättelsen och historien om uttåget 

ur Egypten. Viktigt är att eleverna tränas att inte se dessa berättelser som exotiska 

anekdoter, utan som vår ”kulturs poetiskt formade självklarheter”.112 Anledningen till detta, 

menar Cöster, är att ömsesidighet är en förutsättning för etiska krav, historicitet en 

förutsättning för erfarenhet och mänsklig gemenskap en förutsättning för förståelsen av 

verkligheten, en verklighet som har sitt grundläggande historiskt-poetiska språk i den 

bibliska berättelsen och historien. Alltså har religionskunskapsämnet och 

kristendomskunskapen däri som uppgift att göra detta språk till elevernas eget redskap, så 

att de kan få del i ett språk och tradition som tillhör vårt kulturarv, framhåller Cöster. Han 

anser att detta språk har sin styrka i att det håller fast oss i verkligheten.113  Att koppla ihop 

livsfrågepedagogiken med de traditionella religiösa berättelserna ser alltså Cöster som en 

väg att ge eleverna redskap för sin livstolkning.  

Även Falkevall belyser berättelsernas betydelse. I sin avhandling Livsfrågor och 

religionskunskap beskrivs hur hans informanter ser att livsfrågor knutna till berättelser, 

genom exempelvis sagor, kan bli en bra mötesplats mellan ämnets innehåll och elevernas 
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erfarenheter. Berättelserna ger en bra distans, som kan behövas då elevers egna berättelser 

ibland blir för individuella och kan försvåra diskussionen eleverna emellan.114  

Olivestam lyfter fram betydelsen av att träna eleverna i texttolkning för att de ska kunna 

tillägna sig gamla berättelser. Det krävs en hel del av läraren för att få en text som är skriven 

i en helt annan kontext meningsfull för dagens elever. Genom att lära eleverna att tillämpa 

tolkningskoder på olika tolkningsnivåer kan de bättre förstå innehållet i gamla texter.  

Olivestam presenterar tre olika nivåer på tolkningen: literal, tematisk och symbolisk nivå. På 

den literala nivån förstås texten bokstavligt, ofta hävdar förespråkare för en sådan tolkning 

att det inte föreligger någon tolkning. Emellertid kan det ändå sägas att det gör det, i och 

med att andra tolkningsnivåer uteslutits. Den tematiska nivån innebär att ett tema, som 

också kan belysas utifrån andra texter, kan härledas ur berättelsen. När en dold 

undermening uppfattas i texten, det vill säga ett budskap som kanske blir uppenbart under 

andra omständigheter eller i en annan tid har vi en symbolisk nivå på tolkningen. 

Det är också avgörande för textförståelsen vilken tolkningskod som används. Olivestam 

beskriver fyra koder: mytisk, etisk, mystik och visionär. Den mytiska koden visar hur historien 

kan hjälpa personer som står inför olika val i livet; för nutidsmänniskan innebär det att finna 

mönster i tillvaron som ger olika alternativ för handlande, en form av vägledning. I den etiska 

koden står det moraliska handlandet i centrum och förståelsen av texten ska leda till en 

tillämpning, individen tar till sig de moraliska råden. Den mystika koden fångar ytterligare en 

dimension av texten; denna ligger under ytan och upptäcks kanske inte direkt. Olivestams 

fjärde kod, den visionära öppnar för ett framtidsperspektiv genom berättelsen. 

Olivestam anser att eleverna, genom att dessa nivåer och koder används vid texttolkningen 

får en större förståelse för att uråldriga texter kan vara aktuella för människor idag. 

Dessutom visar denna typ av tolkning för eleverna att olika människor eller grupper ser olika 

saker i texterna; det som tilltalar en behöver inte tilltala en annan. Det senare bör också 

bidra till en större öppenhet i fråga om tolkning och tillämpningar, i samvaro och samtal med 

andra i ett mångreligiöst samhälle. 115 
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Vidgat perspektiv på ickepedagogiska texter 

Johan Wickström vill i sitt kapitel Didaktisk textkompetens liksom Roos, Cöster och Olivestam 

belysa frågor kring vilka texter som bör användas i religionsundervisningen, han vidgar 

emellertid perspektivet. Han problematiserar, liksom Roos, en okritisk användning av 

läroböcker och menar att den enskilde läraren ofta inte utnyttjar sin möjlighet att medvetet 

utveckla, påverka och ”efter pedagogiska behov modifiera undervisningens innehåll”.116 I 

diskussionen kring bra eller dåliga lärobokstexter betonar Wickström att man snarare bör 

utveckla lärarkompetensen än söka ideala lärobokstexter utan exempelvis stereotypa inslag. 

Att en text väcker reaktion behöver inte enbart betraktas som ett problem, poängterar han. 

En sådan reaktion kan i stället vara en didaktisk möjlighet att använda som verktyg i 

undervisningen. Detta speciellt för att väcka och behandla existentiella, etiska och 

ideologiska frågor. 

Wickström håller med Roos om att primärtexter som exempelvis urkunder bör studeras och 

att elevernas utveckling främjas genom att de får möta andra världar via texterna. 

Wickström anser att förutom ”heliga texter” som traditionellt varit en del av ämnets kanon, 

bör ”samtliga texter som människor investerat med sanningsanspråk, auktoritet och social 

prestige” kunna inkluderas.117 Detta vidgade textbegrepp kan alltså innefatta i stort sett alla 

texter, problematiska, besvärliga och kanske till och med förtryckande. Detta ser Wickström 

som angeläget på grund av skolans samhällsuppdrag att via ideologiska texter studera vad 

som är viktigt, exempelvis demokratifrågor. Alla texter som används i undervisning måste 

emellertid behandlas med försiktighet, eftersom de är subjektiva, valda av författaren. Språk 

är värderande och innehåller ideologiska laddningar, vi tolkar olika beroende på tid och 

kontext. Lärare har sålunda ett stort ansvar att diskutera det faktum att texter och deras 

språk på så sätt bidrar till att skapa omvärlden utanför texten. Alla texter är i någon mån 

problematiska; diskriminerar vissa och privilegierar andra.118  

Textdidaktisk kompetens 

Johan Wickström resonerar kring vad han ser som en i pedagogiska sammanhang 

synnerligen viktig färdighet hos läraren, textdidaktisk kompetens. Han menar att ”jakten på 

                                                      
116

 Wickström(2011), s. 157.  
117

 Wickström (2011), s. 162. 
118

 Wickström (2011), s. 159ff. 



32 

 

den goda läroboken” är dömd att misslyckas och att läraren i stället bör träna sin didaktiska 

textkompetens.  

Till att börja med är det viktigt, framhåller Wickström, att lärarna, för att utveckla ett 

prövande och forskande förhållningssätt till sin undervisning, kan formulera den textsyn de 

vägleds av; vad är texter och vad kan de användas till. Det kan, för erfarna lärare, vara att 

sätt ord på en tyst kunskap som de redan har. Denna uttrycks med fördel tillsammans med 

kollegor så att en öppen dialog främjas och olika textsyner kan jämföras och berika varandra. 

Denna diskussion bör knyta an såväl till skolans uppdrag i stort som till lärarens syn på 

undervisning, ämnet och eleverna. 

Lärarna bör vidare reflektera över sin textpraxis, alltså hur texter används i undervisningen. 

Detta kan ske genom att de funderar över och dokumenterar sin planering, sitt 

genomförande och sin utvärdering av textval och textanvändning. Genom denna reflektion 

kan de få uppfattning om deras teoretiska förhållningssätt, praxisen och de konsekvenser 

denna praxis får, stämmer överens med varandra. Detta kan leda till att såväl textsyn som 

textpraxis kan komma att ifrågasättas och omprövas. Det kan exempelvis gälla lärarens 

auktoritet, ämnets så kallade objektivitet och förhållningsättet till auktoritativa texter 

överlag.  

Betoningen i lärares fortbildning i didaktisk textkompetens bör ligga på att didaktiskt värdera 

texter, menar Wickström. Man kan utgå från texten och fråga sig vad den skulle kunna 

användas till i en undervisningssituation. Eller så kan man vända på det och utgå från en 

läraktivitet och fråga sig vilka texter man skulle kunna välja till hjälp att uppnå målet i fråga. 

Detta innebär att läraren försöker förutsäga texternas ändamålsenlighet och vilka reaktioner 

de kan väcka hos eleverna. Detta arbete kan bli synnerligen värdefullt under förutsättning 

att det kombineras med den konsekvensanalys av de didaktiska värderingarna och valen som 

läraren efteråt, med facit i hand, gör. 

Vad gäller lärarna val och hantering av texter poängterar Wickström framför allt två saker, 

varav den ena är att avsätta gott om tid till att diskutera val och innehåll med eleverna. Den 

andra är att introducera eleverna till att tänka att alla texter är problematiska för någon. 

Detta kan belysas genom att läraren via texter problematiserar ”det normala” i ett sekulärt 
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tankesätt och liv och på så sätt kan få ett redskap att vidare problematisera det som 

uppfattas som avvikande i elevgruppen. I och med att Wickström ser alla texter som 

problematiska menar han också att man ska utgå från att läraren behöver strategier för att 

hantera elevernas reaktioner på dessa. Det kan gälla reaktioner som de kanske visar direkt, 

senare eller som inte förs fram överhuvudtaget. Då lärarna självfallet har det pedagogiska 

ansvaret för användningen ligger det också på dem att försöka förutspå och styra upp 

konsekvenser när undervisningen eventuellt inte blir som planerat. 

Om pedagogerna regelbundet diskuterar textfrågor med eleverna och redogör för sin egen 

textsyn, har dessa möjlighet att lära sig att det finns olika sätt att förhålla sig till texter. 

Genom att läraren problematiserar även till synes konventionella och oproblematiska texter 

kan eleverna känna att de inte på förhand måste acceptera textens budskap utan de får 

istället ett redskap att närma sig dem förutsättningslöst. Detta är kärnan i ett kritiskt 

förhållningssätt, vilket är skolans uppdrag att lära eleverna.119 

Jag sammanfattar begreppet didaktisk textkompetens med ett citat från Wickström, vilket 

gör rättvisa även åt övriga forskare som jag har redovisat i detta avsnitt. Med didaktisk 

textkompetens menar Wickström praxis och förhållningssätt för att hantera texter såväl i 

undervisningssituationer som utanför. Den innefattar både textsyn och textpraxis. 

Didaktisk textkompetens kan förstås som de kompletterande färdigheterna att uttrycka 
och dokumentera sin textsyn, tolka, analysera och didaktiskt värdera texter, välja och 
hantera texter i undervisning och läraktiviteter samt hantera reaktioner på texter. 

120
   

Metod 

Metodansats 

Val av metodansats inbegriper ett antal frågor: hur ett fenomen ska tolkas, vilka 

forskningsfrågor som går att ställa, vilken eller vilka metoder av datainsamling som lämpar 

sig samt på vilka sätt analysen av data kan genomföras.121  
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Till min studie har jag inspirerats av den fenomenografiska metodansatsen, vilken är vanlig 

vid kvalitativ forskning. Detta förhållningssätt försöker bidra till en ”fördjupad förståelse 

både av det mänskliga lärandet och av de sätt att förstå omvärlden som är ett resultat av 

lärandet”. 122  Metodansatsen är utvecklad för att analysera data från enskilda individer, 

oftast insamlade genom semistrukturerade intervjuer.  

En utgångspunkt för fenomenografin är att människor uppfattar företeelser på olika sätt och 

att det finns ett begränsat antal sätt att uppfatta dessa företeelser på. En uppfattning, alltså 

på vilket sätt en person erfar eller förstår något, kan uttryckas på många olika sätt i språklig 

bemärkelse. Detta ger en utmaning för den som ska tolka och försöka förstå någon annans 

sätt att förstå sin omvärld. En fenomenografisk forskare är ute efter att lyfta fram 

informanternas syn på ett fenomen, och inte förklara vad det egentligen är.123   

Fenomenografin är alltså inriktad på variationen i de mänskliga erfarenheterna. Vid 

tolkningen utnyttjas kända perspektiv, vilket innebär att en fenomenografisk forskare tolkar 

mot bakgrund av en extern referensram, som består av någon form av förförståelse. Denna 

förförståelse är den kunskap, som forskaren i fråga redan äger och för in i 

tolkningsprocessen.124 I en fenomenografisk kvalitativ undersökning måste intervjun, vilken 

är den vanligaste informationskällan, hållas öppen, utan fasta svarsalternativ, rätt eller fel. 

Kvalitativ metod 

Jag ska börja med kort redogöra för kvantitativ och kvalitativ metod och skillnaderna dem 

emellan.  

I kvantitativ forskning beskrivs oftast verkligheten genom analys i form av statistiska 

metoder, med hjälp av sifferdata. Forskaren kan sortera, räkna och identifiera exempelvis 

beteenden och kategorisera in dem i ett på förhand bestämt system, genom diagram eller 

med hjälp av siffror.125  I kvantitativa studier är det forskarens intressen och frågor som styr, 

och denne är inte heller involverad i undersökningspersonerna. Ofta beskrivs kvantitativa 
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data som handfasta och entydiga, undersökningarna kan generaliseras eftersom de bygger 

på objektiva mätningar. 126 

Kvalitativa undersökningar bygger istället mer på deltagarens bild av verkligheten, målet blir 

snarare att skapa nya teorier än att bekräfta forskarens. Kvalitativa forskare presenterar sina 

analyser med hjälp av ord istället för siffror och diagram. Presentationen är också mer 

ostrukturerad men ger i allmänhet mer fyllig information. 127 En forskningsstudie behöver 

inte vara antingen kvalitativ eller kvantitativ utan kan bära drag av båda. Studiens syfte har 

avgör vilken metod, eller blandning av metoder, som lämpligen används.  

Genom att till en början noggrant fundera över vad jag ville undersöka i min studie 

utarbetade jag ett antal frågor: Vad är det som ska undersökas? Vilka ickepedagogiska texter 

är det som gymnasielärare använder sig av i sin undervisning i religionskunskap och i vilket 

syfte använder de dem.  Den metod jag valde hängde på hur jag på bästa sätt skulle få svar 

på mina frågor. Jag tänkte att jag skulle få de mest uttömmande svaren genom en kvalitativ 

undersökning.  

Då jag har ett syfte som är av beskrivande och analyserande karaktär behövde jag välja en 

kvalitativ metod för att söka primärinformation. Det kändes mest naturligt att genomföra ett 

antal intervjuer, för att mer ingående kunna låta informanterna komma till tals. Jag är ju inte 

bara intresserad av om lärarna använder ickepedagogiska texter, utan också vilka och på 

vilket sätt de arbetar med dem, vad de har för syfte med användningen och så vidare. Då 

skulle en mer kvantitativ metod, exempelvis en enkätundersökning, även om jag fick många 

svar, troligen ge ett magrare resultat. Det är ju genom att informanterna ingående får 

berätta om sitt arbete och genom att jag har möjlighet att flika in med följdfrågor som de 

verkligen bidrar med material till min undersökning.  

För att samla in data till min studie har jag därför valt att genomföra semistrukturerade 

intervjuer som sedan sammanställs och analyseras. Ett alternativ till intervjuer kunde ha 

varit en längre tids deltagande observation, vilket av tidsskäl inte var aktuellt. 

Semistrukturerade intervjuer bli flexibla och följer den riktning informanternas svar går i, de 
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kan röra sig i olika riktningar, frågorna kan ändra ordning eller nya tillkomma.128  Genom att 

jag valt en semistrukturerad intervjuform har jag kunnat utgå från en intervjuguide där ett 

antal frågor bildat en tydlig ram. Jag har emellertid haft frihet att flika in med följdfrågor, 

eller ändra frågornas ordning när behov funnits. Denna form av intervju har gett mig 

möjlighet att vara flexibel och informanterna frihet att forma sina svar efter vad de har tyckt 

vara viktigt. Detta gjorde att samtalen utvecklade sig olika beroende på vad respektive lärare 

ville ha sagt och hur jag kom att följa upp svaren. 

Genomförande 

Urval 

När jag bestämt uppsatsens syfte och metod blev nästa steg att välja ut de personer som 

skulle intervjuas i den empiriska undersökningen. Jag har som urvalsmetod använt en 

kombination av bekvämlighets- och snöbollsurval. Av såväl tids- som ekonomiska skäl har jag 

således sökt informanter i närliggande kommuner.  Genom personliga kontakter har jag fått 

förslag på verksamma gymnasielärare i religionskunskap, till vilka jag skickat mail med 

förfrågan om de är villiga att ställa upp på intervju. När förfrågningarna skickades ur försökte 

jag få en så vid spridning som möjligt vad gäller kön och ålder på informanterna. Av tolv 

tillfrågade personer blev det till sist åtta som ställde upp som informanter. Några av de 

tillfrågade ansåg sig inte ha tid att intervjuas, andra att de inte hade något att tillföra.  

Informanterna arbetar på fyra olika gymnasieskolor, är i åldersspannet 30-60 år och består 

av tre män och fem kvinnor. 

Datainsamling 

De åtta informanterna är samtliga utbildade gymnasielärare i religion och ytterligare ett eller 

flera ämnen. Frågorna har endast berört deras undervisning i religionskunskap men har varit 

ganska ingående. Jag har spelat in intervjuerna på min telefon och de har tagit mellan 18 och 

48 minuter i anspråk vad gäller effektiv inspelad intervjutid. Då har jag endast spelat in 

frågor och svar, inte lärakänna-pratet och presentation av arbetet innan eller småpratet 

efter. I den mån informanten har lagt till värdefull information efter att inspelningen slutat 
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har jag antecknat det eller bett hen att upprepa sina tankar vid en extrainspelning. Detta har 

emellertid endast skett i undantagsfall.  

Intervjuerna skedde i samtliga fall på informantens arbetsplats och under samtalet innan 

själva intervjun presenterade jag mig och det arbete jag håller på med helt kort. Lärarna fick 

berätta lite om sig själva och sin roll på skolan; vilka program de undervisar i och vilka reli-

gionskurser de har och har haft. Ett par av informanterna utgick i huvudsak från tidigare 

erfarenheter i sina intervjusvar, då de inte undervisade i ämnet vid intervjutillfället. Jag 

tycker emellertid inte att det är till någon nackdel, då de allra flesta av studiens frågor inte 

kräver en dagsaktuell koppling till ämnet.  

Innan första samtalet förberedde jag en intervjuguide, med många olika frågor. Dessa valde 

jag genom att helt enkelt försöka strukturera vad jag ville ha för information och bena upp 

frågorna så att så lite som möjligt skulle glömmas. Jag utgick i intervjuerna från bifogad 

guide, men följde den inte slaviskt. Vissa frågor kom att byta plats, vissa följdfrågor tillkom. 

Dessutom dök det under de första intervjuerna upp intressanta tankar som jag valde att följa 

upp och låta kommande informanter resonera kring.  De två centrala frågorna i intervjuerna 

var: Vad använder du för ickepedagogiska texter i din religionsundervisning? och Vilka syften 

har du med att använda dessa texter?  

Jag valde att maila ut intervjuguiden till informanterna i förväg då flera av frågorna kräver en 

del eftertanke. Jag var lite kluven om jag skulle göra det eller inte, då risken med 

tillrättalagda svar kanske skulle öka. Emellertid är jag i efterhand nöjd med att det, då jag 

annars troligen fått väl magert resultat. Som sagt, frågorna kräver en del eftertanke och, för 

uttömmande svar, även kanske lite rotande i pärmar och datafiler av informanterna. 

Informanterna hade förberett sig olika mycket före vårt samtal, ett par hade läst 

intervjuguiden noga och funderat över frågorna, medan andra var helt oförberedda.   

Databearbetning och analys 

Jag har, vilket tidigare beskrivits, valt att använda mig av en fenomenografisk 

forskningsansats och kommer här redogöra för hur jag gått till väga.  De inspelade 

intervjuerna har transkriberats ord för ord av mig. Även upprepningar och små inskottsord 

har nedtecknats. Transkriberingen skedde nära inpå intervjutillfället i tid, inom några dagar. 
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Redan i samband med transkriberingen markerade jag stycken i intervjuerna som jag tyckte 

var intressanta inför den kommande analysen. När samtliga intervjuer var genomförda och 

transkriberade började nästa steg, analysen av min empiriska undersökning. Den skedde 

också enligt det vanliga fenomenografiska analysförfarandet, efter hur Dahlgren och 

Johansson129 beskriver det. 

Steg ett innebär att man bekantar sig med det empiriska materialet; läser de ord för ord 

transkriberade intervjuerna noggrant samtidigt som man för anteckningar, något jag har 

gjort genom att markera stycken i texten som väckt tankar. Antingen spontana tankar från 

mig, eller att jag kunnat se kopplingar till den litteratur jag studerat tidigare. 

Därefter startar analysen, där man markerar de uttalanden, passager i intervjuerna, som är 

mest betydelsefulla. Tanken är att varje valt citat ska ge en kort men ändå representativ bild 

av dialogen kring det intervjuade fenomenet och senare i analysen ligga till grund för 

jämförelser. Detta steg två kallas kondensation. Vad gäller mitt arbete så var den första 

huvudfrågan, vad informanterna använder för ickepedagogiska texter i sin 

religionsundervisning, enkel att tyda svaret på. Men den andra frågan, vilka syften 

informanten har med att använda dessa texter, var betydligt svårare. Syftena sades sällan 

rakt ut, utan jag fick verkligen granska lärarnas uttalanden för att samla representativa citat 

för kondensationen. 

I nästa steg, jämförelsen, försökte jag finna likheter och skillnader i materialet och 

kategorisera de olika syften intervjupersonerna angav för att använda ickepedagogiska 

texter. Därefter försökte jag tematisera de olika kategorierna. Det blev till slut tre större 

uppdelningar av syften: Utveckla förståelse och kunskap, Främja personlighetsutveckling via 

livsfrågepedagogik samt Träna analytisk förmåga.  Och under dessa tre teman finns det flera 

mindre kategorier som i resultatanalysen sedan förklaras med hjälp av teorin och belysas 

med representativa citat. Dessa kategorier har successivt minskat i antal under analysens 

avslutande kontrasterande fas; resultatet kallas inom fenomenografin för utfallsrum.  
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Kontextinformation  

Under studiens intervjuer kom jag att som en ingång till de ickepedagogiska texterna att 

fråga om lärarnas läromedelsanvändning i religionsundervisningen i stort. Jag kommer här 

som en bakgrund kort redogöra för informanternas svar. Frågan löd ungefär såhär: Då tänkte 

jag be dig först översiktligt beskriva vad du använder för läromedel i 

religionsundervisningen? Vi pratar både böcker och andra media och så.  

Lärobokens särställning som läromedel gjorde sig påmind direkt då så gott som alla lärare 

spontant började beskriva vilka böcker de använder, vad böckerna och författaren heter och 

i vilken grupp de användes. Flera beskrev film som ett läromedel de använder, några beskrev 

Internet och någon enstaka beskrev studiebesök i olika former. Nu tror jag inte att endast tre 

av informanterna använder Internet i sin undervisning, utan jag är tämligen övertygad om 

att alla åtta gör det, om än i olika omfattning. De ickepedagogiska texterna studien är riktad 

mot hade jag ett flertal, mer specificerade, frågor om, så de gick vi inte vidare in på i 

intervjuernas inledande del. 

Signifikant för lärarnas svar är alltså att läromedel i första hand ses som lärobok; det är det 

man kommer på.  Jag fick sålunda i början av intervjuerna ofta komma med antydningar 

och/eller följdfrågor för att få flera av informanterna att överhuvudtaget vidga läromedels-

begreppet och beskriva annat, som exempelvis film, internet och studiebesök.  

Att man sätter likhetstecken mellan de två begreppen läromedel och lärobok har även Ann-

Christine Juhlin Svensson lagt märke till när hon i sin avhandling Nya redskap för lärande 

studerar lärares val och användning av läromedel i gymnasieskolan. Juhlin Svensson menar 

att man ofta använder det vida begreppet läromedel i forskningen fast man egentligen avser 

ett mer begränsat studium av läroboken, den pedagogiska texten.130 Juhlin Svenssons tankar 

bekräftas av informanternas svar i min studie.  

Alla lärare utom en i studien använder någon form av lärobok i kursen Religion 1, vilken är 

den kurs de allra flesta undervisar i. I vilken omfattning boken används varierar, beroende på 

hur bra lärarna anser den vara och vilken elevgrupp de har. Ibland finns boken mest i bak-

grunden som en hjälpreda i undervisningen. Den fungerar då som en bas för faktainlärning 
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men kompletteras med mycket annat material. Ett par informanter menar att det i vissa 

klasser fungerar bäst att mer traditionellt följa lärobokens upplägg, men de flesta använder 

ett mellanting i sina klasser; väljer delar ur boken de gillar och kompletterar med andra 

läromedel.  

Juhlin Svensson beskriver två riktningar i läromedelsanvändningen och den ena stämmer väl 

in på informanternas svar. Att, när eleverna och deras kunskapssökande i stället för 

läroboken utgör centrum i undervisningen, blir läroboken ett av flera läromedel som 

används för att uppfylla kunskapsmålen.  Beroende på uppsatta undervisningsmål väljer 

lärarna och eleverna arbetsformer och söker i de kunskapskällor som finns tillgängliga. Detta 

är ett utvidgat läromedelsbegrepp som, enligt Juhlin Svensson, uppmanar till elevaktiva 

arbetsformer där den pedagogiska texten får en mer öppen funktion och roll. 131  

Juhlin Svensson resonerar också kring huruvida lärarna anser att läroboken styr deras arbete 

eller inte. I hennes studie menade informanterna att boken snarast var ett komplement och 

inte styrde vad som behandlades i klassrummet. Juhlin Svenssons undersökning visade dock 

att läroboken satte en yttre ram för vad man valde ut respektive valde bort. 132 I mina 

intervjuer har jag endast berört läroboksanvändningen ytligt och i de inledande frågorna, 

emellertid problematiserades den ändå av några informanter. Någon menar att hen saknar 

vissa perspektiv i boken.133  En lärare i studien har valt att inte använda någon lärobok alls 

utan använder i princip bara Internet och de digitala gratis läromedel man kan finna där. De 

webbplatserna kan fungera lite som lärobok, men är bredare, med exempelvis 

webföreläsningar, powerpointpresentationer, pdf-häften och filmer. Hen beskriver varför: 

Jag tycket att det blir mer levande när man inte använder boken. För då blir man så strikt 
hållen till boken samtidigt som många elever tycker att det är bra. För då vet de var de ska 
hitta sin fakta, de behöver inte söka, de behöver inte ta olika vägar utan det är boken och 
ingenting annat. Nu tycker de att det är lite rörigt för att jag tvingar dem att ge sig ut på 
nätet och vara på olika sidor för att få en helhet. För det jag säger och går igenom är 
liksom inte tillräckligt, tycker jag, för att man ska få en helhet. Jag kan ju bara berätta ett 
perspektiv och sen finns det ju så mycket på Youtube och sånt idag som är 
inifrånperspektiv också, som är viktigt. 

134
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När jag ber lärarna resonera kring för- och nackdelar med att följa en traditionell lärobok har 

de flesta likartade åsikter. De ser det som positivt att ha en struktur att följa, att boken är 

faktagranskad samt att eleverna brukar uppskatta en lärobok. Nackdelar som lärarna ser är 

att man lätt känner sig styrd, att den kan vara tråkig och bara rabbla fakta eller att den är 

gammal och inte aktuell för de nya kurserna. Flera av lärarna har ganska tydliga åsikter om 

vilka läroböcker de tycker om eller inte, men anser sig inte alltid ha möjlighet att påverka 

vilka som finns att använda. Som Wickström skriver, så sker valet av lärobokstexter lokalt 

ofta utifrån vilka böcker som redan finns och används på skolorna135.  

Studiens presentation  

Jag har valt att presentera resultatet genom en kombinerad analys och resultatredovisning, 

kallat resultatanalys. Detta har jag gjort för att slippa risken för upprepning av resultatet vid 

en separat resultatsammanfattning. Analysresultatet presenteras under dessa rubriker:  

 Vilka ickepedagogiska texter används? 

 Urkunder 

 Övriga ickepedagogiska texter 

 Vilka syften ser lärarna med sin användning av ickepedagogiska texter? 

 Utveckla förståelse och kunskap 

 Förståelse 

 Kunskap 

 Främja personlighetsutveckling genom livsfrågepedagogik 

 Träna analytisk förmåga 

 

Etiska överväganden 

I Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning som 

Vetenskapsrådet har gett ut formuleras det grundläggande individskyddskravet vid forskning 

konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.136  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera de berörda om forskningens syfte. 

Hur detaljerad informationen behöver vara kan variera och det viktigaste är att eventuella 
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risker för obehag och skada redovisas. Vad gäller min studie har informanterna fått 

information om det huvudsakliga syftet (att undersökningen gäller användningen av 

ickepedagogiska texter), att intervjuerna kommer att transkriberas och analyseras ur ett 

religionsdidaktiskt perspektiv med fokus på användningen av ickepedagogiska texter.  

Samtyckekravet innebär att deltagare i en undersökning själva har rätt att bestämma över 

sin medverkan. Min empiriska undersökning står och faller med informanternas frivilliga 

medverkan, att de bidrar med sina tankar och åsikter. I urvalet av informanter föll en del 

tänkta lärare bort, då de av olika anledningar valde att inte delta i studien. Om någon 

informant hade känt frågorna besvärande och velat avbryta intervjun medan den pågick 

hade det naturligtvis varit möjligt. Nu var inte mina frågor av den karaktären att någon sådan 

reaktion uppstod.  

Konfidentialitetskravet innebär att personerna i undersökningen ska ges möjlighet till 

konfidentialitet. Personuppgifter ska förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem. Min 

studie innehåller inte, enligt min åsikt, nämnvärt känsliga uppgifter, men ändå har 

informanterna anonymiserats, detta eftersom jag inte kan veta vilka uppgifter de kan anse 

som känsliga. Jag ha anonymiserat informanterna genom att ge varje lärare en 

sifferbeteckning, efter vilken kronologisk ordning intervjuerna under en knapp 

tvåveckorsperiod gjordes. Även skolnamn och andra eventuella kännetecken har raderats. 

Nyttjandekravet innebär att uppgifterna som samlats in om enskilda personer inte får 

användas för annat än forskningsändamål. Nu tror jag inte att de uppgifter informanterna 

lämnat vid dessa intervjuer skulle vara till nytta i annat än religionsdidaktisk forskning, men 

materialet kommer naturligtvis inte att vidarebefordras till andra ickevetenskapliga syften.  

Metoddiskussion 

Jag har i min undersökning valt att använda mig av uttrycket icke-pedagogisk text när det 

gäller andra texter än den traditionella läroboken. Detta för att förtydliga att jag skiljer 

mellan dessa. Ett problem med begreppet icke-pedagogisk text är att den ju faktiskt har en 

pedagogisk ambition i sitt användningsområde i skolarbetet. Emellertid tycker jag att det 

ändå är ett samlingsbegrepp värt att använda. För att undvika missförstånd försäkrade jag 

mig om att informanterna uppfattat i vilken betydelse jag använde begreppet.  
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Min studie har kommit att rikta sig mot livsfrågeperspektivet i undervisningen och 

användningen av de ickepedagogiska texterna, det har alltså vuxit fram under processens 

gång. Jag har under färdigställandet av studien kommit att arbeta parallellt med teori och 

empiri. Sammanställningen av mitt teoriavsnitt har visat att även den tidigare forskningen 

lägger stor vikt vid livsfrågeproblematiken, så resultatet från teorin och empirin kom att 

mötas på ett sätt jag inte hade i tankarna när jag sammanställde min intervjuguide. Detta 

innebar att jag under intervjutillfällena inte lyfte fram specifikt livsfrågebegreppen i enskilda 

frågor utan samtalen kom att röra sig i den riktning informanterna valde, viket innebar 

ganska skilda svar. Nu kom analysresultatet att uppmärksamma textanvändningens koppling 

till livsfrågeperspektivet som ett intressant fynd. 

Med facit i hand kan jag se såväl en forskningsmässig fördel som nackdel att 

livsfrågeperspektivet fick växa fram av sig själv. Som fördel tänker jag att informanterna på 

detta sätt fick en mer neutral intervjusituation. Lärarna kom att lyfta de syften de själva 

kände för och lade vikt vid, vilket kan ha gett en mer rättvisande bild än om jag frågat 

specifikt om vissa speciella syften. Eftersom perspektivet ändå fördes fram, och av vissa 

informanter i hög grad, känns det som en rimlig hypotes.  

Det kan givetvis också tänkas vara forskningsmässig nackdel att inte livsfrågebegreppen kom 

att användas direkt i intervjuerna. Kanske hade resultatet fylligare eller vinklat på annat sätt 

om så varit fallet. Hur som helst så är en problematik som denna inte ovanlig vid en kvalitativ 

undersökning, att processen är föränderlig och levande gör ju också arbetssättet så mycket 

mer intressant. 

Det var svårt att i intervjuerna få informanten att tänka utanför ramen. Jag ville ju undvika 

att ställa ledande frågor, vilket innebar att svaren blev något ensidiga. Om en informant 

använde mest urkunder så fick jag uppfattningen att hen var kvar i urkundstanken även i de 

friare frågorna där hen ombads resonera kring vilka ickepedagogiska texter som skulle kunna 

användas i olika syften. Jag ser så här i efterhand att intervjuerna nog hade främjats av fler 

följdfrågor och om jag i större utsträckning bett lärarna utveckla sina svar. Dahlgren & 

Johansson skriver kring detta. Det är särskilt viktigt att den som intervjuar i en 

fenomenografisk studie får så uttömmande svar som möjligt och därför bör man genom att 

ställa uppföljande frågor av typen ”Hur menar du då?” eller ”Kan du utveckla ditt svar 
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ytterligare?” fördjupa och utveckla samtalet. Tekniken kallas probing, den kan även vara 

icke-verbal och innebär då att intervjuaren visar sitt intresse med exempelvis hummanden 

och kroppsspråk.137 Jag tror att min intervjuteknik förbättrades något under studiens gång, 

men känner att det finns ytterligare att utveckla där. 

Något som kan ses som ett problem med den här typen av studie är det ringa antalet 

informanter. Går det verkligen att dra några slutsatser av analysresultatet från åtta 

intervjuer? Jag tänker att man givetvis måste vara medveten om problemet, att urvalet kan 

ge en skev bild. Likväl som forskarens (min) tolkning av informanternas svar också kan ge en 

vinklad bild, då förförståelse och förväntningar påverkar resultatet. Jag menar att man får se 

resultatet som en alternativ version av ”sanningen”, en version som säkert kan ha lyfts fram 

på annat sätt av en annan forskare. Dock tror jag att resultat ändå, med dessa reservationer i 

bakhuvudet, kan vara såväl intressant som rättvisande.   

Resultatanalys 

Det empiriska material jag fått via intervjuerna har varit såväl omfattande som 

tankeväckande. För att inte komma ifrån studiens syfte och på så sätt ”gapa över för 

mycket” har jag varit tvungen att avgränsa mig ganska radikalt vad gäller vilka delar av 

samtalen som här ska analyseras. Då mina intervjuer var semistrukturerade flöt samtalet 

stundom ganska fritt och vissa av frågorna jag kom att ställa hamnade utanför studiens syfte.  

Exempelvis har jag varit tvungen att lämna tankarna kring lärarnas syn på filmanvändning 

istället för, eller som komplement till, textanvändning därhän, hur intressant diskussionen 

kring detta fenomen än må vara.  

Jag kommer i följande kapitel alltså att analysera det empiriska material i form av 

intervjusvar som är mest relevant för min uppsats syfte; nämligen de som rör vilka texter 

lärarna använder, och, framför allt, i vilket syfte dessa används; jag kommer där lägga extra 

vikt vid livsfrågeperspektivet. Då såväl den textdidaktiska teorin som mina intervjuer tar 

avstamp i läromedelsbegreppet så har detsamma helt kort också fått inleda min 

resultatanalys. Resultatet kommer att belysas med hjälp citat från intervjuerna samt med 
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hjälp av den teori som presenterats tidigare. När det gäller Ickepedagogiska texter som 

används av lärarna, den delen av kapitlet som följer närmast efter läromedelsavsnittet, så 

kommer jag emellertid inte att hänvisa till någon tidigare forskning, då inga relevanta 

resonemang kring detta fanns att återknyta till. 

Vilka ickepedagogiska texter används? 

Frågan som informanterna fick löd ungefär såhär: Använder du några icke-pedagogiska, 

texter, som till exempel prosa, lyrik, självbiografier, bekännelseskrifter, frälsningsberättelser 

och religiösa urkunder i din undervisning? 

De förkortade svaren från respektive informant lyder: 

1. Urkunder 

2. Urkunder, artiklar, berättelser, kyrkors egna texter, akademiska texter 

3. Urkunder, artiklar 

4. Urkunder, lyrik, prosa, predikan, tidningsartiklar och berättelser 

5. Bibeln, artiklar, låttexter 

6. Urkunder, debatt(artiklar) 

7. Urkunder, texter av exempelvis Dalai lama, tidningsartiklar,  

8. Urkunder, myter, andra berättelser  

De ickepedagogiska texter lärarna använder i sin undervisning är alltså framför allt urkunder, 

artiklar samt berättelser av olika slag. Alla åtta lärare använder Bibeln i någon mån, och de 

flesta även andra urkunder som företrädelsevis Koranen, men i viss mån även andra som 

Bhagavadgita och Tripitaka.  

Urkunder 

Användningen av urkunder, framför allt Bibeln, verkar ses som en självklar del i 

undervisningen.  Emellertid fick jag uppfattningen att flera av lärarna hade med lite urkunder 

”för det måste man ju”. Det verkar inte alltid vara något speciellt genomtänkt syfte eller 

metodik med urkundsanvändningen. Informant fem uttrycker sig så här:  

Jag försökte […] att man vill ha in lite urkunder. Att på nåt sätt så måste de ju ändå nån 
gång få bläddra i en Bibel åtminstone då, som är vårt kulturarv. Så då hade jag nån 
övning.

138
  

Informant tre visar en liknande syn på urkundsanvändningen:  
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När det gäller urkunder så har vi i alla fall Biblar och Koraner och sånt. Vi har så man kan 
lyfta in lite.[…] Lite grann tycker jag absolut. Det tycker jag man ska. Så, jag tittar lite på 
skapelseberättelsen och sådär nu.

139
  

Flera informanter menar att Bibeln är den urkund som de ser som enklast att använda och 

därför nyttjar mest. Anledningen som jag ser den är att både eleverna och lärare är mest 

bekanta med Bibeln, att den finns i vår kulturella kontext. Informant nummer ett menade 

att: 

… jag använder mig personligen mer av Bibeln tror ja, än de andra […] urkunderna och det 
har väl lite grann med att göra just att… att dels så ligger den ju nära till hands, med vår 
kultur och så där.

140
  

Näst efter Bibeln är Koranen den urkund som lärarna mest frekvent använder. Att Koranen 

kan ses som svårare än Bibeln och inte självklart ses som en text att utnyttja i 

undervisningen visar informant fem på:  

Koranen blandade jag aldrig in. Och det var nog mest för att jag inte riktigt hann hitta 
nånting bra själv, så. […] Där var det inget stöd i läroboken faktiskt. Det tänker jag att det 
borde kunna finnas.

141
 

Övriga urkunder som vissa av lärarna använder är den hinduistiska religiösa lärodikten 

Bhagavadgita, de indiska sanskrittexterna Upanishaderna och den buddhistiska 

skriftsamlingen Tripitaka. De orientaliska skrifterna verkar mest användas när eleverna, ofta 

genom grupparbete, får möjlighet att studera någon religion mer ingående.  

Ja, alltså, urkunder använder vi ju oss av, och då är det speciellt när eleverna får fördjupa 
sig i nån religion eller nåt område. Och då får de ju kolla på, på… Ja, aktuell helig skrift, ja 
Bibeln eller Bhagavadgita eller vad det nu är, Koranen.142 

Man inser kanske sin begränsning där, när det gäller de urkunder som ligger längre från vår 

egen kultur? Informant åtta beskriver: 

Ja, alltså, de abrahamitiska religionerna, där har jag använt deras heliga skrifter. Fast det 
har jag inte gjort i… Jag har aldrig läst Bhagavadgita själv liksom, så… Så jag har inte, ja, nej 
men det… Ja, så det är ju skillnad.

143
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Övriga ickepedagogiska texter 

Näst efter urkunderna var olika former av artiklar den typ av ickepedagogiska texter som 

flest lärare, faktiskt sju av åtta, beskrev sig använda i sin undervisning, speciellt för att knyta 

an till den aktuella samhälleliga debatten: 

Tidningsartiklar finns ju rätt mycket när man pratar religion idag, som vi hade om den här 
rituella slakten vet du. Där finns det jättemånga bra artiklar som tar upp religiösa riter. Det 
är allt från Aftonbladet och då får man ju också vara lite kritisk, till Expressen och… […]Så 
där finns det ju. Israel-Palestina finns det ju mycket också.

144
 

De flesta använder också tidningsartiklar i olika former i etikendelen av undervisningen. Att 

diskutera, i klass eller grupp kring olika etiska dilemman utifrån en artikel verkar vara vanligt 

förekommande.  

Framför allt två av informanterna verkar ha använt olika ickepedagogiska texter i större 

utsträckning än de andra. En lärare har som läromedel haft akademiska texter, som 

studentuppsatser och avhandlingar: 

Och när det gäller Religion specialisering är det ju väldigt avancerade texter. Vi tittar ju på 
studentuppsatser […]  Vi tittar ju på även avhandlingar 

145
.  

En annan berättar om hur hen bland annat använt skönlitteratur i en kurs, Religion B, där 

hen inte använt någon traditionell lärobok:  

Där har vi plockat ihop, eller jag har plockat ihop från olika ställen ganska mycket. Där 
jobbade vi till exempel med dikter, Nils Ferlin och Bo Zetterlind. Vad uttrycker det här för, 
hur ser man på döden här. De fick läsa lite ur Bröderna Lejonhjärta. Jag plockade lite 
texter om, skönlitteratur överhuvudtaget är bra att använda. Det finns en bok som heter, I 
taket lyser stjärnorna, av Johanna Tydell […] då är det hur hon bearbetar sin sorg och så 
fick de läsa ett litet utdrag ur den. 

146
 

Skönlitteratur i form av lyrik och prosa verkar endast ovanstående informant ha använt, 

emellertid nämner flera lärare berättelsen som en, ofta viktig, del i undervisningen och kom 

in på hur de använde dem i olika former. Berättelse är ett stort begrepp och kan omfatta 

mycket annat förutom för min studie aktuella texter. En berättelse, en historia kan förutom i 

textform naturligtvis också föras fram via exempelvis film, teater eller muntligt berättande. 
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Olivestam menar att berättelsen kan vara en bättre väg in religionens och livsfrågornas värld 

än olika pedagogiska texter som exempelvis läroböcker.147  

Vad gäller berättelser i textform, som mitt resonemang gäller, är heller inte gränsen mellan 

det pedagogiska och ickepedagogiska helt lätt att dra. Det finns exempelvis antologier med 

blandade texter som kan antas stå lite mittemellan begreppen; texterna kanske inte är 

skrivna, men väl valda och måhända redigerade, i pedagogiskt syfte.  De berättelser i 

textform som informanterna använt i undervisningen kommer sällan från skönlitterära 

böcker utan verkar ofta vara hämtade från olika läroböcker: ”Sen hade jag några texter. Det 

hämtade jag faktiskt från pedagogiska böcker”,148 eller från olika textkompendier, med 

varierande ursprung: 

Sen har jag egenkomponerat material, eftersom jag jobbat på en skola innan där vi typ 
inte hade några läroböcker. Så mycket sådana egenhopskrivna material.

149
 

Jag har valt att här räkna med berättelsen som en kategori värd att studera i min analys, 

eftersom den som sådan, oavsett om författarens syfte från början var pedagogiskt eller 

inte, är en i undervisningssyfte ofta vald genre. Tre av mina informanter ger exempel på den 

skrivna berättelsens roll i olika former i undervisningen, emellertid verkar de ofta tycka att 

de ”inifrån-berättelser” som finns i läroböckerna är tillräckliga: 

För annars är ju det nåt som brukar just ingå i läroboken, ganska bra. Att de har nåt stycke 
som berättar ur en ungdoms vardag, eller så. […] Så där behöver man kanske inte leta upp 
så mycket annat, menar jag.

150
  

I någon mån har skönlitteratur som prosa eller lyrik använts, vilket informant nummer fyra 

beskrev i citat nummer 141 ovan.  

Flera lärare kom under intervjuernas gång med egna tankar om hur man skulle kunna 

använda urkunderna på ett annorlunda sätt eller få in fler artiklar eller berättelser i 

undervisningen. Jag fick en känsla av att fler informanter tyckte att de borde använda 

ickepedagogiska texter i större omfattning, att de kände sig lite skuldbelagda av mina frågor. 

Ett ganska typiskt uttalande kom från informant fem:  
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Men man skulle kunna göra det om man jobbar mer med nåt avsnitt. Typ, jag tänker. Det 
kom jag faktiskt in i en diskussion bara härom dan med nån elev som ville prata om slöjor, 
och vad står egentligen i Koranen. Eh, och mig veterligen, så ska det ju inte stå uttryckligen 
i Koranen att man måste ha slöja, utan det är mer tradition och tolkningar. Och en sån sak 
skulle man ju faktiskt vilja använda urkunderna till då och visa, vad står det verkligen och 
hur tolkar jag det. Och kunna kanske ha några olika tolkningar då, av de här haditherna 
eller så. Men jag har inte kommit så långt.

151
 

Vilka syften ser lärarna med sin användning av 
ickepedagogiska texter? 

Informanterna har uttryckt en mängd syften med att använda ickepedagogiska texter i 

undervisningen. När lärarna försöker förklara med vilken avsikt texterna brukas använder de 

en mängd olika begrepp som ofta går i varandra. Det har alltså inte varit helt enkelt att 

strukturera upp och försöka kategorisera den information jag fått fram genom intervjuerna. 

Men det är ju som det rimligen kan vara; i den pedagogiska vardagen finns det inte heller 

klara skiljelinjer mellan vilken text man använder i vilket syfte, något som dessutom ofta 

skiljer sig från elevgrupp till elevgrupp. 

För att strukturera upp framställningen har jag valt att klassificera lärarnas syften enligt 

följande tre stora teman:   

 Utveckla förståelse och kunskap 

 Främja personlighetsutveckling genom livsfrågepedagogik 

 Träna analytisk förmåga 

Utveckla förståelse och kunskap  

Under det första temat samlar jag syften som hör till att utveckla förståelse och kunskap. 

Detta samlingsbegrepp omfattar vitt skilda ändamål med textanvändningen och jag kommer 

här att gå in på och exemplifiera dem.  

Förståelse 

När lärarna tillfrågas om vad syftet med textanvändningen är, är det oftast förståelse av olika 

slag som de först kommer att tänka på; framför allt gäller det att skapa förståelse för andra 

religioner. Detta resonerar också Almén om, i sina tankegångar kring de fyra 

tolkningsnycklarna. Han anser att kulturbegreppet är användbart för att hjälpa eleverna till 
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förståelse för människor med annan bakgrund och/eller religion och därför andra åsikter än 

deras egna.152   

Förutom förståelse för andra religioner menar lärarna att det också gäller att skapa 

förståelse för religionens betydelse för de troende. Exempelvis: 

Ett syfte kan ju vara, när jag plockade in i buddhismen en text som var en intervju med en 
buddhist, Malmberg, som då berättade om sitt liv och varför han fallit för de buddhistiska 
tankarna och vad de betyder i hans liv. Och då är det en troende buddhist som får komma 
till tals…

153
 

Denna djupare förståelse beskrivs som ett viktigt syfte, vissa informanter kallar det 

inifrånperspektivet och menar att eleverna genom att läsa självupplevda texter och 

berättelser kan få en djupare insikt. Emellertid lyfts detta perspektiv fram tydligare när 

lärarna pratar om andra typer av läromedel, framförallt film och personliga möten.   

I samtalet kring texter som används i detta syfte har man, enligt Almén, god nytta av att 

använda de individbegrepp som hans tolkningsnyckel individbegrepp erbjuder; begrepp som 

kan hjälpa eleven att bearbeta livsfrågor, utveckla sin egen personlighet och kanske bygga 

sin egen livsåskådning. Individbegreppen kan innebära att man beskriver individers egna 

uppfattningar i termer av livsåskådning eller världsbild, men också att se religion som en 

människas inre övertygelse med andliga upplevelser och religiöst liv.154  

Det är i de flesta fall just förståelse för religion i mer allmän bemärkelse som lärarna lyfter 

fram som avsikt med texterna:   

De flesta tycker att man får en helt annan inlevelse när man läser andra texter, ja dina 
ickepedagogiska texter. Och det är ju jätteviktigt, för hela religionskursen grundar sig ju 
mycket i förståelse för andra. Och då är ju det egentligen jätteviktigt. Det svåra är ju bara 
att få tag på bra grejer och ha tid att sitta ner och leta.

155
 

I samtalen påpekar flera lärare att de ser främjandet av förståelse människor emellan som 

religionsämnets främsta uppgift. Eleverna ska, enligt ämnesplanen för Religionskunskap ”ges 

möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar 
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och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.”156 Detta 

syfte med ämnet försöker vissa informanter få hjälp att nå genom att bland annat använda 

ickepedagogiska texter.  

Kunskap 

I ämnesplanen står också att undervisningen ska ”syfta till att eleverna breddar, fördjupar 

och utvecklar kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika 

tolkningar när det gäller dessa.”157  Näst efter förståelse är det kunskap i olika former som 

informanterna lyfter fram när jag frågar om syftet med textanvändningen.  

Flera lärare menar att de vill visa på skillnader och likheter såväl i som framför allt mellan 

religionerna. Ofta används urkunder, företrädelsevis Bibeln och Koranen, i jämförande syfte 

när man vill visa på dessa skillnader och likheter. Exempelvis kan man titta på de tre religio-

nerna som står närmast vår kultur, de abrahamitiska och jämföra; Hur ser gudssynen ut i 

judendomen? Ändras den i kristendomen? I islam? Genom att peka på texter i Gamla och 

Nya testamentet och ur Koranen får man användning av urkunden. 158  

Några lärare har beskrivit ett annat syfte kopplat till kunskap om religioner; att man vill att 

texterna ska hjälpa eleverna att få kunskap om religiös praxis idag, hur det går till i verkliga 

livet. Informant sju får belysa det genom följande citat:  

Tidningsartiklar finns ju rätt mycket när man pratar religion idag, som vi hade om den här 
rituella slakten vet du. Där finns det jättemånga bra artiklar som tar upp religiösa riter. Det 
är allt från Aftonbladet och då får man ju också vara lite kritisk, till Expressen och… 

159
 

Tidningsartiklar verkar vara vanligast att använda här, ibland använder lärarna även 

tidningsartiklar ur lokalpressen om till exempelvis religiösa högtider som Ramadan eller den 

judiska påsken. Detta för att ytterligare koppla ihop sammanhanget och att dra paralleller till 

elevens verklighet.160  Denna koppling till det närliggande samhället menar Jackson är 

viktig161; även Berglund resonerar kring detta i sin artikel om etnografisk syn på religion i 
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vardagen. Hon ger där exempel på hur man genom att lyfta fram den religion som finns i 

klassrummet, skolan eller närområdet för att utveckla elevernas känsla för tolerans162. 

Jag ser ytterligare ett syfte, som ligger ganska nära ovanstående om religiös praxis och det är 

syftet att vilja visa på vad en av informanterna kallar för mainstreamreligiositet. Att man 

väljer texter för att belysa den religiösa genomsnittsindividen snarare än den mer ”extrema”. 

Ett par av lärarna förklarar att de i sitt textval försöker undvika ytterligheterna, jag tolkar det 

som att de försöker visa den vanliga religionen som ett lagom alternativ att studera: 

Sådär, inom det här ämnet så finns det de som är väldigt smala och det är jag lite sådär… 
Då, de kan man kanske föra in senare om man vill, för att belysa bredden. Men, det räcker. 
Just eftersom de har svårt med tolkning, de har svårt att väga saker, så kanske jag försöker 
att undvika ytterligheterna, så.

163
 

Wickström argumenterar emellertid för att religionsundervisningen, genom att vara 

verklighetsrelevant, förutom att väcka elevens nyfikenhet och tolerans ska låta hen öva på 

kritiska färdigheter, samt bidra till hens existentiella utveckling. Han menar att eleverna 

fråntas tillfällen till kritisk reflektion om lärare på förhand väljer bort det som är konflikttyngt 

och motsägelsefullt ur undervisningen.164   

Några informanter lyfte i stället fram syftet att texterna de använde skulle utmana eller 

spetsa till resonemanget. Jag kan, å ena sidan, se det som ett sätt att, mer i Wickströms 

anda och i kontrast mot ”mainstreamreligiositeten” ovan, visa på ytterligheterna i 

religionerna. Wickström ser det som en möjlighet att, som ett didaktiskt verktyg i skolan, 

använda texter som väcker reaktioner, speciellt när det gäller att behandla etiska, 

ideologiska och existentiella frågor ”med relevans för eleverna som individer och 

medborgare”.165 Detta skulle kunna ses som en anledning till att spetsa till, att låta eleverna 

bearbeta texter med exempelvis tvivelaktig värdegrund för att sätta fingret på just dessa 

frågor. Å andra sidan kan jag också se informanternas ”tillspetsning” mer som ett didaktiskt 

drag för att få stoffet att fastna och eleverna att komma till engagemang. Det ena motivet 

behöver inte utesluta det andra, tänker jag. Informant åtta berättar, hur hen använder vissa 
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texter för att få upp ögonen på eleverna, när jag frågar om det finns texter som hen 

undviker:  

Eh, nej. Det gör jag nog inte. Kanske tvärtom. Om man märker att man har islamhatare i 
klassen så kan det vara väldigt trev… Jag hade till exempel, i den här där jag gjorde 
textanalysen, i den klassen så hade jag väldigt många syrianska troende. Jättetroende så, 
väldigt fasta i sin övertygelse och just de kände jag. De ville jag gärna röra om lite i, och 
likadant sådana som är väldigt… Ja ateister eller vad det nu kan vara. Ja, eller 
muslimhatare.[…] Det är inte alltid så svart och vitt.

166
 

En informant berättar om hur hen försöker balansera ytterligheter mot varandra. Hen 

använder exempelvis texter som samfund själva ger ut och ställer dessa i kontrast mot texter 

kritiska mot traditionen ifråga.167  Detta ser jag som ett sätt att såväl ge perspektiv på en 

religion/tradition och som ett sätt att arbeta med källkritik.  Roos resonerar kring hur man 

kan studera texter av denna typ i sin artikel Närkontakt och nätkontakt. Genom att granska 

hur olika grupper, även inom samma tradition, väljer att presentera sig själva, menar hon att 

man kan komma åt delar av den levda religionen som sällan lyfts fram.168   Liksom Roos 

resonerar Almén kring olikheter i traditionerna och menar att det är viktigt att i 

undervisningen ta upp att det inom ett samfund eller en tradition sällan råder enighet om 

hur läran ska uttryckas. Detta är ett arbete i undervisningen som kan dra nytta den fjärde 

tolkningsnyckeln, bekännelsebegreppen.169   

Jag beskrev ovan att balansera ytterligheter mot varandra som ett sätt att presentera 

perspektiv på religioner, vilket hälften av informanterna menar att de ser som ett syfte med 

textanvändningen. Detta ligger nära syftet att skapa förståelse tänker jag, men att det här i 

första hand gäller att få in olika röster, att se från olika håll. En lärare uttrycker det såhär:  

Jamen för att skapa… för att inte bli matad med en viss tolkning. Istället för att berätta att 
så här är det så kan man… ja från olika perspektiv liksom.  Från deras perspektiv, vilket 
brukar slå omkull elevernas förutfattade meningar om till exempel… Ja, hinduiska kvinnors 
utsatthet eller muslimska kvinnor i slöja, eller vad det nu kan vara liksom. Vi har ju en bild 
av hur det är för dem, men den bilden kanske inte stämmer överens. Så då får de liksom 
se från deras synvinkel istället.

170
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Fler än hälften av lärarna menar att det är viktigt att fånga debatten om religion i samhället, 

framför allt via artiklar. Detta ser de som ett viktigt syfte, vilket också lättare kan motivera 

eleverna för ämnet, lättare få dem intresserade.  Att använda dagsaktuella frågor, som 

eventuellt kopplas till läroboken i religion på ett eller annat sätt kan vara en väg. För att 

knyta samman den aktuella debatten och religionskunskapen är andra texter förutom 

läroboken nödvändiga.171  Man måste således förankra stoffet i det som händer här och nu.  

Osbeck och Schüllerqvist resonerar kring detta och menar att alla lärare kämpar med 

aktualiseringsfrågan, genom att antingen knyta stoffet till offentliga dagsaktuella händelser 

eller knyta det till elevernas mer privata livserfarenheter. Att aktualisera religionskunskapen 

med hjälp av tidningsartiklar har framförallt ett samhällsorienterande syfte, menar Osbeck. 

172 Informant fyra ger sitt perspektiv på hur hen använder texter till att koppla 

undervisningen till den aktuella debatten: 

Då var det ju en artikel som kom för några år sen som handlar om minaretförbud och det 
var ju jättespännande att jobba med den. […] Mycket vad som är aktuellt just nu, om man 
kan hitta nån bra formulerad artikel som, eller nyanserad. Gärna DN till exempel, brukar 
vara ganska så… Svenska Dagbladet.  Och ibland kan man plocka in en text som spetsar till 
det, men då måste man försöka hitta så det blir flera röster som får komma fram då, i 
diskussionen där. […] Ja, religion är ju nånting som berör människor i dagens samhälle och 
då måste vi plocka det som är dagsfärskt. […] Ja, man måste ju förankra det i det som 
händer just nu.

173
 

En stor del av lärarna i min undersökning menar sålunda att det är ett viktigt didaktiskt 

verktyg att använda aktuella artiklar från tidningar eller websidor för att få eleverna att se 

sambanden mellan ämnet och den verklighet de lever i.  

I nära relation till att fånga debatten ligger syftet att se sammanhang i en historisk kontext, 

att visa olika historiska och/eller samhälleliga samband för eleverna, vilket några av lärarna 

lyfter fram. Man kan, framför allt i urkunden, koppla ihop det man tidigare läst i läroboken, 

för att få en historisk förankring. Informant ett menar:  

Sen tror jag också att det här med att se saker och ting i sitt tidsspecifika sammanhang och 
kulturella sammanhang och sånt där. Det är ju väldigt viktigt.

174
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Dessa syften ligger nära varandra på så sätt att de båda på sitt sätt bidrar till att skapa 

sammanhang menar jag, att se en helhet genom att dra paralleller till historiska eller samtida 

händelser och fenomen.  

Flera informanter tar också upp att de tycker det är viktigt att eleverna blir bekanta med 

Bibeln som fysisk bok och inte bara som länkar på nätet eller pappersstenciler. Så kunskap 

och kännedom om Bibeln kan jag se som ett syfte hos flera lärare. De menar att just 

handhavandet, att få bläddra och lära sig hitta med kapitel och verser, kan vara ett syfte 

med användningen. Informant fem menar att: ”… det var jättesvårt för de var helt 

främmande vid en Bibel. Bara att förstå det här med Matteus 5:2, vad är det? Hur hittar 

man?”175  Även informant fyra resonerar kring detta: 

Just i kristendomen så har jag nog försökt att alla ska få bläddra i en Bibel nångång.  Så 
man har fått sett en Bibel och försökt att få hitta texterna, hur funkar det med kapitel och 
verser. Att det finns massa olika böcker och allt detta.

176
   

Att använda urkunderna i form av fysiska böcker kan emellertid vara ett problem, menar en 

informant och berättar:  

Ja, problemet är att en del vägrar att läsa. Det har jag varit med om. […] En del muslimer 
som vägrar ta i en Bibel till exempel. Det kan vara tvärt om också. Just däremellan är det 
ganska problematiskt. Oftast är det ju lättare om man inte ger dem själva boken, utan… 
VB: Texten på nätet då? Inf sju: Ja, precis. För då är det inte lika fientligt, så man får nästan 
lösa det så ibland. Om man känner att man har nån som är lite… aggig så. Så får man göra 
så istället.

177
  

Vad gäller koppling till kursmål så har informanterna oftast svårt att ge några mer konkreta 

svar. Emellertid ger informant sju ett jämförelsevis tydligt svar: 

Kursmålen säger ju ganska mycket om att man ska titta på religionerna både ur 
individperspektiv och samhällsperspektiv. Och då borde ju individperspektivet vara väldigt 
tacksamt, att läsa självupplevda texter, som inte finns i läroböckerna. För att det blir ju 
statiskt på ett annat sätt Och jag tror att eleverna går in med nån form av syn att det som 
står i böckerna är ganska långtråkigt och påhittat. Så där får man det nån annanstans ifrån. 
Då funkar det ju. Men sen också historiskt står det att man ska känna till och då är ju 
urkunder bäst. Även om det blir ett inifrånperspektiv, men det är ju viktigt att få med det 
också. Då får man bolla med nåt mer objektivt från andra hållet. Men sen är det väldigt 
mycket nutida. Hur står religionen i Sverige idag, eller i omvärlden. Då måste man ju ha 
uppdaterade grejer också, och då måste man ut på nätet 

178
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Annars blir informanterna gärna svävande på målet när jag frågar om texternas koppling till 

kursmål: ”Alltså, det finns ju… Nu kommer inte jag ihåg detaljerat, men det finns ju några 

kursmål så att de ska kolla på urkunder, om jag inte minns fel.”179 

Informant sju ovan kommer i anknytning till citatet också in på syftet variation, när hen 

beskriver att eleverna gärna ser annan text än läroboken. Strax innan har hen beskrivit: 

Alltså, när jag väljer så är i grund och botten mitt syfte att det ska vara variation. Kanske 
inte alltid pedagogik utan variation för eleverna att både läsa ”tråkiga läroböcker” och sen 
om man kan hitta nånting som är mer berättande. För det är ofta det som de kommer 
ihåg. När de får nånting berättat för sig. Kan man inte berätta själv så får de ju läsa.

180
 

Det är ett syfte som inte omedelbart passar in i något av mina tre teman, men som jag väljer 

att belysa här då det endast är denna informant som uttryckligen uttryckt det. Jag tror 

emellertid att fler lärare än ovanstående informant egentligen har ”att skapa variation” i 

bakhuvudet men att detta syfte ses för självklart och trivialt för att lyftas fram i 

intervjusituationen. Ändamål med variationen kan vara att skapa omväxling och på så sätt en 

roligare lektion för eleverna, men också för att dessa ska få till sig stoffet i fråga från olika 

håll och på olika sätt. Det kan vara bra att hitta så många vägar som möjligt för att eleverna 

ska förstå.181  

Främja personlighetsutveckling genom livsfrågepedagogik 

Till att börja med vill jag återigen poängtera att den tematisering av syften som jag försöker 

mig på inte är självklar. Lärarnas ändamål med att använda texter utanför den traditionella 

läroboken är vitt skilda och går ofta in i varandra. Livet i stort innehåller inga självklara 

gränser och så heller inte religionsundervisningen. Det hade varit väsentligt lättare att 

analysera intervjuerna om så vore, men förmodligen mycket tråkigare.  

Om man under ämnets syfte i ämnesplanen letar formuleringar knutna till temat främja 

personlighetsutveckling finner man inte lika tydliga kopplingar som det fanns till förståelse 

och kunskap. Emellertid kan man under den mycket kortfattade beskrivningen av 

religionsämnet i ingressen till ämnesplanen finna att följande ska behandlas:  
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… hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur 
människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor. I ämnet 
behandlas trons och etikens betydelse för individers upplevelse av mening och 
tillhörighet

182
 

Men, som sagt, i syftet finner vi inga direkta kopplingar, vilket jag kan finna anmärkningsvärt 

med tanke på att den religionsdidaktiska forskningen till så stor del handlar om detta. Dock 

tänker jag att livstolkning, reflektion och identitetsutveckling kan gå hand i hand med andra 

syften som finns beskrivna. Exempelvis står det att eleverna ska ges möjlighet att ”reflektera 

över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla 

respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.” 183 Jag menar att även om det inte i 

syftet uttryckligen står att det är elevens egna trosföreställningar och värderingar som ska 

reflekteras bör det kunna hamna däri, om läraren styr upp det så. Den tanken är Berglund 

också inne på när hon resonerar kring det etnografiska perspektivets reflexiva 

förhållningssätt. Utifrån insikt om andra ges man bättre möjlighet att förstå sig själv, och att 

utifrån kännedom om sig själv förstår man andra bättre.184  

Det är endast fyra lärare som överhuvudtaget går in på olika personlighetsutvecklande 

syften under intervjuerna, varav två informanter mer ingående. Dessa två lägger under våra 

samtal stor vikt vid etikdelen i religionsundervisningen; de ser den som den viktigaste delen i 

ämnet.   

Det främsta syftet i temat Främja personlighetsutveckling är, enligt informanterna, att 

stimulera eleverna att utveckla personliga värderingar, att utveckla identitet. En informant 

beskriver såhär: 

Jag brukar säga och tänka för mig själv, när religionsundervisningen funkar bäst då blir det 
så småningom att man får en spegel på sig själv, och på vem jag är, liksom. Och hur jag 
blivit den jag är. Och kan alltså argumentera för det också. Och då är det den, alltså, den 
stora frågan… Alltså identitetsfrågan. Hur kommer det sig att jag har blivit den jag blivit, 
liksom. Vem är jag egentligen, och så.

185
 

Michael Grimmitt menar just att religionskunskapsämnet i huvudsak handlar om att bidra till 

elevens personliga utveckling. Genom att lära av religioner och öppna sig för deras synsätt 

kan eleverna använda dem för sin egen bearbetning av existentiella frågor. Detta innebär att 
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ämnet då blir mer färdighets- än faktainriktat. Han menar dock att lära om religioner, det vill 

säga att inhämta och tillägna sig fakta också är nödvändigt, så de två begreppen bör 

komplettera varandra i undervisningen. 186
    

Att, som informanten ovan beskrev, hjälpa eleven med personlighetsutveckling ser Almén 

tillsammans med bearbetningen av livsfrågor som religionskunskapsämnets allra viktigaste 

uppgifter. Genom att arbeta med detta ska eleven ha möjlighet att kunna bygga sin egen 

livsåskådning menar han.187 Dessa tankar kan jag se hos endast en av studiens informanter. 

Hen beskriver att ge verktyg till livstolkning som sitt allra viktigaste syfte med 

religionsundervisningen överhuvudtaget och då även med hens val av texter. Hen menar att 

fokus inte i första hand ska vara faktakunskaper, utan att det är tolkningarna som är det 

relevanta. Hur människor använder religion, vad den betyder för dem och oss i hur man ser 

på världen och sig själv, alltså sättet att se på livsfrågor. 188   

Att livsfrågorna är viktiga verktyg i religionsundervisningen bekräftar Löfstedt i sitt 

resonemang kring ämnet. Hon menar att dessa kan vara antingen kontextuella eller 

allmänmänskliga, varav de senare kan anses delas av alla människor runt vår jord, såväl nu 

som tillbaka i historien. Även om de traditionella religionerna i och med sekulariseringen fått 

minskad betydelse så har inte behovet av att reflektera kring dessa frågor minskat, utan 

snarare tvärtom, menar Löfstedt. 189   

Roos kopplar också till livsfrågorna när hon beskriver hur studiet av urkundstexter inte bara 

ger kunskap om religion, utan blir ett sätt att utveckla sitt tänkande och sin 

observationsförmåga. Genom att läsa valda delar av exempelvis Bibeln och reflektera över 

värdegrundsfrågor hämtade från berättelserna däri kan man slå två flugor i en smäll, 

framhåller hon. Man får både ta del av, för många generationer, betydelsefulla livstolkande 

berättelser och kan låta dem inspirera diskussionen om vår egen samtid och livstolkning. 190 

Olivestam lägger i stället fokus på de skönlitterära texterna, inte i första hand urkunderna, 

när det gäller undervisningen av människans livsfrågor. Han menar att man genom att aktivt 
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välja litteratur som presenterar verktyg att använda i samtalet, kan hjälpa eleverna att 

uttrycka sina livsfrågor.191 

Cöster resonerar kring detta och menar att religionsundervisningen inte tillåts vara ett 

teologiskt färdighetsämne i tillräcklig grad. Eleverna skulle via det historiskt-poetiska språket 

i Bibeln kunna få ta del av det berättelserna har att säga om våra liv. Han anser att 

bibelberättelserna normalt i vårt samhälle anses som inaktuella, men att det är viktigt att 

eleverna istället tränas att se dessa berättelser som självklarheter och inte som främmande 

anekdoter.192  En av informanterna lyfte juste denna tanke:  

Så man får ju, det får ju absolut inte bli så at religion och religiösa texter är nånting 
exotiskt eller nåt sånt där. Utan det ska ju vara nånting som är möjligt att… Ja, översätta 
till nån sorts modern kontext och språk och sådär.[…] Ja, inte översätta, men åtminstone 
göra […] begripligt.

193
 

Syftena ligger i denna kategori ganska nära varandra. Jag tycker mig ändå kunna urskilja ett 

annat lite större ändamål med textanvändningen, som flera lärare tar upp. Det är att visa 

eleverna paralleller till det vardagliga och allmänmänskliga. Informanten ovan fortsätter 

sitt resonemang om, de för religionskunskapen så viktiga, livsfrågorna genom att relatera 

dem till eleverna själva, till deras värld:  

Vi kanske inte pratar så mycket om Gud, men vi pratar egentligen om samma saker men 
på ett annat sätt. Och jag skulle vilja att de ser den kopplingen, att inte religion blir det här 
främmande, konstiga, skumma, efterblivna människor. Som det så lätt blir i ungdomars 
ögon.

194
 

En annan lärare är inne på samma spår när hen berättar om texter hen använder för att 

koppla till vårt liv här och nu idag med mycket fokus på hur man lever, äter, tränar. Genom 

att koppla dessa beteenden till den österländska traditionen med kroppskontroll, yoga, 

meditation och liknande vill hen visa eleverna att vårat ”moderna beteende” kan bli som en 

religiös företeelse.195   

En informant lyfter fram två syften som ligger ganska nära varandra; att förbereda eleverna 

för vuxenlivet och för universitetsstudier. Jag tänker att den förra kan räknas till detta tema, 
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att främja personlighetsutveckling. Läraren menar att man i valet av texter och dilemman 

som eleverna får bearbeta kan välja sådana som förbereder dem för vuxenlivets realiteter. 

Det kan exempelvis gälla etiska val man ställs för som gravid.196  

Träna analytisk förmåga  

Den tredje kategorin jag valt att strukturera upp informanternas syften i är alltså att ”träna 

analytisk förmåga”. Detta tema är inte heller så omfattande och är på sätt och vis också 

kopplat till kunskaper av olika slag; dock här mer riktat på färdigheter än fakta.  

Läraren ovan som beskrev högskoleförberedelse som ett syfte att använda vissa 

ickepedagogiska texter, nyttjar i vissa kurser studentuppsatser och avhandlingar, något som 

jag tänker kan hamna under detta tema. Hen vill att eleverna ska få en inblick i, och duvas i, 

den akademiska framställningen.197   

Det största syftet inom temat har emellertid hälften av informanterna lyft fram. De menar 

att det gäller att med texternas hjälp försöka visa eleverna olika tolkningsmöjligheter, vilket 

här informant tre ger exempel på: 

Och även att det här med, jag menar, att se på religiösa texter, att se på tolkningsfrågan. 
Hur man, att folk, hur man kan tänka och hur man kan läsa saker där det inte alls är 
uppenbart vad det står. […] För det är svårt. Det är klart att det är svårt för alla just att 
förstå och att man kan läsa en text utan att köpa allting.

198
 

Vissa lärare menar att eleverna har svårt att klara av att ta till sig svårare texter, som 

exempelvis urkunder, och tolka dem, vilket gör detta arbete till ett betydelsefullt syfte med 

texterna.199 Att tolkning är en viktig del i arbetet med texter, menar också Olivestam och 

anser att det krävs en hel del av läraren att få en text som är skriven i en helt annan kontext 

meningsfull för dagens elever. Tolkning av skrifter som exempelvis Bibeln eller Koranen kan 

göras på flera olika nivåer och med olika koder. Det innebär att innehållet i texten kan skilja 

sig radikalt beroende på vilken kod läsaren väljer att tolka texten med. Förutom att 

tolkningen i sig lyfter fram olika innehåll i texterna, blir eleverna, genom att arbeta med olika 

tolkningsnivåer och koder, lättare medvetna om att andra människor kan se texter på olika 
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sätt. Detta bör, enligt Olivestam, bidra till en större öppenhet. 200 Även Roos resonerar kring 

tolkning, framförallt av urkunder, och menar att tolkningen gör att eleverna utmanas till att 

använda sin egen förnimmelseförmåga och intellektuella kapacitet för att förstå och ta 

ställning till det de själva kan observera. Det är bra att arbeta med texttolkning, dels för att 

träna det kritiska tänkandet, dels för att tänka självständigt. 201 

Vad gäller texttolkning så specificerar ett par informanter även det hela något och ser ett 

mer detaljerat syfte; att låta eleverna träna textanalys. Informant åtta berättar: ”Att, i stället 

för att stå och berätta hur de ser på vissa saker så fick de läsa. Till exempel användandet av 

slöja, eller hur det nu var. Eh, göra en liten textanalys då.”202 En informant låter även 

eleverna koppla den analyserade texten till egna tankar, argumentera och sätta in sin 

kunskap kring ämnet i ett sammanhang.203  Även träning i etisk analys lyfts fram som ett 

syfte av en informant, att eleverna får resonera kring varför de reagerar som de gör på en 

text. Utgå från ett moraliskt dilemma och låta eleverna få analysera alternativen och koppla 

till olika etiska teorier.204  

Vi kom i samtalen vidare in på elevernas läs- och tolkningsförmåga. De flesta informanter205 

poängterade att de såg svårigheter för eleverna att läsa och tolka texter; speciellt 

urkunderna är svåra att använda, men även andra typer av texter. Endast två informanter206 

lyfte inte fram elevernas litteracitet som ett problem, och dessa lärare var de två som 

använde mest ickepedagogiska texter i sin undervisning.  

Lena Roos beskriver i sin artikel Åter till källorna flera skäl med att använda källtexter i 

undervisningen, vilka jag tidigare har beskrivit. En anledning till att låta eleverna tolka 

stycken ur källtexter, som Bibeln och Kornen, menar hon är att närläsning av primärmaterial 

gör alla till lite av en nybörjare. Det är en ny erfarenhet för de flesta som inte behöver kräva 

mycket förkunskap än ett fritt sinne. Roos menar att sekundärmaterial uppmuntrar till att 
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tänka rätt, primärmaterial till att tänka fritt.207  I citatet nedan beskriver en informant när 

hen använder sig av urkundstolkning i undervisningen:  

Så har de fått läsa om det både i Bibeln och Koranen och jämföra. […] de är svåra att slå i, 
bläddra i och det. Så jag har faktiskt kopierat upp och dragit ut. Men det är väl det som är 
det svåra, det svåra och det positiva, att man kan tolka själv. Eller att det öppnar för, 
öppnar för tolkning.[…]… med de här två böckerna. Den gjorde jag i min naturtrea som 
var, alltså de var redo för universitetet redan första terminen i trean, liksom. Så att… jag 
gjorde det inte i mina tekniktreor. Så att jag visste att de var duktiga, de ville inte bli 
matade med färdiga tolkningar. De ville nog alltså, så att jag tänker väl att det där kanske 
inte funkar riktigt i alla klasser. Men i den klassen funkade det, i alla fall. Sen var det en B-
kurs också. Så man kunde kanske förvänta sig lite…

208
 

Jag tycker mig kunna utläsa här liksom ur flera andra209  intervjuer, att man ser tolkning av 

urkundstexter som något alltför avancerat som man därför sparar till de starkare 

elevgrupperna.  

Beroende på elevgrupp väljer lärarna också aktivt vilken typ av text de använder; ett par 

informanter väljer hellre film än text när det är ett möjligt alternativ. Informant två får 

exemplifiera:  

Och när det gäller just det här som vi pratade om, Bibeln och det. Jag har nu en 
ledarskapstrea, alltså före detta barn- och fritidsprogramselever. Och de är ju inte, de är ju 
nästan liksom analfabetiska när det gäller läsning. […] Många bokstavskombinationer i 
klassen, mycket problem liksom med, att överhuvudtaget sitta still och koncentrera sig 
och så. Och där är det ju så att bildmediet är det som blir texten […]. Och samtalet blir 
liksom metoden.

210
 

Diskussion 

I uppsatsens sista kapitel kommer jag att diskutera olika tankar som dykt upp under arbetets 

gång. Reflektionerna kommer att kopplas till teorin samt till analysen av min empiriska 

undersökning för att belysa undersökningens frågeställning och därmed uppfylla uppsatsens 

syfte. Som avslutning kopplar jag tillbaks till uppsatsens syfte och resonerar kring eventuell 

vidare forskning.  
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Texter och tolkning 

När jag började fundera kring ämnesval inför detta examensarbete gick mina tankar mycket 

kring huruvida Bibeln användes eller inte i undervisningen och i vilken omfattning, något jag 

berättade lite om i inledningskapitlet. Jag var osäker på om den användes och i så fall i vilken 

mån. Även om uppsatsen har kommit att handla om textanvändning i ett vidare perspektiv 

så har denna fråga ändå till viss del besvarats. Bibeln används, i olika mån och med 

varierande syften, av alla informanter i min studie. Ibland finns ett mer synbart syfte med 

användningen, framför allt ett jämförande sådant då man lägger texter ur företrädelsevis 

Bibeln och Koranen bredvid varandra. Emellertid verkar syftet med bibelanvändningen hos 

en del informanter inte alltid vara så genomreflekterat, utan ”den är med lite bara för att 

den ska”.  Kanske tänker sig lärarna inte Bibeln som ett läromedel för vidare syften?  

Med utgångspunkt från Cösters religionsdidaktik kan Bibeln och andra urkunder användas 

för att visa på det allmänmänskliga, hur människan genom tiderna brottats med de 

existentiella frågorna. Cöster menar att eleverna behöver tränas i att inte se dessa 

berättelser som exotiska anekdoter utan som självklarheter i vår kultur211. Genom att 

använda Bibeln till vidare syften än att visa på det ”rent religiösa”, borde dess berättelser 

även för dagens ungdomar kunna uppfattas som aktuella och givande och kanske riva 

barriärer mellan det gamla och det nya. Att låta det religiösa språket berika elevernas såväl 

språkliga kompetens som livsvärld kan vara en del av en god religionsdidaktisk kompetens, 

tänker jag. Säkert skulle även andra urkunder kunna tas i bruk i lärarnas arbete att genom 

historier och berättelser hjälpa eleverna att bearbeta livsfrågorna. Bibeln bör dock ha en 

extra framskjuten plats på grund av kristendomens roll i vår egen tradition, vilket också lyfts 

fram i religionsämnes syfte.212   

Kanske rädsla för att hamna i något som kan tolkas som konfessionell undervisning också är 

en bidragande orsak till att lärarna i min undersökning inte använder Bibeln i större 

utsträckning och i vidare syften?  Det faktum att undervisningen ska vara ickekonfessionell 

betyder inte att den ska ske i ett vakuum, menar jag. Givetvis måste man visa på olika 

perspektiv och inte påverka eleverna ensidigt i någon trosriktning. Men, om man endast ser 
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på religionen utifrån kan man, för att använda Grimmitts uttryck, endast lära om den. För att 

lära av religionerna måste religionerna och deras centrala texter få möjlighet att beröra 

eleverna. I det perspektivet kan det knappast ses som något negativt att eleverna blir både 

intellektuellt och känslomässigt berörda. I någon mån måste eleverna påverkas för att 

komma vidare från faktainhämtningsstadiet till färdighetsstadiet; för att komma till ett 

personlighetsutvecklande arbete, där de får möjlighet att utforma en egen hållning vad 

gäller livs- och moralfrågor.  

I religionsundervisningen behöver eleverna få upp ögonen för det gemensamma, att alla 

människor funderar över ungefär samma stora livsfrågor och har någon form av 

livsåskådning eller livstolkning. Religiösa och sekulära livsåskådningar är strukturellt lika, 

eftersom de alla innehåller världsbild, centralt värderingssystem och grundhållning.213 Att i 

undervisningen koppla samman elevernas livsfrågor, att de får arbeta med en egen 

livsåskådning kan säkert hjälpa dem att dra paralleller till andras, som från början kanske 

verkar främmande. Här borde ickepedagogiska texter kunna bidra, dels genom att lyfta fram 

och sätta ord på livsfrågorna, dels genom att andra människor via texterna får bidra med 

sina livstolkningar. Sådant kan enligt Härenstam tillföra någonting för alla elever, även de 

som inte tillhör eller ens vill tillhöra dessa traditioner.214 Att man genom att se religioner mer 

som mänsklighetens kulturarv och mindre som slutna system, kanske kan bidra till såväl 

andlig som moralisk utveckling. Här tänker jag att man skulle kunna finna en hel del relevant 

material på Internet, exempelvis bloggar och religiösa forum.  Att hjälpa eleverna att aktivt 

välja och didaktiskt värdera relevant material kräver textdidaktisk kompetens och tar 

säkerligen en hel del tid i anspråk, vilket nog kan vara en anledning till att vissa lärare hellre 

väljer en lärobokstext. 

När det gäller urkunder i undervisningen var informanterna överens om att det är Bibeln 

som används mest. Det behöver inte vara något problem då kunskaper om, och förståelse 

för, kristendomen, enligt ämnesplanen, ska ha en särskild betydelse. Detta på grund av att 

denna religion haft en viktig funktion att förvalta de värden som ingår i skolans 
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värdegrund.215 Emellertid ser jag det som viktigt att informanterna är medvetna om och 

problematiserar det faktum att kultur och tradition påverkar deras didaktiska val. Att ha 

Alméns olika perspektiv på undervisningen i bakhuvudet borde underlätta i detta. Vad gäller 

att få in andra perspektiv och livsfrågor i undervisningen via ickepedagogiska texter är man 

givetvis inte enbart hänvisad till Bibeln och andra urkunder utan det finns en rik skatt av 

annan litteratur att använda. Lyrik, sagor, noveller, bekännelseskrifter, artiklar, utdrag från 

romaner, bloggar och så vidare; endast fantasin och tiden sätter gränser.  

Läs- och tolkningsförmåga 

De flesta informanterna menade att eleverna på olika sätt har svårt med texter; att de är 

omotiverade vad gäller läsning, att ordförståelsen brister och/eller att eleverna har problem 

med tolkningen. Majoriteten av lärare i studien216 såg alltså urkunder och andra mer 

avancerade texter som svåra för eleverna att läsa och förstå. De två lärare som i intervjuerna 

inte lyfte fram elevernas läs- och tolkningsförmåga som ett problem var de två som använde 

mest ickepedagogiska texter i sin undervisning. Det är en intressant iakttagelse, tycker jag, 

och kan inte låta bli att fundera på om hönan eller ägget kom först… Är det så att dessa 

lärares elever har en högre nivå av läsförståelse och därför erbjuds ett mer varierande utbud 

av texter, eller får de bättre läsförståelse för att de läser mer? Eller så är dessa elever på 

samma läsförståelsenivå som de andra informanternas, men lärarna har en mer positiv bild 

av deras förmåga och utsätter dem därför för mer texter? Denna studie ger inga svar på 

dessa frågor. En positiv syn på elevernas läs- och tolkningsförmåga borde rimligen göra 

skillnad för hur mycket texter läraren kommer att använda och på vilken språklig och 

tolkningsmässig nivå texterna ligger på. Inte utsätter man sina elever för uppgifter man inte 

tror de har en rimlig chans att klara av? Wickström poängterar att lärarna bör vidga 

perspektivet och se texter som en didaktisk möjlighet 217 vilket jag ser som en central del av 

den textdidaktiska kompetensen; att våga erbjuda eleverna texter även när det inte känns 

som det lättaste alternativet.  
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Tolkning av flerbottnade texter, exempelvis från Bibeln, menar flera informanter vara svårt 

för eleverna, i vissa fall alltför svårt. Kanske skulle det ändå vara värt att prova texttolkning 

redan i den programgemensamma kursen Religionskunskap 1? En sådan övning kan, enligt 

Roos, i viss mån jämna ut oddsen mellan starka och svaga218. Om det stämmer skulle kanske 

de mer lågpresterande eleverna växa av att arbeta med tolkning. Jag tänker det som en 

viktig textdidaktisk förmåga att kunna välja rätt svårighetsnivå på elevernas texter. De ska 

utan att vara för svåra samtidigt utmana och utveckla elevernas språkliga kompetens. 

Problematiska texter 

Några av mina informanter menar att de i sitt textval försöker undvika vad jag här kallar 

problematiska texter; exempelvis sådana som rimmar illa med värdegrunden eller texter från 

fundamentalistiska eller sekteristiska samfund. Wickström anser att man hellre kan använda 

sådana problematiska texter instrumentellt, för att nå värdegrundsmål.219  Att låta eleverna 

läsa bakom presentationerna/propagandan i exempelvis texter där samfund presenterar sig 

själva borde kunna vara en ypperlig träning också i källkritik, ett perspektiv som saknas i 

informanternas resonemang. Genom att kritiskt reflektera över hur informationen framställs 

skulle eleverna både öva källkritik och lära sig fakta kring den aktuella riktningen. Naturligtvis 

måste detta arbete ske på ett sätt som gör eleverna medvetna om texternas problematik, 

något som kräver en god textdidaktisk kompetens hos läraren. 

Kunskap, förståelse och personlighetsutvecklingen 

De syften som informanterna lyfter fram, när det gäller användningen av ickepedagogiska 

texter, hänger till alla största delen ihop med temat utveckla förståelse och kunskap. I 

betydligt mindre mån påtalades de olika syfteskategorierna inom temat främja elevernas 

personlighetsutveckling. Detta är anmärkningsvärt, då forskningen tydligt lyfter fram 

livsfrågepedagogiken som ett viktigt didaktiskt alternativ. Ickepedagogiska texter borde 

kunna ha en större roll i det här arbetet. Eller är det så att livsfrågearbetet är en så liten del 

av undervisningen, så det är därför dessa frågor inte lyfts fram i studien? 
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Religionsämnet har ofta en tråkstämpel på sig, har jag fått erfara. Detta såväl från egen 

skolgång, då jag ansågs som allmänt konstig som tyckte religion var det roligaste SO-ämnet, 

som från elevreaktioner på de skolor jag haft praktik. Bland forskarna verkar det vara en 

vanlig åsikt att livs- och moralfrågor kan fungera som en brygga mellan elevernas egen 

verklighet och ämnet. Jag kan tycka att det är anmärkningsvärt att inte fler lärare lyfter fram 

dem som ett didaktiskt redskap i sin undervisning. Löfstedt poängterar att livsfrågor, genom 

att de skär genom alla religioner, gör att vi undviker exotisering när vi genom dem ökar 

möjligheten att förstå det främmande. 220  Almén beskriver också målande livsfrågorna som 

en hermeneutisk nyckel till religioner och livsåskådningar genom att de gör eleverna 

intresserade.221 Om dessa forskare har rätt i sina tankar borde man därför fokusera 

livsfrågorna i ämnet för att få eleverna mer motiverade.  

Malin Löfstedt menar att man i de nya kursplanerna har kopplat livsfrågorna till konkreta 

studieobjekt såsom skönlitteratur, film och andra kulturella uttryck. Detta för att 

undervisningen kring livsfrågor ska bli mer konkret, exempelvis genom sagor och berättelser, 

och därmed mindre knuten till elevernas egna livshållningar222.  Man kan fråga sig om det 

verkligen är till fördel att låta livsfrågorna mindre knyta an till elevernas egna livshållningar?  

Kanske jag bara hänger upp mig på språket här, men jag vill hellre se berättelserna som 

broar mellan elevernas egna tankar och de stora livsfrågorna, sätt att komma åt dem; hellre 

än att man ska nyttja berättelser för att låta eleverna ”slippa” knyta an till sina egna 

livshållningar. Det senare är, menar bland andra Almén223 och Grimmitt224, en viktig del av 

skolans uppgift i det sekulära samhälle vi har, att eleverna får bearbeta, bli medvetna om 

sina egna livsåskådningar eller livstolkningar.  

Löfstedt koppling mellan livsfrågor och kursplan ovan härrör från grundskolans kursplan. Där 

finns det ett par meningar i religionsämnets syfte som gäller att eleverna ska ges 

”förutsättningar att kunna tolka kulturella uttryck med anknytning till religiösa 

traditioner.”225. En vag beskrivning, visst, men ändå gott. I gymnasieämnets kursplan finns 
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inte denna övergripande koppling. Man skulle kunna ha med exempelvis texttolkning, inte 

bara som ett syfte utan även i det centrala innehållet och kunskapskraven redan i Religion 1. 

Då skulle berättelserna, kanske via primärkällor eller andra texter på ett naturligt sätt lyftas 

fram. På så sätt skulle lärarna då kunna slå två flugor i en smäll, låta eleverna tolka texterna 

och bearbeta relevanta livsfrågor som väl valda texter kan lyfta fram. Texterna skulle kunna 

vara bra verktyg, och som punkter i centralt innehåll och kunskapskrav, verkligen komma att 

användas. Att ha med någonting i ämnets syfte som sedan inte följs upp i centralt innehåll 

och bedömningskriterier blir lite spel för gallerierna. Det ser fint ut, men frågan är hur 

mycket som slår igenom ute i verkligheten.  

Varför har då inte livsfrågorna och deras bearbetning via ickepedagogiska texter större plats 

i den empiriska undersökningen? Det är möjligt att viljan finns där hos de flesta 

religionslärare, men att verkligheten sätter käppar i hjulen för intentionerna. Kursplanernas 

utformning bidrar, enligt min uppfattning, varken till att livsfrågorna lyfts fram eller att 

arbete med olika texter där sådana belyses prioriteras.  

Jag tänker att det av naturliga skäl i första hand blir betygskriterierna och det centrala 

innehållet som lärarna utgår från när kursen planeras, eftersom elevernas prestationer ska 

bedömas. Hur ska arbetet med personlig utveckling genom livsfrågor och bearbetandet av 

en egen livsåskådning bedömas? Längre upp i styrdokumenten betonas de 

värdegrundsrelaterade frågorna mer, men, i det dagliga arbetet är det rimligen 

kunskapsambitionerna i kursplanen som sätter färgen på undervisningen. I 

syftesbeskrivningen står bland annat att eleverna ska ges möjlighet att reflektera över 

människors trosföreställningar. ”Människor” i denna beskrivning kan kanske syfta på eleven 

själv, men kommer nog ofta att gälla andra människor och deras trosföreställningar.  Jag 

tänker att det är svårare att reflektera över något som inte är kopplat till en själv. Risken 

finns nog att eleverna i första hand får studera andras trosföreställningar och livsåskådningar 

istället för att reflektera över sin egen, just på grund av bedömningsproblematiken. Kanske 

en omskrivning av ämnets syfte skulle underlätta här? Att skriva ”egna och andras 

trosföreställningar” i stället för ”människors” kanske skulle fungera? 

Att religionsämnet skulle kunna vara ett viktigt verktyg till elevernas arbete med den egna 

personlighetsutvecklingen och livstolkningen har bara ett par av mina informanter resonerat 
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kring. Genom att finna en balans mellan fakta och färdighet kan läraren lättare koppla till 

elevernas intressesfär. Att man inte i första hand se religionsämnet som kunskaper som ska 

pluggas in, utan mer som en väg till självförståelse. Att klara av denna balansgång är en viktig 

del i den religionsdidaktiska kompetensen. Jag kan inte se att denna generellt kommer till 

uttryck i min empiri. 

En svårighet med ämnet är att kursen Religionskunskap 1 är så omfattande och endast har 

50 poäng till sitt förfogande. I de fall eleverna läser någon av de följande kurserna 

Religionskunskap 2 eller Religionskunskap – specialisering är det kanske enklare att vidga de 

didaktiska valen, medan det är stor utmaning för lärarna om Religion 1 inte bara ska bli en 

repetitionskurs av högstadiet med fokus på lätt kunskapskontrollerad fakta. Det är en kurs 

med många viktiga kunskapsmål som ska uppfyllas och jag tänker att lärarna nog måste välja 

vilka kursdelar som ska prioriteras mer än andra. Har man då elever med oengagerad och 

kanske till och med negativ attityd till ämnet finns säkert risken att minsta motståndets lag 

får styra, för att kursen ändå ska gå att genomföra med godkänt betyg för de flesta eleverna.   

Kanske ett tematiskt arbete, som Skolinspektionen föreslår i rapporten Mer än du kan tro226, 

skulle gynna livsfrågepedagogiken? Såväl arbetet med livsfrågorna som möjligheten att lyfta 

in ickepedagogiska texter i undervisningen skulle nog kunna främjas av den formen av 

upplägg. Olivestam ser temaarbete också som ett sätt att tackla problemet med stoffträngsel 

då man genom att variera undervisningen kring en idé lättare kan vara flexibel. Hjärnan 

behöver variation och överraskningar för en aktiv lärprocess, vilket temaarbete kan bidra 

med, menar han.227 Att vidga synen på upplägget av kursen borde, tänker jag, kunna vidga 

även synen på det didaktiska arbetet i övrigt och på så sätt underlätta nya arbetsformer. 

Genom att bryta upp den, misstänker jag, ganska vanliga kursstrukturen med 

världsreligionerna som huvuddel samt livsåskådningar och etik för sig, tror jag att nya 

didaktiska möjligheter kan öppna sig. En omställning kräver rimligen omsorgsfull reflektion 

av lärarna kring didaktiska val och perspektiv samt, speciellt i början, mycket tid och 

engagemang vad gäller planering och bedömning.   
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Religions- och textdidaktisk kompetens 

Har nu definitionerna av de olika kompetensbegreppen kommit att justeras efter arbetet 

med resultatanalys och diskussion, när empirin fått belysa den teoretiska bakgrund som mitt 

resonemang vilat på? 

Den religionsdidaktiska kompetensen har jag tidigare definierat som de kompletterande 

färdigheterna att: 

 utifrån forskning och erfarenhet ha kunskap om hur lärprocesserna vad gäller 

värderingar, handlingsmönster och kunskaper av religions- och livsförståelsemässig 

art tillägnas. 

 reflektera över, samt uttrycka och diskutera, utvärdera och revidera sina didaktiska 

val. 

 använda olika perspektiv, metoder och material i sin undervisning för att hjälpa 

eleverna att uppnå ämnets kursmål 

 genom att använda livsfråge- och livsförståelsebegreppen i undervisningen finna en 

balans mellan faktainlärning och färdighetsträning. 

 

Jag tycker att denna definition även i detta stadie av uppsatsen känns förhållandevis 

komplett.  

Den textdidaktiska kompetensen jag tidigare har presenterat har byggt på Wickströms 

definition och kan ses som de kompletterande färdigheterna att: 

 uttrycka och dokumentera sin textsyn 

 tolka, analysera och didaktiskt värdera texter, 

 välja och hantera texter i undervisning och läraktiviteter   

 hantera reaktioner på texter228   

 

Med såväl forskningslitteraturen som den empiriska undersökningen i ryggen och 

livsfrågeperspektivet färskt minne skulle jag vilja sticka ut hakan och lägga till en punkt på 

Wickströms definition. Den färdighet jag saknar skulle kunna räknas in under tredje punkten 

ovan, men behöver lyftas fram. Den lyder:  
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 att genom arbete med berättelser, myter och andra texter med existentiella motiv ge 

eleverna verktyg att via bearbetning av livsfrågorna få hjälp att forma sin egen 

livsåskådning. 

 

De färdigheter som hör till de båda kompetenserna står inte skilda från varandra. Till 

exempel kräver båda att läraren ska kunna uttrycka och diskutera sin egen syn på 

undervisningen, att man reflekterar över sina didaktiska val och analyserar resultatet. Den 

textdidaktiska kompetensen ser jag mer som ett slags koncentrat av den religionsdidaktiska, 

men tillämpat på textval och textanvändning.  

Kan man vara en god religionsdidaktiker utan att vara en god textdidaktiker, och vice versa? 

Jag tror inte det. Jag tror att man kan vara en hyfsad religionsdidaktiker utan vidare 

textkompetens, men att det senare faktiskt krävs för en god religionsdidaktisk kompetens. 

Utan en didaktisk textkompetens så kommer man tappa delar av undervisningens potentiella 

möjligheter; möjligheter att på ett genomtänkt sätt använda lämpliga texter för att berika 

elevernas lärande.  

Som religionsämnet ser ut, men de mål och betygskriterier vi finner i Lgy 11 så lotsar en 

lärare säkert normalmotiverade elever i mål med godkänt resultat, utan att uppfylla de 

textdidaktiska kompetenskraven ovan. En av eleven utvecklad livsförståelse, baserad på 

egen reflektion kring det religiösa språket borde emellertid vara ett ännu högre mål att 

uppnå. Att nå detta skulle nog kräva en högre textdidaktisk kompetens hos läraren.  

Min undersökning har visat att ickepedagogiska texter inte används särskilt hög grad hos 

informanterna, speciellt inte när det gäller den delen av undervisningen som mer handlar 

om elevernas personlighetsutveckling. Jag tänker att det kan tyda på att jämvikten mellan 

Grimmitts lära om- och lära av-perspektiv har hamnat i obalans, till förmån för lära om-

sidans mer faktainriktade fokus. Att den färdighetsträning i religionsämnet eleverna kan få, 

genom livsfrågepedagogikens koppling till religionerna, hamnar i bakgrunden. Det ”lära av” 

som visas i intervjuerna verkar i första hand handla om att lära sig förståelse och tolerans. 

Goda föresatser och viktiga delar av undervisningen, javisst. Men… kanske ett aktivt arbete 

med elevernas egen personlighetsutveckling via livsfråge- och livsåskådningsbegreppet 

skulle ge detsamma? Plus en större möjlighet för dem att bearbeta sina egna existentiella 

frågor. 
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Vidare forskning 

Hur skulle då man på bästa sätt kunna fortsätta, forska vidare? Jag blir intresserad av flera 

olika perspektiv. Ett kan vara att fördjupa mig ytterligare i syftesfrågan, granska mer specifikt 

vilka texter som används till vilket syfte, förslag på skönlitteratur, artiklar, websidor. Men jag 

blir också nyfiken på metodfrågan, alltså hur man kan använda de ickepedagogiska texterna.  

Framförallt blir jag intresserad av att studera hur eleverna tänker kring det här? Anser de att 

användandet av ickepedagogiska texter i undervisningen hjälper dem i livsfråge-

undervisningen? Tycker de att texter är en bra ingång? Eller finns det andra sätt som bättre 

banar väg för livsfrågorna i undervisningen? Där finns det många ytterligare frågor att 

besvara. Kanske en kombinerad studie där både elevernas och lärarnas röster får höras vore 

något. En forskning med elevernas lärande i centrum, hur lärandet går till och vad som lärs, 

skulle kunna bidra till att fylla den brist som Osbeck anser finns vad gäller forskning kring 

lärprocessens mitt. 229 Sådan forskning skulle kanske kunna bidra till en lösning på hur 

elevers ointresse ska hanteras och förstås. 

Återkoppling till syfte 

I denna uppsats har jag försökt få svar på vilka ickepedagogiska texter som används i 

gymnasieskolans religionsundervisning samt reda ut i vilket syfte dessa texter används. Det 

har jag lyckats med. Givetvis kan inte en undersökning med åtta informanter ge några 

sanningar, därtill är studien alldeles för begränsad. Emellertid tycker jag mig ändå kunna dra 

vissa slutsatser, med reservation för min tolkning av det material jag har till förfogande är 

korrekt. 

Ickepedagogiska texter används av alla lärare i studien, men i betydligt varierande grad. 

Urkunder och artiklar är de vanligaste texterna, skönlitteratur och vetenskapliga texter 

används i ringa mån. Syftet med användningen är i första hand att i olika former utveckla 

förståelse för och kunskap om religioner. Till viss del användes texterna till att främja 

elevernas personlighetsutveckling och i ungefär lika stor omfattning var syftet med texterna 

att på olika sätt träna analytisk förmåga.  

                                                      
229
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Det jag kan se som extra intressant i resultatet är den ringa användningen av ickepedagogisk 

litteratur i undervisningen med anknytning till elevernas personlighetsutveckling och arbete 

med sin egen livsåskådning, i livsfrågearbetet. Där hade jag förväntat mig större användning 

av såväl urkunder som skönlitteratur. Vad detta resultat beror på kräver ytterligare studier. 

Kommer kanske lärarnas undervisning åt detta arbete genom andra didaktiska val? Eller 

behandlas denna del av religionsämnet styvmoderligt och är i behov av förbättring? 

Slutord 

Att få arbeta med sin egen livstolkning är ingen självklarhet i ett samhälle där religionen 

bland gemene man ses som något av en ickefråga. Eftersom jag tror att människan i grunden 

är en ”religiös varelse” som har behov av att dryfta och sätta ord på sin livsåskådning, 

oavsett om den är religiös eller sekulär skulle livsfrågorna kunna bli en givande mötesplats 

mellan religionsämnets innehåll och elevernas erfarenheter. 

Ett ökat livsfrågeperspektiv i undervisningen skulle hur som helst kunna öka ämnets relevans 

för eleverna, och kanske på så sätt även dess popularitet. Användning av berättelser, lyrik 

och andra texter skulle i det arbetet kunna fungera som didaktiska verktyg för att koppla 

samman elevernas livsvärld och tankar med existentiella frågor och det religiösa 

berättarspråket. Att genomgående bortse från dessa didaktiska alternativ tror jag i längden 

kan leda till minskad förståelse för det religiösa uttrycket som ett alternativ bland 

livsåskådningar. Dessutom behöver ungdomarna religionsämnet som en plattform där de 

kan bearbeta sina egna existentiella funderingar, något jag ser som mycket viktigt i vårt 

sekulariserade samhälle; att genom samtal kring stora frågor se den andre som en spegel av 

sig själv.  
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http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf


Bilaga 1. 

 

 

Bilaga 1, intervjuguide 

Inledande samtal 

Presentera mig och berätta om mitt examensarbete 

Om respondenten: namn, ålder, år i yrket, kurser hen undervisar i, program hen undervisar 
på 

Förklara begreppet ickepedagogiska texter. 

Frågor: 

Kan du översiktligt beskriva vad du använder för läromedel i religionsundervisningen, såväl 
läroböcker som andra media? 

Vad tänker du kring användandet av en specifik lärobok? Fördelar, nackdelar? 

Använder du några andra, sk ickepedagogiska, texter, såsom prosa, lyrik, självbiografier, 
bekännelseskrifter, frälsningsberättelser och religiösa urkunder? 

A) Om respondenten inte använt ip-texter i sin undervisning:  

Här hade jag ett antal alternativa frågor. Eftersom alla informanter i någon mån använt ip-
texter i sin undervisning kom jag inte att använda dem.  

B) Om respondenten använt ip-texter i sin undervisning:  

Vad för typ av texter använder du?  

Varför använder du dem, i vilket syfte?  

Vilka kursmål ska dessa texter hjälpa till att uppnå?  

Till vilka delkurser används de?  

Ser du någon skillnad på användandet av dessa texter i de olika kurserna, Religionskunskap A 
& B, 1 & 2 och, om du haft, Religionskunskap specialisering? 

Vad tycker du är viktigt för dig som lärare att tänka på i urvalet av texterna? 

Ser du något problem med att använda exempelvis religiösa urkunder? 

Ser du någon skillnad i mellan hur du använder icke pedagogiska texter i undervisningen om 
de olika religionerna? 

Ser du någon skillnad mellan de olika ip-texterna? Någon typ som du hellre använder/skulle 
komma att använda? I vilket syfte? Ser du någon typ som du ogärna använder/skulle vilja 
använda? Varför då?  

 



Bilaga 1. 

 

 

Hur tror du att icke-pedagogiska texter kan användas för att belysa religiösa "läror" 
(urkunder, ideologiska texter)?  

Hur tror du att icke-pedagogiska texter kan användas för att belysa religiöst "liv" (texter som 
skildrar hur människor gestaltar sitt religiösa engagemang)? 

Hur tror du att icke-pedagogiska texter kan användas för att belysa "livsfrågor" (texter i vilka 
människor berättar om hur de i sin religiösa tradition hanterar existentiella frågor)? 

Vilka av läroplanens mål prioriterar du som lärare? 

Hur mycket låter du elevernas intresse styra ditt val av stoff och läromedel? Är eleverna med 
och väljer  
Hur mycket låter du elevernas förmåga styra ditt val av stoff och läromedel? 

Frågor som kom upp och som jag lade till under intervjuernas gång: 

I användningen av Bibeln, har du använt någon annan version? 

Hur går läsningen till, individuell, i grupp, högläsning av lärare, inspelning osv? 

Ser du någon skillnad på elevernas förmåga att ta till sig texter nu jämfört med när du 
började som lärare. Hur ser du på elevernas läsförmåga, tolkningsförmåga? 

Hur ser du på användningen av film kontra text, om man ställer dem emot varandra, för- och 
nackdelar? När använder man det ena eller det andra. 

 

 

 


