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Sammanfattning 

Religionskunskap är ett brett och komplext ämne, som behandlar såväl kunskap om religioner 

och livsåskådningar, som livsfrågor, identitet och etik. I dagens skola där mångfalden av religioner 

bland eleverna blir alltmer påtaglig, skiftar religionsundervisningen form efter dess förutsättningar 

hos såväl pedagoger som elever. Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar 

om möjligheter och svårigheter med att skapa en autentisk och elevcentrerad 

religionsundervisning på mellanstadiet. Studiens frågeställningar som ytterligare ringar in syftet 

var: hur beskriver pedagoger möjligheter och svårigheter med att bedriva religionsundervisning i 

autentiska miljöer? Hur beskriver pedagoger möjligheter och svårigheter i arbetet för en 

elevcentrerad religionsundervisning? I vilken utsträckning anser pedagoger att de egna 

ämneskunskaperna räcker till för att skapa en autentisk och elevcentrerad religionsundervisning? 

Dessa frågor har besvarats genom samtalsintervjuer med fem pedagoger inom en mindre 

kommun i mellersta Sverige. Intervjuerna har sammanfattats och analyserats gentemot varandra 

för att urskilja likheter och skillnader. Resultatet har tematiserats efter frågeställningarna och 

därefter analyserats och diskuterats. Det framkom att pedagoger överlag upplever positiv attityd 

till religionsämnet, vilket kan påverkas av elevernas upplevda intresse för det. Klasser med stor 

variation i religionstillhörigheter, där religionen utövas vardagligen av många elever, verkar te sig 

som positiva autentiska miljöer för religionsundervisning. Där finns stora möjligheter till elevers 

delaktighet i religionsundervisningen och autentiska upplevelser. Den nämnda svårigheten med 

autentiska miljöer som framkom i studien var föräldrars motvilja till att låta elever besöka heliga 

rum som inte tillhör deras religion. Pedagogerna i studien använder sig av elevers förkunskaper, 

studiebesök och baserar religionsarbetet på diskussioner och grupparbeten med målet att 

levandegöra religionen för eleverna. Där studiebesök inte varit möjligt har pedagoger istället 

bjudit in föräldrar eller andra religionsutövare att besöka skolan. Pedagogerna uttrycker 

ambitionen att verka mot en mer elevcentrerad undervisning, trots att begrepp som livsfrågor och 

etik verkar sakna en större plats i religionsundervisningen. Slutsatsen i studien var att 

pedagogerna såg religionsämnet som fullt av möjligheter för elevnära lärande och utveckling 

genom interaktion och där särskilda svårigheter i ämnesarbetet för autenticitet och elevcentrerat 

lärande inte framkom.  

 

 

Nyckelord: Religionsundervisning, livsfrågor, autenticitet, elevcentrering, grundskola, pedagogers uppfattningar 
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1. Inledning 

Nu börjar det dra ihop sig. Nästan fyra års studier på lärarprogrammet vid Uppsala Universitet 

håller på att avslutas med denna uppsats. Jag har under hela utbildningen fasat för denna termin, 

då jag aldrig haft någon självklar idé om vad mitt uppsatsämne skulle vara. Under utbildningens 

gång var det en 7,5-poängs kurs i religionskunskap som väckte mitt intresse. Religionskunskap är 

ett ämne som alltid varit intressant för mig, men som ur en lärares synvinkel plötsligt kändes som 

ett mer problematiskt ämne att tackla än vad jag hade kunnat tro. 

Religionskunskapen är ett speciellt ämne, inte bara för att det är en del av skapandet av vår 

kultur och våra föreställningar, utan också för att vi människor idag möter en enorm variation av 

religioner. Religioner kan inte längre kopplas till enstaka geografiska platser utan har spridit sig 

världen över och därmed är religionerna också i ständig förändring då de anpassas till det 

samhälle de existerar i.  

Religionsämnet i skolan kan därför utgöra en utmaning för pedagoger idag, då vi möter elever 

som lever i sina religioner och därför har kunskaper som vi som pedagoger inte har. Frågan om 

hur vi som pedagoger hanterar detta blir därför intressant. Skolan får rollen av en mötesplats för 

elever med varierande religiösa bakgrunder, vilket kommer att påverka religionsundervisningen 

och även religionens roll inom skolans alla delar. Med denna uppsats är förhoppningen att mina 

kunskaper om detta ska fördjupas och att jag får en inblick i vad som väntar mig i det kommande 

arbetslivet.  

Jag vill varmt tacka alla pedagoger som har ställt upp på intervjuer för denna studie och 

därmed gjort den möjlig att utföra. Jag vill även tacka min handledare Germund Larsson för den 

hjälp jag fått under arbetets gång.  Tack också till familj och vänner som stöttat mig under tiden. 

Ett särskilt tack ska riktas till min sambo, som har stått ut med mitt studerande och stressande i 

alla dessa år. 
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2. Bakgrund 

 

Religionsämnet är och har varit ett oerhört omdebatterat skolämne, vilket grundar sig i att 

religion är något personligt som elever bär med sig hela tiden och som påverkar deras sätt att 

agera mot och tolka omvärlden (Hoosain & Salili, 2006, s. 217). Religionen kan på så sätt vara ett 

känsligt ämne då det ligger så nära individens inre, men närheten till individen kan också vara 

positivt för att bygga broar mellan undervisningen och elevernas tankevärldar, vilket idag är en 

väsentlig del i undervisningen. Religionskunskapen i skolan har inte för syfte att ersätta individers 

personliga livsåskådningar, utan den objektiva religionsundervisningen ska bjuda in eleverna att 

diskutera religionens komplicerade natur och vidga deras perspektiv (Hoosain & Salili, 2006, s. 4).  

Undervisningen i religionskunskap har med tiden sedan skolan förstatligades 1842 genomgått 

många förändringar, som i början grundade sig i konflikter mellan kyrkan och samhället om 

utformningen av skolan (Olivestam, 2006, s. 12). Ämnet har gått från att ha haft 

undervisningsfokus på biblisk historia och katekes till kristendomskunskap för att därefter 

utvecklas till religionskunskap där människors livsfrågor har en stor roll (Hartman, 2000b, s. 217). 

Det var i 1962 års läroplan som undervisningen skulle karaktäriseras av objektivitet och i 1969 års 

läroplan skiftade religionsämnet namn från kristendomskunskap till religionskunskap, för att 

nämna några viktiga förändringar som påverkat undervisningen i religion (Osbeck, 2006, s. 86; 

Hartman, 2000b, s. 220).  

I samband med 1969 års läroplan fick religionsämnet inte enbart en ny beteckning utan 

livsfrågetillskottet påbörjar en förskjutning från en stoffcentrerad undervisning mot en mer 

elevcentrerad sådan. Religionsundervisningen pendlar mellan dessa centreringar och det kan 

diskuteras om livsfrågorna infördes i läroplanen för att fungera som ett verktyg för pedagoger att 

uppnå balans emellan dessa (Falkevall, 2010, s. 63; Falkevall, 2013, s. 28-29).  

Det talas också om att stoffmängden ökat i och med den nyaste läroplanen för grundskolan, 

då antalet religioner som ska behandlas i undervisningen ökat till att inkludera alla fem 

världsreligionerna såväl som andra livsåskådningar (Falkevall, 2013, s. 92). En ökad stoffmängd i 

undervisning om religioner och livsåskådningar kan medföra att det lämnas mindre plats för 

livsfrågor i undervisningen, vilket i sin tur kan göra att balansen mellan stoffcentrering och 

elevcentrering inte blir jämn.  

Religionskunskapen har ett brett innehåll där världsreligionerna och andra livsåskådningar i 

skolans undervisningsvärld utgör en stor del. För att undervisningen om religioner inte enbart ska 

utgöra en faktainlärning, som kan fungera exotiserande och därmed oknutet till elevers världar, 

bör elever inte bara få lära om religioner utan också lära av religioner. Att lära av religioner 

innebär möjligheten för elever att koppla sina egna tankar och livsfrågor till det som möter de i 

den aktuella religionen och därmed kan en empatisk förståelse skapas för religionen (Furenhed, 
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2000, s. 117). Detta kan vara en av religionskunskapens största utmaningar för pedagoger, men 

vikten av att arbeta för ett accepterande förhållningssätt kan i dagens multireligiösa samhälle vara 

nödvändigt för att motverka uppkomsten av fördomar.  

Trots att det ter sig som att stoffmängden om världsreligioner har ökat i den nya läroplanen 

för grundskolan, skriver Löfstedt (2012) om att religionsämnet idag inte enbart handlar om 

världsreligionerna utan också om att få tillfällen att dyka ner i djupare livsfrågor (s. 51). Löfstedt 

skriver vidare att livsfrågor är något som elever efterfrågar, men som det verkar vara brist på i 

undervisningen (ibid.). Hartman (2000a) definierar livsfrågor på detta sätt:  

”En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors liv och för tillvaron i stort. 
En livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av 
världen och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort” (s. 71).  

Livsfrågor kan alltså förstås som frågor som ställs för att söka möjliga svar och de reflekterar 

vad elever har upplevt och de ligger därför väldigt nära eleven (ibid. s. 70). Att diskutera 

livsfrågors roll i undervisningen blir intressant för denna studie för att fundera kring hur 

livsfrågor påverkar och utformar undervisningen, om de skapar en undervisning balanserad 

mellan elevcentrering och stoffcentrering eller om livsfrågorna drar undervisningen åt något av 

dessa håll.  

Det centrala innehållet som ska bearbetas i religionsämnet i årskurs 4-6 idag uttrycks i 

kursplanen under fyra rubriker; religioner och andra livsåskådningar, religion och samhälle, 

identitet och livsfrågor och etik (Lgr11, 2011, s. 188-189). Av erfarenhet från praktikperioder 

under min egen utbildnings gång har jag hört mer om undervisningsfokus mot de fem 

världsreligionerna och mindre fokus mot att lägga tid i undervisningen till identitet, livsfrågor och 

etik. I läroplanen för grundskolan uttrycks det att:  

”Undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet 
och sitt etiska förhållningssätt” (Lgr11, 2011, s. 186).  

”Eleverna ska ges förutsättningar att utveckla sin förmåga att reflektera över livsfrågor 
och sin egen och andras identitet” (Lgr11, 2011, s. 186). 

Eleverna ska alltså utöver en ökad stoffmängd gällande världsreligionerna och andra 

livsåskådningar, religion i samhället och diskussioner om etik och moral få möjlighet att bearbeta 

livsfrågor i ett, för eleven, nära sammanhang då ord som identitet och eget förhållningssätt vägs 

in i kursplanen. Det blir intressant att studera hur pedagoger tänker kring utformningen av 

religionsundervisningen gentemot hur de tolkar kursplanen i religion, för att få en bild av hur 

arbetet med religion kan te sig i grundskolan. 
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3. Litteraturöversikt 

3.1 Tidigare forskning 

 

Björn Falkevall har i sin intervjustudie om livsfrågors plats i religionskunskapen format en 

fyrfältsmodell för tolkning av hur livsfrågor kan arbetas med i religionsundervisningen. De fyra 

fälten inkluderar ämnescentrering gentemot elevcentrering och begränsat stoffurval gentemot 

öppet stoffurval (Falkevall, 2010, s. 64). 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

Bildkälla: Falkevall, 2010, s. 64. 

Denna fyrfältsmodell kan användas för att analysera om fokus i undervisningen ligger på att 

utgå ifrån ett ämnesstoff, i begränsad eller öppen form i val av stoff, eller om fokus ligger på att 

utgå från eleven och om elevens erfarenheter ska kopplas samman med ett begränsat eller öppet 

stoffval. Det begränsade stoffurvalet betyder i denna modell utgångspunkt ifrån kristendomen 

och de övriga världsreligionerna och det öppna stoffurvalet är stoff som hämtas mer fritt från 

andra livsåskådningar (Falkevall, 2010, s. 64-65).  

Falkevall (2010) skriver om livsfrågor att de kan användas som redskap för att skapa 

kopplingar mellan eleverna och religionsstoffet. Han menar att livsfrågor kan hjälpa till att 

språkligt översätta gamla religioners och traditioners språk för att elever ska kunna relatera till hur 

olika människor och religioner kan tänka om samma slags frågor (Falkevall, 2010, s. 83). Falkevall 

(2010) får i sin analys av tidigare kursplaner fram att arbetet med livsfrågor ska koppla till, för 

eleven, aktuella frågor och ämnen (s. 84). Då uppstår enligt honom två frågor om hur arbetet 

med livsfrågor i praktiken ska gå till: ska elevernas egna erfarenheter vara utgångspunkten i 

livsfrågearbetet (fält 3 och 4 i fyrfältsmodellen) eller ska utgångspunkt ligga i ämnesstoffet och 

sedan anknytas till eleverna (fält 1 och 2 i fyrfältsmodellen) (Falkevall, 2010, s. 86)? Ser vi till 

kursplanen för religionskunskap i Lgr11 ska såväl stoff som elevnära frågor ges utrymme, men 

hur mycket utrymme och vilken som ska utgås ifrån framkommer inte.  
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Några intervjupersoner i Falkevalls (2010) studie motiverar användningen av livsfrågor i 

undervisningen med att eleverna i det sekulariserade Sverige inte har några referenspunkter att 

utgå ifrån gällande religioner idag, då religionen inte finns i deras liv på ett sätt som de kan 

anknyta till. Det som framkommer är att livsfrågorna behövs för att eleverna ska kunna skapa en 

förståelse för religioner och vad religion betyder i andras liv (Falkevall, 2010, s. 103-104). 

Huruvida pedagogerna i denna studie har samma uppfattningar om elevernas avstånd ifrån 

religionen återstår att se. Det verkar dock som att livsfrågor kan agera som en mötespunkt där 

eleverna kan förenas med religionsstoffet (Falkevall, 2010, s. 127). Att enbart utgå ifrån livsfrågor 

som för stunden är aktuella för eleven leder dock inte undervisningen framåt utan livsfrågorna 

bör också kopplas till ämnesstoffet för att nå utveckling från ett individuellt sammanhang till ett 

större sammanhang (Falkevall, 2010, s. 111).  

Om livsfrågor ska kunna användas för att skapa en balans mellan stoff och elev, krävs det att 

eleverna har liknande förutsättningar för diskussion och arbete med livsfrågor. 

Erfarenhetsskillnader elever emellan, gällande livs- och religionserfarenheter, kan påverka 

enskilda elevers förutsättningar för att denna bro mellan stoff och elev ska kunna byggas 

(Falkevall, 2010, s. 145). För att kunna arbeta utifrån, för eleven, aktuella frågor krävs det också 

att eleverna har aktuella frågor som kan arbetas kring, för att livsfrågorna ska leda till väsentliga 

ämnesrelaterade diskussioner och inte bara svammel (Falkevall, 2010, s. 148). 

Lärarens utbildningsbakgrund och även hur läraren är som person är något som påverkar och 

utformar undervisningen. Läraren behöver själv ha reflekterat och mentalt arbetat kring livsfrågor 

för att kunna lära ut om dem. Den utbildning i religion som läraren själv har påverkar hur läraren 

kommer att lära ut om ämnet och vad och vem denne lägger fokus på (Falkevall, 2010, s. 118). 

Detta kan kopplas inte enbart till arbete med livsfrågor, utan även till det generella arbetet med 

religionsundervisning, där lärarens bakgrundskunskaper och erfarenhet kommer att styra 

undervisningen åt något av de fyra fälten i Falkevalls (2010) tankemodell (s. 64). Förhoppningen 

är att tankemodellen ger en vägledande bild av i vilka riktningar pedagoger arbetar med 

religionsundervisningen och kanske desto mer intressant, vilka riktningar som inte arbetas åt.  

Christina Osbeck (2006) har i sin studie Kränkningens livsförståelse – en religionsdidaktisk studie av 

livsförståelselärande i skolan intervjuat 51 elever för att skapa en bild av livsförståelselärandet som 

pågår inom skolan (s. 166). Syftet med Osbecks avhandling är att beskriva hur livsförståelse 

konstrueras och rekonstrueras bland unga människor inom skolans ram samt att beskriva hur 

rekonstruktionen kan gå till (Osbeck, 2006, s. 80). För att analysera hur elevers livsförståelse 

konstrueras granskar Osbeck elevers utsagor om kränkningar, då hon med ett kritiskt perspektiv 

fokuserar på att identifiera problem att grunda sin analys på (ibid. s. 50). 

Osbecks analyser av livsförståelsekonstruerande i intervjuerna resulterar i identifierandet av tre 

livsförståelsediskurser, där den dominerande diskursen i såväl undervisnings- som i 

kamratsammanhang utifrån intervjuerna är ”Livet som anpassning till förmån för individuell 

konkurrens” (ibid. s. 202). Diskursnamnet syftar på att anpassning till de ramar som finns runt 
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individen kan ses som en förutsättning för att bli konkurrenskraftig som människa. Mer konkret 

menar elever som intervjuats att det är viktigt att bli accepterad inom de rådande ramarna, men 

också att göra sig populär som en stark individ (ibid. s. 238). Livsförståelsen konstrueras i 

kollektiva sammanhang. Elevers livsförståelse formas av relationerna mellan elev-elev och elev-

lärare i skolans levda normer för dessa relationer (ibid. s. 245).  

Den fjärde delen i Osbecks (2006) avhandling blir desto mer intressant för min studie då den 

studerar hur religionskunskapsämnet kan bidra till rekonstruktionen av livsförståelse hos elever, 

genom en studie av läroboken Religion och liv (s. 313). Osbeck (2006) kommer fram till att 

religionslitteratur, där syftet är att lära om religioner, inte på samma sätt kan bidra till att ge elever 

en bredare språklig repertoar om livsförståelse som i litteratur där elever kan lära av religioner (s. 

323). Religionsämnet i skolan kan hjälpa elever att utveckla språk som utvecklar deras 

diskussioner om livsförståelse och livsfrågor och som kan hjälpa till att göra livet mer begripligt 

(ibid. s. 330). Osbecks (2006) analys av läroboken Religion och liv leder till slutsatsen att stoffets 

informativa natur gör att elevers inlärning blir mer faktabaserad än färdighetsbaserad (s. 362).  

Osbecks (2006) skriver att:  

”Religionskunskapsämnet … syftar inte bara till att eleverna lär sig OM religion 
utan också AV” (s. 153).  

Detta bildar en utgångspunkt för min studie att reflektera över om och i så fall på vilka sätt 

som elever idag får möjlighet att lära av religioner och om pedagogers tankar om 

religionsundervisning ger elever en chans att lära om eller av religioner. Vad pedagoger väljer att 

lägga fokus på i undervisningen kan påverka om elever lär sig av eller om religioner. Med detta 

som bakgrund kommer jag i studien att diskutera dels vilket av dessa två som pedagogernas egna 

uppfattningar om religionsundervisningen lutar åt samt om det kan skapa en grund för autentisk 

och elevcentrerad undervisning eller inte.  

Osbecks (2006) avhandling bidrar också med bakgrundskunskap om hur livsförståelse kan ta 

sig uttryck hos elever och hur den kan rekonstrueras i relationer inom skolan. För att studera 

möjligheter till elevnära religionsundervisning i min studie kan kunskap om elevers livsförståelse 

skapa en grund för hur broar kan byggas mellan elev och ämne, samt hur språkutveckling inom 

ämnet kan bidra till att elever ges verktyg att skapa förståelse för sitt eget och andras liv. 

3.2 Teoretiska begrepp och perspektiv 

Jag kommer i detta avsnitt att redogöra för de teoretiska perspektiv och begrepp jag använder 

i min studie. Då jag i min studie vill undersöka möjligheter till en religionsundervisning som utgår 

ifrån eleverna och där elever kan lära i autentiska sammanhang, kommer jag att presentera 

begreppen autentiska/artificiella lärmiljöer och livsfrågor, där livsfrågor kan ge pedagoger 

möjligheter att knyta undervisningen till elevernas erfarenheter. Jag kommer vidare i min studie 
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att analysera pedagogernas utsagor ur ett sociokulturellt och socioreligiöst perspektiv, som även 

de redogörs för under detta avsnitt.  

Det talas inom religionsundervisningen om autentiska eller artificiella inlärningsmiljöer. Ett 

sätt för pedagoger att göra religionen mer levande för elever och knyta an till deras världar är att 

låta de besöka autentiska, religiösa rum. Studiebesök till en kyrka eller moské är något som kan 

kategoriseras som en autentisk miljö, där möjligheten också finns att möta autentiska människor 

kopplade till den religionen. Motsatsen till den autentiska miljön är den artificiella och 

instrumentella där anknytningen till eleverna saknas och undervisningen baserar sig på 

kunskapsöverföring (Olivestam, 2006, s. 60-61).  

Begreppen autentiska och artificiella lärmiljöer kommer i studien att användas för att diskutera 

kring pedagogernas utformande av undervisningen och huruvida eleverna utsätts för autentiska 

eller artificiella miljöer, material och personer eller inte.  

1960-talets läroplaner för grundskolan kom med de största förändringarna i kursplanen för 

religionskunskap och en av dessa var införandet av livsfrågor, som sedan dess har varit en viktig 

del av religionskunskapen (Löfstedt, 2012, s. 51). Livsfrågor är ett begrepp som kommer att 

användas i denna studie och jag kommer att utgå ifrån vad Malin Löfstedt skriver om livsfrågor. 

Malin Löfstedt är lektor i religionsdidaktik och etik och har deltagit i att formulera den nuvarande 

kursplanen i religionskunskap. Löfstedt (2012) skriver om att livsfrågor inte verkar ha etablerats 

som en del av religionsundervisningen än idag, men att det finns anledning att ge plats åt dem i 

undervisningen (s. 51.). En av anledningarna hon nämner är att livsfrågor gör att fokus i 

undervisningen landar på eleverna och därmed blir utgångspunkten i undervisningen elevernas 

föreställningsvärldar och livsförståelse (Löftsedt, 2012, s. 59). Varför jag väljer att använda 

Löfstedt i denna studie är för att livsfrågor enligt henne är en väg till att nå en mer elevcentrerad 

undervisning. Därför blir det intressant för min studie att med bakgrund i detta reflektera över 

om livsfrågor har en roll i religionsämnet hos de pedagoger som deltar i studien.  

Löfstedt (2012) diskuterar vidare kring vad avsaknaden av livsfrågor i undervisningen kan bero 

på, där en av punkterna som tas upp handlar om pedagogers prioritering av världsreligionerna i 

undervisningen (s. 59). Att pedagogen själv väljer fokus och material för sin undervisning utan 

elevers påverkan, gör att undervisningen ger mycket utrymme åt religionerna och livsfrågorna, 

och de för eleverna aktuella frågor, hamnar i skymundan (Olivestam, 2006, s. 50). Huruvida 

pedagoger lägger mer fokus på livsfrågor i undervisningen idag återstår att undersökas. Om 

livsfrågor till stor del fortfarande saknas i undervisningen vore det intressant att komma åt 

möjliga anledningar till detta.  

Begreppet livsfrågor kommer att användas i denna studie dels för att analysera om 

pedagogerna i studien använder begreppet, hur de i så fall resonerar kring begreppet och dess 

betydelse för att knyta religionsundervisningen till elevernas erfarenheter.  

Denna studie tar sin utgångspunkt i ett sociokulturellt perspektiv på lärande, som från tidig 

början förespråkades av Lev Vygotskij (1896-1934). Det sociokulturella perspektivet utgår ifrån 



12 
 

tanken att människan utvecklar det individuella lärandet i sociala sammanhang, där omvärlden 

blir sammanhanget som individen tolkar och utvecklas i (Säljö, 2010, s. 66). Människor behöver 

alltså befinna sig i rum där interaktion med andra människor är möjlig och där kunskapsutbyten 

kan ske. En viktig punkt i detta perspektiv är att samspelet mellan människor inte utgör ett stöd 

för lärande, utan Vygotskij menade att samspelet utgör själva lärandet och utvecklingen 

(Strandberg, 2006, s. 47). Enligt detta perspektiv på lärande bör pedagoger använda interaktionen 

som grund i elevernas lärprocesser, där interaktionen kan ge ämnesstoffet liv och skapas utifrån 

elevernas förutsättningar för att kunna omforma kunskapen tillsammans med varandra.  

För att människor ska kunna interagera med varandra krävs det någon form av språkligt 

utbyte. Det betyder att kommunikation blir kärnan i detta lärande, eftersom det är genom 

förmågan att kommunicera som människan gör sig delaktig i omvärlden och gör kunskapsutbyte 

och utveckling möjligt (Säljö, 2010, s. 37). Eleverna kommunicerar och lär genom användning av 

olika verktyg. Dessa verktyg, artefakter, är materiella föremål som miniräknare och pennor till 

exempel, som utgör en hjälp i lösandet av skoluppgifter (Strandberg, 2006, s. 97). Alla verktyg 

som människor använder, såväl artefakter som kognitiva verktyg som språk och intellekt, tolkas 

och omformas efter människans förutsättningar. Detta kallas för mediering och innebär att vi 

möter och omformar världen med det intellekt vi har med oss, som formats i den kultur och 

bakgrund vi har (Säljö, 2010, s. 81). 

Jag har nu redogjort övergripande för betydelsen av ett sociokulturellt perspektiv och kommer 

nu att koppla ihop detta med begreppet socioreligiöst perspektiv för att rikta in mig på ämnet 

som min studie fokuserar på. Det socioreligiösa perspektiv grundar sig i tankar som Émile 

Durkheim (1858-1917) formulerade om att religionen är starkt kopplad till samhällets karaktär, 

vilket innebär att religion inte kan förstås utan att också analysera de sociala förutsättningar som 

råder (Olivestam, 2006, s. 53). Människor, och därmed även religioner och livsåskådningar, 

förflyttar sig världen över idag, vilket kommer att påverka såväl religionens utövandemöjligheter 

som religionens utveckling.  

Dagens samhällen är, som tidigare nämnts, multireligiösa, där flertal religioner lever sida vid 

sida och sammankorsar varandra i exempelvis skolmiljöer. Religion och samhälle är 

sammanflätade på sätt som gör att det kan vara svårt att skilja dessa åt. Religionen lever hela tiden 

i våra sociala rum, vilket gör att religion och samhälle kontinuerligt påverkar varandra (Furenhed, 

2000, s. 119). Ett socioreligiöst lärande innebär att sammanhanget där lärandet sker är det viktiga, 

det vill säga där diskussion och interaktion skapar lärprocessen snarare än att lärandet blir ett 

resultat av individers produkter (Olivestam, 2006, s. 54). Om fokus i lärandet ska ligga på en 

socioreligiös miljö, skulle det i klassrumspraktiken kunna förstås som att religionsundervisningen 

bör utföras sammanlänkat med diskussioner kopplade till övriga samhällsorienterade ämnen.  

Religionsdiskussioner i dagens klasser är något som bör utföras på varierande sätt och 

pedagoger bör ta hjälp av andra samhällsorienterande ämnen för att diskutera helhetsbilden av 

dagens multireligiösa samhällen och vad det innebär för förändringar för religioner och för 
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människor (Hoosain & Salili, 2006, s. 7). Religionskunskapen i praktiken bör enligt detta grunda 

sig i interaktionella arbetsprocesser med utrymme för diskussioner. Att arbeta tematiskt över de 

samhällsorienterade ämnena ter sig positivt för att sätta in religionskunskapen i en större helhet, 

vilket skulle kunna levandegöra ämnet för eleverna.  

Begreppen sociokulturellt perspektiv och socioreligiöst lärande kommer att användas i min 

studie för att analysera pedagogernas utsagor om religionsundervisningens arbete och 

fokusområden, för att se om deras tankar kring undervisningen reflekterar ett socioreligiöst 

lärande där sammanhanget spelar roll för elevers lärande. Jag kommer att fokusera på 

pedagogernas utsagor om autenticitet och hur de arbetar kring ett autentiskt, elevcentrerat lärande 

och vad lärandet i ett sådant sammanhang kan skapa för förutsättningar för 

religionsundervisningen och elevernas lärande.  
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4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att undersöka pedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter 

med att skapa en autentisk och elevcentrerad religionsundervisning på mellanstadiet. Detta 

undersöks i en kvalitativ studie med intervjuer av ett fåtal pedagoger. Med möjligheter och 

svårigheter vill jag i studien särskilt komma åt möjligheter till autentiska upplevelser inom 

religionsämnet och hur religionsundervisningen kan levandegöras för elever med utgångspunkt i 

elevernas egna erfarenheter. Med frågeställning 1 vill jag utforska pedagoger tankar kring att 

skapa autentiska undervisningssituationer, där exempel på autentiska situationer är studiebesök till 

autentiska rum, besök av personer som utövar olika religioner eller inkluderandet av 

religionsutövande elever i undervisningen för att skapa autentiska klassrumsupplevelser. Med 

frågeställning 2 vill jag komma åt hur pedagoger beskriver sin religionsundervisning och på vilka 

sätt undervisningen kan utgå ifrån elevernas erfarenheter. Med frågeställning 3 vill jag komma åt 

pedagogernas reflektioner kring deras egen ämneskunskap och mer specifikt hur de anser att den 

egna kunskapen kan möta den kunskap som redan finns hos elever i multireligiösa klasser. Jag vill 

här även komma åt om de anser att den egna ämneskunskapen är tillräcklig för att lyckas skapa 

autentiska och elevcentrerade lärsituationer i deras klassrum. 

 

De frågeställningar som syftet mer specifikt kommer att behandla är: 

 

1. Hur beskriver pedagoger möjligheter och svårigheter med att bedriva religionsundervisning 

i autentiska miljöer? 

2. Hur beskriver pedagoger möjligheter och svårigheter i arbetet för en elevcentrerad 

undervisning? 

3. I vilken utsträckning anser pedagoger att de egna ämneskunskaperna räcker till för att skapa 

en autentisk och elevcentrerad religionsundervisning? 
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5. Metod 

I detta avsnitt presenteras den valda metoden för studien. I metodavsnittet kommer urval och 

genomförande av intervjuerna att beskrivas samt vilka material som använts under intervjuerna. 

Hur intervjuerna analyserats och tematiserats framkommer också. Etiska aspekter kommer att 

belysas, liksom den validitet och reliabilitet som studien kan påstås ha.  

5.1 Metod för datainsamling 

Studien syftar till att undersöka pedagogers uppfattningar av möjligheter och svårigheter som 

religionsundervisningen på mellanstadiet kan mötas av. Jag valde intervjumetoden då meningen 

var att få fatt i enskilda människors tankar om religionsämnet och eftersom jag inte på förhand 

kunde förutspå vilka aspekter av religionsämnet som de enskilda pedagogerna hade mest intresse 

av att diskutera. Fördelen med intervjumetoden för denna studie var att kunna ställa följdfrågor 

beroende på den riktning samtalet tog och på vilka erfarenheter av religionsundervisningen som 

pedagogerna delade med sig av under samtalets olika teman.  

Fördelar med att använda samtalsintervjuer som metod är att det finns chans för forskaren att 

anpassa sig till de svar som kommer fram och framförallt till att ställa följdfrågor till svar som är 

särskilt intressanta (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud, 2012, s. 251). Studien utförs 

genom intervjuer med mellanstadielärare från olika grundskolor inom samma kommun. Den 

intervjuform som använts i studien är respondentintervju, eftersom fokus i studien är människors 

egna tankar kring ett ämne. De intervjuade blir därför studiens huvudpersoner och därmed det 

som ska studeras (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud, 2012, s. 228). Mer om 

intervjufrågorna kommer längre fram i detta avsnitt.  

5.2 Urval 

För att samla material till studien har fem pedagoger intervjuats. Alla pedagoger arbetar inom 

SO-ämnet i någon av årskurserna 4-6. Urvalet blev slumpmässigt beroende på vilka pedagoger av 

de tillfrågade som accepterade att delta i studien. Kommunen som studien utförts i är en liten 

kommun belägen i Uppland. Kommunen har, med fristående skolor inräknat, cirka 20 

grundskolor. Pedagogerna som accepterat att delta i studien arbetar på fyra olika kommunala 

grundskolor. Två av pedagogerna arbetar alltså på samma skola och intervjuades vid olika 

tillfällen. Då fokus i undersökningen är individuella pedagogers uppfattningar om 

religionsundervisningen tycks det inte vara en nackdel att två pedagoger var från samma skola. 

 De skolor som pedagogerna arbetar på varierar i storlek och sammansättning. En av de fyra 

skolorna är större, med elever från årskurs 1-9 och är den enda av skolorna som ligger utanför 

kommunens centralort. De tre övriga skolorna ligger i centralorten, en stad med ca 40 000 
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invånare. En av de centrala skolorna har en social sammansättning som skiljer sig markant från de 

andra skolorna, med en . Det är från denna skola som två pedagoger intervjuats.  

Pedagogerna som intervjuades har varierande kön, arbetserfarenhet och utbildning. 

Förhoppningen var att samla in en mindre bredd av olika föreställningar och tankar kring 

religionsämnet som kan finnas hos mellanstadielärare i en mindre kommun. Att endast samla in 

data från en mindre kommun kan ha varit till nackdel för studien då urvalet av intervjupersoner 

blev begränsat. 

5.3 Genomförande 

Vid studiens start kontaktade jag pedagoger och skolor inom den aktuella kommunen via mail, 

där jag presenterade mig själv, studien och studiens syfte. Mailet skickades till samtliga av de 12 

kommunala grundskolorna. Endast fem pedagoger svarade med intresse för studien och dessa var 

dem pedagoger jag intervjuade i studien. I mailet skickades förfrågan om intresse för deltagande i 

studien, information om anonymitet och intervjuns väntade längd. Här framfördes även att 

pedagoger med intresse för deltagande gärna fick ange två tider som skulle passa för 

genomförandet av intervjun. I mailet bifogades ett informationsblad där såväl information om 

studien som viktiga etiska aspekter framfördes. Mer om detta finns att läsa under avsnittet om 

etiska aspekter. 

Intervjuerna genomfördes i enskilda rum på pedagogernas skolor och alla intervjuer tog 

mellan 30-45 minuter att genomföra. Innan intervjuerna startades berättade jag mer utvecklat om 

studiens syfte och om hur intervjun skulle gå till. Jag delade också ut ett informationsblad jag 

hade förberett med studiens utbredda syfte, information om anonymitet och användningen av 

intervjumaterialet samt kontaktuppgifter till mig och min handledare ifall behov utav det skulle 

uppstå efter intervjuns gång. Vid intervjuerna användes ljudinspelningsutrustning för att kunna 

dokumentera pedagogernas utsagor på ett sätt som inte utgjorde något störningsmoment under 

intervjuernas gång. Inspelningsutrustningen användes också för att transkribering skulle bli 

möjligt i efterhand samt för att kunna gå tillbaka och lyssna på utsagorna igen för att eventuellt 

fördjupa förståelsen kring de svar som gavs. Under intervjuernas gång antecknade jag nyckelord 

och enstaka fraser för att notera särskilt intressanta aspekter av samtalet inför sammanställandet 

av svaren senare.  

5.4 Material 

Intervjuerna i denna studie är halvstrukturerade. Jag skapade en temaguide som bestod av fyra 

huvudteman som intervjufrågorna skulle kretsa kring. Tanken med en förberedd intervjuguide 

var att jag som forskare skulle kunna ringa in studiens viktigaste frågor för att kunna hålla mig till 

dessa under intervjuernas gång som ett stöd, så att samtalen inte gled ifrån det aktuella ämnet. De 

teman jag skapade i intervjuguiden var, förutom ett inledande bakgrundstema, tre teman som 
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direkt kan kopplas till studiens frågeställningar. Detta för att underlätta sammanställandet av 

svaren och för att se till att frågeställningarna blev besvarade.  

I guiden konstruerades färdiga frågor under varje tema för användning under samtalet och för 

att kunna föra samtalet vidare om det skulle stanna av. Frågorna har formulerats med ett enkelt 

och klart språk för att lätt kunna förstås, vilket tidsmässigt underlättar för intervjuaren och den 

intervjuade (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud, 2012, s. 264). Intervjuguidens 

bakgrundstema användes som en inledning till samtalet och kommer därför inte att presenteras 

mer än att pedagogernas arbetserfarenhetslängd nämns, då detta kan vara av intresse för 

resultaten av studien. Utöver de färdiga frågorna i guiden ställdes också relevanta följdfrågor till 

alla teman för att samla så mycket intervjumaterial som möjligt. Intervjuguiden medföljer som 

bilaga till studien.  

5.5 Databearbetning och analys 

Intervjuerna genomlyssnades och transkriberades ord för ord under de för studien mest 

väsentliga delar av samtalet. Jag arbetade med en intervju i taget för att ta fram det, för studien, 

mest intressanta från den specifika intervjun. När alla intervjuer bearbetats grupperades utsagorna 

i teman för att sedan kunna analyseras i förhållande till studiens frågeställningar och syfte. Genom 

att dela upp svaren i teman efter studiens tre frågeställningar blev det lättare att få syn på 

eventuella likheter eller skillnader i pedagogernas svar. Eftersom detta är en kvalitativ studie blir 

det inte möjligt att dra några generella slutsatser om jämförelser i yttranden hos dessa individer, 

utan fokus här blir att diskutera pedagogernas utsagor gentemot den forskningslitteratur studien 

bygger på.  

De intervjuteman jag skapade i intervjuguiden skapades med utgångspunkt i studiens 

frågeställningar och därför har svaren presenterats i sådan form i resultatet. Svaren har sedan 

analyserats gentemot varandra för att kunna urskilja eventuella mönster och sedan ställts emot de 

fakta som forskningslitteraturen presenterade i kapitel 3.  

5.6 Etiska aspekter 

Studien baseras på samtalsintervjuer och därmed var samtyckeskravet en viktig del. 

Samtyckeskravet innebär att personerna ska ge forskaren samtycke till att medverka i en intervju 

och de ska tidigt få information om vad deras deltagande i studien innebär (Vetenskapsrådet, 

2012, s. 7). Vid tidig mailkontakt med eventuella informanter skickades en informationsbilaga 

med, där studiens syfte och praktiska detaljer kring genomförandet framkom. Det var viktigt att 

det redan från en tidig kontakt uttrycktes vad studiens syfte var, dels för att understryka att det 

var en vetenskaplig studie som genomfördes och dels för att informanterna mentalt skulle kunna 

förbereda sig för diskussioner i det aktuella ämnet. Detta kan kopplas till informationskravet som 

uttrycker att jag som forskare tydligt ska klargöra vad studiens avsikter och ändamål är 

(Vetenskapsrådet, 2012, s. 7).  
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Från första mailkontakt angavs information om den anonymitet som gällde vid deltagande i 

studien. I mailet uttrycktes att all data som samlas in från de deltagande skulle förbli anonym och 

vid intervjutillfällenas början gav jag ytterligare information om att varken pedagogernas 

personuppgifter, arbetsplatser eller utsagor vid intervjuerna skulle användas i annat syfte än i 

denna studie. 

Det var även angeläget att ge information om det praktiska kring intervjuerna, till exempel att 

ljudinspelningsutrustning skulle användas för att dokumentera intervjuerna och detta förmedlades 

i tidig mailkontakt till alla informanter. Här framfördes även att de medverkandes utsagor inte 

skulle komma att spridas och att det inspelade materialet endast används i forskningssyfte inför 

denna specifika studie. Detta gäller under konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2012, s. 12). 

 

5.7 Validitet och reliabilitet 

Syftet med studien är att få en bild av pedagogers uppfattningar om religionsämnet på 

mellanstadiet. För att komma åt dessa uppfattningar och för att få möjlighet till direkt uppföljning 

på svar samt kunna bygga vidare på deras individuella intresseområden inom studien, valde jag 

intervjumetoden. Intervjufrågorna skapades utifrån studiens frågeställningar för att säkerställa att 

studiens frågeställningar verkligen skulle besvaras. Validitet handlar om att mäta det man avser att 

mäta och att få teorin att sammankopplas med det insamlade materialet så att studiens syfte 

uppfylls (Esaiasson; Gilljam; Oscarsson; Wängnerud, 2012, s. 57). Jag anser att studien har hög 

validitet, då det insamlade materialet från intervjuerna besvarar studiens frågeställningar.  

Trost (2001) skriver om svårigheten i att klassificera kvalitativa studier som denna som högt 

reliabel, då den traditionella reliabilitetsidén bygger på mätningen av något som är statiskt (s. 111). 

Samtalsintervjuer är allt annat än statiska då de kretsar sig kring människors föreställningar och 

därför diskuterar Trost (2001) kring att trovärdigheten kan bli ett problem i kvalitativa studier (s. 

113). Trovärdigheten i denna studie kan påstås vara god, då alla intervjuer utfördes med samma 

intervjuguide som grund, intervjuerna tog ungefär lika lång tid och alla pedagoger som 

intervjuades hade fått samma information via mail. Intervjuerna spelades in, vilket underlättade 

förståelsen och nedtecknandet av pedagogernas utsagor, då möjligheten fanns att lyssna om som 

många gånger som behövdes. 

Studiens generaliserbarhet kan dock inte anses vara hög, då studien utförts med endast fem 

intervjuade informanter inom samma, lilla kommun. Det blir därför inte möjligt att utifrån denna 

studie dra några generella slutsatser om pedagogers uppfattningar om religionsundervisning. 
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6. Resultat och analys 

Resultaten från studiens fem intervjuer kommer här att presenteras och analyseras. 

Pedagogerna kommer att benämnas med bokstäverna A, B, C, D och E för att deras anonymitet 

ska behållas under presentationen. Resultaten kommer att presenteras under tre rubriker med 

studiens frågeställningar samt en inledande bakgrundsrubrik. Analysen presenteras som sista 

rubrik.  

6.1 Bakgrund – de intervjuade pedagogerna och deras skolor 

För att lyfta fram möjligheter och svårigheter som fanns hos pedagogerna för att bedriva 

undervisning i autentiska miljöer, behövdes först en bakgrund av pedagogernas arbetsmiljö, det 

vill säga hur religiösa sammansättningar i klasser kan ha hjälpt till att påverka deras uppfattningar 

om religionsundervisningen.  

Pedagog A arbetar på en större skola belägen utanför kommunens centralort. Eleverna på 

skolan kommer mestadels från landsbygden runt omkring. Här finns ingen större variation i 

religioner och få elever utövar kristen religion i sin vardag. Pedagog A har dock tidigare 

erfarenheter av elever med annan än kristen religionsbakgrund.   

Pedagog B arbetar på en mindre skola i kommunens centralort. Religionsvariationen liknar 

den på pedagog A’s skola, dock har pedagog B just nu en elev i klassen som är muslim och skolan 

har några få elever som kommer med varierade religionsbakgrunder.  

Pedagog C och D arbetar båda på en mindre skola i kommunens centralort. Denna skola har 

en social sammansättning som skiljer sig från de övrigas skolor, där religionsvariationen är enorm. 

Dessa pedagoger arbetar med klasser där många av eleverna utövar religion i det vardagliga livet, 

vilket gör att där finns intresse för religion och också en nyfikenhet gentemot andra religioner då 

dessa hela tiden finns omkring eleverna. Några olika religioner som nämns är islam, kristendom 

och buddhism. Dem möjligheter som finns med religionsämnet som pedagogerna lyfter fram 

handlar om att kunna ta tillvara på elevernas förkunskaper och därmed kunna göra eleverna 

delaktiga i sin egen lärprocess. 

Pedagog E arbetar likaså på en mindre skola i kommunens centralort. Till skillnad från 

Pedagog A och B’s skolor, finns för tillfället nästan inga elever som utövar religion till vardags 

eller som kommer från andra religiösa bakgrunder än kristendom.   

Pedagogerna A och D uttrycker att deras elever har en nyfikenhet för religionsämnet. Pedagog 

A diskuterar kring att elever idag möter många barn med andra religionstillhörigheter och därav 

växer en nyfikenhet fram som han känner saknades när han själv gick i skolan. Pedagog B 

upplever inte samma starka positiva anda hos eleverna som övriga pedagoger, utan framför att 

hennes elever visar engagemang då religionen görs verklig för dem, exempelvis genom rollspel 

eller studiebesök. Att pedagog B inte upplever samma intresse hos sina elever för religionsämnet 
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kan inte i denna studie knytas till att dennes skola har mindre variation av religionstillhörigheter 

än de andra, eftersom såväl pedagog A som E upplever att deras elever har ett intresse för ämnet 

trots att skolorna inte har någon större religionsvariation.  

Vid frågan om pedagogerna ansåg att religion var ett problematiskt ämne att undervisa i på 

något sätt, beskrev samtliga pedagoger ämnet som positivt laddat såväl från lärarsynpunkt som 

från deras uppfattade elevperspektiv. Pedagogerna C, D och E vill inte problematisera ämnet 

utan uttrycker att de ser möjligheter med ämnet. Pedagoger B och C tycker att religionen hör nära 

samman med historia och där ges möjligheten att knyta ämnena samman i tematiska arbeten. 

De möjligheter och svårigheter som pedagogerna uttrycker finns i religionsarbetet kan kopplas 

till den sociala miljön som religionskunskapen befinner sig i. Pedagogerna C och D är de som till 

största grad understryker elevernas nyfikenhet och intresse för ämnet. Religionskunskapens 

förutsättningar blir formade av samhället som existerar runt omkring den, då religionen konstant 

lever i det sociala (Furenhed, 2000, s. 119). De förutsättningar som pedagogerna C och D har att 

bedriva religionsundervisning bygger i detta fall på att många av deras elever beskrivs ha ett 

grundat religionsintresse i och med att religionen aktivt utövas i deras liv. 

6.2 Hur beskriver pedagoger möjligheter och svårigheter med att bedriva 

religionsundervisning i autentiska miljöer? 

 

Studiebesök är något som alla pedagoger inkluderat mer eller mindre i sin 

religionsundervisning. Endast pedagog A har utfört studiebesök till både kyrkor och moskéer. 

Övriga pedagoger har varit i kyrkor och kapell, men uttrycker viljan att även besöka moskéer med 

eleverna. Pedagogerna uppger att fördelarna med studiebesök är att religionen får upplevas i 

autentiska rum. Pedagog E menar att studiebesöken autentiserar religionen för eleverna, både för 

att de besöker ett religiöst rum och för att de får träffa personer som utövar religionen och kan 

dela med sig av sitt perspektiv på den. Studiebesök som dessa är ett sätt att ge eleverna chans till 

genuina upplevelser inom religion, där det finns möjlighet att utforska verkliga föremål i verkliga 

miljöer (Olivestam, 2006, s. 60).  

Något som pedagogerna nämner som en svårighet med religionsundervisning i autentiska rum 

är att alla elever inte har möjlighet att gå in i exempelvis kyrkor på grund av sin religion. 

Pedagogerna C och E berättar att det är viktigt att vara tydlig för elever och deras föräldrar med 

att studiebesök och övriga kyrkobesök under advent och jul ska räknas som en del av 

religionsundervisningen och inte vara en religionsutövning. Pedagog D har i sin undervisning 

använt sig av besök till kapell då kyrkobesök inte fungerat att genomföra. Pedagogerna A och B 

har inte upplevt detta som ett problem, utan där har elever med annan religionstillhörighet fått 

besöka kyrkan. 

Att studiebesök till kyrkor utgör en svårighet för en del elever gör att möjligheten till äkta 

rumsupplevelser av religion minskar. Mediering, som innebär att elevers, föräldrars och 
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pedagogers föreställningsvärldar är formade av deras kultur, gör att de redskap de tolkar 

omvärlden med inte är densamma som pedagogens och därför kan föreställningar kring 

exempelvis kyrkobesök gå emot varandra (Säljö, 2010, s. 81). När pedagogerna beskriver 

kyrkobesök som en svårighet beror det enligt dem på att föräldrarna invänder mot att deras barn 

besöker lokaler som tillhör andra religioner än deras egna, såväl vid studiebesök som vid olika 

högtidsfiranden.  

Pedagogerna i studien ser sig själva som förmedlare och medskapare av 

religionsundervisningen med eleverna och samtliga pedagoger verkar måna om att låta eleverna 

komma i kontakt med autentiska personer, föremål och platser i den form det går. Pedagogerna 

strävar alltså efter att skapa så autentiska lärmiljöer för elever som möjligt, men med 

utgångspunkt i världsreligionerna. Därav skulle dessa pedagogers religionsundervisning kunna 

placeras i fält 3 i Falkevalls fyrfältsmodell (Falkevall, 2010, s. 64), där de flesta pedagogerna utgick 

ifrån världsreligionernas stoff för att sedan skapa ett elevdelaktigt arbete. 

6.3 Hur beskriver pedagoger möjligheter och svårigheter i arbetet för en elevcentrerad 

undervisning? 

     Pedagogernas beskrivning av det praktiska religionsarbetet verkar lägga vikten på 

världsreligionerna och jämförelser av dem. Alla pedagoger betonar användning av grupparbeten i 

dess olika former, där arbeten kan presenteras och diskuteras genom exempelvis dramatisering 

och powerpoint-presentation. Grupparbeten uttrycks som gynnsamt för att öppna upp för 

diskussioner och jämförelser kring olika religioner.  

Pedagogerna B och C nämner också tematiskt arbete där de väver ihop religionen med historia 

och samhällskunskap. Pedagog D beskriver att hon försöker vara så mångfacetterad i 

undervisningen som möjligt och att använda olika medel för lärande, exempelvis filmvisning, 

diskussioner, bokläsning och problematisering. Pedagog E utgår oftast ifrån de tre abrahamitiska 

religionerna; judendom, islam och kristendom, och arbetar kring deras likheter och skillnader 

innan de övriga religionerna tacklas. Pedagog C betonar också att i hennes klasser behövs 

diskussioner kring religionsfriheten i Sverige och vad den innebär, då detta är något nytt för 

många av eleverna.  

Endast pedagog A nämner begreppet livsfrågor. Jag ställde intervjufrågan med endast 

religioner och etik som uttalade exempel på vilka delar inom religionsämnet som ges mest 

utrymme, vilket kan ha varit negativt för studien då pedagogerna kanske lade fokus på de exakta 

orden jag använde i frågan. Samtidigt kan det ha varit ett sätt att få syn på hur pedagoger talar om 

religion och huruvida livsfrågebegreppet finns med i deras sätt att tala om det. Här framkommer 

att ordet livsfråga inte används av dessa pedagoger i ett undervisningsrelaterat perspektiv. Osbeck 

(2006) diskuterar huruvida det ska göras någon åtskillnad av livsfrågor och religion i 

undervisningen, då religion och livsåskådning till viss del handlar om besvarandet av livsfrågor (s. 

113). Livsfrågorna visar sig inte vara en större del av religionen hos dessa pedagoger, dock är 
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livsfrågorna en del av religionsämnet och därav tycks det relevant att nämna avsaknaden av 

begreppsanvändningen hos dessa pedagoger. 

Samtliga pedagoger utom en beskriver arbetet med etik som något som ingår i de vardagliga 

diskussionerna i skolan snarare än som en konkret del av ämnet. Pedagog A uttrycker att det som 

klasslärare inte går att isolera religionsämnets etik och moral från vardagen. Han framför att 

livsfrågor arbetas med jämt och att han använder verkligheten med umgängesregler och relationer 

på rasterna som några exempel. Pedagog B och E uttrycker liknande att etiken har sin roll i 

elevernas dagliga umgänge med andra elever och lärare. Pedagog C förklarar att hon jobbar med 

etiken hela tiden i religionsundervisningen och att det är viktigt att begreppet etik i sig också 

diskuteras och reflekteras. Pedagog D menar att etiken ingår i alla skolans diskussioner. Det är 

sammanfattningsvis endast pedagog C som använder begreppet etik konkret och utanför 

religionerna i religionsundervisningen.  

De strategier för undervisning som pedagogerna använder baserar sig till största del på olika 

varianter av grupparbeten, där eleverna ska ges tillfällen att diskutera kring, presentera, redovisa 

och jämföra religionerna. Det är samspelet mellan människor som Vygotskij menade är själva 

lärandet (Strandberg, 2006, s. 47). Pedagogerna belyser att religionsämnet bäst förmedlas genom 

diskussioner, där samspelet mellan elever skapar utveckling och där lärandet får ske i situationen 

som uppstår. Det uttrycks att eleverna behöver reflektera kring religionerna för att kunna skapa 

förståelse för deras innebörd.  

Pedagogerna B och C talar om tematiska arbeten, där religionen knyts samman med historia 

och samhällskunskap. Tematiska arbeten hjälper till att sätta in religionen i ett sammanhang, 

vilket pedagog B gjort för att engagera eleverna att diskutera kristendomen och dess betydelse för 

samhället. I det socioreligiösa perspektivet talas det om att religionerna ska förstås i relation till 

det samhälle som omgiver dem, vilket blir möjligt i tematiska arbeten, där elever får chans att 

koppla ihop hur religionen och samhället utformat varandra genom tiden (Olivestam, 2006, s. 

53).  

Pedagogerna A, C och E har inbjudit både föräldrar och elever att delta i 

religionsförmedlingen för att skapa autentiska situationer. Pedagogerna berättar att de då bjudit in 

föräldrar som kommit till klassen och fått svara på elevers frågor. Pedagog D har vid tillfällen 

gjort eleverna delaktiga i att få delge sina kunskaper om sin religion. Detta är ett sätt att utnyttja 

den möjlighet som mångfalden av religioner i klasserna skapar, vilket inte enbart ger elever och 

pedagoger autentiska upplevelser av religion (Olivestam, 2006, s. 60) utan det grundar också för 

elevernas delaktighet i sitt eget lärande. Elevers delaktighet skapar grunder för en elevcentrerad 

undervisning där stoffet blir elevernas egna kunskaper. Pedagog C understryker vikten av att få 

eleverna att känna att de är med och skapar och äger ämnet. När elever blir delaktiga i skapandet 

av sitt eget lärande, kan de också känna att de lär sig något (Strandberg, 2006, s. 66).  
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6.4 I vilken utsträckning anser pedagoger att de egna ämneskunskaperna räcker till för 

att skapa en autentisk och elevcentrerad religionsundervisning? 

 

        Alla pedagoger uttrycker gemensamt att de känner att de egna kunskaperna i religion 

räcker till. Däremot understryker också alla pedagoger att det behövs kontinuerlig påläsning av 

ämnet eller delar av ämnet, av olika anledningar. Pedagog A betonar att påläsning är särskilt 

viktigt då nya elever kommer till klassen som har religiösa tillhörigheter som han som pedagog 

inte är så bekant med. Då menar han att pedagogen bör söka fakta om det för att knepiga 

situationer inte ska uppstå.  

Pedagogerna B och E anser att de fick bra grundkunskaper under utbildningens gång, däremot 

berättar pedagog E att hon skulle vilja läsa en ytterligare kurs i religionskunskap, då ämnet 

förändrat sig en del sedan hon utbildade sig. Hon känner att hon vill uppdateras gällande 

ämnesstoffet och hur det kan arbetas med. Pedagog B talar om att det enda svåra med 

religionskunskapen kan vara att eleverna i perioder är oengagerade gällande religionen. Detta 

försöker hon att kringgå genom att arbeta tematiskt med de samhällsorienterade ämnena för att 

skapa ett sammanhang där eleverna kan förstå religionen mer konkret. Oengagerade elever kan 

vara resultatet av att de saknar en egen koppling till religion och att ämnet därför kan kännas 

avlägset. Här finns ett behov av att skapa en utgångspunkt eller anknytning utifrån eleverna till 

religionen, och inte tvärtom, för att kunna skapa förståelse för religionens betydelse för andra 

människor (Falkevall, 2010, s. 136). 

Pedagog C uttrycker att hennes egna kunskaper är tillräckliga, då hon känner att hon fick en 

bra grund i ämnet på lärarutbildningen. Hon berättar att hon också vuxit upp med religionen och 

haft det som eget intresse. Enligt pedagog C är påläsning nödvändigt för att hålla sig uppdaterad 

inom ämnet och hon läser själv på mer om de östasiatiska inriktningarna inom religion. 

Pedagogerna beskriver i olika utsträckning att deras ämneskunskaper är tillräckliga, men att de 

bör uppdateras och förnyas. Pedagog A nämner elever med tillhörighet i mindre vanliga 

religioner som exempel på tillfällen då han behöver läsa in sig på religionen, utöver det känner 

han att ämneskunskaperna är tillräckliga. Pedagog D säger att kunskaperna räcker till, men 

understryker att hon aldrig kommer att känna att hon kan mer än eleverna. Hon anser också att 

de egna kunskaperna i ämnet från lärarutbildningen hon gick är väldigt grunda, vilket gör att hon 

behöver läsa på inför undervisning i ämnet.  

Av dessa fem intervjuade pedagoger är det endast pedagog D som uttrycker en osäkerhet i sin 

egen kunskap om ämnet. Hon säger också att även om kunskapen är tillräcklig kan den inte mäta 

sig med elevernas kunskaper i sin egen religion. Pedagogens erfarenheter och 

utbildningsbakgrund hjälper till att forma hur pedagogen kommer att bedriva sin undervisning 

och hur denne ser på ämnet i helhet (Falkevall, 2010, s. 118), vilket kan märkas i att den enda 

pedagog som känner en viss osäkerhet är också den som relaterar det till en för fattig ämneskurs 

under utbildningen.  
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Pedagog C är den enda av pedagogerna som upplevt att hennes kunskaper vid ett tillfälle blivit 

ifrågasatta av en elev som ansåg att hon förvrängde budskapet om dennes religion. Pedagogen 

använde sig då av modersmålslärare för att med språkliga verktyg förklara vad hon ville förmedla. 

Det språkliga redskapet är kärnan i kommunikationen, vilket framgår i situationer som denna. De 

sociokulturella bakgrunder som formar vår förkunskap och förståelse för omvärlden spelar roll i 

hur vi tolkar andras språk (Säljö, 2010, s. 36-37). Här behövdes modersmålsläraren som 

översättare mellan kulturer för att förtydliga budskapet.  

Pedagog B talar om vikten av att sätta religionen i ett värdefullt sammanhang för att fånga 

elevernas intresse, vilket behövs mer i hennes klasser där intresset inte ter sig fullt så positivt som 

i de övriga pedagogernas klasser.  

6.5 Analys 

Klassrumsmiljön utgör för eleverna en miljö avskiljd från deras verklighet och därför blir 

undervisning endast i klassrummet inte ihopkopplad med elevernas värld. Klassrummet kan 

därför ses som en artificiell miljö för undervisning. Dock kan det diskuteras att även 

klassrumsundervisning i multireligiösa klasser kan utveckla en grad av autenticitet om 

religionsundervisningen utformas med hjälp av autentiska personer och föremål. Att använda sig 

av inte bara byggnader som kyrkor och moskéer, utan även miljöer i vardagen där religionen kan 

studeras, hjälper det till att förverkliga religionen (Olivestam, 2006, s. 62). Det socioreligiösa 

perspektivet menar att pedagogen tillsammans med eleverna är en grupp som gemensamt 

använder sina förkunskaper och iakttagelser för att såväl förstå vad en särskild religiös tillhörighet 

innebär som att försöka uppleva vad det innebär (Olivestam, 2006, s. 53). Det betyder för min 

studie att grupper med pluralitet i religionstillhörighet har större möjligheter att uppleva och ta 

del av religioner på ett sätt som blir levande för eleverna, då dessa finns i deras omgivning.  

Svårigheterna, som pedagogerna nämner, med att få alla elever att gå in i kyrkor påverkar 

såklart möjligheten till situationsnära undervisning för de eleverna. Därför bör undervisningen i 

klassrummet försöka göras så autentisk som möjligt, vilket exempelvis skulle kunna innebära 

inbjudandet av föräldrar, präster eller övriga religiöst autentiska personer för att utsätta eleverna 

för något verkligt. Dessa pedagoger ter sig i sin undervisning vilja skapa genuina situationer för 

eleverna genom studiebesök, elevinkludering i undervisningen och interaktiva arbetsövningar. 

Religionsundervisningens möjligheter i klasser med religiös pluralitet är många. Några som kan 

nämnas är möjligheten att inkludera elever och deras familjer i undervisningen, vilket kopplar 

undervisningen till eleverna, möjligheten till autentiska diskussioner som detta medför och 

därmed möjligheten att placera religionen i, för eleverna, levande sammanhang. Det som de 

intervjuade pedagogerna i Falkevalls studie betonar är att användning av livsfrågor i 

undervisningen kan hjälpa till att göra den mer elevnära och knyta stoffet till eleverna (Falkevall, 

2010, s. 127). Hos dessa pedagoger finns inte samma fokusering åt livsfrågor. Pedagogerna i 

denna studie talar om att de i sina klasser har elever med olika religiösa tillhörigheter som möter 
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varandra och här skulle då livsfrågor kunna fungera som ett redskap för att skapa förståelse för 

andra religioner utöver den egna. Falkevall (2010) diskuterar just om att livsfrågor kan skapa 

förståelse över de religiösa gränserna i fall där olika religiösa grupper möter varandra i 

undervisningen, men att här måste också ses över elevernas skilda erfarenheter och 

förutsättningar för att arbeta med livsfrågor (s. 145). En möjlig förklaring till att livsfrågor inte 

har en given plats i undervisningen hos dessa pedagoger kan vara att broar mellan elev och stoff 

inte behöver byggas då religionen redan är något levande och etablerat hos många av deras elever.  

Det skrevs i bakgrunden om att mängden stoff har utökats för religionskunskapen i Lgr11, 

vilket kan göra att stoffcentreringen balanserar tyngre än elevcentreringen (Falkevall, 2013, s. 92). 

Samtidigt har livsfrågor och identitet införts som en egen rubrik skild från etik och moral, vilket 

borde göra att mer fokus även ska ligga på elevens föreställningsvärld (Lgr11, 2011, s. 186). Med 

bakgrund i denna utförda studie uttrycker pedagogerna att möjligheterna idag är stora att bygga 

undervisningen på elevernas förkunskaper, då det i klasser med religiös pluralitet finns resurser i 

form av elever och föräldrar som kan hjälpa till i religionsförmedlingen. Det innebär att stoffet i 

kursplanen idag har möjligheter att bearbetas med utgångspunkt från eleverna, vilket gör att 

undervisningen kan balanseras mellan stoff och elever snarare än att luta åt det ena. Möjligheten 

att utgå ifrån elever på detta sätt finns dock inte i alla klasser, vilket såklart beror på hur 

elevsammansättningen ser ut.  

Falkevall (2010) skriver att både stoff och elever behöver problematiseras, då ingendera är 

oföränderliga utan omformas kontinuerligt med samhällets och skolans utveckling (s. 174). 

Pedagogerna fokuserar i sin undervisning på jämförelser av världsreligionerna och därmed skulle 

det kunna argumenteras för en stoffcentrering. Dock verkar pedagogerna ha ambitionen att 

kontinuerligt utveckla arbetet med stoffet på olika sätt som engagerar och involverar eleverna att 

göra stoffet till sitt eget. I Falkevalls fyrfältsmodell skulle detta kunna placeras i ruta 1, där en 

stoffcentrering med begränsat urval (det vill säga världsreligionerna som utgångspunkt) leder 

undervisningen. Det går dock inte att placera dessa pedagogers strategier i ett enda fält, utan det 

sker snarare en växelverkan där undervisningen förflyttar sig mellan fält 1 och 3. Flera av 

pedagogerna använder autentiska personer till hjälp i religionen, däribland sina egna elever, vilket 

gör att undervisningen då flyttar till de elevcentrerade fälten även om fokus fortfarande ligger på 

världsreligionerna (det begränsade stoffurvalet). Det som framkommer här är att fälten 2 och 4, 

med ett öppet stoffurval, inte verkar läggas vikt vid i dessa pedagogers undervisning.  

     Endast en av fem pedagoger nämnde begreppet livsfrågor. Löfstedt (2012) diskuterar kring 

vad avsaknaden av livsfrågor i undervisningen kan bero på, där en av punkterna som tas upp 

handlar om pedagogers prioritering av världsreligionerna i undervisningen (s. 59). Det som 

framkom i denna studies resultat var att pedagogerna väljer att lägga mycket tid på 

världsreligionerna, med motiveringen att fokus i kunskapskraven för årskurs 6 ligger på att 

eleverna ska kunna visa på likheter och skillnader mellan religioner (Lgr11, 2011, s. 195).  
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Enligt Falkevall (2010) är gränsen mellan etiska frågor och livsfrågor oklar, både i kursplaner 

och hos intervjupersoner i hans studie, där skillnaden mellan dessa verkar bestämmas utifrån hur 

lärare väljer att arbeta med dessa två (s. 130). En pedagog skiljde dem åt med tanken att etiken 

hör till ämnesstoffet i religionen och livsfrågorna ska fokusera på elevens samtalande om egna 

tankar. Ett annat tolkningsexempel som uppkommer är att livsfrågor först blir livsfrågor när de 

sätts in i ett sammanhang knutet till existentiella frågor, där existentiella frågor kan innebära såväl 

övergångssituationer, exempelvis liv och död, men också frågor kopplade till särskilda 

skolsituationer och elevgrupper (Falkevall, 2010, s. 98-99). 

Pedagogerna i denna undersökning talar om etiken på liknande sätt då de har svårt att åtskilja 

religion från etik av anledningen att det naturligt ingår i religionerna och att etiken har sin roll i de 

vardagliga skoldiskussionerna. Endast pedagog C förklarar att hon arbetar med etiken i 

undervisningen och berättar att eleverna då även ska lära sig olika etiska begrepp och hur dessa 

kan användas. Detta visar att etiken så som livsfrågorna inte ges någon större plats i själva 

undervisningen hos fyra av fem intervjuade pedagoger, vilket kan bero på den större 

faktamängden gällande världsreligioner och livsåskådningar som ges allt utrymme. Det kan också 

bero på att livsfrågorna tonats ner i kunskapskraven för årskurs 6, från att i religionskunskapens 

kursplanssyfte betona elevens möjlighet till reflektion över livsfrågor och den egna identiteten 

(Lgr11, 2011, s. 186), till att i kunskapskraven uttryckas med meningen: 

”Eleven kan också föra enkla resonemang om hur livsfrågor skildras i olika sammanhang” 
(Lgr11, 2011, s. 191). 

Det identitetsnära livsfrågereflekterandet riskerar att försvinna med denna formulering in i 

världsreligionernas skildringar då de presenteras i samma stycke och därmed finns risken att 

livsfrågor på ett elevnära plan förbises av pedagoger. 

Pedagog D var den av de intervjuade som uttryckte att hennes egna ämneskunskaper var 

tillräckliga, men att de aldrig skulle kunna mäta sig med elevernas egna kunskaper, då det i hennes 

klasser finns stor religiös pluralitet bland eleverna. Att undervisningen utformas utifrån den 

enskilda pedagogens erfarenheter, där pedagogens egen utbildning sätter ramarna för hur denne 

undervisar och ser på religion har diskuterats i litteraturavsnittet 3.1 (Falkevall, 2010, s. 118), men 

här framkommer att också elevernas erfarenheter påverkar pedagogen och 

religionsundervisningen. I en klass där de flesta elever har religionen som en del av sitt vardagliga 

liv har eleverna förstahandskunskaper om religionen som pedagogen inte har. 

Sammanfattningsvis är den gemensamma upplevelsen hos pedagogerna att de egna 

kunskaperna är tillräckliga, men att de kan fyllas ut av elevers förkunskaper och utvecklas i det 

multireligiösa sammanhanget som lärandet sker i.   
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7. Diskussion 

Analysen av studiens resultat kommer att diskuteras i detta avsnitt. Diskussionen kommer att 

sammanfatta det som framkommit i analysen och koppla det till tidigare forskningslitteratur om 

religionsdidaktik som togs upp i avsnitt 3.1 och även till övrig relevant litteratur från bakgrunden 

och från teoriavsnittet 3.2.  

Syftet med studien var att undersöka pedagogers uppfattningar om möjligheter och svårigheter 

med att skapa en autentisk och elevcentrerad religionsundervisning på mellanstadiet. Denna 

studie, med fem intervjuade pedagoger inom samma kommun, har gett en inblick i hur pedagoger 

idag kan reflektera kring religionsundervisningen i dagens skolor där många religioner möter 

varandra dagligen. Då endast fem personer intervjuades kan denna inblick inte ge någon större 

insikt i hur utbrett detta tänk är bland religionspedagoger, utan denna studie kan bidra med några 

enskilda pedagogers erfarenheter av och tankar kring hur religionsundervisningen kan göras 

autentisk och elevcentrerad.   

Osbeck (2012) betonar i sin undersökning vikten av att elever får möjlighet att lära av 

religioner snarare än om religioner (s. 153). Huruvida pedagogernas arbete gör att eleverna lär om 

eller av religioner är svårt att bestämma utifrån denna mindre studie. Då några av pedagogerna 

arbetar för att skapa autentiska lärsituationer genom inbjudandet av elever och familjer att delta i 

undervisningen, samt att deras klasser har många elever som utövar religion i vardagen, kan det 

diskuteras att eleverna i deras klasser kan ha en större möjlighet att lära direkt av religioner. 

Pedagogerna berättar dock också i studien att de arbetar med världsreligionerna i fokus, och 

såklart beroende på vilket sätt de arbetar på, kan detta bidra till att elever också lär om religioner.  

Falkevall (2013) skriver om att målsättningar för elevernas kunskaper i religion, som de 

uttrycks i Lgr11, sätter stora krav på religionslärare idag, då religioner, livsfrågor och etik är tre 

stora områden som ska ges utrymme att analyseras, reflekteras och argumenteras kring (s. 72). Att 

det ligger höga krav på religionslärare idag är inget som framkom hos pedagogerna i denna studie, 

men däremot fokuserade dessa pedagoger på förmedlingen av världsreligionernas skillnader och 

likheter. Livsfrågor och etik framkommer som områden inom religionen som fortfarande 

åsidoläggs (Olivestam, 2006, s. 50), vilket minskar möjligheterna för pedagoger att arbeta 

elevcentrerat, då dessa är utgångspunkter som grundar sig i elevens inre tankar (Falkevall, 2010, s. 

63).   

Intervjupersonerna i Falkevalls (2010) studie visade överlag en positivitet för ämnet hos 

eleverna (Falkevall, 2010, s. 127). Denna studie visar på att både pedagogers och, enligt 

pedagogers uppfattning, elevers intresse för ämnet är högt. Det kan diskuteras kring om detta är 

ett samband och huruvida den alltmer ökande religionspluraliteten inom skolan och samhället har 

gjort religionsämnet aktuellt på ett nytt sätt, då vägar korsas mellan allt fler religioner. Pedagoger 

har idag större möjligheter än förr att göra elever delaktiga i undervisningen och att bygga 
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undervisningen på deras förkunskaper, vilket ökar elevernas intresse för ämnet och därmed 

kanske också pedagogens entusiasm. Pedagogerna i denna studie förmedlar tydligt att 

religionskunskapen idag skapar möjligheter för en varierad och levande undervisning snarare än 

en undervisning med svårigheter.  

Religionen är något personligt som hela tiden bärs med av individen i alla skolsituationer 

(Hoosain & Salili, 2006, s. 217) och detta måste beaktas av alla pedagoger. Mängden av religioner 

och livsåskådningar som krockar både i och utanför skolan, gör kanske att religionskunskapen i 

skolan blir desto viktigare? Möjligheten till autenticitet i klassrummet finns, särskilt hos två av de 

intervjuade pedagogerna i studien, men elever behöver också få diskutera kring sin och andras 

religioner för att undvika konflikter och för att skapa en accepterande attityd bland eleverna. 

Pedagoger bör också ha i åtanke att varje individ utövar sin religion enligt sina förutsättningar och 

att det kan förekomma stora variationer religioner emellan. Pedagog A nämner i intervjun att 

religioner som kommer till Sverige, såsom islam, kan också gå i riktning mot att sekulariseras, 

vilket många redan har gjort. Det gör att människor inom samma religion kan ha olika åsikter 

kring hur olika praktiker ska tolkas och utövas vilket pedagoger bör kunna vara öppna för 

(Hoosain & Salili, 2006, s. 221). Detta är inte något som kan fördjupas i denna studie utan det är 

snarare en reflektion över de utmaningar som pedagoger kan möta i dagens skolor där många 

religioner möter varandra. 
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8. Konklusion 

Syftet med min studie var att undersöka pedagogers uppfattningar om möjligheter och 

svårigheter med att skapa en autentisk och elevcentrerad religionsundervisning på mellanstadiet. 

Det som framträder i resultatet av studiens fem genomförda intervjuer är att pedagogerna 

förklarar religionsundervisningen som full av möjligheter snarare än svårigheter. Det 

multireligiösa klassrummet verkar öppna upp för elever att bli delaktiga i att skapa autentisk 

undervisning som bottnar i deras erfarenheter (Olivestam, 2006, s. 62). Av de pedagoger som 

deltog i denna studie hade endast två av fem pedagoger klasser med stor religionsvariation, trots 

detta har alla fem pedagoger erfarenheter av  

Ambitionen att skapa autenticitet och göra eleverna delaktiga i lärandet gällande 

religionskunskapen var något alla pedagoger i studien uttryckte, vilket kan liknas vid resultatet i 

Falkevalls (2010) studie, där de intervjuade såg användningen av livsfrågor som ett sätt att koppla 

ihop stoffet med elevernas erfarenheter (s. 127). Det tedde sig inte enligt dessa pedagoger 

behövas verktyg i form av livsfrågor för att skapa anknytningar mellan eleverna och stoffet, då 

möjligheterna till autenticitet verkar finnas i deras klasser och skolor hos eleverna själva. 

Pedagogerna tycks lägga sitt stoff-fokus på världsreligionerna vilket kan göra att elevers livsfrågor, 

där livsfrågor inte visade sig vara ett använt begrepp hos dessa pedagoger, inte får plats i 

undervisningen. Genom att använda Falkevalls (2010) fyrfältsmodell som en analysmodell visade 

det sig att trots pedagogernas ambition till elevnära undervisning, gör fokusering på 

världsreligionerna att den elevnära undervisningen fokuserar på att skapa autenticitet, men med 

ett bestämt material. Det kan begränsa möjligheterna för en djupare elevnära undervisning, då ett 

bestämt stoff inte nödvändigtvis ger utrymme för elevaktuella livsfrågor. 

Pedagogernas egna kunskaper utgjorde enligt dem inga svårigheter i arbetet för en autentisk 

och elevcentrerad undervisning. Det var endast en pedagog som uttryckte att dennes kunskaper 

aldrig kan mäta sig med elevers egna kunskaper om sin religion. Detta verkar dock inte påverka 

pedagogens ambition att arbeta utifrån elevernas förkunskaper. Samtliga pedagoger grundar sin 

religionsundervisning i ett sociokulturellt och socioreligiöst lärandeperspektiv (Olivestam, 2006, s. 

53), där sammanhanget och interaktion blir grunden för lärandet (Strandberg, 2006, s. 47) och där 

elever, föräldrar och pedagoger utforskar och tolkar religionens värld med hjälp av språk, 

artefakter och autentiska rum.  
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10. Bilagor 

10. 1 Intervjuguide 

Tema 1: Bakgrund  

Hur såg din lärarutbildning ut? Hur mycket religionskunskap läste du? 

Hur länge har du arbetat med religionsämnet i grundskolan? 

 

Tema 2: Religionsämnets möjligheter/svårigheter 

Har du någon gång upplevt att religion kan vara ett problematiskt ämne att undervisa i? (Om 

ja, på vilket sätt?) 

Hur upplever du elevernas attityd till religionsämnet? 

Har du någon gång upplevt att det uppstått konflikter i religionsundervisningen? 

Vad inom religionsämnet tycker du är svårast att bedriva undervisning om? 

 

Tema 3: Det praktiska arbetet – elev eller stoff-fokus? 

Hur mycket utrymme får religionens olika delar; religioner, etik osv. i din undervisning? 

Vilka arbetsmetoder har du använt dig av i din undervisning för att engagera eleverna? 

Har du någon gång använt dig av elever och/eller föräldrar som hjälp i 

religionsundervisningen? 

 

Tema 4: Egna kunskaper vs elevers förkunskaper 

Känner du att dina egna kunskaper i religion har varit tillräckliga för att möta elever som har 

bakgrund i andra religioner? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



33 
 

10.2 Mail till lärare om deltagande 

Hej! 

 

Mitt namn är Jennifer Lempinen och jag läser sista terminen på lärarprogrammet vid Uppsala 

Universitet. 

Jag skriver nu mitt examensarbete som handlar om lärares arbete med religionsämnet på 

mellanstadiet. Syftet är mer specifikt att studera vilka uppfattningar som finns hos SO-lärare om 

ämnets status bland eleverna och hur ämnet kan arbetas med i dagens klasser. 

Jag kommer att göra ca 4-7 intervjuer med olika lärare i kommunen för att samla material till 

denna studie.  

Min fråga är nu om DU vill hjälpa mig genom att delta i en intervju? 

 

Intervjun kommer att pågå i ca 30-60 minuter och ljudinspelningsutrustning kommer att 

användas.  All data kommer att behandlas anonymt och bearbetas utifrån rekommendationer från 

Vetenskapsrådet.  

Om du är intresserad av att delta i denna studie, svara på detta mail och ge gärna förslag på 2 

möjliga tider som skulle passa dig för en intervju. Det är tacksamt om intervjun kan genomföras 

inom de kommande 2-3 veckorna.  

Tacksam för hjälp! 

 

Hälsningar 

Jennifer Lempinen 

 

 

 


