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Förord 

När jag skrivit den här uppsatsen har jag fått nya insikter vad gällande Bibelns 

användningsområde. Det är inte endast en bok för en kristen människa utan för alla 

med ett pedagogiskt intresse. Jag har fått god hjälpa av några vänner som 

undervisar både inom både kyrkan och skolans värld. Ett stort tack till Bo 

Johanneryd, Magnus Abrahamson och till min älskade man Håkan Persson. Utan er 

hjälp och ert stöd hade den här uppsatsen aldrig blivit klar. 

Eva Persson 
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Abstract 

Författare: Eva Persson; [2011] 

Titel: Bibeln – ett pedagogiskt verktyg. Jesus som lärare & Jesu 

undervisningsmetoder 

Nivå: C -uppsats i utbildningsvetenskap 

Handledare: Anders Urbas, Jette Trolle-Shulz Jensen 

Datum: 2011- december 

Syfte: Syftet med det här arbetet är att presentera Jesus som lärare och Jesu 

undervisningsmetoder utifrån Kroksmark bok Didaskalos., tidigare forskare och de 

fyra evangelierna. Och utifrån det göra en bedömning om huruvida det går att se på 

Jesus som en pedagogisk förebild och att använda Bibeln som pedagogisk litteratur 

– som ett pedagogiskt verktyg för blivande lärare. Vad blir konsekvenserna? Är det 

förenligt med skollagen? 

Metod: För att få svar på mina frågor har jag använt mig av en deskriptiv metod och 

ett hermeneutiskt förhållningssätt. En deskriptiv metod används när man ska 

beskriva något. I min uppsats beskriver jag hur Kroksmark tolkar Jesus som lärare 

och Jesu undervisningsmetoder.  Jag beskriver även hur tidigare forskare har tolkat 

Jesus som lärare och hur han undervisade. I min analys använder jag mig av ett 

hermeneutiskt förhållningssätt Jag har i detalj granskat de specifika texterna och 

tolkat deras budskap och även tagit hänsyn till både delarna och helheten. 

 Eftersom empirin, på grund av naturliga orsaker som tidsbegränsning och omfång av 

arbetet, inte är stor kan jag endast dra slutsatser utifrån det jag undersökt.  

Resultat & slutsats: 

Jesus undervisade inte massorna med samma metod som t ex. den ensamma 

kvinnan vid Sykars brunn. Det tycks vara en medveten variation av 

undervisningsmetoder. Även om varje metod var mer eller mindre bekant för Jesus 

samtid så tycks Jesus vara unik i att han varierade sitt metodval och anpassade sig 

efter innehåll, sammanhang och målgrupp. Betraktar vi Jesu undervisning ur den 

synvinkeln kan vi ha en del att lära även i vår moderna tid, både när det gäller 

undervisning i skolor och i andra sammanhang. Oavsett vad svaret skulle bli på 
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frågan om huruvida Jesus medvetet använde sig av olika undervisningsmetoder, så 

undervisade han sina lärjungar/elever. Jesus uppträdde som en lärare och hans 

intention var förmodligen att de han undervisade skull lära sig något, vilket borde 

vara allas avsikt som undervisa. Jesus kanske skulle kunna få vara en pedagogisk 

förebild för alla som arbeta med undervisning. Bibeln, de fyra evangelierna, som 

pedagogisk litteratur, ett pedagogiskt verktyg kan bli kontroversiellt om man endast 

ser på boken som en religiös skrift. Kan man bortse från Bibeln ursprungliga kontext 

och endast fokusera på det som står i texten, så skulle man kunna använda den. Alla 

som arbetar med undervisning skulle kunna dra nytta av de exempel på både hur en 

lärare kan arbeta och hur undervisningsmetoder kan används. Kroksmark(1996) 

menar att det är oväsentligt om ens Jesus existerade eller inte. Evangelisternas 

beskrivningar av Jesu undervisning är i varje fall beskrivningar av undervisning så 

som den uppfattades då. Om Jesus är den som evangelisterna utger honom för att 

vara förändrar det inte beskrivningen av undervisningsmetodernas innehåll i sak. 

Kroksmark(1996) förstår evangelierna som historiska dokument och gör inget annat 

anspråk.   

Skollagen säger att utbildningen ska vara icke-konfessionell, vilket betyder att den 

inte får vara påverkad av någon form av trosuppfattning. Som jag ser det kan svaret 

på frågan besvaras på åtminstone två sätt. Första svaret blir Ja, det blir problematiskt 

eftersom det står i skollagen att utbildningen ska vara icke-konfessionell. Det andra 

svaret kan utifrån mitt kommande resonemang bli nej, det behöver inte bli 

problematiskt att använda Bibeln, med avgränsningen de fyra evangelierna, som 

pedagogiskt material/inspiration till pedagogiska tankar. När Kroksmark presenterar 

Jesus som lärare och alla de undervisningsmetoder han vaskat fram i de fyra 

evangelierna, så gör han inte det för att någon ska bli kristen och tro på Jesus som 

sin frälsare etc.  

Uppsatsens bidrag: Jag anser att min uppsats kan bidra till vetenskapen genom att 

lyfta fram Bibeln som pedagogiskt material. Historiska verk kan bidra med både 

material och pedagogiska förebilder. Uppsatsen kan även ses som ett bidrag till 

debatten om icke-konfessionell undervisning. 

Nyckelord: lärare/didaskalos, lärjunge/elev, undervisningsmetoder 
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1. Inledning 

Efter att ha läst boken Didaskalos av Tomas Kroksmark(1996) blev jag inspirerad till 

att skriva om Jesus och de undervisningsmetoder som presenteras där. Jag blev 

fascinerad av hur man som lärare kan använda Bibeln som en pedagogisk bok och 

ett pedagogiskt verktyg. Eftersom 70% av den svenska befolkningen tillhör Svenska 

kyrkan (Svenskakyrkan,2011) finner jag det högst relevant att skriva om Jesu 

undervisningsmetoder och hur vi som undervisande lärare kan ta lärdom av hur han 

bemötte sina elever. Vi bor och verkar i ett land som firar både jul och påsk, de två 

stora kyrkliga helgerna med Jesus i centrum. Men trots det är Jesus och Bibeln 

kontroversiellt laddade när det gäller bl.a. gäller undervisning.    

För att underlätta förståelsen av vissa förekommande begrepp i uppsatsen definieras 

dessa enligt följande: 

Egidius (2005) definierar en lärare som en person som engagerar sig i andras 

lärande. Benämningen pedagog kan vara ett ord för lärare. Pedagog kan vara en 

hederstitel på en god lärare. Dessutom kan ordet användas om personer som ägnar 

sig åt att undervisa i utveckling av teorier, de som forskar i undervisning, fostran och 

lärande menar Egidius(2005 ). 

Man kan undervisa utan någon pedagogisk utbildning. Det kan gälla att beskriva 

vägen till affären för någon som fråga mig på gatan. Barn frågar ständigt om olika 

fenomen och man använder då metoder som är spontana och som ofta uppkommer i 

själva situationen. När undervisningen övergår till att vara metodik, blir det en fråga 

om att man är utbildad att använda vissa undervisningsmetoder. Metodik är det 

samma som konsten att undervisa enligt Kroksmark(1992). Undervisningsmetoder är 

alltså olika metoder att undervisa på.    

För att förklara var jag menar med bibeln som ett pedagogiskt verktyg tar jag hjälp av 

Birnik & Eliassons (2000) beskrivning. De skriver om datorn som ett pedagogiskt 

verktyg i sin skrift It-support i skolan gör datorn till ett pedagogiskt verktyg. 

Definitionen av ett pedagogiskt verktyg kan tyckas självklar men kan ändå behöva 

fastslås. För att bibeln ska anses vara ett ”pedagogiskt verktyg” kan man 

inledningsvis konstatera att det gäller att arbeta med bibeln i undervisningen. 
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Meningen med att använda sig av ett verktyg är att det ska ge ett pedagogiskt 

mervärde. 

Definitionen på pedagogisk litteratur delar jag upp i två led för att förklara vad jag 

menar. Pedagogiska institutionen vid Umeå universitet definierar pedagogik så här: 

”Pedagogik är en vetenskaplig disciplin, där man bildar kunskap om de processer 

genom vilka människan formas och förändras i olika sociala, kulturella och historiska 

sammanhang. Inom det pedagogiska problemområdet behandlas bl.a. olika aspekter 

av fostran, utbildning, lärande, undervisning eller andra påverkansprocesser. Frågor 

kan exempelvis ställas om hur och varför vissa värderingar, kunskaper och 

färdigheter uppstår, vidmakthålls och förändras inom och mellan generationer, 

grupper och individer. Pedagogiska institutionen (2004). 

Litteratur är tryckta skrifter som används för viss framställning, om någon författares 

produktion enligt Svenska Akademin(1997). Alltså blir definitionen på pedagogisk 

litteratur skrift som förmedlar pedagogiska tankar om bl. a fostran, utbildning, 

lärande.  

När jag skriver om Jesus som lärare menar jag en som undervisa, en pedagog och 

när jag skriver om Jesus som pedagogisk förebild menar jag att han skulle kunna var 

en förebild för oss som kommer att arbeta som pedagoger. Vi kan t ex. läsa om hur 

han bemötte sina elever, hur han varierade sin undervisning. Egidius(2005) skriver 

även om mästarlära. Mästarlära en liknad typ av handledning. Jesus beskrivs som 

lärare i evangelierna och han benämns även som Mästare (t ex. i Matt.12:38; Mark 

6:35).  

Enligt Bengtsson och Kroksmark(1994) betyder det grekiska ordet methodos  på väg 

mot något och i undervisningssammanhang är det en fråga om att på ett genomtänkt 

sätt utforma en inlärningssituation där man kan läras sig någon. Kroksmark(1996) 

menar att kan man definiera metodik som konsten att undervisa och att metodiken 

också rör de arbetsmetoder som läraren använder och hur arbetet är organiserat i 

undervisningssituationen. Man kan enligt Kroksmark (1996) dela in metodiken i två 

olika grenar. Den synliga och den osynliga metodiken. Den synliga metodiken är det 

som vi kan observera i undervisningssituationen, t ex hur läraren talar, rör sig eller 

vilka hjälpmedel som används. Med den osynliga metodiken menas de tankar och de 
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strategier som eleven har när hon ska lära sig något respektive läraren när den ska 

välja och presentera något i undervisningssituationen.  

I Arfwedson,G. & Arfwedson, G. (1991) står det att under 1600-talet blev didaktiken 

ett begrepp kopplat till pedagogiken. I flera länder på den europeiska kontinenten 

blev begreppet didaktik synonymt med det men på svenska kallar metodik. 

Didaktiken som vetenskap började utvecklas under 1920-talet bland annat i 

Tyskland. Man intresserade sig huvudsakligen sig för skolans kunskaper och 

innehåll. Didaktiken sätter fokus på lärande och hur lärande organiseras i t ex ett 

klassrum. Ordet didaktik kommer av grekiska ordet för undervisa, didaskein. Didaktik 

berör vad läraren kan tänka på vid undervisning, dess mål och medel samt 

sambandet emellan. Didaktiken används i skolan för att analysera 

inlärningssituationen och utifrån den här analysen fatta beslut om hur undervisningen 

ska bedrivas. Man kan sätta upp fyra didaktiska kategorier som läraren bör tänka på: 

Vad ska läras ut? Varför ska det läras ut? Hur ska det läras ut? och För vem ska det 

läras ut? 

 

1.1 Bakgrund 

Att undervisningen ska vara icke-konfessionell är inget nytt. Enligt Oliverstam (2006) 

påbjöd 1962 års läroplan objektivitet som normen för en konfessionslös 

kristendomsundervisning. Ämnets bidrag som värdegrund upplevdes inte längre som 

möjlig och den kristna morgonbönen togs bort. 1969 års kursplan fick en handledning 

som Skolöverstyrelsen gav ut. I den kursplanen framgår det att Bibeln skulle fortsätta 

att användas i undervisningen, men framställningen skulle ändras. Tidigare hade 

man läst i Bibeln t ex. den nytestamentliga texten om när Jesus botar en lam man i 

Kafarnaum i Mark. 2:1-4, 11-12. Enligt Skolöverstyrelsens handledning var det inte 

längre möjligt att återge texten så att det verkade som att Jesus hade makt över 

livets svårigheter och kunde bota sjuka. Man skulle fortsätta att använda texten men 

istället för att betona Jesus roll skulle läraren betona hur viktigt det är att ha vänner 

som kan hjälpa till när det behövs.1994 års kursplan ändrade inte religionsämnet 

särskilt mycket för grundskolan utan 60–talskonstruktionen bestod. Däremot blev 

religionsämnet ett kärnämne på gymnasiet. 
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Att undervisningen ska vara icke-konfessionell är lika aktuellt i dagens 

religionsundervisning och lärarutbildning som det varit ända sedan 1960-talets 

skolreformer. Det här är i sig är inget unikt för det specifika ämnet, men det är 

ovanligt många parter som är engagerade och intresserade av just det här ämnet. 

Allt från lärare, elever, föräldrar till företrädare för kyrkor, religioner och ickereligiösa 

livsåskådningar har åsikter, menar Oliverstam (2006).  

Enligt Oliverstam (2006) ska läraren verka som en förmedlare, handledare, 

vägledare, mentor och ledare. Lärarens rollista blir ännu mer tydlig om man 

framhåller vad läraren inte ska vara, nämligen en terapeut, kurator eller psykolog 

eftersom man ska vägleda friska barn. Läraren ska vara en professionell 

yrkesutövare som kan utnyttja sina insikter så att hon vet vad hon ska göra, men 

också vad hon inte ska göra. Religionsämnet har förskjutits från ett faktainhämtande 

om religioner till människors frågor inför livet och tillvaron, vilket ställer krav på 

läraren när det gäller val av metodik. Religionsläraren ska inte längre vara 

traditionsbevarande utan att vara framtidsförberedande, enligt Oliverstam (2006).    

Hallgren skriver i sin artikel Perspektiv på vatten i Hall & Liljefors (2011) om Jesus. 

Hallgren skriver att Jesus undervisade och använde sig av naturen t ex. Matt. 5-7. 

Jesus var medveten om att reflektion, kontemplation och tystnad är metoder som 

passar väl in att användas och att övas i undervisningssituationer i det fria. Hallgren 

skriver även om vattnets betydelse i t ex. skapelseberättelsen, när Noa bygger arken 

och om Mose läggs i korgen och Faraos dotter hittar honom GT. Han påpekar att det 

finns flera ställen i både Gamla och Nya testamentet och uppmanar sina läsare att 

läsa vidare om vattnets roll i de gamla kulturgrundande berättelserna. 

Enligt Kroksmark (1996) samlade Jesus stora skaror omkring sig, när han 

undervisade. Ibland vände han sig till lärjungarna, ibland till enskilda eller några få i 

samtal. Jesus nådde ut med sitt budskap. Han lyckades att fånga sina åhörares 

uppmärksamhet. Och han gjorde det med olika metoder. Jesus tog sin utgångspunkt 

i människors vardagsliv, i den vardagliga erfarenheten och han riktade ofta sin 

undervisning till enkla människor. Jesus anpassade sitt sätt att undervisa med 

hänsyn till lärjungarna/eleverna och till själva undervisningssituationen. Det finns flera 

forskare som anser att och är överens om att Jesu verksamhet måste betraktas som 

undervisning. Kroksmark(1996) nämner ett fler tal teologer som styrker att Jesus 
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undervisade. Tex. anser Bultmann (1958)”It can hardly be doubted that Jesus did 

teach as a Rabbi, gathered disciples and engaged in disputations”. Det Bultmann 

säger poängteras av flera forskare inom området t.ex. av Barth (1936), Darret (1973) 

och Gerhardsson (1979). Hartman (1989) skriver ” Inte ens Bultmann betvivlar att 

Jesus undervisade, att han uppträdde som lärare”. Larsson (1989) skriver angående 

undervisningsmetoder ”Det föreligger dessutom skäl att anta att Jesus, vad 

undervisningsmetoder beträffar, nära har anslutit sig till dåtidens judiska pedagogik 

(dvs. den undervisningsform som gällde i hemmen och i synagogan vid vår 

tidräknings början).  

Tomas Kroksmark är en meriterad pedagog och har gjort sina studier av Jesus som 

lärare och Jesu undervisningsmetoder utifrån det perspektivet.  Jag kommer också 

att väva in tidigare forskning i ämnet, d.v.s. Jesus som lärare och Jesu 

undervisningsmetoder.  

Jag har valt att göra en explorativ forskning vars syfte enligt Denscombe (2004) är 

”att i huvudsak beskriva hur saker och ting är, snarare än hur de kommer att bli eller 

hur de borde vara, eller ens varför de är som de är”. Med det menar jag att jag 

kommer att skriva om Jesus som lärare och Jesu undervisningsmetoder enligt 

Kroksmarks tolkning.  

1.1.1 Skollagen 

Enligt skollagen och tidigare bestämmelser och betänkanden (se nedan) är det viktigt 

att undervisningen bedrivs icke-konfessionell. Det vill säga att undervisningen inte får 

bedrivas i en specifik religiös tradition som påverkar eleverna i en viss religiös 

riktning. 

 

Svensk författningssamling 2010:800  

1 kap.  

5§ Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet. 

6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig huvudman ska vara icke-

konfessionell. 
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1.2 Syfte & Frågeställningar  

Syftet med det här arbetet är att presentera Jesus som lärare och Jesu 

undervisningsmetoder utifrån Kroksmark bok Didaskalos och utifrån det göra en 

bedömning om huruvida det går att se på Jesus som en pedagogisk förebild och att 

använda Bibeln som pedagogisk litteratur – som ett pedagogiskt verktyg för blivande 

religionslärare. Vad blir konsekvenserna? Är det förenligt med skollagen? 

För att få svar på ovanstående har jag arbetat utifrån följande frågor: 

1. Hur beskrivs Jesus som lärare enligt Kroksmark och vilka är 

undervisningsmetoderna som Jesus använde sig av enligt Kroksmark (1996)?  

2. Vilka blir konsekvenserna av Kroksmarks avhandling när det gäller Bibeln som 

pedagogiskt material/inspirationskälla till pedagogiska tankar?  Blir det problematiskt 

när det gäller icke-konfessionell undervisning?  
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2. Metod & Material  

Att välja metod inför undersökningen handlar om att välja de redskap som bäst 

passar för de frågeställningar som man arbetar med. Den här uppsatsen bygger på 

Tomas Kroksmarks avhandling Didaskalos. Kroksmark har skrivit ett antal böcker och 

artiklar, se vidare Kroksmark (2011), men när det gäller ämnet Jesus som lärare och 

Jesus undervisningsmetoder, är Didaskalos Kroksmarks enda verk. För att få svar på 

mina frågor har jag använt mig av en deskriptiv metod. En deskriptiv metod används 

när man ska beskriva något, enligt Denscombe(2004). I min uppsats beskriver jag 

hur Kroksmark tolkar Jesus som lärare och Jesu undervisningsmetoder.  Jag 

beskriver även hur tidigare forskare har tolkat Jesus som lärare och hur han 

undervisade. 

Jag har även valt att använda mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt i analysen av 

mina valda texter. Hermeneutiken är en filosofi och en forskningsmetodik som går 

tillbaka till det gamla Grekland. Ordet hermeneutik är ett grekiskt ord som betyder 

tolkning av budskap. Texter och uttryck som man kommer i kontakt med, har ofta ett 

större innehåll än det som man vid första anblick kan läsa in. Egidius(1986) uttrycker 

det i boken Positivism – Fenomenologi - Hermeneutik att det finns viktig information 

att hämta mellan raderna och att även det som inte sägs har betydelse för texten. 

”Konsten att göra tolkningar så att de stämmer med olika kunskapskällor och blir 

trovärdiga är målet för det som vi kallar hermeneutik.” enligt Egidius (1986) 

Egidius (1986) nämner Friedrich Ast som introducerade den hermeneutiska cirkeln, 

vilken innebär att texter och händelser måste sättas in i ett sammanhang och på så 

sätt öka förståelsen. Hermeneutiken har utvecklats i olika riktningar. En inriktning 

blev den existentiella hermeneutiken där Martin Heidegger och Hans-Georg 

Gadamer var två företrädare. Heidegger ansåg att hermeneutiken beskriv er hela 

människans situation. Egidius(1986) beskriver det som att det ligger i människans 

natur att ta ställning till sig själv och sin omvärld, men att det måste ske i samspel 

med hennes omvärld. ”Genom att gå i dialog med texter och människor berikar vi vår 

bild av världen och vår kunskap om oss själva”, Egidius(1986). 

Egidius(1986) nämner Hans-Georg Gadamer som betonar att människan inte kan 

vara neutral och objektiv. Vi kommer hela tiden att utgå från vår förförståelse och 

våra värderingar. När jag analyserar de texter jag valt ut kommer jag att inta ett 
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hermeneutiskt förhållningssätt.  Jag kommer även att utnyttja min egen förförståelse, 

kunskaper och känslor för att försöka tolka och förstå och på så sätt se en helhet i 

det jag studerar. Eftersom jag även har en teologisk utbildning och studerat 

bibeltexterna i evangelierna tidigare har jag den förförståelsen med mig. Detta 

påverkar mitt sätt att närma mig evangelierna. I grunden har jag även min kristna tro 

som påverkar min förförståelse av evangelierna även om jag har försökt att bort se 

ifrån den.  

I Egidius (1986)  anser Patel och Davidsson att den hermeneutiska forskaren ska 

försöka nå en så fullständig förståelse som möjligt. Det uppnås genom att man 

studera helheten i relation till delarna och att man pendla där i mellan om det behövs.  

Mina frågor som jag ställer är för att få fram om det går att ha Jesus som en 

pedagogisk förbild och om det går att använda Bibeln som pedagogiskt material för 

blivande lärare. Det går säkerligen att ställa andra slag frågor och mer omfattande 

frågor och använda sig av andra metoder för att få svar på samma frågor. Jag har 

valt att finna svaren på mina frågor genom litteraturstudier men det skulle varit 

intressant att genom intervjuer av religionslärare om deras syn på Bibeln som 

pedagogiskt material. Man skulle även kunnat göra motsvarande med hjälp av 

enkäter. Min uppsats skulle även kunnat berikas med andra religioners företrädare t 

ex Muhammed inom Islam. Islams heliga skrift Koranen skulle kanske kunna 

användas på liknande sätt som ett historiskt dokument och inte ta hänsyn till den 

religiösa synvinkeln. Men på grund av tid och omfånget på uppsatsen ansåg jag att 

jag fick göra den här avgränsningen och arbeta utifrån dessa förutsättningar som 

blivit ramen för uppsatsskrivningen. Och eftersom empirin, på grund av de naturliga 

orsaker som tidigare beskrivits, inte är stor kan jag endast dra slutsatser utifrån det 

jag undersökt.   

 

2.1 Etik & ansats 

Enligt Denscome(2004)berör etiken moraliska principer om huruvida det jag skriver 

är riktigt eller felaktigt, bra eller dåligt. Som forskare bör motivationen att arbeta etiskt 

vara en fråga om integritet. Kroksmark är en meriterad pedagog och har gjort sina 

studier av Jesus som lärare och Jesu undervisningsmetoder utifrån det perspektivet. 

Mina avsikter är att behandla och beskriva Kroksmark(1996) på ett etisk och rättvist 

sätt.  Min ansats med undersökningen är att bidra till forskningen genom att arbeta 
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vidare med frågor som rör pedagogiska förebilder och pedagogiskt material. Jag är 

medveten om att jag endast använt mig av en källa, Kroksmark(1996), eftersom jag 

inte kunna finna någon annan som gjort någon liknande studie. Det skulle naturligtvis 

varit än mer intressant att relatera till fler forskare. 

 

2.2 Urval och källkritik 

Min ambition med det här avsnittet är att beskriva mitt material och att styrka dess 

trovärdighet. Då tid och möjligheter har varit begränsade beslutade jag mig för en 

avgränsning jag ansåg vara lämplig. Den här uppsatsen har sin utgångspunkt i 

boken Didaskalos av Kroksmark(1996). Många forskare har enligt Kroksmark (1996) 

skrivit om Jesus som lärare men jag har inte kunnat finna någon som beskriver Jesu 

undervisning på det sätt som Tomas Kroksmark gör i Didaskalos. Utifrån det faktum 

har jag alltså valt Kroksmark(1996).  Tomas Kroksmark är så vitt jag förstår unik i sitt 

sätt att identifiera de olika undervisningsmetoderna i evangelierna. Han beskriver 

själv på s.11-12 hur svårt han hade att finna någon tidigare forskning kring Jesu 

undervisningsmetoder och utifrån det ansåg han att området var värt att undersöka 

vidare, vilket resulterade i avhandlingen Didaskalos. Tomas Kroksmark är ingen 

teolog men en svensk, välkänd pedagog och tillika professor i pedagogiskt arbete, 

vilket är en ytterligare anledning till att jag valt att utgå från Kroksmark.  

För att kunna göra en trovärdig analys av Tomas Kroksmarks tolkning av Jesus som 

lärare och Jesu undervisning i sin avhandling Didaskalos har jag valt två verk av två 

kända teologer. Jesus the Only Teatcher av Samuel Byrskog som är professor i 

teologi vid Lunds universitet. Jesus as teatcher av Pheme Perkins som är professor i 

teologi vid Boston College. Byrskog och Perkins är två teologer med olika inriktningar 

inom den världsvida kyrkan. Forskningen som rör Jesus liv och undervisning är 

mycket omfattande och sker fortlöpande i alla delar av världen och på flera språk. Att 

nå en uttömmande sammanställning eller beskrivning av allt som är skrivet inom 

området ligger utanför det här arbetets ram.  

Jag har mina källor i tidigare forskning och i nytestamentliga texter. Kroksmark (1996)  

Byrskog (1994) och Perkins (1990) använder sig av nya testamentets texter för att få 

fram material om Jesus som lärare och Jesu undervisningsmetoder. Bibeln är den 

källa som innehåller det materialet.   



16 
 

2.3 Tidigare forskning om Jesus som lärare.  

Anledningen till att jag valt Samuel Byrskog är att han är en samtida svensk forskare 

med Tomas Kroksmark. Skälet till att Pheme Perkins är utvald är att han är en av de 

författare som Kroksmark(1996) hänvisar till när det gäller Jesus som lärare.  

2.3.1 Samuel Byrskog 

Byrskog (1994) menar att lärjungarna framträder som elever till Jesus i större delen 

av Matteusevangeliet. De beskrivs som män med liten tro, men tron är inte det 

primära när det gäller att förstå. Jesus försöker att leda lärjungarna till full förståelse 

av hans undervisning trots att deras tro är och förblir ganska så svag. Lärjungarna 

förstår dock undervisningen för att de får special undervisning frekvent och ett av 

målen var att lärjungarna skulle bli så lika sin lärare som möjligt. Det finns åtminstone 

tre indikationer på att Jesus undervisning primärt var riktad mot lärjungarna. För det 

första i Matt 5:13,14 visar Jesus att han riktar sig mot lärjungarna, även Matt.13:10-

17.  För det andra: Matt 6:30 står det… ni trossvaga… vilket är en beskrivning av 

lärjungarna i Matt.  För det tredje: även om Jesus inte använder ordet bröder när han 

tilltalar dem är det ett vanligt ord i t ex. bergspredikan så kallar Jesus lärjungarna för 

sina bröder i Matt. 12:48-50; 23:8;28:10. I Matt.10 finns också ett stycke som är 

speciellt riktat till de tolv lärjungarna. 

Byrskog menar vidare att Jesu undervisning i t.ex. Matt.  till stora delar är i form av 

tal, tal om saker och förhållande som är speciellt viktiga. Det är i bergspredikans 

introduktion som lärjungarna för första gången presenteras som en grupp elever, 

Matt.5:2, 7:29. De som lyssnade på bergspredikan var förmodligen inte bara 

lärjungarna utan även potentiella lärjungar som ännu inte bestämt sig för att vara det 

och kanske inte heller tänkte bli det. Det var en vanlig pedagogiskt tradition att 

läraren hade en nära relation till sina elever. Esoterisk undervisning var ett 

pedagogiskt verktyg för att lära ut till eleverna så de kunde nå djupare kunskaper (jfr 

Jesaja 8:16), enligt Byrskog (1994) 

2.3.2 Pheme Perkins 

Perkins (1990) skriver att Jesus aldrig etablerade en skola med speciell filosofi eller 

speciella metoder att förstå Lagen. Men Mark 3: 14-19  visar att de tolv var Jesu 

elever och en utvald grupp ur ett större antal anhängare. 
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 De som undervisade i Lagen var skriftlärda, fariséer och rabbiner. Enligt 

Perkins(1990) står det om Jesus som rabbi i ett antal bibelverser, t.ex. i 

Matt.26:49;Mark.9:5;10:51:11:21;Joh.1:49;4:31;6:25; 9:2; 11:8. Vidare menar Perkins 

att Jesus inte hade fått studera hos någon känd skriftlärd och hade ingen 

lagutbildning som de skriftlärde, fariséerna, esséerna.  

Perkins (1990) menar att alla kunde förstå Jesus budskap. Jesus drog nytta av 

människors omgivning när han undervisade och även hänvisade han till kända 

bibeltexter. Han använde sig av kontraster, ordspråk, paralleller: Luk.10:30 

samariten; Matt: 18:23–34 tjänaren; Luk.15:11-32 förlorade sonen; festen i 

Luk.14:14-24;Matt22:1-10. Jesu lärjungar fick observera vad han gjorde, vad han sa 

och gjorde i olika situationer. Perkins (1990) menar vidare att Jesus hade 

karaktäristiska teman i sin undervisning så som rättvisa och solidaritet; hälsa och 

rikedom; förlåtelse för alla; att be för sin relation till Gud; att älska sina fiender. 

 

2.4  De fyra evangelierna i Bibeln 

Enligt Kroksmark(1996) måste vi konstatera att den källa, Bibeln, vi har tillgång till för 

att kunna göra en analys av Jesus undervisningsmetodik är sekundärbeskrivningar 

som är tillkomna efter Jesus död. Kroksmark menar att detta vid annan historisk 

forskning skulle betraktas som problematiskt, men när det gäller forskning kring 

Jesus undervisning har vi inget annat val; vi måste lita till Bibelns olika böcker 

eftersom det är där Jesus pedagogik presenteras. Han menar dock att det inte går att 

finna bibelställen där Jesus själv presenterar eller säger något om några speciella 

undervisningsmetoder. Men det är i de fyra evangelierna, Matteus-Markus, Lukas – 

och Johannesevangeliet, som vi möter Jesus och där vi kan läsa om hur han var som 

lärare. De fyra evangelierna har tillkommit vid oliks tidpunkter och är skrivna på olika 

sätt.  

2.4.1 Matteus 

Matteus anses som en okänd medlem i lärjungaskaran och exakt när evangeliet 

skrevs är okänt. Men det kan knappast ha skrivits innan de kristna i Jerusalem 

förskingrades(Apg. 8:4), för den lokala församlingen där skulle inte haft behov av ett 

nedskrivet evangelium eftersom apostlarna var fysiskt närvarande och kunde 



18 
 

besvara alla frågor och förmedla auktoritativ undervisning.  Det är möjligt att 

Matteusevangeliet är skrivet någon gång mellan år 80-90 e kr. Matteusevangeliet kan 

delas in i fem större delar av Jesusord: Bergspredikan, Utsändningstalet, 

Liknelsetalen, Talet om församlingen och Talet mot fariséerna. Matteusevangeliet 

förkortas Matt. Uppgifterna är hämtade ur The New Biblical Commentary 1993. 

2.4.2 Markus 

Markusevangeliets författare är enligt traditionen identifierad som Johannes Markus, 

en ättling till en kristen familj i Jerusalem. I Markusevangeliet nämns två män vid 

namn Alexander och Rufus (15:21) som bekanta till författaren och möjligtvis till 

läsaren. Hänvisningen till Alexander och Rufus är speciellt intressant, för den antyder 

att Marcus läsare kände till de här männen. Om Rufus är den samme som personen i 

Romarbrevet 16:13 kan man bekräfta att Marcusevangeliet skrevs omkring 60 till 70 

e kr. Markusevangeliet kan delas upp i: Jesus inledning av sin offentliga verksamhet, 

Jesus verksamhet i och utanför Galiléen, Jesus undervisning om sitt uppdrag och 

villkor för att bli en lärjunge, Jesus sista dagar och Jesus lidande, död och 

uppståndelse.  Markusevangeliet förkortas Mark. Uppgifterna om Markusevangelit är 

hämtade ur The New Jerome Biblical Commentary, 1993.  

2.4.3 Lukas 

Lukasevangeliets författare anger inte sitt namn men dock sitt syfte med att skriva 

det.  Evangeliet är sannolikt skrivet efter att Jesus avslutat sitt liv. Prologen visar att 

flera försökt att beskriva de fakta som hölls för sanna av ett stort antal kristna. Det är 

möjligt att Lukasevangeliet är skrivet år 80-85 e kr. Vid den tiden har författaren varit 

en kristen under minst tio år och haft tillfälle att resa omkring i Palestina där han 

kunde ha mött många av dem som kände Jesus. Lukasevangeliet kan delas in i: 

Jesus barndom, Jesus verksamhet i Galiléen, Jesus sista vandring till Jerusalem och 

Jesus lidande, död och uppståndelse. Lukasevangeliet förkortas Luk. Uppgifterna om 

Lukasevangeliet är hämtade ur The New Jerome Biblical Commentary, 1993.   

2.4.4 Johannes  

Johannesevangeliets författare är den av evangelisterna som varit med och sett 

Jesus och vad han gjorde t ex 1:14 ” vi såg hans härlighet” och i 19:35 ”den har 

vittnat”. Författaren nämner sitt namn som Johannes och enligt traditionen är det 
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aposteln Johannes, den siste överlevade bland apostlarna. Det finns forskare som 

daterar Johannesevangeliet till omkring år 90 e kr. Men det finns också så de 

sträcker sig till år 140 e kr. Evangeliet kan delas in i två större delar, hur Jesus 

uppenbara sig för världen och hur Jesus uppenbarar sig för lärjungarna. Johannes 

evangeliet förkortas Joh. Uppgifterna om Johannesevangeliet är hämtade ur The 

New Jerome Belial Commentary, 1993.   

 

2.5 Tidigare forskning av Bibeln som pedagogiskt verktyg/ 

pedagogiskt material 

Jag har verkligen försökt att finna tidigare forskning angående bibeln som 

pedagogiskt verktyg/ pedagogiskt material, men inte lyckats med det. Jag har 

kontaktat flera Universitet och Högskolor i Sverige bl. a i Uppsala, Lund och Skara 

utan resultat. Jag har även varit i kontakt med lärare vid Universiteten och 

Högskolorna, men de har inte heller lyckats hjälpa till i min efterforskning. Kan det 

verkligen vara så att ingen har tagit sig an uppgiften tidigare eller är det så att det inte 

blivit publicerat? 

Svenska bibelsällskapet gjorde ett försök att presentera bibeln som ett pedagogiskt 

verktyg i skolan genom ett projekt. I januari 2004 startade ett nytt projekt Bibeln och 

skolan, som syftade till att lyfta fram Bibeln som ett pedagogiskt verktyg i 

undervisningen. Projektet kom att fokusera på lärarfortbildning och distansutbildning. 

Bibeln har fått en ny ställning i samhället, sedan den nya översättningen 

presenterades 1999. Bibeln används i alla sammanhang. Svenska Bibelsällskapet 

har medvetet arbetat med kampanjer, för att lyfta fram Bibeln. Nu var det dags för 

nästa steg, att fördjupa arbetet med Bibeln.  

Skolan ingick som ett av flera arbetsområden i Svenska Bibelsällskapets verksamhet. 

Målsättningen var "Att göra Bibeln känd och använd i skolan." Projektbenämningen 

var Bibeln och skolan för att särskilja projektet från traditionellt skolkyrkoarbete. 

Projektet skall ha fokus mot lärarrummet.  

SIFO genomförde en undersökning under juni månad där det framkom att i gruppen 

15-29 år är till exempel förväntan på att Bibeln skall finnas i skolan stor. Frågan var 
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bara hur. Svenska Bibelsällskapet hade under lång tid byggt upp ett arbete mot 

skolan och startar år där på projektet Bibeln och skolan. Öppenheten från skolans 

sida var stor men man var medveten om, att mycket hade förändrats i 

ungdomskulturen och därmed i förutsättningarna för att nå fram till de unga. Intresset 

måste väckas där det finns. Det tryckta ordet måste kompletteras och andra teman 

behandlas, säger Anders Alberius, generalsekreterare för Svenska Bibelsällskapet.  

Projektet Bibeln och skolan var indelat i olika faser; behovsinventering och 

kartläggning, samla representanter för de olika nätverk som finns för lärare i 

religionskunskap, exempelvis Nätverk för religions- och etikundervisningens didaktik 

och Kristna Lärarförbundet - Förbundet kristendom och skola. I projektet ingick även 

att bygga en resursbank på webbplatsen Bibeln (1999) med material som riktar sig till 

lärare. 

Svenska Bibelsällskapet kom att samverka med högskolor för att lägga upp en 

distansundervisning i bland annat bibelkunskap. På sikt skulle fyra 

distansutbildningar på fem poäng vardera att anordnas via Internet. 

Distansutbildningen skulle varvas med föreläsningar som skulle förläggas till 

veckoslut. Fortbildningsdagar för lärare var en annan viktig del i projektet.  

Projektet skulle bedrivas under två år och finansieras av Svenska Bibelsällskapets 

huvudmän och Bibelfonden.  (Artikel i Bibelns Värld nr 4 2001)  
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3.  Didaskalos  

I det här kapitlet skriver jag om hur Kroksmark (1996) beskriver Jesu identitet, hur 

han var som lärare och om gruppen som Jesus undervisade, vilka benämns de tolv 

eftersom de var tolv till antalet. Jag skriver även om de undervisningsmetoder som 

Kroksmark(1996) identifierat i Bibeln, med avgränsning i de fyra evangelierna. 

3.1 Jesus som lärare   

Kroksmark(1996) menar att om man gör antagandet att Jesus var Guds son och att 

han var verksam i den empiriska verkligheten kan man notera att Jesu aktivitet i 

världen var undervisning och utrustad med all kunskap om undervisningsmetoder.  

Om man däremot utgår ifrån att Jesus inte var Guds son utan en vanlig människa var 

han en ovanligt duktig pedagog utan att ha genomgått någon pedagogisk utbildning. 

3.1.1  De tolv 

Enligt Kroksmark(1996) fick människor lämna allt bakom sig när de skulle bli 

lärjungar/elever till Jesus. Jesus sökte själv upp sina lärjungar/elever och bad dem 

följa honom. Det vanliga var tvärtom dvs. att lärjungarna/eleverna sökte upp sina 

lärare (Matt 8:19). Kroksmark (1996) ståndpunkt är att Jesus är en central person i 

de fyra evangelierna och att hans gärningar, lära och under förbinds med 

undervisning. Kroksmark (1996)hävdar att evangelisterna på ett nästan självklart sätt 

förutsätter att Jesus bedrev esoterisk undervisning avgränsat med lärjungarna/elever 

och att Jesus skulle ha gjort den här avgränsningen med en medveten intention.  

Esoterisk undervisning beskrivs som om en lära eller skrift vilken vänder sig till en 

mindre krets av invigda. Innehållet är ofta svårförståeligt för utomstående, enligt 

Nationalencyklopedin (2011) 

 

3.1.2 Jesu identitet 

Kroksmark (1996) skriver att i Nya testamentet används ordet didaskalos eller former 

av ordet 60 gånger och 41 gånger om Jesus t ex i Joh. 3:2 ”Han kom till Jesus om 

natten och sade: ”Rabbi, vi vet att det är från Gud du har kommit som 

lärare(didaskalos)”. Enligt Kroksmark (1996) kallades Jesus av sina lärjungar/elever 

för lärare. Det innebär att de såg honom som just en sådan som undervisar. 
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3.1.3 Läraren 

Enligt Kroksmark (1996)undervisade Jesus på många olika platser och i flera olika 

sammanhang t ex i synagogan (Luk.4: 15;Matt.4:23), i templet (Luk. 20:1; 11:17), ute 

i naturen(Matt.5:1–7:48; Matt.13:1) och hemma hos människor (Luk.7:36–43). 

Kroksmark skriver vidare att Jesus undervisade med auktoritet och att det skulle 

betyda att han aldrig hänvisade till någon än sig själv eller Gud. Kroksmark menar att 

detta var något fullständigt revolutionerande och att det stred mot den judiska 

traditionen. Enligt Kroksmark (1996) går det att betrakta Jesus på åtminstone två 

sätt: Jesus som enbart en historisk person och Jesus som historisk person och Guds 

son.  I perspektivet att Jesus är Guds son är det möjligt att behandla Jesus 

undervisningskompetens som en kombination mellan en av Gud given 

undervisningsskicklighet och en fullständig tillgång till kunskapen om läran. 

Kroksmark(1996)menar att Jesus var självlärd, en autodidakt eftersom han 

förmodligen inte fick någon rabbinsk utbildning. Jesus var på så sätt olik de utbildade 

religiösa lärarna. Att vara autodidakt betyder att man är självlärd. Både auto och 

didaskein är grekiska ord och betyder själv respektive undervisa. En autodidakt är en 

människa som i vardagliga sammanhang undervisar andra människor utan att vara 

lärare enligt Alderby & Kroksmark (2000).  

Kroksmark (1996) skriver att rabbinerna alltid tog stöd i Lagen (Lagen betyder här 

Moseböckerna i Gamla testamentet som enligt Bibeln mottogs av Mose på Sinaiberg) 

och hos Mose, som fått Lagen av Gud när de undervisade”. Men Jesus tog sin 

utgångspunkt i människornas vardagsliv, i den vardagliga erfarenheten (jfr t.ex. 

Matt.5-7;Luk. 6:17–49).  

 

3.2 Jesus undervisningsmetoder 

Kroksmark (1996) nämner Bultman och några forskare som intygar att Jesus 

undervisade. Kroksmark går ett steg längre och anser att det går att urskilja ett antal 

olika undervisningsmodeller som Jesus använde sig av. Enligt Kroksmark går det att 

urskilja ett antal olika undervisningsmetoder som Jesus använder sig av i de fyra 

evangelierna.  Kroksmark (1996)menar att Jesu undervisningsmetodik var inspirerad 

av den grekiska traditionen som hade kringvandrade lärare. Kroksmark menar vidare 
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att Jesu undervisning också var tydligt inspirerad av den judiska 

undervisningstraditionen där man hade en lärare och en fast grupp av 

lärjungar/elever. Jesus startade ingen ny skola för sin undervisning men den 

empiriska verkligheten var hans klassrum. Kroksmark menar att Jesus var medveten 

om olika metoders möjligheter att förmedla förståelse till en annan människa. Jesus 

utformade undervisningsmetoderna spontant och kunde på så vis anpassa dem till 

de krav som situationen fodrade, enligt Kroksmark (1996).  

Kroksmark presenterar fyra olika huvudmetoder (med underrubriker) som Jesus 

använde och beskrivningen av dem baseras på Kroksmark(1996):  

     3.2.1 Förmedlande metoder 

Exempel på föreläsningar finns i Bergspredikan (Matt.5-7) där Jesus talar till 

folket.  Den s.k. Bergspredikan är en känd föreläsning bl.a. därför att bönen Fader 

vår i ingår i denna (Matt.6:9–15). För Matteus var detta ingen ny 

undervisningsform. Men för Markus däremot tycks det ha varit det. Mark.1:22 

”Vad är detta? En ny undervisning, med makt bakom orden...”.  Följande 

bibelverser är enligt Kroksmark ett exempel på ett visdomsord, där de som 

lyssnade själva tvingades att dra egna slutsatser. ”Ni har hört att det blev sagt: 

Öga för öga och tand för tand, Men jag säger er: värj er inte mot det onda[…]Om 

någon tvingar dig att följa med en mil i hans tjänst, så gå två mil med honom” 

(Matt.5:38–41)  

I Mark.7:5–13 använder sig Jesus av skrivna texter av Jesaja och Moses i en 

undervisningssituation med en grupp fariséer. Kroksmark beskriver den här 

undervisningssituationen och påpekar att Jesus här låter lärjungarna/eleverna 

tolka och förstå undervisningen efter förmåga. Jesus använder skrifterna. 

Skrifterna betyder i det här sammanhanget Gamla testamentet i Bibeln. 

 

Liknelser är konkreta berättelser ur vardagslivet, situationer som folk var bekanta 

med och kunde känna igen, enligt Kroksmark. Med hjälp av bilder och berättelser 

ur vardagslivet kunde åhörarna lättare få grepp om vad Jesus menade. Ett 

exempel på liknelse finns i Mark 4:11 ” Han sa: Ni har fått veta Guds rikes 

hemlighet, men för dessa som står utanför är allt bara liknelser”. Metodiken i 

liknelseundervisningen är indirekt och kan innehålla komplexa frågor. Jesus vill 
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rikta åhörarnas uppmärksamhet mot något speciellt. Liknelserna blev en utmaning 

för lärjungen/eleven att själva tänka och ta ställning till det som de hörde. 

Kroksmark tar även Mark. 10:5–40 som ett exempel på liknelse som 

undervisnings metod. 

En Illustration är en variant på en liknelse, enligt Kroksmark. Jesus använder en 

berättelse för att visa på något viktigt, han försöker förklara ett förhållande med 

hjälp av en bild ”… ingen av er kan vara min lärjunge om han inte avstår från allt 

han äger” (Luk. 14:28-33). För att bli en Jesu lärjunge/elev krävs att man ska 

älska honom över allt annat. Illustrationen är en bildlig information av ett 

sakförhållande. Jesus använde sig av bilder för att förklara och klargöra vad han 

menade.  

Tystnad kan knappast betraktas som en undervisningsmetod menar Kroksmark. 

Däremot kan den utnyttjas i givna situationer. Kroksmark ger exempel på när 

Jesus använder tystnad i Matt. 15:21-23. Där Jesus möter en kvinna med just 

tystnad och får henne att reflektera över situationen, vilket var poängen.  

3.2.2 Interaktiva metoder 

Interaktiv betyder växelverkan eller samspel och har alltså med ömsesidig 

påverkan att göra. Det finns ett välkänt exempel på samtal, dialog, i Joh.13 Där 

återges en längre dialog mellan Jesus och Nikodemus. Nikodemus får svar på 

sina frågor och funderingar direkt. Ett exempel på individualiserad undervisning.  

Ett exempel på när Jesus använder sig av en diskussion som inlärningsmetod 

finns det i Joh.13, menar Kroksmark. Det är en episod där Jesus och 

lärjungarna/eleverna talar om vad som ska hända med Jesus efter den sista 

måltiden. Situationen vid det här tillfället var speciellt genom de dramatiska 

händelser som väntade och som skapade spänning i atmosfären. Jesus låter 

diskussionen löpa mellan sina lärjungar/elever och sig själv. När Jesus anser att 

han fört fram sitt budskap avslutar han. 

När det gäller frågor, motfrågor och svar är det ofta på det sättet att frågorna ställs 

till Jesus och att Jesus svarar med motfrågorna, enligt Kroksmark. Ett exempel 

finns i Matt. 22:17-33 där fariséerna vill försöka att snärja Jesus. Fariséerna frågar 

Jesus: ”Är det tillåtet att betala skatt till kejsaren eller är det inte tillåtet? Jesus 
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svara med en motfråga: ”Varför försöker ni snärja mig, ni hycklare? Visa mig det 

mynt man betalar med. Vems bild och inskrift ör detta? Ge kejsaren det som 

tillhör kejsaren och Gud det som tillhör Gud”. 

3.2.3  Aktivitetsmetodik 

Aktivitetsmetodik innebär att de som deltar i undervisningen själva är aktiva på 

något annat sätt än att bara lyssna. De utför någon handling, ställer frågor eller 

bidrar med sina synpunkter. 

Ett exempel på visuell konkretion/åskådningsundervisning är när Jesus talar om 

att man måste bli som ett barn för att komma in i himlen (Matt18:1-4). Jesus 

använder sig här av en konkret bild, något som alla är bekanta med. Han menar 

inte att man ska bli ett barn i fysisk mening. Men att vara stor i himmelriket är att 

vara liten och ödmjuk som ett barn. Konkretion är tänkt att underlätta inlärning av 

mer abstrakt karaktär, enligt Kroksmark.  

Ett exempel på dramatik är när Jesus blir arg i Templet ”Bort med allt det här! Gör 

inte min Faders hus till en saluhall” (Joh.2: 15-16). Jesus visar med dramatiserad 

vrede hur felaktigt templet nyttjades. Kroksmark poängterar här att någon försiktig 

metodik förmodligen varit verkningslös i det här sammanhanget. 

Förevisande metodik finns det exempel på i Luk 7:18–23 (även i Matt11:2-6). 

Jesus får frågan om han är den de väntat på. Jesus svara inte direkt utan 

hänvisar i stället till vad de själva kunde se och höra. [Jesus svarade dem: ”Gå 

och berätta för Johannes vad ni hör och ser:[…]att blinda ser och lama går, 

spetälska blir rena och döva hör, döda står upp och fattiga får ett 

glädjebud”(Matt.11:4-5). Här behövdes inga ord som svar på frågan. Jesus 

handlingar var vittne nog, enligt Kroksmark.  

Projektmetoden använder Jesus när han ska lära sina lärjungar/elever att klara av 

en undersökande uppgift, ett projekt (Matt 10:1-42;Mark 6:6-11; Luk 9:1-6). 

Eleverna delas upp två och två och får strategiska råd för hur de ska klara av 

uppgiften. De ska gå ut för att, observera, undersöka och pröva sig fram, för att 

lära och samla erfarenheter för framtiden. Jesus uppmanar dem att vara både 

kloka och enfaldiga på samma gång. Jesus ser två karaktärsdrag som kan 

förenas i samma människa. Lärjungarna/eleverna uppmanas även att vara naiva 
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och uppriktiga vilket skulle resultera i att de var oförfalskade, äkta och sanna i sitt 

uppdrag, enligt Kroksmark.   

3.2.4 Övriga undervisningsmetoder 

Jesus ställer en fråga som han redan vet svaret på, examinationen. Ett exempel 

är ”bespisningsundret” i Joh.6:1–13(även i Matt.14:13-21;Mark.6:30–44; 

Luk.9:10–17) Det här är enda gången som Jesus frågar någon till råds. Jesus är 

inte rådlös men han ställer frågan till Filippus för att pröva honom. Jesu fråga kan 

bara uppfattas som en examination eller prövning av Filippus tro, enligt 

Kroksmark. 

Programmerad undervisning är undervisnings där innehållet delas upp i mindre 

steg t ex i Joh.4:7–40 och som bygger på varandra. Lärjungen/eleven arbetar på 

egen hand och får automatiskt besked om hur hon lyckats lösa problemet. När 

hon svarat rätt går hon vidare till nästa steg som är obetydligt svårare. Ett 

exempel är när Jesus möter den samariska kvinnan (Joh. 4:7–40). Den dialog 

som utspelar sig mellan Jesus och kvinnan utgör en undervisningssituation, enligt 

Kroksmark. 

Upprepningens metodik används för att repetera in det som ska kommas i håg. 

Kroksmarks exempel på upprepningsmetodik är när Jesus talar om tro om lidande 

(Mark.6:52;Matt.13:13;16:21;17:12;24:12). På Jesu tid var det ganska få som 

kunde läsa skrivna texter. Istället lärde man sig texterna utantill. För att man 

skulle bevara dem i minnet upprepade man dem om och om igen. På så sätt 

kunde man överföra kunskap från generation till generation, enligt Kroksmark. 
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4. Analys av Didaskalos 

Som jag tidigare nämnt betyder ordet hermeneutik tolkning av budskap. 

Egidius(1986) beskriver det som att ett ords betydelse är beroende av meningen det 

ingår i och meningen i sin tur är beroende av ordens innebörd. Med andra ord är det 

ett samband mellan helheten och delarna. När jag har studerat Kroksmark(1996), 

Byrskog(1994) och Perkins(1990) olika tolkningar av Jesus som lärare och Jesu 

undervisningsmetoder och de bibeltexter som de tre författarna använt sig av, har jag 

använt mig av ett hermeneutiskt förhållningssätt. Jag har i detalj granskat de 

specifika texterna och tolkat deras budskap och även tagit hänsyn till både delarna 

och helheten. 

4.1 Jesus som lärare 

Kroksmark(1996) tar upp att Jesus sökte upp sina lärjungar/elever, vilket ansågs som 

ovanligt. Det går att läsa i flera bibelverser hur Jesus kallade på sina lärjungar/elever 

och bad dem att följa honom. I Mark. 1:17; Luk.5:27 säger Jesus uttryckligen ”Följ 

mig!” Kroksmark (1996) skriver vidare att Jesus tilltalas som lärare vid 41 gånger i 

Nya testamentet. I evangelierna som igår i Nt tilltalas Jesus som mästare 37 och som 

rabbi minst fem gånger. Det är tydligt att Jesus hade en framträdande ställning hos 

folket. Både mästare och rabbi kan översättas med lärare. Förekomsten av både 

didakalos, mästare och rabbi i den kvantitet som nämns tyder på att Jesus ansågs 

vara en lärare. Kroksmark pekar på att Jesus var självlärd, en autodidakt, vilket var 

ovanligt.  Både Byrskog(1994) och Perkins(1990) menar att Jesus framträder som 

lärare/rabbi.  

Kroksmark beskriver Jesus som en lärare vilken undervisade på många olika platser 

t ex. i templet och i synagogan. Kroksmark(1996) hänvisar till bibelverser i 

evangelierna. Kroksmark(1996) menar att Jesus undervisade med auktoritet och att 

det skulle betyda att han endast hänvisade till sig själv och till Gud. Jesu säger t ex. i 

Joh.14.1, 11 ”Tro på mig och tro på Gud… Tro mig när jag säger att jag är i Fadern 

och är i mig.” Jesus hänvisar här till att Gud, Fadern, intimt hör ihop med honom 

själv. Perkins påpekar att Jesus inte studerat och fått någon formell utbildning och 

trots det undervisar han.  
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Kroksmark(1996) skriver att Jesus tog sin utgångspunkt i människornas vardag när 

han undervisade och i Lagen som var det vanliga hos rabbinerna. I evangelierna 

finns det beskrivet hur Jesus tog människorna vardag som exempel t ex. 

bergspredikan i Matt. 5-7. Kroksmark hänvisar till samma bibeltext. Men att Jesus 

inte skulle utgå från Lagen när han undervisade strider mot det som går att läsa i 

t.ex. Matt. 5:17–18; Luk. 16:16-17. Jesus använde både närmiljön och de bibliska 

texter som fanns att tillgå t.ex. Lagen. Perkins nämner att Jesus drog nytta av 

människors omgivningar och att han hänvisade till texter som han visst var välkända. 

4.1.1 Sammanfattning 

Jesus söker upp sina lärjungar/elever och kallar dem att följa honom, vilket både går 

att styrka i evangelierna och hos Kroksmark(1996).  

Jesus beskrivs som lärare av Kroksmark(1996) och i evangelierna  tilltalas Jesus 

med olika titlar och de går alla synonyma med ordet lärare. Kroksmark (1996) påstår 

att Jesus uppträder som lärare, vilket överensstämmer med Byrskog(1994) och 

Perkins (1990). 

Jesus undervisar på olika platser och han gör det med auktoritet, vilket både 

Kroksmark(1996) och evangelierna hävdar. Perkins framhåller att Jesus undervisar 

utan någon riktigt utbildning. 

Kroksmark(1996) och i evangelierna beskrivs det att Jesus tar sin utgångspunkt i 

människors vardag. Perkins menar att Jesus använder sig av människors närmiljö 

när han undervisar. I evangelierna utgår Jesus ifrån Lagen, vilket Kroksmark(1996) 

inte anser att Jesus gör.  

 

4.2 Jesu undervisningsmetoder 

Både Kroksmark(1996) och Perkins(1990) betonar att Jesus aldrig startade någon ny 

skola utan endast hade lärjungar/elever runt omkring sig där han befann sig. 

Kroksmark(1996) menar att Jesus var medveten om olika metoders betydelse och 

därmed anpassade metoderna efter de situationer han hamnade i. Kroksmark(1996) 

presenterar Jesu undervisningsmetoder i fyra huvudgrupper med ett antal 

undergrupper, sammanlagt femton. Kroksmark(1996) menar att det går att finna 
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femton olika undervisningsmetoder som Jesus använder sig av när han undervisar 

sina elever. Men det går inte att hitta dessa undervisningsmetoder explicit i 

evangelierna.  Kroksmark(1996) går igenom varje metod och hittar hela kapitel och 

enstaka bibelverser som styrker hans teorier. I den först gruppen, förmedlande 

metoder (föreläsningar, skrivna texter, liknelser, illustrationer och tystnad) tar 

Kroksmark(1996) hela bergspredikan (Matt.5-7) som ett exempel på en föreläsning. 

Och Kroksmark(1996) menar att (Matt:5:38–41) är det ett visdomsord, medan det i 

bibelkommentaren(The New Jerome Biblical Commentary, 1993) står att det var en 

lag. När det gäller skrivna texter så stämmer det med evangelierna att Jesus 

hänvisade till bibeltexter. Huruvida Jesu elever hade tillgång på läroböcker går inte 

att få fram i evangelierna. Kroksmark(19969 menar att Jesus använder sig av 

liknelser och det gör han i flera kapitel(se t.ex. 

Matt.13;25;Mark.12;Luk.15;16;Joh.10;15) så det påstående stämmer med 

evangelierna. Illustrationer är en fjärde metod som det går att finna i evangelierna 

t.ex. när Jesus vill tala om (illustrera) vad som krävs för att vara en lärjunge/elev 

(Luk.14:26:33). När det gäller tystnad så menar Kroksmark(1996) att det inte är 

någon undervisningsmetod, men han tar ändå med den som ett exempel på att den 

går att använda i undervisande syfte.  

I den andra gruppen interaktiva metoder (samtal, dialog; diskussion; frågor, motfrågor 

och svar) tar Kroksmark(1996) Jesu möte med Nikodemus(Joh.3) som ett exempel 

på ett samtal, dialog. Nikodemus och Jesus samtalar med varandra, de har en 

dialog. I Joh. 13:31-38 berättar Jesus om det som ligger i framtiden, Jesus vill kanske 

förbereda dem på vad som ska komma att hända honom. Om det är ett samtal eller 

en diskussion är svårt att avgöra. Den sista kategorin i den här gruppen är frågor, 

motfrågor och svar. Det förekommer på olika ställen i evangelierna att Jesus ställer 

frågor och motfrågor och att han svara. 

Den tredje gruppen börjar med visuell konkretion/åskådningsundervisning. Jesus 

åskådliggör något som han tycker är viktigt i evangelierna genom att t.ex. visa ett på 

barn. Lärjungarna/eleverna får se med ögonen vad Jesus menar. I t.ex. Matt. 21:12-

17 driver Jesus ut de som sålde och köpte i templet. Det ser säkert dramatiskt ut när 

han vält omkull borden och när ha gjorde en piska av repstumpar. Huruvida det är ett 

uttänkt drama eller endast så att Jesus blir riktig arg kan vi spekulera i. Ett exempel 

på förevisning finner Kroksmark(1996) endast i Luk.7:18–23(finns även i Matt:11:2-6) 
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Synonymer till förevisning är uppvisning och demonstration. Jesus har demonstrerat 

vem han är genom göra olika under och tecken och nu så ska de förstå vem han är. 

När Jesu lärjungar/elever ska sändas ut för att själva undervisa i Matt.10:1-42 får de 

råd av Jesus. Det här ser Kroksmark(1996) som en undervisningsmetod, 

projektmetoden. Eleverna får ett ”projekt” att utföra och förhoppningsvis lär de sig 

något av det, de kanske kan får både teoretiska och praktiska kunskaper. 

Övriga undervisningsmetoder är den sista gruppen. Kroksmark(1996) antar att Jesus 

examinerar en elev i Joh. 6:1–13. Om det är fråga om en examination eller inte kan vi 

med säkerhet inte säga, eftersom just det inte uttrycks i bibeltexten, men någon form 

av test var det sannolikt. Ett exempel på programmerad undervisning finner 

Kroksmark(1996) i Joh. 4:7–40 när Jesus talar med den samariska kvinnan. Om 

Jesus tänker på att undervisa den samariska kvinnan eller om han bara talar med 

henne och möter hennes behov kan vi bara spekulera i, bibeltexten.  Den sist 

metoden i den här gruppen är upprepningsmetodik. Kroksmark(1996) menar att 

Jesus använder sig av upprepningar för att lära in. Om Jesus verkligen använder sig 

av en medveten upprepningsmetodik eller inte kan vi inte med säkerhet säga. Men 

att Jesus tar upp vissa ämnen som t ex. tro och lidande vid upprepade tillfällen går 

inte att förneka. Frågan är om det är för att eleverna har svårt att förstå budskapet 

eller är det för att Jesus vill få dem att förstå att det är extra viktigt Kroksmark(1996) 

hävdar det förstnämnda.   

Byrskog(1994) menar att Jesus undervisning främst gällde lärjungarna och att Jesus 

bedrev esoterisk undervisning och det var ett pedagogiskt verktyg. Byrskog(1994) 

menar att Jesu undervisning till störst del bestod av tal. Perkins (1990) menar att alla 

kunde förstå Jesu undervisning och därmed var riktad till en vidare krets. Perkins 

(1990) menar vidare att Jesus använder sig av olika modeller och teman när han 

undervisade.    

4.2.1 Sammanfattning 

Jesus startar ingen ny skola men han håller ett antal tal, hänvisar till bibeltexter, 

använder liknelser och illustrationer. Han är tyst och han samtalar, för dialog. Jesus 

ställer frågor, motfrågor och svarar. Han visualiserar, dramatiserar, förevisar, sänder 

iväg sina elever på ett ”projekt”. Jesus examinerar, håller programmerad 

undervisning och upprepar sig. 
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Kroksmark(1996) menar att det går att identifiera femton olika undervisningsmetoder 

i evangelierna, fyra kategorier med underrubriker.  

Alla undervisningsmetoder som Kroksmarks(1996) har kunna urskilja i evangelierna, 

har hänvisningar till verser i evangelierna. 

Det står inte explicit i evangelierna att Jesus använde sig av några speciella 

undervisningsmetoder, men att han undervisar på flera olika sätt. Korkmark(1996) 

menar dock att Jesus var medveten om metodernas betydelse för undervisnings 

framgång. 

Byrskog(1994) och Perkins(1990) delar Kroksmarks(1996) uppfattning om att Jesus 

undervisade, men de har inte i sina studier vaskat fram alla de undervisningsmetoder 

som Kroksmark(1996) gjort. 
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5. Resultat & Slutsats 

Syftet med det här arbetet är, vilket jag tidigare har skrivit, att presentera Jesus som 

lärare och Jesu undervisningsmetoder utifrån Kroksmark bok Didaskalos, tidigare 

forskare och de fyra evangelierna. Och utifrån det göra en bedömning om huruvida 

det går att se på Jesus som en pedagogisk förebild och att använda Bibeln som 

pedagogisk litteratur/ett pedagogiskt verktyg för blivande lärare. Första frågan som 

jag arbetat utifrån är:  

Hur beskrivs Jesus som lärare och vilka är undervisningsmetoderna som Jesus 

använde sig av enligt Kroksmark(1996)?  

Jesus undervisade inte massorna med samma metod som den ensamma kvinnan vid 

Sykars brunn(Joh. 8:1–11). Det tycks vara en medveten variation av undervisnings-

metoder. Även om varje undervisningsmetod var mer eller mindre bekant för Jesu 

samtid så tycks Jesus vara unik när det gäller att variera metodval och anpassade 

det efter innehåll, sammanhang och målgrupp. Betraktar vi Jesu undervisning ur den 

synvinkeln kan vi ha en del att lära även i vår moderna tid, både när det gäller 

undervisning i skolor och i andra sammanhang.  

Enligt Kroksmark (1996) har undervisning primärt med inlärning att göra, och det är 

frågan om att genom en viss aktivitet få någon att lära sig något. Oavsett vad svaret 

skulle bli på frågan om huruvida Jesus medvetet använde sig av olika 

undervisningsmetoder, så undervisade han sina lärjungar/elever. 

Jesus uppträdde som en lärare och hans intention var förmodligen att de han 

undervisade skull lära sig något, vilket borde vara allas avsikt som undervisar. Jesus 

kanske skulle kunna få vara en pedagogisk förebild för alla som arbeta med 

undervisning. 

Bibeln, de fyra evangelierna, som pedagogisk litteratur, ett pedagogiskt verktyg kan 

bli kontroversiellt om man endast ser på boken som en religiös skrift. Kan man bortse 

från Bibeln ursprungliga kontext och endast fokusera på det som står i texten, så 

skulle man kunna använda den. Alla som arbetar med undervisning skulle kunna dra 

nytta av de exempel på både hur en lärare kan arbeta och hur undervisningsmetoder 

kan används. 

Kroksmark(1996) menar att det är oväsentligt om ens Jesus existerade eller inte. 

Evangelisternas beskrivningar av Jesu undervisning är i varje fall beskrivningar av 
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undervisning så som den uppfattades då. Om Jesus är den som evangelisterna utger 

honom för att vara förändrar det inte beskrivningen av undervisningsmetodernas 

innehåll i sak. Kroksmark(1996) förstår evangelierna som historiska dokument och 

gör inget annat anspråk.  Men om man använder Bibeln, de fyra evangelierna, 

använder man sig dock av den kristna kyrkans heliga skrift, vilket inte behöver skapa 

några problem i sig.   

 

Den andra frågan som jag arbetat utifrån är:  

Vilka blir konsekvenserna av Kroksmarks avhandling när det gäller Bibeln som 

pedagogiskt material/inspirationskälla till pedagogiska tankar?  Blir det problematiskt 

när det gäller icke-konfessionell undervisning?  

Skollagen säger att utbildningen ska vara icke-konfessionell, vilket betyder att den 

inte får vara påverkad av någon form av trosuppfattning. Som jag ser det kan svaret 

på frågan besvaras på åtminstone två sätt. Första svaret blir Ja, det blir problematiskt 

eftersom det står i skollagen att utbildningen ska vara icke-konfessionell. Det andra 

svaret kan utifrån mitt kommande resonemang bli nej, det behöver inte bli 

problematiskt att använda Bibeln, med avgränsningen de fyra evangelierna, som 

pedagogiskt material/inspiration till pedagogiska tankar. När Kroksmark presenterar 

Jesus som lärare och alla de undervisningsmetoder han vaskat fram i de fyra 

evangelierna, så gör han inte det för att någon ska bli kristen och tro på Jesus som 

sin frälsare etc.  Kroksmark tar Jesus som ett exempel på en pedagog som utför sitt 

kall, att undervisa. Bara för att en viss religiös skrift används som 

undervisningsmaterial, betyder inte det att någon blir påtvingad en viss religiös 

uppfattning. 
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6. Slutdiskussion 

Kroksmark (1996) presenterat Jesus som lärare och han beskriver även Jesu 

undervisningsmetoder i sin bok Didaskalos. Kroksmark(1996) utgår från Bibeln, med 

avgränsningen de fyra evangelierna. Där beskrivs Jesus som en lärare och där 

återfinns även undervisningsmetoderna. När det gäller Jesus som lärare har jag har 

även studerat två forskare, Byrskog(1994) och Perkins (1990). Kroksmark(1996) 

menar att Jesus uppträder som lärare, vilket överensstämmer med Byrskog(1994) 

och Perkins (1990). 

Bibeln är en kontroversiell bok trots att den är en av de böcker som läses av många. 

Vid årsskiftet 2008-2009 fanns hela Bibeln översatt till 451 språk. Nya testamentet 

var vid samma tidpunkt översatt till 2028 olika språk, enligt Bibeln (1999).  

Vilka blir konsekvenserna av Kroksmarks bok, Didaskalos kap.5-7,när det gäller 

bibeln som pedagogiskt material/inspirationskälla till pedagogiska tankar?  Blir det 

problematiskt när det gäller icke-konfessionell undervisning?    

Skollagen i 1 kap. 5§ ”Utbildningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet. 6 § Utbildningen vid en skolenhet eller förskoleenhet med offentlig 

huvudman ska vara icke-konfessionell (Skollagen (2010:800). 

 

Kroksmark(1996) presenterar undervisningsmetoder som redan är allmän kända 

inom pedagogiken t.ex. föreläsning. De är i sig inget nytt, men att Kroksmark (1996) 

identifierar dem i Bibeln, i de fyra evangelierna, är unikt. Det som skulle kunna var 

kontroversiellt är att han tar exempel ur en skrift som är knuten till en viss religion 

dvs. den kristna religionen. Kroksmark(1996) är på intet sätt ensam om att 

presentera Jesus som lärare. Tidigare i min uppsats har jag presenterat exempel på 

forskare som också anser att Jesus undervisat och därmed uppträtt som lärare. Om 

man enbart ser Jesus ur ett historiskt perspektiv och då bortser från den religiösa 

kontexten, borde det inte var kontroversiellt att använda de fyra evangelierna som 

undervisningsmaterial. Det står dessutom i grundskolas läroplan att elever ska ta del 

av texter ur Bibeln. ”Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga 

platser i kristendomen och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i 

religiösa berättelser i Bibeln och andra urkunder..” enligt Skolverket (2011). Det 

borde ej heller vara ett problem att ta Jesus som en pedagogisk förebild. Om man 
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går ytterligare ett steg och tänker sig att evangelierna endast är fiktiva berättelser 

borde det absolut inte vara några problem när det gäller att använda evangelierna 

som ett pedagogiskt verktyg.  

Med hjälp av ett hermeneutiskt förhållningssätt och min förförståelse har jag kunnat 

visa på Jesus som lärare och Jesu undervisningsmetoder samt att Bibeln kan vara 

ett pedagogiskt verktyg utan att det strider mot skollagen. 

Det har varit en lång tradition att skolor har haft sina avslutningar i kyrkan. Detta har 

från början haft en pedagogisk funktion. Kyrkan har haft en stark ställning i samhället 

och undervisat om kristen tro och tradition. Det har skolan också har gjort och detta 

pedagogiska samarbete har präglat Sverige. 

I början av juni hade skolorna i vårt land åter igen avslutningar och i tidningen Dagen 

(2011-06-01)stod det följande:         

”Vid mer än var tredje skolavslutning i kyrkan förekommer bön eller välsignelse. Det 

visar en undersökning som Kyrkans Tidning gjort bland Svenska kyrkans 

församlingar.  Detta strider mot Skolverkets riktlinjer som säger att en skolavslutning 

inte får innehålla moment av aktiv religionspåverkan som predikan eller uppmaning 

att delta i bön”. 

En skolavslutning i kyrkan utan predikan, bön eller välsignelse borde dock vara 

förenligt med Skolverkets regler. Samma resonemang borde även gälla för att kunna 

använda Bibeln, med avgränsningen de fyra evangelierna, som pedagogiskt 

material/pedagogisk inspirationskälla. Så länge Bibeln inte används i syftet att 

förkunna vad den kristna tron står för, utan endast används som ett historiskt verk 

där det finns ett exempel på en pedagog och hur han undervisade, borde det inte 

stöta på några svårigheter. Det skulle vara intressant med fortsatt forskning om hur 

elever uppfattar Bibeln som en pedagogisk bok.  
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