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Abstract  

The purpose of this study is to investigate how theories about the changing nature of religion 

can be seen in religious education. With the help of the formative approach perspective, I will 

investigate whether such work can develop students' understanding of the differences of 

religions. Dylan William is the author of the theory of the formative approach. A formative 

approach means that students' learning should be seen as a process that is made visible through 

continuous feedback. The idea is that this process should be made visible by educators, peers 

but also with the help of their own reflexive self-evaluation of the learning process. My 

questions are about finding out whether the formative approach contributes to creating an 

understanding of the changing nature of secular society and thereby creating a mutual 

understanding of the different ways in which people exercise their faith. To investigate this, I 

conducted a survey of school students in the last year of primary school and two semi-structured 

interviews. To analyze the study, a qualitative framing method has been used. In the study, I 

have found that the formative approach and the reflexive self-assessment can help identify 

students' understanding of the subject. This in turn can give the teacher the tools to be able to 

trace the steps needed to help students learn new perspectives from religious education. Once 

students have become familiar with their own learning process, the motivation for the subject 

will probably also increase. This work can help to create an understanding of other ways of 

believing, as the students themselves can guess the different elements that are part of being able 

to reason and problematize based on different subject areas. I noted that a limited and oral 

feedback would allow the process-oriented and formative work to contribute to an increased 

understanding of the own learning process. My opinion is that an increased understanding of 

your own learning makes it easier for you to absorb different types of teaching content. Such 

an ability could then provide the conditions for an increased understanding of different ways of 

believing in secular society. 
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Kapitel 1 Inledning 
 

 

1. Inledning 

 
I ett samhälle där kunskap om religion allt oftare kommer från skolan istället för ifrån religiösa 

grupper blir det viktigt att skolan skapar förutsättningar för unga att lära sig att förstå varandras 

olika sätt att tro på (Löfstedt och Sjöborg, 2020, 135). Ett led i att utveckla den här förmågan 

är att arbeta mer utifrån det som man kallar för religiös läskunnighet (Brömsen, Ivkovits och 

Nixon, 2020, s.3). 

 

Det finns forskning som pekar på att ett formativt förhållningssätt ger möjligheter till en god 

kännedom om sin egen inlärningsprocess. Om du lär känna din egen inlärningsprocess blir det 

lättare att hantera olika typer av uppgifter då du vet vad som fungerar för dig och hur du ska 

kunna anpassa dig till nya utmaningar (William, 2015, s. 212). Jag ska därför ta reda på om ett 

formativt förhållningssätt kan hjälpa till i ett arbete med syfte att få eleverna att utveckla sin 

förståelse för olika sätt att tro. 

 
Enligt Jonsson har sociologer som Jürgen Habermas förutspått religionernas försvinnande i 

och med framväxten av det sekulariserade samhället, men så har det inte blivit. Habermas 

synsätt har med tiden förändrats. Hans nya ställningstagande handlar om att om religionen 

skulle försvinna, så finns det en risk att ekonomiska intressen skulle ställa sig över mänskliga 

värden. Mitt i detta föränderliga läge befinner sig skolan (Habermas, 2005 se Jonsson, 2016, 

s. 15).  

 
Löfstedt och Sjöborgs ställningstagande har fungerat som utgångspunkt för mitt övergripande 

perspektiv i studien, nämligen att kyrkans roll i samhället har blivit mer begränsat. Det har 

bidragit till att religion har förlorat sin centrala roll i samhället. Dessa förändringar har givit 

skolan en viktig roll i att lära unga om religion. Här bör tilläggas att invandringen och 

globaliseringen bidragit till ökad religiös mångfald (Löfstedt och Sjöborg, 2020, 135).  
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När det gäller innehållet i religionsundervisningen så har fokus flyttats från att stora delar av 

kristendomen varit utgångspunkten till att fokus nu ligger på alla världsreligioner, de stora 

livsåskådningarna, religionskritik och etik (Jonsson, 2016, s. 22). 

 

Det finns mycket forskning som det senaste årtiondet har ägnats åt att förstå 

religionsundervisningens roll i det samtida Sverige. Linda Jonsson (2016) och Karin Kittelman 

Flensner (2015) är några av dem som tidigare har studerat de utmaningar som finns i 

religionsläraruppdraget. Trots dessa svenska studier, så har jag särskilt tagit fasta på det James 

Conroy skriver om i sin studie om religionsundervisning i Storbritannien, nämligen att 

religionsämnet idag handlar mycket om att fostra eleverna i deras syn på olika sätt att tro och 

att det är svårt att undervisa eleverna i olika sätt att tro (Conroy, 2013, s. 115). Utifrån resultatet 

av hans studie så anser jag att det är relevant att studera om det formativa förhållningssättet kan 

bidra till en utveckling i undervisningen om att kunna skapa en förståelse för olika sätt att tro. 

 

I min studie ska även den reflexiva självvärderingen som Fancourt (2008, s. 8) skriver om i sin 

avhandling finnas med. Kopplingen till religion blir här att eleverna ska kunna lära känna sina 

egna attityder och värderingar gentemot andra livsåskådningar.  Jag anser att den kunskapen är 

nödvändig för att kunna utveckla förståelse, inlevelse och tolerans inför andras uppfattningar. 

Den reflexiva självvärderingen ska dessutom kunna bidra till att eleverna ska kunna lära sig av 

andra religioner inte bara om dem. James Conroy delar Fancourts uppfattning om att 

undervisningen behöver vara tudelad på detta sätt (Conroy, 2013, s. 115).  

1.1. Syfte och mål 
 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka hur ett formativt förhållningssätt som går ut på 

att kontinuerligt bedöma elevernas studieprestationer med hjälp av feedback. (William, 2015, 

s. 75) ska kunna bidra till ökad religiös läskunnighet (Brömsen, Ivkovits och Nixon, 2020, s.3) 

hos eleverna. Då det formativt förhållningssätt har en tät relation till det summativa 

förhållningssättet, så är min avsikt dessutom att jämföra dessa båda förhållningssätt med 

varandra. Det summativa förhållningssättet går ut på att eleverna gör en uppgift som de sedan 

får ett resultat på via en bedömning, utan någon avsikt att utveckla innehållet, ex. de skriver ett 

prov och får resultatet på det och sedan är uppgiften klar (William, 2015, s. 58). Genom en 

empirisk undersökning med både elever, lärare och en provkonstruktör ämnar studien kartlägga 
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dels vad en grupp högstadieungdomar tycker om olika examinationsformer, dels vilka 

möjligheter till att anpassa religionsundervisningen utifrån summativa och formativa modeller 

som finns och hur detta sätt att examinera kunskap möjligtvis stämmer bättre överens med det 

centrala innehåll och de kunskapskrav som jag presenterar i kapitlet om kursplanen i religion. 

För att detta syfte ska kunna mötas ställs följande forskningsfrågor:  

1.2. Frågeställningar 

 

1. Vad anser elever, en religionslärare, en ansvarig för det nationella provet i religion om 

det formativa förhållningssättet? 

2. Hur kan begreppet religiös läskunnighet bidra till förståelsen av resonemangen kring 

formativ bedömning som återfinns i materialet?  

1.3. Avgränsning 

 
Studien är avgränsad till att handla om olika sätt att lära ut och bedöma i dagens sekulariserade 

samhälle, utifrån det formativa förhållningssättet som syftar till att synliggöra 

inlärningsprocessen med hjälp av kontinuerlig feedback. Fokus ligger på religionsämnets 

upplägg i dagens sekulariserade och mångkulturella samhälle och på ett formativt 

förhållningssätt som metod att arbeta med dessa frågor. Studien är koncentrerad till 

grundskolans år 7 - 9.  

 

Jag ska inte koppla ihop dessa teorier på några andra delar av ämnets centrala innehåll. Jag har 

av utrymmestekniska skäl inte heller studerat hur olika läromedel i religion är uppbyggda. Ett 

sådant arbete skulle ha kunnat ge uppslag till vilka böcker som skulle kunna vara värda att 

använda i ett utvecklingsarbete utifrån samhällets föränderlighet. Min förhoppning är ändå att 

det formativa förhållningssättet ska fungera som en bra guide till att arbeta med religion och att 

skapa förståelse för olika sätt att tro. 

 

Jag utgår både från pedagogernas och elevernas perspektiv. Helt enkelt av det skäl att det är 

elevernas som är utgångspunkten för skolans verksamhet. Jag är av uppfattningen att om man 

hittar en metod för att ge eleverna goda verktyg för att kunna skapa sig en ökad förståelse för 

religionernas olikheter, så bidrar det även till pedagogernas utveckling kring dessa frågor. 
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1.4. Kontext och forskningsgenomgång 

I den här delen redogör jag för tidigare studier inom ämnet. 

 

I Storbritannien har James Conroy under tre års tid tillsammans med sitt forskarteam genomfört 

en studie på hur religionskunskapsämnet fungerar i skolan. Studien genomfördes på 24 skolor 

runtom i landet. Conroys studie är av intresse då den brittiska religionsundervisningen påminner 

om den svenska. Resultatet av studien visar att religion tenderar att bli ett ämne där fokus läggs 

på inställning och tolerans utifrån olika typer av religioner. Det är dock svårare att fördjupa sig 

i olika sätt att tro, det har också visat sig vara svårt att undervisa utifrån olika synvinklar i synen 

på en och samma religion. Undervisningen tenderar att fostra eleverna till goda medborgare 

istället för att de får utveckla sina kunskaper inom ämnet. Det gör att eleverna uppfattar ämnet 

som otydligt. Det är dessutom så att tiden inte räcker till för att kunna uppfylla alla de delsyften 

som eleverna ska nå upp till enligt ämnets styrdokument (Conroy, 2013, s. 115). 

 

Religionsämnet är ett ämne som förändrats över tid och det har skett en förändring genom att 

fokus legat på kristendomen och att övriga religioner endast fått marginellt med utrymme. Detta 

skriver Brömsen, Ivkovits och Nixon i sin artikel där de nämner att ämnet religion är sekulärt 

och pluralistiskt där religioner och andra synsätt på liv, religion och samhälle, identitets- och 

livsfrågor och etik" bör studeras. Men de menar samtidigt att läroplanens inledande text 

fortfarande lyfter fram elevernas förmågor att analysera kristendomen, andra religioner och 

andra synsätt på livet (Brömsen, Ivkovits och Nixon, 2020, s. 5).  

 

Ett sätt att utveckla undervisningen utifrån samhällets förändring kan vara att använda sig av 

det formativa förhållningssättet som handlar om att se arbetet som en ständigt pågående process, 

där kontinuerlig feedback ska främja utveckling i ämnet. Randy Elliot Bennet har tidigare 

forskat om detta och resultat visar att det formativa förhållningssättet är en bra arbetsmetod om 

pedagogen ser till att det formativa arbetet har en tydlig koppling till det aktuella ämnesområdet 

(Bennet, 2011, s. 8).  

 

Katarina Plank har tillsammans med en rad andra forskare skrivit boken, Levd religion som 

utgår från flera fallstudier. Skribenterna sätter religionens rituella, rumsliga, materiella och 

narrativa aspekter i fokus och betonar hur gränserna mellan olika religioner kan vara otydliga i 
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vardagslivet. Likaså belyser de hur de normer och praktiker som är förknippade med specifika 

religiösa traditioner, auktoriteter eller texter utmanas och förhandlas i vardagens olika religiösa 

sammanhang (Enstedt och Plank, 2018). 

 

Karin Kittelmann Flensner har i avhandlingen, Religious Education in Contemporary Pluralistic  

Sweden genomfört observationer på tre gymnasieskolor. I avhandlingen presenterar hon lärares 

olika sätt att angripa undervisningen samt hur eleverna uppfattar den. Det visade sig att 

undervisningens karaktär skiftade beroende på vilken typ av utbildning det var. De 

yrkesförberedande hade ett mer generellt upplägg medan de studieförberedande hade ett mer privat 

förhållningssätt. Resultatet visar att det blir svårt att nå religionskunskapens mål som handlar om 

förståelse och respekt för människor med olika uppfattningar och bakgrunder om personer som 

tillhör religiösa traditioner beskrivs som ointelligenta och lurade, som var fallet när det 

sekularistiska sättet dominerade. Då blir det problematiskt att förbereda eleverna för att leva i ett 

mångkulturellt samhälle. Enligt Kittelmann så har det sekulariserade samhällets framväxt och 

en ökad mångfald med en större variation i vårt religionsutövande medfört att behovet av en 

utvecklad religiös läskunnighet i skolan ökat (Kittelmann Flensner, 2015). 

 

Malin Löfstedt undersöker lärares didaktiska strategier i sin artikel Konstruktiv religionskritik 

och religionsundervisning. Löfstedt undersöker religionskritik som kontroversiell fråga. 

Hennes forskargrupp har genomfört observationer i 52 svenska högstadieklassrum och 

intervjuer med 22 religionslärare. Löfstedt delar in religionskritiken som lärarna möter i 

klassrummen i två undergrupper. Den första är en sekularistisk kritik som utgår ifrån en sekulär 

norm där det normala är att inte vara troende. Eleverna visar då en negativ och oförstående ton 

gentemot religion. Forskarna stöter på flera situationer där religion nedvärderas av elever i 

undervisningen, till exempel genom att benämnas som ”hittepå” och irrelevant. Den andra typen 

av religionskritik rör problematiska sidor av religioner och livsåskådningar, vilket forskarna 

definierar som ”religiösa uppfattningar, tolkningar och bruk som strider mot centrala värden i 

samhällets och skolans värdegrund”. Det kan till exempel handla om jämställdhet, 

yttrandefrihet och religionsfrihet (Löfstedt, 2020). 

Både Audun Toft (2019) och Maximilian Broberg (2019) har gjort intervjustudier om 

medieinflytande på religionsundervisning (RE) i Norge och Sverige. Toft genomförde en 

fallstudie av en gymnasieskola i Norge. När man närmar sig frågan om medienärvaro och 

användning i klassrummet genom ett medialiseringsperspektiv studerar avhandlingen hur olika 

medier påverkar förutsättningarna för undervisning och lärande om religion (Toft, 2019). 
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Broberg har i sin tur utforskat den roll media spelar för religionsundervisning i Sverige. Syftet 

med studien var att studera svenska religionslärares undervisning och hur dessa kan relateras 

till olika moment som medialisering, auktoritet och läskunnighet (Broberg, 2019). Liknande 

resultat har även presenterats av Anders Sjöborg och Hans-George Ziebertz (2017) samt av Liv 

Ingeborg Lied (2019). Sjöborg och Ziebertz har skrivit ett kapitel om statens intentioner för 

religiös undervisning och elevernas attityder till den. De anser att mer kunskap om religion 

leder till större förståelse (Sjöborg & Ziebertz, 2017). Lied har analyserat reklam, tv-serier, 

bloggar, tidskrifter, nöjesparker, musik, interiörer och film som visar att religionen är mycket 

närvarande. Lied visar både vilka religiösa element eller föreställningar som används och hur 

de används i vardagliga berättelser och uttrycksformer (Lied, 2019). Resultatet av dessa fyra 

studier stärker tesen om att medias position då det gäller religion är mycket betydande och något 

som bör tas med som en viktig aspekt vid studier av ämnet. 

Furseths teori om religiös komplexitet handlar om att religionens betydelse minskar då skolor 

drivs offentligt, rättsväsende och militären styrs statligt och sjukvård via kommuner och 

regioner. Detta märks då olika religiösa uttryck förändrats till att bli mer individualiserade, 

vilket innebär att allt fler människor söker sin egen privata andlighet. Idag finns det en växande 

närvaro av en mängd olika trosuppfattningar i samhället i allmänhet och den muslimska 

befolkningen i synnerhet. I och med att samhället har blivit mer mångkulturellt har frågor om 

en likvärdig behandling av alla religioner blivit mer aktuella. I Sverige märks dessutom 

sekulariseringen i och med den relationsförändring som staten och Svenska kyrkan har gått 

igenom (Furseth, 2018, s. 6). Karin Kittelman Flensner har i sin studie kommit fram till att det 

är svårt att undervisa utifrån olika synvinklar i och med det sekulära samhällets ståndpunkt. I 

och med att de senaste kursplanerna i mångt och mycket bygger på att föra djupa och 

underbyggda resonemang, så handlar det för lärarna om att lägga upp goda förutsättningar för 

att eleverna ska kunna föra resonemang i ämnet utifrån olika perspektiv. Det kan ibland vara 

svårt att skapa en förståelse för andra perspektiv för många elever som lever i ett sekulärt 

samhälle. (Kittelmann Flensner, 2015, s. 17).  

Ser man på den studie som von Brömsen, Iskovits och Nixon gjort utifrån läroplanernas 

uppbyggnad i ett par europeiska länder så visar resultatet att den svenska kursplanen pekas ut 

som grund för svenska traditioner. Det svenska religionsämnet ska vara "neutralt" vilket kan 

ifrågasättas eftersom det ingår i en kristen kontextuell förståelse av religion och religiös 

tradition. Ordet "annorlunda" upprepas i läroplanen när övriga världsreligioner presenteras. 
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Dessa formuleringar motverkar det uttalade syftet i den svenska läroplanen att undervisning i 

bör vara mångkulturell och mångfacetterad (Brömsen, Iskovits och Nixon, 2020, s. 13).  

1.5. Kursplanen i religion för år 7 - 9 

För att skapa en god förståelse för religionsämnets position i dagens skolsystem, så bör man 

vara medveten om vad kursplanen i religion lyfter fram (Skolverkets kursplan, 2011).  

Kursplanen är indelad i en syftestext som inleds med att, ”Undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om religioner och andra 

livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom undervisningen ska 

eleverna bli uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner lever med, och 

uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll 

religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social 

sammanhållning och som orsak till segregation.” (Skolverkets kursplan, 2011). 

Därefter följer det centrala innehållet som lyfter fram vilka ämnesområden som ska behandlas 

i undervisningen. Ett exempel på detta är, ”Varierande tolkningar och bruk inom 

världsreligionerna i dagens samhälle.” (Skolverkets kursplan, 2011). 

Avslutningsvis så presenteras kunskapskraven som visar vad som ska bedömas i ämnet. I 

kunskapskravet för E står det bland annat att, ”Eleven kan också föra enkla resonemang om 

hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och 

andra livsåskådningar på ett sätt som till viss del för resonemanget framåt.” I 

kunskapskravet för C står det bland annat att, ” Eleven kan också 

föra utvecklade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang och hur 

identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt som för 

resonemanget framåt.” I kunskapskravet för A står det bland annat att, ” Eleven kan också 

föra välutvecklade och nyanserade resonemang om hur livsfrågor skildras i olika 

sammanhang och hur identiteter kan formas av religioner och andra livsåskådningar på ett sätt 

som för resonemanget framåt och fördjupar eller breddar det.” (Skolverkets kursplan, 

2011). 
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Kapitel 2 Teori 
 

I det här kapitlet ska jag presentera Klapps (2010) och Williams (2015) tankar om det formativa 

förhållningssättet presenteras som är det första teoretiska utgångspunkten för studien. Här finns 

Svanelids (2014) bidrag i den formativa processen då den också syftar till att underlätta det 

formativa förhållningssättet. Det finns dessutom med ett stycke från Fancourt (2008) som 

handlar om den reflexiv självvärdering som ingår i det formativa förhållningssättet. 

I den här delen presenteras också det andra teoretiska perspektivet, religiös läskunnighet som 

analyseras i studien. Jag redogör här för huvuddragen i Dinham och Shaws (2017) tankar om 

detta  

 

2.1. Formativt förhållningssätt  

Den svenska skolan går mot ett formativt arbetssätt som syftar till att elevernas lärandeprocess 

ska synliggöras genom kontinuerlig feedback. Alli Klapp har i sin bok om bedömning för 

lärande bland annat tagit upp att forskningen visar att en formativ bedömning där läraren 

använder alla information om eleven och elevens prestationer är det som är mest effektivt för 

elevernas lärande. Klapp lyfter dessutom en utmaning det är att lärarna har fria tyglar att lägga 

upp undervisningen, men att de bör bedöma på ett likvärdigt sätt efter uppställda kursplaner 

(Klapp, 2010, s. 22, 24).  

 

Dylan William har formulerat flera tillvägagångssätt på hur detta arbetssätt kan tillämpas. Det 

formativa förhållningssättet som syftar till att eleverna ska få jobba processinriktat och att de 

ska kunna följa sin utveckling med hjälp av läraren, kamraterna och sig själva skulle kunna 

bidra till att elevernas kunskaper och medvetandet om sin egen nivå bli högre. Om detta ska 

bli en realitet så är det är viktigt att lärandet hela tiden synliggörs för eleven genom både 

muntlig och skriftlig feedback. Eleverna behöver få tydliga instruktioner till sina 

arbetsområden, så att de ges optimala förutsättningar att utveckla kursplanens förmågor. Att 

visa upp tydliga elevexempel och ringa in dess styrkor behövs för att eleverna ska bli medvetna 

om vad som krävs för att nå en viss kunskapsnivå med hjälp av de förmågor som ska bedömas. 

För att skapa en rutin kring detta bör läraren tidigt ge utförlig skriftlig feedback, därefter kan 

responsen både vara skriftlig och muntlig. När det har upprepats en tid är det dags att ge tydliga 
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mallar för eleverna så att de ska kunna använda sig av kamratbedömning i syfte att stärka 

varandras lärande samt att bli medvetna om olika typer av innehåll som kan bredda deras 

individuella kunskaper. En kvalitativ kamratbedömning kan hjälpa läraren att upptäcka delar 

med utvecklingspotential. William understryker dessutom vikten av att vara tydlig och 

avgränsad i sitt arbete med formativ bedömning (William, 2015, s.43, 225).  

 

En kritiker av det formativa arbetssättet är Magnus Levinsson på Göteborgs universitet som 

har forskat och disputerat på den pedagogiska institutionen kring det evidensbaserade lärandet. 

Han har kommit fram till att många elever har svårt att tänka om och anpassa sig efter ett helt 

nytt sätt att tänka. Han lyfter fram att det krävs att eleverna utvecklar nya färdigheter och att 

eleverna får jobba utifrån öppna frågor med mer tolkningsutrymme. Det finns enligt honom 

dessutom en risk att eleverna kan bli mer beroende av att läraren ska peka ut målen åt dem 

(Levinsson, s.122 - 123).  

 

Williams har noterat de risker som Levinsson har identifierat. Han parerar dock dessa genom 

att belysa att det krävs en transparens i arbetet, där läraren verkligen kan försäkra sig om att 

elevens inlärningsprocess kan synliggöras. Detta behöver också den enskilde eleven behöva bli 

medveten om. Han skriver att om inte den formativa bedömningen och självbedömningen 

genomförs med tillräcklig noggrannhet finns risken att eleven bara gör om ett arbete, utan att 

lägga fokus på det som verkligen behöver utvecklas (William, 2015, s.225).  

 

Som ett steg i att underlätta arbetet efter det formativa förhållningssättet, så har Göran Svanelid 

brutit ner och konkretiserat de förmågor som ingår i Skolverkets kunskapskrav. Avsikten har 

helt enkelt varit att underlätta och tydliggöra vad de olika förmågorna står för (Svanelid, 2014, 

s. 22). 

 

När det formativa förhållningssättet har etablerats är det lämpligt att införa reflexiv 

självvärdering som handlar om att lära sig skatta sin egen förmåga i ämnet och på så vis ta 

kontroll och skapa en förståelse över sin egen inlärningsprocess. Här är det precis som med de 

olika förmågorna, så att arbetet bör inledas med små steg i taget. Det är också viktigt att 

värderingen är övergripande och kan användas på flera ämnesområden, så att arbetet blir 

långsiktigt (Fancourt, 2008, s. 23). 
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2.2. Religiös läskunnighet 

 

Religiös läskunnighet handlar om förmågan att förstå och acceptera religiöst betingade termer 

och resonemang och det är en viktig pusselbit för att skapa ett mer förstående och tolerant 

mångkulturellt samhälle. I min studie utgår jag från Dinham och Shaws teorier om detta (2017, 

s. 4).  

Det ligger i tiden att förändra undervisningen och lärandet om religion och tro på skolor för att 

klargöra dess syften, innehåll och struktur. De viktigaste upplevda syftena som håller på att 

växa fram är förmågan att engagera sig i mångfald och personlig, andlig (men inte religiös) 

utveckling. Det finns dessutom ett intresse för att lära sig om mer religioner och 

trosuppfattningar och olika sätt att utöva dem på (Dinham och Shaw, 2017, s. 1). 

Om du är religiöst läskunnig så har du en förståelse för de regler, talesätt och berättelser som 

ligger till grund för religion och troende. En utmaning för den religiösa läskunnigheten är det 

sekulariserade samhället där religionen har minskat i betydelse det senaste årtiondet. Men det 

är samtidigt så att det märks en post-sekulär vändning där religion och tro har hittat en ny plats 

i samhället. Det religiösa landskapet har förändrats totalt. I England mellan åren 2001 - 2011 

ökade den andel av befolkningen som uppgav att de inte tillhörde någon religion från 14,8% till 

25,1%. Många lämnar anglikanska kyrkan och katolicismen för oberoende kristna kyrkor. Vad 

den brittiska befolkningen tror på har också förändrats. Tron på "en personlig Gud" halverades 

nästan mellan åren 1961 och 2000, från 57% av befolkningen till 26%. Men under exakt samma 

period fördubblades tron på en ande eller livskraft", från 22% 1961 till 44 % år 2000. Andra 

har lockats av icke-religiösa övertygelser, som humanism och miljöpolitik. I samband med 

dagens extremism, migration och globalisering framställs inte religion som något positivt. 

Frågan är hur vi kan utrusta människor för att komma till rätta med religion och tro (Dinham 

och Shaw, 2017, s. 8).  

Dinham och Shaw har tidigare gjort en omfattande studie på flera gymnasieskolor i 

Storbritannien där resultatet visade att det viktigaste syftet med religion är att det är där för att 

förbereda ungdomar för att kunna bemöta en mångfald av flera olika sätt att tro. (Dinham och 

Shaw, 2017, s. 11). 
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Analysfrågor 

1. Hur relaterar elevernas, lärarens och den ämnesansvariges svar till tankarna om ett 

formativt förhållningssätt (Williams)? Vilka moment som handlar om att ge feedback 

och återkoppling lyfter de fram och kan på så vis relatera till det formativa? Vilka inslag 

är mer av allmän karaktär och går därför inte att relatera till det formativa? 

2. Hur kan begreppet religiös läskunnighet bidra till förståelsen av resonemangen kring 

formativ bedömning som finns i materialet? Kan svaren från enkätundersökningen och 

de semi-strukturerade intervjuerna öppna för ökad religiös läskunnighet (Dinham & 

Shaw)? Vilka moment som kan ge en grund för en ökad förståelse för religioners 

olikheter lyftes fram? Vilka inslag handlar mer om andra inslag och blir därför svåra att 

relatera till en religiös läskunnighet? 
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Kapitel 3 Metod 

 

 

 

 

 

3.1. Insamling av det empiriska materialet  

      

 

Jag har under hösten 2020 genomför en enkätstudie på 82 elever i år 7, 8 och 9 på en 

grundskola i Västra Götaland där majoriteten av skolans elever har svenska som modersmål. I 

skolans upptagningsområde lever mestadels medel- och höginkomsttagare. Inför 

enkätundersökningen, så presenterade jag syftet och vad det innebar att besvara en enkät för 

eleverna, jag skickade även hem en förfrågan till deras vårdnadshavare som fick godkänna att 

de skulle få besvara enkäten. Jag ställde fem frågor om deras inställning till religionsämnet. 

Det fanns flervalsfrågor med strukturerade svarsalternativ. När enkätundersökningar ska 

erbjudas är det viktigt att de genomförs i en miljö där de svarande får möjlighet att svara utan 

att bli påverkade av yttre faktorer. Därför, så har enkätundersökningen genomförts under total 

tystnad under en bestämd tid. Enkäten ligger som bilaga 1. 
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De två semi-strukturerade intervjuerna med den legitimerade läraren i religion och den 

ämnesansvarige för det nationella provet genomfördes också under hösten 2020. De fick 

besvara fem frågor om religionsundervisningen där de fick utveckla sina svar. De fick samma 

information angående anonymitet, syfte och rätten att avbryta som eleverna fick (Trost, 2015, 

s. 47 - 48). Jag vill också tillägga att alla intervjuade informerades om studiens syfte och om 

deras rätt att avbryta undersökningen när som helst. 

För att studera enkätundersökningen och intervjuerna ska jag utgå från den kvalitativa 

inramningsmetoden som forskarna Benford och Snow (2000, s. 616 - 617) har utvecklat. Den 

passar bra både när jag ska tolka nyanserna i enkätundersökningens och i de svar som finns i 

intervjuerna. Det är nämligen en metod som passar särskilt bra vid studier av människors 

erfarenheter, tankar och förväntningar. Frågorna i studien handlar om att utläsa både eleverna i 

enkätundersökningen, lärarens och den ämnesansvariges erfarenheter och tankar om 

religionsämnet. Något som däremot är svårare att utläsa är de enkätintervjuade elevernas 

förväntningar. Förväntningarna går däremot att läsa av utifrån de semi-strukturerade 

intervjuerna. 

Målet är att skapa en förståelse för hur svaren i mitt undersökningsmaterial stämmer överens 

med de angivna teorier som jag utgår ifrån. För att nå dit ska jag använda mina teorier och 

koppla ihop dem med resultatet av mitt studiematerial. Jag ska strukturera mina svar utifrån 

enkätundersökningen och intervjuerna utifrån de teoretiska utgångspunkterna.  

 

För att arbeta med mitt undersökningsmaterial så utgår jag från inramningsanalysens olika steg 

som är prognosticerande, diagnosticerande och motiverande. Den första kategorin ska reda ut 

vad mitt undersökningsmaterial avslöjar utifrån mina teoretiska utgångspunkter, hur läget ser 

ut för tillfället (prognosticerande). Detta gör jag med hjälp av mina tidigare erfarenhet och 

befintliga teorier och det hjälpte mig att konstruera de frågor som ligger till grund för 

enkätundersökningen och de semi-strukturerade intervjuerna. Det andra steget som är 

diagnosticerande innebär att jag delar in materialet i det som passar för formativt 

undervisningen och det som relaterar till ämnet på annat vis. Här gör jag också en indelning i 

de moment som kan applicera på religiös läskunnighet och i det som kan relatera till andra 

moment i undervisningen. Jag kompletterar den andra delen med förklaringar till vad som gör 
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kopplingarna till respektive kategori relevanta(motiverande) (Benford & Snow, 2000, s. 616 - 

617).  

 

En anledning till att jag valt den kollektiva inramningsanalysen är att den enligt Benford och 

Snow handlar om att identifiera moment som är gemensamma för en hel grupp. 

Inramningsanalysen syftar till att förstå vad som händer med en grupp när man växlar från ett 

moment till ett annat och det passar sig om man tänker sig att komplettera rådande metoder i 

religionsundervisningen med mer formativa. Denna metod passar för att analysera eleverna som 

jobbar i regel jobbar i grupp, men min bedömning är att den passar även för de semi-

strukturerade intervjuerna då de svarat på samma frågor med möjlighet att motivera sina svar. 

Deras svar ställs emot ett arbete mot hela grupper som ska utföra de moment som de besvarar i 

frågeställningarna (Benford & Snow, 2000, s. 614).  

3.2. Systematisk analys av undersökningsmaterialet 

 

För att skapa en klarhet i undersökningsmaterialet ska jag strukturera upp det utifrån mina 

teoretiska utgångspunkter som har varit det formativa förhållningssättet och den religiösa 

läskunnigheten. Detta gör jag för att skapa en tydlig röd tråd utifrån det insamlade 

svarsunderlaget och mina tolkningar av det. När jag angriper materialet ska jag dessutom leta 

efter gemensamma mönster och avvikelser i materialet med av den kvalitativa 

inramningsmetoden. Jag har ställt en prognos utifrån tidigare erfarenheter och teorier och 

därefter konstruerat frågorna till mitt undersökningsmaterial. Jag ska diagnosticera materialet 

genom att sortera in dem i kategorier som stämmer in på det formativa förhållningssättet och 

de som passar i på andra områden inom religionsämnet. Jag gör samma diagnosticering i de 

svar som passar in under religiös läskunnighet och de som mer handlar om ett annat 

ämnesrelaterat innehåll. Jag kompletterar de här kategorierna med motiveringar som förklarar 

indelningen (Benford och Snow, 2000, s. 616 - 617) Vid den här typen av analys bör man 

vara medveten om att det teoretiska ramverket är känt. Jag analyserar en kvantitativ 

enkätundersökning där elever har svarat utifrån fasta svarsalternativ och två strukturerade 

intervjuer där de intervjuade har fått utveckla sina svar (Ahrne och Svensson, 2015, s. 224, 

234 - 235).  



 

21 
 

3.3. Validitet och reliabilitet 

 

I syftet att nå hög validitet, att ta reda på att jag mäter det jag verkligen vill mäta i min studie 

utgår jag från den kvalitativa inramningsmodellen som Esaiasson presenterar (Esaiasson, 

2003, s. 57). Jag har i min studie utgått från egna erfarenheter och tidigare undervisning för att 

ställa en prognos inför upplägget av de frågor som jag har ställt i den. Svaren har sedan fått 

utgöra den diagnos som jag har ställt på materialet. Då den legitimerade läraren och den 

ämnesansvarig i sig inte ingår i en större grupp, men besvarar frågor som rör en större grupp, 

så kan validiteten i deras svar gentemot inramningsmodellen ses som en begränsning av 

studien. En annan svaghet vid analysen är det begränsade antalet i undersökningsmaterialet. 

 

För att öka reliabiliteten, tillförlitlighet i studien väljer jag att presentera enkätsvaren i sin 

ursprungliga form och att alla tolkningar av resultatet är lätta att följa. Det synliggöras genom 

att de formativa inslagen har redovisats för sig och de övriga för sig. Den uppdelningen har 

även gjort i de moment som främjar religiös läskunnighet och de som inte gör det. 

 

När jag genomför inramningsanalysen av mitt material använder jag inte begreppen validitet 

och reliabilitet. I analysen utgår jag istället från trovärdigheten i de svar jag fått i anslutning 

till min presentation av materialet. Jag väljer även begreppet, trovärdighet i diskussionen av 

min använda metod och alternativ till den. Det innebär att jag utläser trovärdigheten i den 

avsedda metoden gentemot det resultat jag har fått fram, dvs. har jag mätt det jag avsett att 

mäta i studien. (Trost, 2012, s. 61, 63).  
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Kapitel 4 Resultat och analys 

 

 

4.1. Resultat 

I resultatet presenterar jag först resultatet av enkätundersökningen och jag ger några möjliga 

förklaringsmodeller till varför elevernas svar ser ut som de gör. Därefter presenterar jag 

resultatet av de strukturerade intervjuerna. 
Jag har valt att särskilt kommentera de delar som eleverna i enkätundersökningen, den 

legitimerade religionsläraren och den ämnesansvarige för det nationella provet varit eniga om 

och de delar som de enskilt lyft fram för att få fram både en samstämmighet och deras egna 

perspektiv utifrån de aktuella frågeställningarna. 

Efter att jag redovisat svaren ifrån enkätundersökningen och de semi-strukturerade 

intervjuerna, så väljer jag att ställa en diagnos på materialet utifrån den kvalitativa 

inramningsanalysen. Det har jag gjort genom att sortera och dela in de svar som kan klassas 

som formativa och de som inte kan det samt de svar som kan bidra till ökad religiös 

läskunnighet och de som inte kan. Jag har enbart valt att redovisa de resultat som jag anser har 

visat en trovärdighet i studien för att kunna säkra upp tillförlitligheten för studien. 

4.1.1. Enkätundersökning 

 
I den här delen redovisas svaren från enkätundersökningen. 
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En majoritet av eleverna tycker ställer sig neutrala till religionsämnet, då de varken anser att 

det är ett roligt eller tråkigt skolämne.  

 

En övervägande majoritet av eleverna tycker att världsreligionerna är det ämnesområde som 

de tycker bäst om.  
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Vid en studie av resultat på den här frågan kan man se att ett diskussionsbaserat arbete lockar 

flest av de svarande eleverna, men det är samtidigt många som gillar en blandning av de olika 

pedagogiska metoderna. 

 

De flesta eleverna föredrar att visa sina kunskaper med inlämningsuppgifter.  

 

 

I den här frågan ligger fördelningen av svaren på en mycket jämn nivå. Det är dock flest som 

har svarat att de föredrar muntlig respons. En sådan respons är konkret och inte lika 

tolkningsbar som alternativet med kunskapskraven markerade. Vid en muntlig respons kan de 

få fler direkta förtydliganden och möjlighet att ställa direkta följdfrågor till läraren. 

37%

21%

42%

Vilken typ av respons föredrar du för att kunna utvecklas på bästa sätt i ämnet?

82 svar

Skriftlig respons som visar vad jag kan
bli bättre på

Provbetyg med markerade
kunskapskrav som har uppfyllts

Muntlig respons som förklarar vad jag
kan bli bättre på
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4.1.2. Semi-strukturerade intervjuer 

I den här delen presenteras svaren från intervjuerna, här ska jag redogöra för varje fråga där 

jag redovisar den ämnesansvarige för det nationella provet i religions och den legitimerade 

läraren i religions svar. 

 

1. Hur tycker du att undervisningen i religion för år 7 - 9 bör utformas för att nå 

bästa möjliga resultat?  

 

På frågan om hur undervisningen i religion bör läggas upp betonade den ämnesansvarige för 

det nationella provet i religion, vikten av att vara tydlig i sitt upplägg: 

”Jag tycker att det, som i alla andra ämnen i skolan, handlar om att vara tydlig med vilka krav som   

ställs och vilka mål som finns i ett arbetsområde. Ett sätt att göra detta är att använda sig av 

pedagogiska planeringar där eleven på ett tydligt sätt får en överblick över ett arbetsområde, vilket 

innehåll som ska behandlas, hur innehållet ska behandlas, hur innehållet ska examineras, vilket 

innehåll som ingår i examinationen. Eleverna behöver dessutom en stödstruktur för att kunna 

förstå vad de behöver lära in i ämnet.” 

 

Den legitimerade läraren i religion anser också att det är viktigt att du som lärare hjälper dina 

elever med att presentera och sortera i ämnets stoff: 

”Generellt ska man variera undervisningen, men min erfarenhet hittills för att nå bästa möjliga    

resultat är en traditionell undervisning där läraren behandlar och förklarar stoffet”   

 

2. Vilket är det bästa sättet att medvetandegöra eleverna om progressionen i 

kunskapskraven? 

 

Den ämnesansvarige för det nationella provet i religion svarade: 

Här måste läraren bryta ner kunskapskraven och förklara vad de betyder. Det kan handla om att 

förklara kunskapsuttryck som att resonera, argumentera, förklara samband osv. Det är också viktigt att 

inte bara förklara begreppen utan även att låta eleverna göra övningar där begreppen ingår. De får 

exempelvis arbeta med att skriva en resonerande text. Där bör läraren förklara vad som ingår i ett 

resonemang: argument, förtydligande av argument, perspektivbyten/problematiseringar/nyanseringar. 

Eleven kan här få titta på elevexempel med resonemang av olika kvalitet. Eleven kan få analysera dessa 
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resonemang och bena upp resonemangets olika beståndsdelar. På så vis lär sig eleven hur ett kvalitativt 

resonemang kan se ut och vad det innehåller. 

 

Den legitimerade läraren i religion svarade att: 

”Ett av de bästa sätten att medvetandegöra eleverna om progressionen är att konkret visa frågor 

och svar till dessa på olika nivåer och sedan undervisa om skillnaderna mellan olika nivåer och 

hur man bör resonera för respektive nivå.”  

 

3. Hur tycker du att eleverna ska få feedback i ämnet för att bli medvetna om sin 

egen lärprocess och ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i ämnet?  

 

När den ämnesansvarige för det nationella provet i religion fick frågan så svarade hen att det 

är bra att konkretisera kursplanens innehåll med hjälp av elevexempel. Hen svarade så här 

angående kursplanens innehåll: 

” Många skolor arbetar med matriser där man prickar av de innehåll man gått igenom i 

klassen och vilken nivå varje elev presterat i de olika delarna av kunskapskraven. Denna 

metod fungerar men bör kompletteras med att läraren på olika sätt förklarar och 

konkretiserar vad de olika nivåerna innebär. Det är därför viktigt att på ett prov ge kvalitativ 

återkoppling där inte bara poäng eller en nivå anges. Det kan göras med hjälp av 

kommentarer i texten där det bör framgå vad som saknas för att uppgiften ska nå en högre 

nivå. Det är givetvis även viktigt att även lyfta fram vad som är bra i en text: two stars and a 

wish. Ett alternativ som också är användbart är kamratbedömningar, där det istället är 

eleverna som ger varandra respons.”  

 

Den legitimerade läraren i religion svarade att:  

”Feedback kan ges summativt vid examination och formativt under arbetets gång när man arbetar 

med olika moment och under undervisningen.” 

 

4. Vilket eller vilka kunskapskrav är svårast att göra bedömningsbara uppgifter i 

ämnen? Varför upplever du att just dessa är svåra? 

 

Den ämnesansvariga för det nationella provet i religion upplever att det är svårast att tillämpa 

de kunskapskrav som handlar om etik och livsfrågor: 

”I religionskunskap är det svårast att bedöma uppgifter som handlar om livsfrågor och etik. I den 

typen av uppgifter är det oftast endast resonemang som ska mätas, dvs. argument, förtydliganden, 

problematiseringar/perspektivbyten. Om man jämför med de delar av kunskapskravet som går mot 

religioner är det ofta svårt att underbygga resonemang om etik och/eller livsfrågor med fakta. 

Detta gör att det är mer komplicerat att bedöma om ett resonemang är bra eller dåligt.” 
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Den legitimerade läraren i religion svarade såhär på frågan: 

”Tycker generellt att kunskapskraven är svåra för att det är svårt att konkretisera värdeorden”.  

 

5. Ser du någon möjlighet att använda resultatet av det nationella provet i religion 

för formativt arbete? Varför/ varför inte? 

 

Den ämnesansvariga för det nationella provet i religion lyfter fram att det är möjligt att arbeta 

formativt med det nationella provet, men att det ligger sent i år 9:  

”Ett problem med att använda resultatet formativt är att resultatet från proven ofta är klart 

väldigt sent under vårterminen, kanske först i mitten av maj. Då är det väldigt kort tid kvar 

innan betygen ska sättas vilket innebär att proven främst används summativt. Dock finns det 

lärare som lämnar en kvalitativ respons där inte bara provresultatet meddelas utan även hur 

eleven presterat på kunskapskravens olika delar och att man under samtalet diskuterar 

exempel på elevsvar som eleven skrivit.” 

 

Den legitimerade läraren i religion använder redan gamla nationella prov i sin undervisning: 

”Jag använder redan gamla nationella proven formativt. Ett sätt att konkretisera de olika nivåerna 

och värdeorden.” 

 

4.1.3. Sammanfattning av resultatredovisningen 

 

Eleverna tycker att ämnet varken är roligt eller tråkigt. De behöver känna en glädje för ämnet 

eller i alla fall ställa sig positiva till arbetet med religion för att kunna utvecklas. Fler av 

eleverna tycker bäst om att arbeta med världsreligionerna. Världsreligionerna bör därför 

utgöra utgångspunkten för många moment i ämnet. Det krävs en variation i 

undervisningsupplägget för att eleverna ska kunna behålla sin motivation till ämnet. 

Inlämningsuppgifter bör vara dominerande vid examinationer i ämnet. Detta för att minska 

stress och press som prov utgör. Inlämningsuppgifter på plats i skolans lokaler är dock att 

föredra, för att säkerställa att eleverna får samma tid och förutsättningar till dessa uppgifter. 

Muntlig feedback efter olika uppgifter är den formativa metod som ger bäst effekt, då läraren 

direkt kan läsa av om eleven har förstått genom kontrollfrågor. Feedbacken ska ge verktyg till 

eleverna så att de ska kunna se sin egen utveckling.  

4.2. Analys 
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I den här delen ska jag presentera tolkningen av mitt resultat. Jag ska utgå från mina 

analysfrågor som var: 

1. Hur relaterar elevernas, lärarens och den ämnesansvariges svar till tankarna om ett 

formativt förhållningssätt (Williams)? Vilka moment som handlar om att ge feedback 

och återkoppling lyfter de fram och kan på så vis relatera till det formativa? Vilka inslag 

är mer av allmän karaktär och går därför inte att relatera till det formativa? 

2. Hur kan svaren från enkätundersökningen och de semi-strukturerade intervjuerna öppna 

för ökad religiös läskunnighet (Dinham & Shaw) Vilka moment som kan ge en grund 

för en ökad förståelse för religioners olikheter lyftes fram? Vilka inslag handlar om 

andra ämnesområden och blir därför svåra att relatera till religiös läskunnighet? 

 

Jag ska prognosticera och dela mina svar i de som kan kopplas ihop med formativa 

bedömning och i de som inte kan kopplas ihop med andra undervisningsrelaterade moment. 

Jag ska även prognosticera och dela in de moment som kan kopplas ihop med religiös 

läskunnighet och de som kan relaterat till ett annat ämnesrelaterat innehåll.  

4.2.1. Formativt förhållningssätt utifrån materialet 

Resultatet från fråga 1 i enkätundersökningen visar att mer än en fjärdedel av de tillfrågade 

eleverna anser att religionsundervisning är roligt och att nästan hälften inte har någon 

uppfattning om den är roligt eller tråkigt. Att lyckas få igång ett formativt arbete i linje med 

Williams metoder skulle kunna bidra till att eleverna får en ökad förståelse för sin egen 

inlärning och på så vis bli mer motiverade för ämnet. Till exempel tar William upp hur 

lärarens undervisning kan göra det lättare för eleverna att komma någonstans om man vet var 

man är på väg. Trots det, är klargörandet av lärandemål och framstegskriterier för elever 

något som relativt nyligen börjat anses som betydelsefullt (William 2015, s. 85). 

Resultatet visar också att en variation av undervisningsmetoder uppskattas och att en muntlig 

formativ feedback är att föredra. William (2015, s. 133) skriver att det bör finnas en tydlig och 

avskärmad struktur kring ett arbete utifrån ett formativt förhållningssätt, då kan elevernas svar 

om att de önskar en muntlig feedback kopplas ihop med att det är lättare att förtydliga och 

undvika misstag vid en muntlig interaktion som kan synliggöra lärandeprocessen. 
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Den ämnesansvarige menade dessutom att matriser kan vara till hjälp för att synliggöra 

lärprocessen. Det är ett arbete som William förespråkar när ett formativt förhållningssätt ska 

tillämpas. Men det finns nackdelar med matriser de kan vara endimensionella. Det är sällan så 

att utvecklingen bara behöver sker linjärt. De kopplas ofta direkt till kunskapskraven, vilket 

inte är tanken. Utan de ska enbart fungera som ett stöd i att synliggöra inlärningsprocessen. 

Men det kan fortfarande vara bra att använda matrisen, om du som lärare på ett tydligt sätt 

klargör för eleverna vilka moment som kan läsas av utifrån den aktuella matrisen och 

avklarade kunskapskrav. William avslutar dock sitt resonemang om matrisens vara eller inte 

vara med att hävda att avsikten med matrisen är ovidkommande, det viktiga med den är vad 

den gör med eleverna. Ett användande av matriser ger dig möjlighet som lärare att ge snabb 

feedback till eleverna (William, 2015, s. 59).  

4.2.2. Andra undervisningsrelaterade moment utifrån materialet 

När det gäller undervisningsupplägget var de flesta av uppfattningen att det bör ske med 

variation. Detta är svårt att koppla ihop direkt med formativ bedömning, men om eleverna 

skapar sig en förståelse för Fancourts (2008, s.8) och Williams (2015, s. 223) modeller med 

självbedömning, så är jag övertygad om att de kommer att få det lättare att hantera ett varierat 

undervisningsupplägg.  

De tillfrågade visar helst sina kunskaper i religion via muntliga redovisningar. Inte heller här 

kan jag göra en direkt koppling till det formativa förhållningssättet, men elevernas möjligheter 

att utveckla sina förmågor när det gäller muntliga redovisningar ökar markant om de lär känna 

sin egen inlärningsprocess. 

4.2.3. Religiös läskunnighet utifrån materialet 

 

Skolan har med sin religionsundervisning en viktig roll i att skapa den här förståelsen för olika 

sätt att utöva sin tro. Att det behovet finns visar svaren i fråga 2 av enkätundersökningen som 

visar att det mest populära arbetsområdet inom religionsämnet var världsreligionerna. Utifrån 
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de svaren så kan Dinham och Shaws (2017, s. 4) teorier om religiös läskunnighet få stor 

betydelse, då det är av yttersta vikt att en undervisning som inkluderar flera olika religioner 

bygger på ett upplägg som kan visa på olika perspektiv och förståelse för olika sätt att utöva sin 

tro på. Ur religiös läskunnighetssynpunkt innebär det att undervisning och lärande om religion 

och tro kan utforskas inom och utanför utrymmet för religionskunskap i skolan, inte bara eller 

ens i första hand som ett instrument för sammanhållning och medborgarskap, men som handlar 

om att förbereda eleverna för den rika variationen av religion och tro möten i det dagliga, 

vanliga livet utanför skolan, oavsett vilken utmaning eller möjlighet som finns. Detta bidrar till 

en ökad förståelse för människors olika sätt att utöva sin tro (Dinham och Shaw, 2017, s. 11).  

Den ämnesansvarige och läraren menade att det krävs en tydlig planering för att undervisa i 

religion, det kan förstås genom den religiösa läskunnigheten som ska sättas i fokus. Om 

undervisningen sker efter en tydlig pedagogisk planering med en röd tråd och tydlig struktur 

där läraren har bidragit med att sortera och på ett traditionellt sätt hjälper eleverna med att 

lyfta fram ämnesrelevant information så ökar också möjligheten för eleverna att förstå, 

kommunicera och acceptera olika religiösa uttryck och symboler. Alli Klapp instämmer att 

lärarnas förhållningssätt är viktigt när de strukturerar upp sin undervisning. Hon nämner dock 

ett bekymmer då lärarna har fria händer i sitt upplägg, men att de behöver ha en likvärdighet i 

sin bedömning då de förhåller sig till samma kursplan (Klapp, 2010, s. 22). Läraren och den 

ämnesansvarige betonar också vikten av tydlighet och autentiska elevexempel för att skapa en 

förtrogenhet för ämnesinnehållet. Detta är i linje med Svanelids modell när han redogör för 

hur kan man bryta ner de aktuella förmågorna och förtydliga de värdeord som finns i 

kunskapskraven. Ett sådant arbete kan exempelvis bidra till att skapa förståelse för olika sätt 

att tänka och tro på, då man med hjälp av detta konkretiserande arbetssätt kan belysa kärnan i 

det aktuella ämnesinnehållet (Svanelid, 2014, s. 22).  

 

Både läraren och den ämnesansvarige var inne på att kunskapskraven och de olika förmågor 

som ingår i dem behöver brytas ner för att eleverna ska kunna tillämpa dem under rättvisa 

förutsättningar. När religiös läskunnighet lyfts fram, så handlar det om att skapa sig en 

djupare förståelse kring religiösa uttryck och det går ihop med de tillfrågade syn på att de mål 

som eleverna ska uppfylla för att skapa sig en förståelse måste vara skrivna på en nivå så att 

de vet hur de ska kunna nå dit.  
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4.2.4. Annat ämnesrelaterat innehåll utifrån materialet 

En majoritet av eleverna i undersökningen förespråkade ett diskussionsbaserat 

undervisningssätt. Det är svårt att koppla ihop detta direkt till religiös läskunnighet. Men med 

tydliga diskussioner där olika perspektiv presenteras och synliggör olika sätt att tro på skulle 

det indirekt kunna leda till religiös läskunnighet. 

De flesta av de svarade eleverna föredrog att examinera sina uppgifter som en inlämning. Det 

går inte heller att direkt applicera på religiös läskunnighet, men det går ju att komponera 

inlämningsuppgifter med syfte att utveckla sin religiösa läskunnighet. 

Den ämnesansvariges svar på vilka delar av kunskapskraven det var svårast att göra 

bedömningsbara uppgifter i blev svaret etik och livsfrågor då det enbart handlar om att 

bedöma resonemang. Det här svaret kan jag inte applicera på religiös läskunnighet, men det är 

ändå relevant för studien då det är en central del av ämnet att kunna bedöma elevernas 

förmågor. 

4.3. Slutsatser 

 

Här ska jag besvara de frågeställningar som hela studien bygger på. 

 

1.Vad anser elever, en religionslärare, en ansvarig för det nationella provet i religion 

om det formativa förhållningssättet? 

 

Enkätundervisningen visar att eleverna föredrar en muntlig feedback som är i linje med det 

formativa arbetssätt som William förespråkar (2015, s. 133). 

 

Den ämnesansvarige och läraren anser att det formativa förhållningssättet är att föredra då det 

synliggör elevernas inlärningsprocess med hjälp av feedback. De är överens om att en sådan 

didaktisk inriktning ger bäst förutsättningar för eleverna att lyckas i undervisningen. I dessa 

intervjuer så utvecklas tankegångarna med vilka inslag som behöver finnas med för att detta 

arbete ska underlättas. Enkätundersökningen visar enbart att majoriteten föredrar en muntlig 
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feedback med en förklaring vad de kan bli bättre på. Här betonas vikten av att konkretisera 

kunskapskrav och synliggöra lärprocessen, vilket är helt i linje med Svanelids tankar (Svanelid, 

2014, s. 22). 

. 

 

2.Hur kan begreppet religiös läskunnighet bidra till förståelsen av resonemangen 

kring formativ bedömning som återfinns i materialet?  

 

Religionsundervisningen idag är upplagd på så sätt att undervisningen utgår från de fem stora 

världsreligionerna. En stor del av undervisningen bygger på att kunna föra resonemang, kunna 

se samband, olika perspektiv och att kunna jämföra världsreligionerna sinsemellan. Då 

eleverna arbetar efter sådana här krav, så blir både muntliga och skriftliga diskussioner 

centrala. Utifrån studien skulle jag säga att det formativa förhållningssättet är en bra metod att 

använda sig av för att skapa en ökad förståelse för religioners olikheter. Metoden ger dig som 

lärare möjligheter att identifiera både den enskilde elevens behov när du som lärare kan följa 

arbetsprocessen. Det kan ge dig redskap att synliggöra olika perspektiv på en tro. I ett arbete 

med ”utgångspass” och tydliga lektionsutvärderingar, så blir det också en möjlighet för dig 

som lärare att synliggöra hela gruppers synsätt i dessa frågor. Detta ger dig som lärare 

möjlighet att styra ditt upplägg i kommande lektionspass.  

 

Jag har precis som Linda Jonsson gjort i sin avhandling konstaterat att ämnet religion har 

förändrats i takt med samhällets förändring och den ökade sekulariseringen. Den reflexiva 

självvärderingen som Fancourt skrivit om i sin avhandling har bekräftat värdet av Dylan 

Williams arbetsmodeller med formativ bedömning. Då varje elev ska ges möjligheter att 

känna sig delaktiga i sin egen inlärningsprocess. Jonsson konstaterar att det nya bör integreras 

med det gamla i undervisningen. Detta konstaterande går hand i hand med elevernas 

favoritområde, världsreligionerna. Att utgå från världsreligionerna samtidigt som arbetet med 

formativ bedömning används i högre utsträckning skulle kunna bidra till elevernas 

möjligheter att utvecklas i ämnet (Jonsson, 2016, s. 206). 
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Kapitel 5 Diskussion 

 

 

5.1. Teoretisk reflektion 

 

Den här studien har byggts på två olika teoretiska utgångspunkter, undervisning i det 

sekulariserade samhället samt undervisning utifrån ett formativt förhållningssätt. Jag kunde nå 

fram till mina teoretiska utgångspunkter om religionens föränderlighet i en period av 

sekularisering med hjälp av Inger Furseths (2005) text om det sekulariserade samhället. 

Dessa teorier har stärkts för mig, då jag även gått igenom von Brömsen, Iskovits och Nixons 

(2020) artikel som lyfter fram läroplaner i förändring i ett sekulariserat samhälle. 

 

Jag har också lagt en hel del fokus vid det formativa förhållningssättet som Dylan William 

(2015) förespråkar. Här har jag också tagit hjälp av Göran Svanelids (2014) konkretiserande 

av kunskapskravens förmågor.  

 

Jag har dessutom utgått från den religiösa läskunnigheten som Dinham och Shaw presenterar 

(2017) som idag verkligen är aktuellt med den sekulariseringsprocess som samhället har 

genomgått och genomgår. Där människor exponeras för olika sätt att tro på. Skolan är en 

arena där ungdomar med flera olika sätt tro möts och då krävs också en undervisning som 

arbetar för att utveckla den religiösa läskunnigheten. 

5.2. Metodisk reflektion 

 

Jag valde att genomföra min inramningsanalys när jag delade in materialet, då valde jag att 

analysera materialet utifrån trovärdigheten i de svar jag fått i undersökningen. Istället för att 

tala begreppen validitet och relibialitet. Jag valde att använda mig av det begreppet, då även det 
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tillvägagångssättet syftade till att säkra upp att jag skulle mäta det jag avsåg att mäta i studien 

(Trost, 2012, s. 61, 63). 

 

Jag valde att genomföra en enkätundersökning som jag informerade eleverna om innebörden 

och syftet med den före genomförandet. I denna information fick de också veta att det hade 

rätt avstå att svara eller avbryta enkätundersökningen om de så ville. Deras vårdnadshavare 

fick godkänna att det skulle få genomföra den. De fick sedan besvara de fem frågorna med 

fasta svarsalternativ i Google forms på sina datorer. Jag upplevde att enkätundersökningen 

fungerade smidigt då eleverna lätt kunde komma åt enkäten och att de var väl medvetna om 

svarsalternativen och jag på så sätt kunde se att de var medvetna om vad de svarade på. 

Nackdelen med undersökningen var att de endast gavs fasta svarsalternativ, vilket gjorde att 

de inte kunde fördjupa sina svar vilket kunde haft ytterligare ett värde för studien.  

 

Jag informerade även den ämnesansvarige provkonstruktören för det nationella provet och 

den legitimerade läraren om innebörden och syftet med intervjuerna inför genomförandet. De 

fick dessutom information om deras rätt att avstå frågor eller avbryta intervjun. De fick sedan 

besvara fem frågor var om religion.  De båda semi-strukturerade intervjuerna fungerade 

också bra, då de innehöll samma frågeställningar och att de intervjuade arbetar med religion 

utifrån något skilda perspektiv. Nackdelen med djupintervjuerna är att de intervjuade 

formulerar sin syn på ämnet religion och delvis formativ bedömning, men de fokuserar på 

ämnet i allmänhet och inte enbart det formativa förhållningssättet. 

 

Hade jag fått tillfälle att göra om enkätundersökningen och intervjuerna, så hade jag lagt till 

några frågor som har en direkt koppling till mina teoretiska utgångspunkter. Jag skulle ha 

kunnat utökat studien genom att hämta in fler svar från elever och lärare.  

5.3. Empirisk reflektion 

Williams bok om formativ bedömning (2015) och Svanelids bok om de fem förmågorna 

(2014) och undervisningsmetoder gav möjligheter till att upptäcka utvecklingspotentialen i 

undersökningsmaterialet. Då jag valt Dylan Williams (2015) och Göran Svanelids (2014) 

metoder som empirisk utgångspunkt för min studie, så har jag utgått från deras perspektiv på 

formativ bedömning och väsentliga förmågor. De är övertygade om att deras synsätt är det 



 

35 
 

rätta och det finns naturligtvis kritiker till det som dessa båda forskare kommit fram till och de 

kritiska rösterna har inte fått så stort utrymme. Om jag ska jämföra resultatet i min studie med 

tidigare forskning, så kan jag se många likheter. Att undervisningen har en mer resonerande 

karaktär än tidigare, men att världsreligionerna och dess betydelse fortfarande utgör kärnan i 

undervisningen.  

Conroy pekade i sin brittiska studie (2013) på samma problem som Kittelmann Flensner 

(2015) nämligen att ämnets fokus ofta hamnar på attityder istället för olika perspektiv på tro. 

Lärarna behöver bygga upp ett sådant klimat så att det är okej att betrakta alla olika sätt att 

tro, utifrån olika perspektiv. Det är ingen enkel nöt att knäcka, då klassrummet ofta fylls av 

elever med olika religiösa utgångspunkter. Det kan vara svårt att lyfta kritiska ståndpunkter i 

sådana situationer (Conroy, 2013, s.115). Jag har utifrån den här studien fått uppfattningen om 

att ett arbete med ett formativt förhållningssätt skulle kunna underlätta för en sådan här 

undervisning. 

 5.4. Avslutande reflektioner 

 

Studien har väckt tankar om alternativa och kompletterande undervisningsmetoder som skulle 

kunna vara lämpliga att använda sig av för att kunna använda sig av ett formativt 

förhållningssätt för att ge eleverna verktyg att förstå världsreligionernas olika perspektiv. 

Denna studie har främst lagt fokus på religionsämnet och sekularisering kopplat till ett 

formativt förhållningssätt. Det skulle vara intressant att genomföra en liknande studie där 

andra teoretiska utgångspunkter skulle ha kunnat kopplas ihop med fler moment i 

religionsundervisningen. 

 

Detta processinriktade lärande lämpar sig för att skapa förståelse för världsreligionernas 

olikheter. Då arbetet bygger på mycket feedback och att du både som lärare och elev kan få 

upp ögonen för detaljer som kan nyanseras och bearbeta under arbetsprocessen. Detta arbete 

är något som både den intervjuade läraren och den ämnesansvariga betonar som en viktig del 

av arbetet kring religionsundervisningen. 
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Dagens skola handlar mycket om betyg och bedömning, vilket i praktiken innebär att 

eleverna får en summativ prognos som visar hur de ligger till utifrån det rådande 

betygssystemet. Om du bara lämnar denna summativa prognos, så får du inte med dig 

någonting som kan hjälpa dig att utveckla dina förmågor i det aktuella ämnet. Om du istället 

använder den summativa bedömningen med sin medföljande prognos av den nivå du befinner 

dig på för tillfället och att du använder denna för att reda ut vilka moment som du skulle 

kunna utveckla och att du ges konkreta tips på hur du kan utveckla dina kunskaper i dessa 

moment. Det är dock så att om bedömningen är avsedd att fungera formativt bör det finnas en 

viss form av generalisering i lärandemålen och framgångskriterierna (William, 2015, s. 58). 

Feedback ges skriftligt eller muntligt från dig som lärare, du kan också får en god hjälp av en 

kamratrespons. Det är viktigt att du som lärare bygger förtroende med din feedback, så att 

eleverna tar till sig av den information som förmedlas. I detta fall så kan din självvärdering 

också bidra till att ge dig ökade kunskaper i ämnet som skulle kunna leda till att du utvecklar 

en djupare förståelse för hur du ska kunna arbeta vidare för ytterligare utveckling i ämnet. 

Avsikten är att ta reda på vad som behöver göras för att arbetet ska bli bättre. En risk med det 

formativa arbetet kan bli att du som lärare enbart ger en feedback och ber eleven lösa 

uppgiften utifrån den utan att granska om det har skett en egentlig utveckling. Denna risk 

finns också om eleven gör en självvärdering, utan att riktigt ha identifierat vilket behov som 

krävs för utveckling ämnet och att du som lärare ”köper” elevens bedömning och ber den 

jobba efter den, utan att du som lärare har identifierat problemet (William, 2015, s. 225). 

 

Utmaningen då det gäller ett didaktiskt förhållningssätt i religion handlar om att religion utgår 

från ett sätt att tro, det kan då vara svårt att göra en avgränsning i vad som är relevant och inte 

relevant utifrån en diskussion utifrån en specifik religion.  

 

Något som underlättar i det formativa arbetet är att den hjälp som ges tack vare Svanelids 

identifikation av de generella förmågorna i de långsiktiga målen i syftestexten samt i 

kunskapskraven. Förmågorna finns även i det centrala innehållet. Det ska gå att identifiera 

förmågorna i målen, dels ska de kunna utvecklas i undervisningen och vara bedömningsbara. 

En strukturerad undervisning kännetecknas av tydliga mål, stark återkoppling till elevernas 

lärande, mycket dialog, utmanande frågor och uppgifter samt begripliga kunskapskrav. Olika 

strategier och stödstrukturer används för att underlätta elevernas förståelse och lärande. Att ge 
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elever tid till att samtala och tänka, själva och tillsammans med andra, och kombinera detta 

med att låta dem ta hjälp av olika strategier, kan sammantaget ha positiva effekter på deras 

lärande. Det som ska bedömas måste eleverna få utveckla och visa i samband med 

undervisningen. Det innebär att kursplanerna påverkar olika didaktiska val som läraren gör. 

Kunskapskraven kommer att påverka lärarnas pedagogiska planering eftersom elever på 

lektionstid måste visa på vilken nivå deras resonemang ligger.  Förmågorna – analys, 

kommunikation, begrepp, procedur och metakognition är centrala delar av kursplanens 

kunskapskrav, de lämpar sig för att jobba processinriktat och formativt (Svanelid, 2014, s. 20 

- 23, 34) 

En risk med det formativa arbetet kan bli att du som lärare enbart ger en feedback och ber 

eleven lösa uppgiften utifrån den utan att granska om det har skett en egentlig utveckling. 

Denna risk finns också om eleven gör en självvärdering, utan att riktigt ha identifierat vilket 

behov som krävs för utveckling ämnet och att du som lärare ”köper” elevens bedömning och 

ber den jobba efter den, utan att du som lärare har identifierat problemet. 

 

Samhället är idag sekulariserat och ett stort fokus inom religionsämnet ligger idag på 

undervisningen om världsreligionerna och det gör att den mediala speglingen av religionerna 

ger ett utrymmer för diskussioner och debatt kring etiska frågor som rör religionerna. Då 

islam är en religion som får mest utrymmer i media, ofta med negativa utgångspunkter så 

finns det en tendens att diskussionerna kring islams status får en starkare laddning en 

diskussionerna om förhållningssätt till de andra världsreligionerna. När man kikar närmare på 

elevernas svar i undersökningen, så ser man att en majoritet av de som svarat uppskattar 

undervisningen om världsreligionerna mest. Det skulle kunna ha att göra med att en stor del 

av undervisningen utgår från deras innehåll och att det är tydligt att alla världsreligioner ska 

ges lika stort utrymme i undervisningen.  

 

Även om innehållet i kursplanen kan ifrågasättas då det gäller formuleringen där 

kristendomen fortfarande får ett centralt utrymme, så är inte känslan att dagens undervisning 

ger kristendomen mer utrymme en någon av de andra religionerna. Men i ett arbete utifrån 

världsreligionerna blir ofta kristendomen en utgångspunkt som en modell för att kunna 

jämföra och se samband med de andra världsreligionerna. Det bli naturligt då undervisningen 

bedrivs i ett land med kristendomen som statsreligion. Flera av eleverna i undersökningen 
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svarade att de uppskattade muntlig feedback och i ett arbete med exempelvis 

världsreligionerna kan det vara en fördel att ha en religion att utgå ifrån, för att kunna vara 

konkret i sådan feedback. 

Sammanfattning 

 

Syftet med den här studien var att ta reda på hur synen på ämnet religion har förändrats i det 

sekulariserade samhället och om det formativa förhållningssättet är en bra metod för att skapa 

förståelse för religioners olikheter. För att undersöka detta har jag genomfört en 

enkätundersökning bland elever i år 7 - 9 och två strukturerade intervjuer med en legitimera d 

lärare i religion och med den ämnesansvariga för det nationella provet i religion. Resultatet av 

enkätundersökningen visade att majoriteten av eleverna varken tyckte att religionsämnet var 

roligt eller tråkigt. De flesta av eleverna tyckte bäst om att läsa om världsreligionerna. När de 

fick frågan om olika undervisningsupplägg, så var det en majoritet som föredrog muntliga 

diskussioner och på frågan om vilken typ av feedback som de fördrog, så svarade de flesta 

eleverna muntlig feedback. 

 

Resultatet av de strukturerade intervjuerna visar att den ämnesansvarige för det nationella 

provet i religion och den legitimerade läraren i religion i huvudsak var överens i sina svar. 

Både delade uppfattningen om att bryta ner och konkretisera kunskapskraven för att 

underlätta för eleverna i deras undervisning. De lyfte också fram vikten av att arbeta med 

elevexempel för att synliggöra progressionen. Den ämnesansvarige för det nationella provet i 

religion lyfte också fram att ett arbete utifrån matriser kan vara ett bra verktyg för att 

synliggöra lärprocessen och elevernas progression. 

 

I studien så har jag konstaterat att det formativa förhållningssättet och den reflexiva 

självbedömningen kan bidra till att ringa in elevernas förståelse för ämnet. Det kan i sin tur ge 

läraren verktyg för att kunna pejla av de moment som krävs för att hjälpa eleverna att lära in 

nya perspektiv av religionsundervisningen.  

 

När eleverna väl har blivit förtrogna med sig egen inlärningsprocess, så ökar sannolikt även 

motivationen för ämnet. Detta arbete kan bidra till att skapa en förståelse för andra sätt att tro, 
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då eleverna själva kan känna av de olika momenten som ingår i att kunna resonera och 

problematisera utifrån olika ämnesområden. 

 

För att ringa in mina frågesvar utifrån mina teoretiska utgångspunkter valde jag att använda 

mig av en diagnostiserande inramningsmodell. Inför min analys så reducerade jag och 

sorterade mitt undersökningsmaterial utifrån mina teoretiska utgångspunkter för att på så vis 

kunna få en hanterlig och överskådande överblick. (Esaisson, 2003, s. 57).  

 

Jag konstaterade att en avgränsad och muntlig feedback skulle göra att det processinriktade 

och formativa arbetet skulle kunna bidra till en ökad förståelse av sin egen inlärningsprocess. 

Min uppfattning är att en ökad insikt av sin egen inlärning gör att du lättare kan ta till dig 

olika typer av undervisningsinnehåll. En sådan förmåga skulle då kunna ge förutsättningar för 

en ökad förståelse för olika sätt att tro i det sekulariserade samhället. 
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Bilagor  
 

Bilaga 1.  

Enkätundersökning 

 

Frågor om ämnet religion 

 

1.Vad tycker du om ämnet religion? 

o Roligt  

o Varken roligt eller tråkigt  

o Tråkigt 

 

 

2.Vilket av följande temaområden inom ämnet religion tycker du bäst om? 

o Identitet och livsfrågor 

o Världsreligionerna 

o Etik och moral 

o Nya religiösa rörelser och andra livsåskådningar 

 

3.Hur vill du att undervisningen i religion ska se ut? 

o Lärarlett med mycket genomgångar 

o Mycket eget arbete med handledning av läraren 

o Mycket diskussionsbaserat i smågrupper 

o En variation av alla tre momenten 

 

4.Vilket sätt att visa dina kunskaper i religion föredrar du? 

o Prov 

o Inlämningsuppgift 

o Muntlig redovisning 

o En variation av alla tre momenten 
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5.Vilken typ av respons föredrar du för att kunna utvecklas på bästa sätt i ämnet? 

  

o Skriftlig respons som visar vad jag kan bli bättre på 

o Provbetyg med markerade kunskapskrav som har uppfyllts 

o Muntlig respons som förklarar vad jag kan bli bättre på 

  

Bilaga 2.  

Strukturerad intervju med legitimerad lärare i religion  

 

Frågor om ämnet religion 

 

1. Hur tycker du att undervisningen i religion för år 7 - 9 bör utformas för att nå bästa 

möjliga resultat?  

 

2. Vilket är det bästa sättet att medvetandegöra eleverna om progressionen i 

kunskapskraven?  

 

3. Hur tycker du att eleverna ska få feedback i ämnet för att bli medvetna om sin egen 

lärprocess och ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i ämnet?  

 

4. Vilket eller vilka kunskapskrav är svårast att göra bedömningsbara uppgifter i 

ämnen?  

 

5. Ser du någon möjlighet att använda resultatet av det nationella provet i religion för 

formativt arbete? Varför/ varför inte?  
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Bilaga 3.  

Strukturerad intervju med ämnesansvarig för nationella provet i religion 

 

Frågor om ämnet religion 

 

 
 

1. Hur tycker du att undervisningen i religion för år 7 - 9 bör utformas för att nå bästa 

möjliga resultat?  

 

2. Vilket är det bästa sättet att medvetandegöra eleverna om progressionen i 

kunskapskraven?  

 

3. Hur tycker du att eleverna ska få feedback i ämnet för att bli medvetna om sin egen 

lärprocess och ges bästa möjliga förutsättningar att utvecklas i ämnet?  

 

4. Vilket eller vilka kunskapskrav är svårast att göra bedömningsbara uppgifter i 

ämnen? Varför upplever du att just dessa är svåra?  

 

5. Ser du någon möjlighet att använda resultatet av det nationella provet i religion för 

formativt arbete? Varför/ varför inte?  

 


