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ABSTRAKT 

Undersökningen visar på att lärare framhåller många faktorer som påverkar elevers 

kunskapsinhämtning. På högstadiet förändras eleverna i en hög utsträckning och 

utvecklar förmågor som de inte tidigare haft. De utvecklar sin reflektionsförmåga, 

abstraktionsförmåga och sin egen livserfarenhet. De kan nu förstå och sätta sig in i 

andras perspektiv, vilket är en viktigt för att förstå religioner och religiösa personer. 

Eleverna utvecklar också under högstadiet sin förmåga att relatera olika fakta med 

varandra och hur det påverkar varandra. 

 Vid gymnasiet verkar eleverna ha utvecklat många av de förmågor som 

högstadielärarna tog hänsyn till, detta enligt lärarna själva men också enligt den 

progressionsdidaktiska teorin. Gymnasielärarna, men också högstadielärarna, betonar att 

intresset och en positiv attityd är viktigt för elevernas kunskapsinlärning. Det är viktigt 

för lärarna att de skapar en positiv attityd för religionsämnet. Ett sätt att skapa 

engagemang och intresse hos eleverna är att utgå från deras värld och vad som påverkar 

dem.  

 Lärarna framhåller också vikten av att elevernas avstånd till religioner och 

religiösa personer minskar. Därför besöker man platser med religiös anknytning eller får 

besök av religiösa personer. Detta ökar förståelsen då de får uppleva religionen inifrån.  

 Lärarna utgår ifrån elevernas förmågor, erfarenheter eller det som påverkar 

eleverna själva. Därför får det sägas att lärarna för en individanpassad undervisning, 

enligt den formella bildningsteorin. 

 

 

 

Nyckelord: Religion, didaktik, skola och kunskapsinlärning. 
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1 INLEDNING 

Läraren står inför många val när denna planerar sin undervisning och det är många 

faktorer som den måste ta hänsyn till. Läraren måste hålla sig innanför de givna 

ramverken som råder just då såsom skolans resurser, undervisningstimmar, elevers 

förutsättningar etcetera. Förutom praktikaliteter som styr undervisningen så måste 

läraren också anpassa sig till kraven från skolverket i form av läro- och kursplaner men 

även överensstämmelser på lokal nivå kan förekomma. Eleverna har också önskemål om 

kanske både form och innehåll. Detta är några faktorer som läraren måste förhålla sig 

till. 

 Dessa faktorer samt många andra som inte här är uppräknade gör att lärare skiljer 

sig åt i dess lärarroll. Många faktorer som påverkar lärarens roll som 

kunskapsförmedlare avspeglar också ens personlighet och kan vara mer eller mindre 

medvetna och omedvetna val. En annan faktor som kan skilja lärare emellan i lärarrollen 

är hur de resonerar kring om läraren tar sin utgångspunkt i lärostoffet när den väljer ut 

vad som ska förmedlas eller om man istället ska ha eleven som utgångspunkt och 

individanpassa stoffet för att bemöta elevens förutsättningar. Det första synsättet där 

läraren har ämnets stoff som utgångspunkt kallas materiell bildningsteori, där man 

fokuserar på att objektiv fakta ska förmedlas till eleverna. Det senare synsättet där man 

individanpassar undervisning för att bemöta elevers förutsättningar kan kallas formell 

bildningsteori. (Pettersen 2008, s. 51) Dessa bildningsteorier styrs i någon mån av läro- 

och kursplaner, men mycket är upp till läraren att själv bestämma.  

 Oavsett vilken, om läraren utgår ifrån individen eller ämnet när den undervisar så 

kan läraren ställa sig frågan varför den undervisar som den gör. Det är i denna 

”Varför”-fråga som denna undersökning tar sin utgångspunkt i för att undersöka vad 

lärarna anser påverkar elevers kunskapsinlärning. Men om ”Varför”-frågan styrs utifrån 

elevers förutsättningar så påverkar detta vad läraren undervisar om och hur läraren 

undervisar. Därför kommer denna undersökning också belysa dessa aspekter. 

 Detta problem skulle kunna appliceras på alla skolämnen men jag har valt att 

utgå ifrån religionsämnet på högstadiet och gymnasiet. Min egen utbildning inriktar sig 

på undervisning för de äldre åldrarna och i religionsämnet vilket avspeglar 

undersökningens avgränsning.  
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2  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING  

Denna studie syftar till att undersöka vad lärare anser kring vad som påverkar elevers 

kunskapsinlärning i religionsundervisningen. Med kunskapsinlärning menas hur elever 

gör om information till kunskap. Undersökningen syftar också till att se hur lärare anser 

att detta påverkar deras undervisning. Lärares resonemang kring vad som påverkar 

elevers kunskapsinhämtning kommer att analyseras utifrån nedan presenterade teorier. 

Undersökning utgår ifrån följande frågor: 

 

 

Vad anser lärare påverkar elevers kunskapsinlärning i ämnet religion? 

 

 

Vad anser lärare detta få för konsekvenser för deras religionsundervisning?  
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3 METOD OCH MATERIAL  

Här presenteras undersökningens metod, val av intervjuobjekt och studiens disposition. 

Valet av metod och valda teorier diskuteras och problematiseras också här. 

 

 

3.1 Undersökningsmetod 

Undersökningen har en kvalitativ ansats genom både insamlandet av empirin men också 

vid analysen av densamma. Utifrån mina frågeställningar och de båda 

bildningsmodellerna har jag intervjuat lärare, vilka också utgör undersökningens 

empiriska underlag. För att underlätta granskning av undersökningens reliabilitet så 

kommer intervjuerna att spelas in och transkriberas. Två av intervjuerna genomfördes 

via telefon men även dessa spelades in. Intervjuerna är på ca 25-45 min. vardera som 

senare transkriberats, vilka uppgår till 32 sidor. Intervjufrågemallen återfinns i bilaga 1 

där de frågor som använts i undersökningen presenteras. Under intervjun kommer också 

anteckningar att föras för att på ett tydligare sätt sammanfatta intervjun för 

intervjuobjekten för att bekräfta att vi uppfattat informationen på samma sätt.  

 

  

3.2 Intervjuernas förutsättningar och genomföranden 

För att intervjuobjekten ska få en reell chans att fundera kring problematiken som 

undersökningen syftar till så kommer de att bli informerade om syftet med intervjun 

samt intervjuns upplägg. Lantz menar att man alltid ska ge intervjuobjekten 

bakgrundsinformation om både syftet och hur intervjun kommer att gå till så att det finns 

en samstämmighet kring respondenten och mig som intervjuar. Då respondenten, enligt 

de etiska principerna, har rätt till att avbryta intervjun så är det bra att informera 

intervjuobjektet för att undvika att denna känner sig obekväm i situationen. 

Respondenten är också enligt de etiska principerna anonym i presentationen av 

intervjun.
 
(Lantz 2007, s. 57)  

I skrivande stund pågår förändringar på skolorna då nya (Lgr 11 och Gy 11) läro- 

och kursplaner implementeras och gamla (Lpo 94 och Lpf 94) fasas ut. Situationen 

intervjuobjekten befinner sig i när de ska intervjuas är att de kan referera till både nya 

och gamla läro- och kursplaner. Det finns ytterligare en problematik då gymnasieskolan 

har olika kurser i religionsämnet och därmed flera kursplaner. Dessa flerfaldigas då det 

just nu finns kursplaner i både det nya och gamla kurssystemet, vilket gör att det kan bli 

många olika dokument som både jag och intervjuobjektet måste hantera och vara tydliga 

med vilka dokument som refereras till. Detta kan delvis bemötas genom att styra lärarna 

att resonera kring både de gamla och de nya läro- och kursplaner och vara tydlig om 

vilket dokument som refereras till. Intervjuerna kommer annars att genomföras genom 

att ha förberedda frågor men också att improvisera följdfrågor på plats då de intervjuade 

lärarna inte har fasta svarsalternativ och då det är omöjligt för mig att gissa mig till på 

förhand vad de kan tänkas svara. Intervjufrågorna är därför av öppen karaktär och en 

fördel med de öppna frågorna är att  

 



  

6 

 

 

 
[d]en som svarar beskriver sin bild av verkligheten och intervjun ger data som ökar 

förståelsen för människors subjektiva erfarenheter. Det är just det subjektiva som 

söks, vilken mening och innebörd en individ ger ett fenomen som intervjuaren 

intresserar sig för och närmar sig genom att förstå respondentens sätt att tänka. 

(Lantz 2007, s. 31) 

 

Med tanke på studiens omfattning är frågeställningen i denna undersökning anpassad till 

intervjuform. 

 

 

3.3 Intervjugrupp 

Urvalet av intervjugruppen påverkas av undersökningens omfattning men också av 

frågeställningen. Lärare från både högstadie- och gymnasieskolor kommer att intervjuas, 

med kravet att de ska undervisa i religionsämnet. I denna undersökning kommer fem 

lärare att intervjuas med fördelningen, tre på gymnasiet och två på högstadiet. 

Undersökning skulle kunna inbegripa även lärare mot yngre åldrar men då jag själv 

utbildar mig mot äldre åldrar påverkar det arbetets riktning varför lärare ur högstadie- 

och gymnasieskolor har valts. Ett urval på fem lärare kan tyckas vara magert men även 

antalet intervjuobjekt är anpassade till undersökningens omfattning då ett omfattande 

arbete kring att transkribera och analysera data väntar efter att intervjuerna är 

genomförda.  

Lärare presenteras anonymt vilket är en viktig aspekt inom forskningsetiken. En 

för specifik information bedöms av mig kunna avslöja vilka intervjuobjekten är och 

därför kommer ej detaljerad information om intervjuobjekten att presenteras. Nedan 

presenteras dock begränsad information om varje lärare men detta med principen att 

vidbehålla anonymiteten. En annan viktig aspekt är att intervjuerna är högst frivilliga där 

inget tvång från skolchefer eller dylikt finns.  

Lärarna kommer att benämnas med följande bokstäver ”A”, ”B”, ”C”, ”D” och 

”E”.  

 

Lärare A har undervisat i 2½ år och under hela tiden har denna undervisat i religion på 

gymnasialnivå utifrån Lpf 94.  

 

Lärare B har arbetat som lärare och undervisat i religion i 5 år. Denna har undervisat i 

både Lpf 94 och Gy 11.  

 

Lärare C har arbetat som behörig lärare i 3 år och obehörig ytterligare 2 år. Denna har 

undervisat i religion under både Lpo- och Lpf 94.  

 

Lärare D har arbetat som lärare i 3 år. Denna har undervisat i religion i samtliga år som 

den undervisat som lärare och har arbetat med Lpf 94, Lpo 94 och lgr 11.  

 

Lärare E har undervisat i ett halvår som lärare och har under hela tiden undervisat i 

religion. Denna har undervisat i både Lpo 94 och Lgr 11. 
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3.4 Disposition 

Disposition ser ut enligt följande. Innan bakgrunden följer en presentation av relevant 

tidigare forskning inom området. I bakgrunden presenteras didaktiska utgångspunkter 

och teorier vilket man kan analysera lärandet utifrån. Det är i dessa utgångspunkter och 

teorier som denna undersökning har sin ursprungsidé ifrån. Detta följs sedan av två 

teorier som kommer att vara som grund i analysen för hur elever skapar kunskap. I 

resultatkapitlet presenteras empirin, alltså lärarnas åsikter kring de frågor som 

undersöks. I diskussionskapitlet analyseras lärarnas svar med hjälp av relevanta teorier. I 

det avslutande kapitlet sammanfattas vad undersökningen kommer fram till. 

 

 

3.5 Metoddiskussion 

Ur ett perspektiv vore det önskvärt att istället för intervjuer genomföra observationer för 

att ta reda på hur det i praktiken förhåller sig till problematiken kring individanpassad 

undervisning och fokus på ämnesstoffet. Men för att kunna generera tillförlitliga resultat 

så bör en sådan undersökning vara av en större omfattning än vad denna ämnar. Enkäter 

skulle kunna vara ett alternativ för denna typ av undersökning men då denna syftar till 

att ta reda på en förståelse kring en problematik är öppna intervjufrågor att föredra, 

enligt Lantz. (Lantz 2007, s. 33) 

Att intervjuobjekten får bakgrundsinformation innan denna blir intervjuad 

påverkar reliabiliteten. Respondenten kan läsa på frågorna för att sedan ge tillrättalagd 

information till intervjun. Risken kommer emellertid att kvarstå oavsett om 

intervjuobjekten känner till syftet innan eller ej. För även vid en, hos respondenten, 

oförberedd intervju kan tillrättalagd information ges då intervjuobjektets information 

inte behöver stämma överens med dess verklighet. Dock så ökar risken för att 

tillrättalagd information ges om man följer mitt, och Lantz (2007, s. 31), 

tillvägagångssätt. Dessutom finns en ytterligare problematik för att kunna nå 

respondenternas åsikter och det är att det inte finns någon garanti att de berättar vad de 

verkligen anser i en viss fråga. Utan denna undersökning får förlita sig till att 

respondenterna presenterar sina verkliga åsikter i intervjuerna även om det inte går att 

fastställa. Att intervjuobjekten är anonyma kan göra att man undviker en viss del av 

denna problematik.  

Något om reliabiliteten skall också nämnas angående urvalet av lärarna. Det är 

svårt att få ett representativt urval i Sveriges lärarkår, speciellt med tanke på att endast 

fem lärare är föremål som intervjuobjekt. Det får dock sägas att urvalet påverkats av 

bekvämlighetsskäl, därav flertalet lärare från Småland. Denna problematik är svår att 

undvika men bedöms inte påverka undersökningens resultat.  

Denna undersökning använder sig av två teorier som beskrivs nedan mer 

djupgående. Modellerna eller teorierna behöver inte nödvändigtvis vara varandras 

motsatser utan de kan också bekräfta varandra.  

Dessa teorier är inte applicerade på den svenska skolan, i de artiklar och böcker 

jag använt mig av. Då James Lee(1988) beskriver den hermeneutikdidaktiska teorin så är 

denna alltså inte utvecklad utifrån dagens svenska skola. Utan Lee utreder hur 

människan bäst utvecklar sin andlighet utifrån religiös pluralism i USA och Britannien. 

Även om skolans mål inte är att utveckla tron och andligheten hos människor, likt Lee, 
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så finns det många generella likheter mellan de faktorer som styr kunskapsförmedling i 

den svenska skolan jämfört med Lee:s utgångspunkter. Därför anses den som användbar 

för denna undersökning och utgör ett lämpligt verktyg för analys av empirin.  

 Detsamma gäller Ronald Goldmans bok Readiness for religion som inte heller 

applicerat sitt material på dagens svenska skola. Däremot så applicerar han sin teori på 

den engelska skolan som var gällande under 60-talet. (Goldman 1965) Dock så skiljde 

sig den engelska skolan på 60-talet ifrån dagens svenska skola då målet hos den 

dåvarande engelska skolan, likt Lee:s mål ovan, är att göra ungdomar och barn till 

kristna medborgare. Dock så kan man utsira generella begrepp i Goldmans 

progressionsdidaktiska teori som är giltiga än idag. Teorin som Goldman presenterar är 

därför fruktbar för denna undersöknings analysdel.  

 Goldmans bok Readiness for religion presenterar både barn och ungdomars 

utveckling. Men då denna undersökning främst riktar sig till äldre barn och ungdomar så 

kommer inte hans teori att presenteras i sin helhet. (Goldman 1965, s. 68) 

Dessa två teorier bedöms som relevant för denna undersökning eftersom de 

lämpar sig för analys av de bildningsteorier som används i denna undersökning.  
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4 TIDIGARE FORSKNING 

En viktig forskare inom det religionsdidaktiska fältet i Sverige är Sven G Hartman som 

bl. a. har undersökt livsfrågor hos barn. En annan forskare som också studerat detta 

område är Christina Osbeck. Utanför Sveriges gränser finns religionsdidaktiska forskare 

som Ronald Goldman som också utgör en central roll i denna undersökning. En som har 

studerat vad som påverkar lärarnas religionsundervisning är Björn Falkevall. Men denna 

undersökning är riktad mot vad som påverkar elevers kunskapsinlärning och därför 

kommer här att nämnas andra didaktiska undersökningar som gjorts inom detta ämne. 

Ett exempel på detta är Lena Boströms avhandling Lärande och metod - 

Lärstilsanpassad undervisning jämfört med traditionell undervisning i svensk grammatik 

(2004). Hon undersöker hur resultaten, förståelsen och attityder för elever kan skilja sig 

om de undervisas med olika lärarmetoder. De två metoderna hon jämför kallar hon 

traditionell undervisning och lärstilsanpassad metodik. Undersökningen visar på att 

eleverna minns bättre, får bättre resultat, har en mer positiv attityd och förståelsen ökar 

för grammatiken i svenska om läraren undervisar utifrån en lärstilsanpassad metodik.  

 En annan undersökning, tillika avhandling, gjord av Magnus Österholm heter 

Kognitiva och metakognitiva perspektiv på läsförståelse inom matematik (2006). Han 

konstaterar att läsning av matematiska texter endast återkommer på universitetsnivå. Det 

han vill undersöka är om det krävs särskilda kunskaper och förmågor för att kunna 

sprida denna undervisningsmetod till de lägre skolnivåerna. Undersökningen består av 

två delar där en kognitiv och en metakognitiv ansats undersöks. Resultatet visar på att 

det inte krävs några speciella förutsättningar eller läsförmågor för att kunna använda 

läsning av matematiska texter på gymnasialnivå.  

 En mer generell undersökning angående lärande har Esbjörn Hellström skrivit. 

Hans avhandling heter Reformpedagogik i möte med den statskommunala skolan i 

barnets århundrade (2002). Denna undersökning syftade till att utreda hur 

reformpedagogiken mottogs av svenska skolan under 1900-talet. Han härleder den 

reformpedagogiska metoden och den traditionella skolan till två politiska block där den 

förstnämnda grundade sig i liberala värden och den senare av socialistiska värden. Efter 

kriget kom frihetsaspekten att tonas ner och överordna solidaritet och rättviseaspekten. 

Under senare tid har frihetsaspekten blivit mer framträdande i den bemärkelse där frihet 

är relaterat till demokratiska värden. Han anser att för den fortsatta konstruktiva 

diskussionen för bildning krävs en medvetenhet om den konflikten mellan individens 

utrymme för bildning och samhällets system för skola. 
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5 BAKGRUND 

Här presenteras didaktikens historiska utveckling och didaktiska problemformuleringar 

denna undersökning har sin utgångspunkt i. De två teorier som resultatet ska analyseras 

utifrån presenteras också här. 

 

5.1 Didaktiska utgångspunkter 

Förhållandet mellan lärare och elev är något som diskuterats flitigt genom historien. 

Teologen Augustinus av Hippo funderade redan på 400-talet e.v.t. hur en lärare borde 

förhålla sig till en elev. Något senare beskrevs en didaktisk triangel av Comenius i sin 

bok Didactica Manga. Denna didaktiska triangel har en giltighet idag, även om den 

beskrevs av Comenius för ca 350 år sedan. (Pettersen 2008, s. 48) Den didaktiska 

triangeln kan beskrivas med denna bild:  

 

 

                          
Fig. 1. Didaktisk triangel. (a.a. s. 49) 

 

Denna bild visar på grundelementen i undervisningen. Bilden beskriver hur förhållandet 

mellan de olika ”hörnen” förhåller sig till varandra. Varje undervisningssituation som 

läraren skapar och befinner sig i kan beskrivas och analyseras utifrån denna modell. 

Denna modell kan med fördel kompliceras ytterligare genom att lägga till ytterligare 

begrepp längs axlarna. Exempelvis kan en lärare som bedriver katederundervisning 

beskrivas utifrån axeln mellan lärare och innehåll där strukturerandet och förmedlandet 

av lärostoffet är i fokus. (a.a. s. 49)  

 I en annan situation där läraren exempelvis använder sig av en dialog och 

interaktion med studenterna beskrivas utifrån axeln mellan lärare och student. Detta är 

för intet ett nytt sätt att tänka utan, som nämnts tidigare, Augustinus av Hippo funderade 

på dessa faktorer. (a.a. s. 50) 

Den sista axeln benämns som metodiken. Denna faktor uppstod då man insett att 

det inte endast räcker med lärarens retoriska förmåga eller dess relation mellan lärare 

och elev för att förmedla kunskap. Inom denna metodik-axel finns ett spänningsfält 

mellan två skilda synsätt på hur kunskap bör förmedlas. Enligt det ena sättet att se på 

kunskapsförmedling så skall man se till elevers förutsättningar och bearbeta 

ämnesstoffet utifrån de föreliggande faktorerna. Det andra sättet att se på 

kunskapsförmedling är att man tar sin utgångspunkt i ämnet och förmedlar och 

strukturerar ämnesstoffet utifrån ämnets logik. Det är utifrån denna axel och 
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spänningsfältet som denna undersökning tar sin utgångspunkt i, i formell- och materiell 

bildningsteori. (Pettersen 2008, s. 50)     

Det mer individanpassade lärandesättet kan man också kalla formell 

bildningsteori. (a.a. s. 51) Dess motsats kallas materiell bildningsteori. Enligt Jank och 

Meyer så finns skillnaden i hur man ser på en bildad individ. Utifrån den materiella 

bildningsteori så ser man till vilka färdigheter en individ behärskar. Exempelvis att en 

individ behärskar att skriva, läsa och tala. Utifrån en formell aspekt ser man till fostran 

där individen ska behärska metoder och tekniker för att ta till sig kunskap. Utifrån en 

materiell bildningsteori ställer sig läraren frågan om vad i ämnet som är viktigt att 

eleverna ska lära sig. Utifrån en formell bildningsteori utgår läraren ifrån elevens 

subjektiva eller objektiva behov om vad som är viktigt för denna nu och i framtiden. 

Dock så är detta en något enformig beskrivning av de båda bildningsteorierna där 

samhällsaspekten tycks vara ovidkommande då man endast utgår ifrån ämnet eller 

eleven. Men samhället har en betydelse indirekt enligt de båda teorierna. För när man 

bedömer för vad som är av värde inom ett ämne, utifrån den materiella bildningsteorin, 

så gör man det i en historisk situation där värderingar stöds av samhället. Detsamma 

gäller utifrån en formell bildningsteori där fostran, objektiva behov, sätts i en samhällig 

aspekt utifrån vad som är normen i samhället just då. Detsamma gäller de subjektiva 

behoven då deras intressen avspeglar de samhällen de lever i. (Jank och Meyer 1997, s. 

61f.) 

 För att konkretisera det didaktiska forskningsfältet och medvetandegöra lärandet 

ställs frågorna: ”vad”, ”hur” och ”varför”. Dessa tre frågor är giltiga för all 

ämnesdidaktik och därmed också religionsämnet. (Olivstam 2005, s. 35) ”Vad”-frågan 

riktar sig till vad i undervisningen ska handla om. Denna fråga är också relaterat till 

lärarens mål med undervisningsmomentet och vad som ska främjas. ”Hur”-frågan 

härleds till vilka metoder och pedagogiska hjälpmedel läraren skall använda för att nå 

lärandemålet. Didaktikens ”Varför”-fråga kan sammanfattas med att inbegripa syftet 

med svaren på ”Vad”- och ”Hur”-frågan. Målet med att besvara ”Varför”-frågan är att 

explicitgöra intentioner och motivera varför man gör på ett visst sätt samt väljer bort 

något. Dessa intentioner måste vara rationella och hållbara. (Pettersen 2008, s. 53ff.)  

Eftersom denna undersökning fokuserar på att tydliggöra intentioner med lärares 

undervisningsmetoder och innehåll, är ”Varför”-frågan central. 

 

 

5.2 Didaktiska teorier 

För att kunna analysera mitt resultat i diskussionen så tar jag hjälp av olika teorier för att 

kunna kategorisera och analysera lärarnas kunskapssyn. Carl Olivstam pekar på två 

stycken modeller för det religionsdidaktiska fältet som kursplanerna inom skolan för 

religionen försöker hitta en balans emellan. De två modellerna är ”progressionsdidaktisk 

teori” och ”hermeneutikdidaktisk teori”. Dessa två teorier fokuserar på olika perspektiv 

inom undervisningen där betoning på relationen mellan lärostoffet, läraren och eleven 

ser olika ut. (Olivstam 2005, s. 143) Den “progressionsdidaktiska teorin” är en modell 

där Ronald Goldman har tillämpat Jean Piagets teorier och modeller där undervisningen 

ska utformas utifrån elevens egen utveckling. Man anser att eleven kan tillämpa olika 

kunskaper vid en viss ålder. Eleven utvecklas stegvis och kan få en djupare förståelse 
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om sig själv och omvärlden. I den ”hermeneutiska teorin” är förståelse och tolkning av 

kunskap det relevanta. Kunskapssynen blir relativistisk där den positivistiska 

kunskapssyn inte står i fokus eftersom det är elevens tolkning och tillämpning av 

kunskap som är det intressanta. (Olivstam 2005, s. 145f) 

 

5.2.1 Progressionsdidaktisk teori 

Goldman(1965) fokuserar sin teori på när barn och ungdomar är redo för en viss typ av 

kunskap. De specifika åldrar och grupper som kommer nämnas nedan kan därför 

upplevas som generaliserande. Goldman menar att avvikelser från siffrorna självklart 

förekommer och att det är andra faktorer än endast ålder som spelar roll för en 

människas utveckling, två andra faktorer som Goldman lyfter upp är också elevernas 

egna erfarenheter men också elevernas attityd. (Goldman 1965, 174f.) 

 En viktig brytpunkt som spelar roll för är det som sker hos ungdomar vid 

högstadieåldern. Under denna period så utvecklas människan från barn till ungdom, i 

den bemärkelsen att barnet går in i ett förstadium till vuxenlivet. (a.a. s. 160) 

Goldman menar att en vuxen har förståelse för att inte en nyfödd bebis inte kan 

prata eller att en tolvåring förstår Kants filosofi. Samma förståelse krävs för skolans 

verksamhet då eleverna exempelvis inte kan förstå abstrakta begrepp vid sju års ålder. 

Barn och ungdomar kan inte lära sig alla typer av kunskaper vid en låg ålder utan vissa 

måste låta sig väntas för att de överhuvudtaget skall kunna ta till sig en viss typ av 

kunskap. Däremot så måste barn och ungdomar stimuleras för att kunna ta till sig en ny 

”nivå” eller ny typ av kunskap. För ger läraren för mycket stimuli till eleven så finns det 

en risk att utvecklingen stagnerar. Ger man för lite stimuli så kommer utvecklingen att 

gå långsamt. Därför är det gäller att finna balansen mellan att vänta och ge barn och 

ungdomar stimuli. (a.a. s. 25) Barn och ungdomar behöver en viss frihet för att utvecklas 

men de behöver också en viss trygg grund att stå på. Grunden kan finnas hos olika 

grupperingar där familjen, vänner skolan eller samhället kan utgöra basen för ny 

kunskapsinlärning. Ansvarskänslan växer men de får ändå ofta endast begränsat ansvar 

av samhället, familjen eller skolan. Därför är det viktigt att lyssna på vad de säger och 

behandla dem som vuxna och inte barn. (a.a. s. 167) 

 Puberteten kan sägas vara en övergångsfas från barn till ungdomar. I puberteten 

så upptäcker ungdomar en förändring hos dem själva, både fysiskt och psykiskt. De 

upptäcker en allt tydligare kontrast mellan könen, eller rättare sagt de upptäcker det 

andra könet. De blir samtidigt mer självkritiska och skeptiska till dogmer, det vill säga 

universella sanningar. Därför utvecklas frågor som barn ställer: ”Vad ska vi göra?” och 

”Vad är det?” till ungdomars frågor: ”Varför skulle jag?” och ”Hur vet du det?”. (a.a. s. 

161) Därför kommer stora omvälvningar nu att börja där tidigare erfarenheter ifrågasätts 

och sätts på prov och nya intryck kommer till stånd. (a.a. s. 166) Detta förändrar också 

lärarrollen där dennes kunskaper inte utgör en källa för absolut sanning, läraren blir mer 

än i gruppen en ensam informationskälla. (a.a. s. 188) 

  Goldman pekar på tre stycken faktorer som påverkar elevers reception för 

kunskap som följer med människans utveckling vilket blir explicit vid åldersbestämning. 

Den första faktorn är den intellektuella mogenheten/omogenheten. Vid början av 

högstadiet och uppåt utvecklar människan sitt abstrakta tänkande. Vid en tidigare ålder 

än den nyss nämnda så är barnet av egocentrisk natur där den har svårt att se skillnad på 
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objektiv och subjektiv fakta. Barn har också svårt att behandla flera olika fakta för att 

relatera dem till varandra. De har också svårt att validera deras slutsatser och fakta för 

att se om de logiskt kan tänkas överensstämma med verkligheten. Det objektiva 

tänkandet och att se relation mellan olika fakta utvecklas under tidig pubertet. Däremot 

så dröjer det abstrakta tänkandet till en något senare del av puberteten. För stöter de på 

abstrakta begrepp under tidig pubertet så försöker ungdomarna konkretisera termer 

vilket ofta kan leda till fel slutsatser. (Goldman 1965, 28ff.) 

Den andra faktorn som begränsar elevers receptionsförmåga är den lingvistiska 

begränsningen. Religion består av många begrepp som kan vara abstrakta, med 

metaforisk eller analogisk innebörd och därför svårt att lära in dess sanna mening. (a.a. 

s. 32f.) Några exempel på begrepp som är svårt att lära in är exempelvis tro, speciellt för 

länder som är sekulariserade där tro blir något ännu mer abstrakt jämfört med länder 

vilka har starkare religiös förankring. Att tro, utifrån en religiös synvinkel, är svårt att 

konkretisera då det inte behöver vara en handling. Om man inte är troende själv så måste 

man sätta sig in i ett annat perspektiv än sig själv och förstå en religiös person hur den 

tänker, lever och lär. Andra ord med metaforisk innebörd kan exempelvis vara när det 

står i Bibeln att ”Jag(Jesus) är världens ljus!”. Ur ett perspektiv kan man tolka att Jesus 

säger att han är en glödlampa eller ett stearinljus men med symboliska termer så är 

innebörden någon annan. Goldman menar att utvecklingen av de lingvistiska 

begränsningarna följer med de erfarenheter som barn och ungdomar utvecklar, vilket 

utgör den tredje faktorn. (a.a. s. 34) 

 Begränsad erfarenhet är den tredje och sista faktorn. Det finns två faktorer som 

begränsar barn och ungdomars erfarenheter. Den första är deras korta liv vilket gör det 

svårt att ha anskaffat många erfarenheter. Men det brister också på det omgivningen 

erbjuder. Därför kan barn och ungdomar ha svårt att förstå ett geografiskt avstånd. Om 

barn och ungdomars värld kretsar kring deras samhälle eller stadsdel kan det vara svårt 

att relatera till något som är 100 mil bort. För det andra så har de också svårt att relatera 

till en tidslinje, där händelser som skedde för 50 år sedan jämfört med 1 000 år kan 

upplevas vara lika långt. För yngre barn gäller samma sak på dygnet där de har svårt att 

skapa en uppfattning för hur lång en timma är. Erfarenhet är något som man tillskansar 

sig hela livet men för barn och personer i tidig pubertet kan bristerna vara ännu tydligare 

än hos ungdomar. (a.a. s. 34ff.) 

Dessa tre faktorer följer varandra åt då erfarenheten tillskansas så minskar 

exempelvis de lingvistiska begränsningarna. Även om läraren kan använda abstrakta 

begrepp, hur fakta relaterar till varandra och anta att eleverna har en viss 

tidsmedvetenhet i undervisning så menar Goldman att det finns individuella variationer 

där smartare elever och flickor har ett försprång. (a.a. s. 163f.)  

 

5.2.2 Hermeneutikdidaktisk teori 

Utifrån den hermeneutik didaktiska modellen så har man en relativistisk syn på kunskap. 

Men det finns olika grader av relativism. Total relativism innebär att det inte finns någon 

objektiv, eller sann, kunskap. En sådan hållning är inte funktionell eller fruktbar menar 

Lee(1998, s. 112). Lee har utgångspunkten att den enda sanna kunskapen, eller ortodoxi 

som han uttrycker det, är det som styr det hermeneutiska perspektivet. (a.a. s. 114) 
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 Relativismen har sin grund i att varje individ förstår objekt, däribland religion, på 

olika sätt. Det som påverkar olika individens sätt att betrakta objekt är dess sociala och 

kulturella förutsättningar. Människans olika erfarenheter och bakgrund gör att vi 

uppfattar saker på olika sätt. (Lee 1998, s. 65f.) För att förstå hur något kan upplevas 

olika så kan man ta hjälp av den kognitiva processen för att förstå vad som sker när en 

människa möter och bedömer ett objekt, vilket kan illustreras med denna bild:  

 

 
 

Fig. 2. Kognitionsprocessen. (Eysenck 2006, s. 4) 

 

Den kognitiva processen innebär att människans erfarenheter påverkar hur vi 

uppfattar ett objekt. Det är i tankeprocessen som en bedömning görs grundat på sina 

tidigare erfarenheter som påverkar hur man uppfattar ett objekt. För även om 

bedömningen är universell i en bemärkelse, då alla gör den, (Omdahl 1995, s. 9) så är 

den också ytterst individuell då alla bedömer situationer olika beroende på den 

erfarenhet man erhåller. Det är denna kognitiva bedömning som gör att människan kan 

bedöma och uppfatta samma objekt på olika sätt. (Eysenck 2006, s. 411) Lee påpekar 

vikten av att bedömningen och värderingen som olika personer gör inte skall uppfattas 

som rätt eller fel utan det är viktigt att läraren är fri från värderingar. (Lee 1998, s. 110) 

Ett exempel är hur olika personer tolkar Birgittas uppenbarelser. Med ett inifrån 

perspektiv, alltså ett kristet perspektiv, kan det tolkas som att Birgitta fick någon slags 

kontakt med Gud där Gud, de facto, talade med Birgitta. Ur ett profant perspektiv är det 

enklare att tolka det som att Birgitta drömt att hon fått kontakt med Gud. Så beroende på 

om man är kristen eller inte kan denna händelse tolkas olika. Däremot för att 

undervisning ska bli fruktbar så bör man acceptera att det finns vissa objektiva fakta så 

att man kan föra en dialog och diskutera. Det finns vissa fakta inom religionskunskapen 

som får anses sanna exempelvis religioners historia, dess liturgi osv. Som en 

introduktion till en ny religion kan det vara bra att lära sig viss objektiv fakta. (a.a. s. 90) 

Men enligt Lee är det viktigt att man fokuserar på den subjektiva bedömningen. 

(a.a. s. 120) Som en följd av att man ska fokusera på det subjektiva så menar Lee att man 

inte kan läsa sig till en förståelse för en religion. För att förstå en religion så måste man 

uppleva den inifrån. Han menar att man helst ska bo och leva med den religiösa gruppen 

man vill försöka förstå. Om man inte har möjlighet till detta så kan man deltaga i 

religiösa ceremonier och aktiviteter. (a.a. s. 69) För även om man inte exempelvis är 

kristen själv så är det värdefullt att delta i religioners utövning och mottaga nattvarden 

för att kunna erfara en känsla av vad det innebär att vara kristen. (a.a. s. 92f.) Men det 

kan dock bli problematiskt att nå en förståelse om man har fel attityd till religion, (a.a. 

s.90) utan det är viktigt att man är värderingsfri och inte dömer en religion eller religiösa 

personers värdering som rätt eller fel. (a.a. s. 110ff.) För att lärare skall kunna ge elever 

en förståelse för en religion så krävs det att varierande undervisningsmetoder och 

modeller används. (a.a. s. 116f.) 
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6 RESULTAT 

Empirin presenteras utifrån intervjufrågemallens disposition. Alla frågor kommer inte att 

behandlas som är upptagna i intervjufrågemallen utan endast de som är relaterade till 

frågeställningen. Däremot för att kunna svara på frågan vad lärare anser påverka elevers 

kunskapsinlärning och vad det får för konsekvenser för deras undervisning så måste man 

veta vad deras undervisning består av. Därför kommer lärarnas svar på ”Vad”- och 

”Hur”-frågan att presenteras för att senare belysa ”Varför”-frågan, för om inte ”Vad”- 

och ”Hur”-frågan presenteras så går det inte heller att relatera svaren till något. 

 

 

6.1 Lärarnas mål med religionsundervisning 

Läraren har ofta flera mål med undervisningen men här söks just huvudbudskapet som 

läraren ville att alla elever skulle uppnå. Huvudbudskapet får sägas innefatta alla kursens 

delmål men behöver inte nödvändigtvis relateras till läro- och kursplanerna. 

 

6.1.1 Religion påverkar människan idag 

Lärare E vill förmedla att religionen är aktuell än idag. Religioner kan för eleverna 

uppfattas ”som en klump”, som befinner sig långt ifrån människans omgivning. Lärare E 

vill visa på att religionen är ett verk av människor och att det finns många människor 

som påverkas av religioner och även lever efter dem. 
Det jag vill att eleverna ska ta med sig från religionen,[…] de ska se att religioner är 

ett verk av människor. […] [D]e har svårt att se att det här är något som påverkar och 

som folk har nytta av och som folk använder och håller på med. Och att det inte är 

någon stor klump utan det är något som är här och nu. Det kan inte, sverige är väldigt 

sekulariserat men att det påverkar även dem. Den kristna kulturen som vi lever i, de 

ser inte att det berör dem. (Lärare E) 

 

Både lärare A och E anser att kristendomen påverkar oss svenskar än idag eftersom vi 

lever i en kultur byggd på kristen tradition, även om vi inte uppfostras till kristna 

människor av skolan. Att eleverna: 
[…] är fostrade i en kristen, inte i en kristen religion, utan i ett kristet samhälle och 

kristen kultur. (Lärare A) 

 

Lärare D problematiserar förhållandet ytterligare och menar också att religionen 

påverkar samhället men också att samhållet påverkar religionen. 

Även om vi idag lever i ett sekulariserat samhälle så påverkas vi mycket av vår 

kristna tradition. Eleverna kan också ha nytta av en förståelse för andra religioner då de 

exempelvis är ute och resor, för i många andra länder är religion mer påtaglig än vad den 

är i Sverige. Lärare D försöker  
[…] väcka ett intresse för religionsämnet och visa på att det är ett ämne som berör 

dem. Inte genom att de själva är eller ska bli religiösa men de möter människor som 

är religiösa och de umgås med människor som är religiösa. Har de inte mött någon 

religiös människa så kommer de att göra det. (Lärare D) 
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Samma lärare påpekar alltså att elever förmodligen redan har mött många religiösa 

människor även om de inte vet om det. Och menar vidare att det finns många 

individuella variationer på hur religionen tar sig i uttryck hos människan. Har eleverna 

inte mött någon religiös person så kommer elever göra det i framtiden och därför berör 

religion även dem idag.  

 

6.1.2 Förståelsen, fördomar och föreställningar 

Lärare A tycker det är viktigt att eleverna inte har en föreställning om att andra 

religioner och traditioner anses vara konstiga.  
Men jag vill att de ska lyfta blicken och se att hinduismen är lika självklart. De 

tolkningarna och föreställningarna i det hinduiska samhället och deras värderingar är 

lika naturlig som de kristna förhållandet till människan och naturen. Om man inte 

kan möta fördomar så kan man åtminstone problematisera så att de förstår att inte vår 

tolkning är den rätta tolkningen. Den radikala tolkning är precis lika rätt som vår 

egen tolkning. (Lärare A) 

 

Vidare menar Lärare A att det är viktigt att de lyfter blicken över sin egen värld, där 

deras egen tradition är gällande, för att se andra med öppna ögon. De ska kunna betrakta 

exempelvis hinduistiska tolkningar och föreställningar och se att det är lika naturligt som 

vårt eget sätt att se på det. Den radikala tolkningen är precis lika rätt som vår egen 

tolkning. Om man inte kan möta fördomar så kan man åtminstone problematisera så att 

de förstår att inte vår tolkning är den enda rätta tolkningen. 

 Lärare D är inne på samma sak och menar att religionsämnet skiljer sig från 

andra ämnen där fördomarna ofta är mer explicita. Elevernas fördomar riktar sig till 

både ämnet religion men också utövarna av olika religioner. Lärare D vill väcka en 

förståelse för människor som är religiösa men också gentemot människor som har tagit 

ett aktivt ställningstagande att inte tillhöra någon religion alls.  
Jag vill väcka en förståelse för människor som är religiösa men också för människor 

som inte är religiösa som har tagit ett aktivt ställningstagande att inte tillhöra någon 

religion. Det är viktigt för eleverna att de får fundera kring ämnet religion. (Lärare 

D) 

  

Lärare C menar att förståelse och tolerans är det viktigaste. 
Förståelse för andras livsvillkor. Förståelse för andras åsikter. Förståelse för andras 

traditioner. Jag kan ju hålla på hur länge som helst. (Lärare C) 

 

Lärare C menar att tolerans och förståelse följer varandra åt och påverkar varandra men 

att det inte är säkert att eleven har en tolerans även om den besitter förståelse. För  
[d]et är ju en sak med att du förstår dem men en helt annan sak att tolerera dem. Men 

det är bra grund för att skapa tolerans, att förstå. Jag tycker idag att vi har en större 

utmaning där skolans undersökning visar på att fordonsprogrammet där SD, 

sverigedemokraterna, har vunnit mark hos våra ungdomar. Där måste vi verkligen 

göra kunskap och få dem att förstå och visa tolerans. Vi får jobba ännu hårdare med 

dem bitarna. Så att det blir samhällskunskap i religion och vice versa. (Lärare C)  
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Lärare B menar att det är viktigt att 
[e]nligt mig själv, asså för mig är det viktigaste att eleverna inte är rädda för, vad ska 

man säga, andlighet i någon form, det är det jag känner är viktigast. I Sverige idag är 

man på ett sätt något man hånskrattar åt och på ett annat något man diskuterar 

mycket men ändå ”får” man inte vara det. Så att det är det som är min största vilja är 

att de ska se att religion och andlighet är något intressant[…]. (Lärare B) 

 

Lärarna beskriver på olika sätt hur viktig förståelsen är för att möta elevernas fördomar 

och föreställningar.  

 

6.1.3 Utvecklingen av elevers egen tro och tyckande 

Lärare D påpekar att det i religionsämnet på gymnasialnivå fokuserar på vad eleverna 

själva känner och tycker. Det är mer fokus på vad eleverna själva känner och tror samt 

att du kan förhålla din tro gentemot andra och jämföra dessa. Men det behöver inte bara 

innebära att man utvecklar sin tro utan det kan också handla om att utveckla sin icke-tro.  
På gymnasiet handlar det mer om vad eleven tycker och känner. […] [D]et är mer 

fokus på vad du själv känner och tror och att du kan förhålla din tro och jämföra din 

tro med andras tro eller icke-tro. (Lärare D) 

 

Eleverna ska inte undervisas eller förmanas till att bli religiösa men de ska utveckla sin 

etik och moral och försöka besvara viktiga frågor som meningen med livet. (Lärare D) 

 Lärare B anser att eleverna ska lära sig etik och livsfrågor, där man ska utgå ifrån 

deras värld och förståelse för den. Lärare B hoppas eleverna ska 
[…] vakna upp och tolka deras reaktioner och kunna förstå varför de reagerar som de 

gör. Jag reagerar så här för att jag är en regeletiker men det kan vara jobbigt eftersom 

min kompis är mer avsiktsetiker. Då kan de koppla det till vilka dem själva är och 

deras vardagsliv och deras bemötande. (Lärare B) 

 

Lärare B poängterar att det fanns i förra kursplanen (Lpf 94) men att det betonas mer i 

den nya (Gy ll). Denna menar också att eleverna inte kommer att reagera 
ooh jag är en regeletiker. Men jag tror att de kan förstå relationerna på ett bättre sätt. 

Det är det jag ska hoppas att de ska ta med sig. Jag tror de kan ta med sig det i 

framtiden. (Lärare B) 

 

Lärare C påpekar att etik vore önskvärt att ha men att de inte har tid med det som det ser 

ut just nu enligt kursplanerna för Lpf 94. 
Det hade inte skadat att ha 10 timmar till och ha etik frågor. Men nu har vi inte den 

tiden. (Lärare C) 

 

Lärare C beskriver den nya kursplanen att 
[n]u kan vi ta tag i värdefrågor alltså, värdefrågor som relateras till religion, men det 

gör de flesta. (Lärare C) 

 

Lärare A tror att det hade varit fruktbart för eleverna att gå igenom etik och moral. Men 

detta har inte gjorts i kursplanen för Religion A, enligt Lpf 94, då Lärare A anser att det 

inte står uttryckligen i den kursplanen. Däremot så går Lärare A igenom etik och moral 

inom de olika religionerna men menar att det utgör inte ett eget moment. Dock så säger 

Lärare A efter att frågan om vad etik och moral kan ge att: ”Din fråga hur man kan ha 
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nytta av det, har jag inte tänkt så mycket kring.”(Lärare A) Lärare A menar dock att den 

är mer framskriven i den nya kursen, i gy11, och då kommer det kanske att utgöra ett 

eget moment. 

Lärare D anser att läraren kan och bör utmana eleverna och att man inte ska 

lägga sig på elevens egen nivå. Utan  
 [t]ill och med ställa frågor som, läraren på förhand vet att det här kommer inte 

eleverna att fixa. […] Men som sagt, det är bra att ställa frågan ändå så kan man ta 

det efteråt. Man låter dem misslyckas, de utvecklas då också. För det är inte så att de 

ska vara perfekta när de går i åttan, eller nian för den delen heller. […] Men ibland 

kan det vara värt att bara ställa frågan. (Lärare D)  

 

 

6.2 Lärarnas metoder för att uppnå deras mål  

Här presenteras lärarnas olika metoder vilka de säger sig använda för att nå deras mål i 

religionsundervisningen. De två kategorierna, passiva och aktiva, är problematiska då 

elever är aktiva även när de lyssnar, läser osv. men i detta fall får de anses vara passiva i 

den meningen att eleven inte kommunicerar med någon människa eller besöker någon 

plats. Rollspel, besöka platser, diskussioner räknas till en aktiv metod.   

 

6.2.1 Undervisningsmetoder där elever är aktiva 

Lärare D använder sig av rollspel där både eleverna och lärarna kan tilldelas roller som 

utspelar sig i olika situationer för att levandegöra religionsundervisningen. Läraren 

menar att  
[d]et kan vara att jag utför en roll, där jag ska förklara varför svenska folket blev 

kristna. Jag lät dem gå in i ett nedsläckt klassrum med lite musik i bakgrunden och 

förklarade deras situation att de arbetat hårt ute på fälten men att de nu skulle få en 

timma att slappna av och ta det lugnt samtidigt som jag bjöd på saft och pepparkakor, 

som ett försök att ersätta nattvarden. […]De tycker sånt är spännande och skapa 

förståelse för kristendomen på ett annat sätt. […] Så man kan jobba med drama på ett 

ganska smidigt sätt man behöver inte krångla till det. (Lärare D) 

 

Lärare E säger sig använda mycket av diskussioner för att nå kvalitativa kunskaper.  
Det är också viktigt att eleverna ska få arbeta själva så att de får tid för reflektion. 

För under diskussioner kan det ibland finnas ett stressmoment där det gäller att 

snabbt komma på en idé. Ibland behövs en längre tid för eleverna att fundera kring 

viktiga frågor kring exempelvis etik och moral. […]Men innan det har jag lite 

genomgångar och klassrumsdiskussioner för att de sedan ska kunna arbeta själva och 

fundera lite mer kring det. (Lärare E) 

 

Lärare E menar vidare att de ska få arbeta med metoder de känner sig bekväma i men att 

de också ska utmanas inom detta område med 
[t]ill exempel att åka på studiebesök och sånt. Det är viktigt att eleverna inte bara får 

arbeta med de arbetssätt de kan och känner sig bekväma i. De måste få prova på nya 

sätt att arbeta och nya metoder. (Lärare E) 
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Lärare B tycker också det är viktigt att diskutera. Ett exempel är då Lärare B börjar 
[…] varje område med att skriva på tavlan och se vad dem kommer ihåg om en viss 

religion, på så sätt kan man utgå från deras funderingar och utgå ifrån dem och 

diskutera utifrån det. (Lärare B) 

 

Även lärare A och C använder sig av diskussioner på liknande samma sätt.  

 Lärare B har tidigare nämnt att denna diskuterar med eleverna och att de får 

diskutera med varandra. Men då det gäller att diskutera politiska eller religiösa åsikter så 

funkar inte detta.  
Att möta ord mot ord fungerar inte. Man vinner inte någonting på det. Det fungerar 

inte att debattera med elever om varken politiska eller religiösa åsikter. Man måste 

säga till eleverna att de får tycka vad de vill, men att de ska testa det här. Läs det här 

så kan vi diskutera det igen. (Lärare B) 

 

Sådana diskussioner är inte fruktbara menar Lärare B så länge de känner ett obehag, då 

läraren går in på elevens privata sfär. Elever, och föräldrar också för den delen, stänger 

världen ute om läraren försöker ”krossa en elev eller att den känner obehag”(Lärare B). 

Lärare B menar att man vill ha öppna elever och då fungerar inte en sådan metod. 

Läraren har stora påverkansmöjligheter, menar Lärare B, men då gäller det att försöka 

ändra dem inifrån med förståelse.  

Ett annat sätt som både lärare B och C använder är att besöka platser. Lärare C 

berättar att denna tog elever 
till kyrkogården och kollade på gravstenar och tittade på hur mycket man kunde lära 

sig om samhället hur det har sett ut och vad som var viktigt genom tiderna 

exempelvis religiösa symboler. Vi var på både den kristna och den muslimska 

kyrkogården så kunde de observera olika religiösa symboler som de båda religioner 

använde sig av. (Lärare C) 

 

Lärare D och E menar på att de önskar att göra besök men att deras omgivning och 

skolans budget gör att sådana aktiviteter utgår. Lärare D beskriver att 
[i] [x](en liten stad) finns ingen möjlighet att besöka eller få besök medan man lättare 

kan besöka och få besök i [x](en större stad). […] [S]kolan har inte tillgångar så att 

de kan besöka större städer. (Lärare D, städernas namn uteblir på grund av att 

vidbehålla anonymiteten)  

 

6.2.2 Undervisningsmetoder där elever är passiva 

Lärare D och E beklagar sig med svårigheterna över att inte kunna presentera religiösa 

personer i klassrummet. Lärare B och C använder däremot besök. Lärare B beskriver att 
[m]ötet är viktigt där man får träffa en religiös person är det viktiga. Igår fick 

eleverna träffa Mats Vattling som är föreläsare för hare krishna, där det handlar om 

att möta en religiös person. Som också står för att han är religiös i Sverige idag. 

(Lärare B) 
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Lärare D menar att ett medel som delvis kan ersätta bristen av besök från 

religiösa personer är filmer och dokumentärer där man får följa religiösa personer eller 

församlingar. Lärare D menar att  
[f]ilm är ett ganska bra sätt att förmedla kunskap. För säger man att de ska se film så 

jublar dem och får en positiv inställning till det. Säger man att idag ska de läsa det 

här häftet så jublar dem inte lika mycket. Även om filmen och häftet har exakt 

samma budskap så tar de sig inte till det andra. Dels så är det deras känsla inför men 

också vissa elevers läsförmåga hindrar dem att ta till sig text är begränsad. (Lärare D) 

 

Lärare B och C däremot använder sig av besök och försöker att så många 

religioner som möjligt ska besöka eleverna, men försvåras av vissa praktiska 

omständigheter. Lärare B menar att eleverna brukar uppskatta besöket väldigt mycket 

och att eleverna finner det som lärorikt. Lärare B menar vidare att det brukar vara ett av 

de få moment som elever kommer ihåg efteråt, i en positiv bemärkelse. Lärare B menar 

vidare att det också är viktigt att 
[…] göra ganska praktiska saker jag visar en bönematta eller visar koranen. Jag visar 

kippa[judisk hatt], tallit[judisk bönesjal], menorah[ljudiskljusstake] för jag tycker att 

konkreta saker är bra för att det är ofta det som fastnar. (Lärare B) 

 

 Både lärare D och E använder sig av katederundervisning och då påpekar lärare 

E att det då mer gäller faktakunskaper. Lärare E anser att 
[…] fakta ligger till grunden för reflektioner. För det är lite svårt att diskutera etik 

och moral om de inte kan någonting om det. Exempelvis vad skiljer den kristna 

etiken jämfört med buddhisternas sätt att se på saker. Där pratar man om rena 

faktakunskaper. Det är självklart att det kanske går att diskutera. Men de måste ha 

någon kunskapsgrund att stå på annars har de ingenting att stå på senare när de ska 

reflektera. (Lärare E) 

 

Alla lärare förklarar att de använder sig av föreläsningar även kallat 

katederundervisning, av vissa intervjuade lärare. Lärare A beskriver att han ”använder 

sig mycket av förläsningar”, vilket de andra lärarna inte betonat särskilt. 

 

 

6.3 Vad lärarna anser påverkar elevers kunskapsinlärning 

Här presenteras vilka faktorer som lärare anser påverkar elevers kunskapsinlärning. En 

del citat och referat återkommer under flera rubriker då de kan belysa olika perspektiv 

på elevers kunskapsinlärning. 

 

6.3.1 Skolans påverkan  

Alla intervjuade lärare menar att de själva påverkar elevers kunskapsinlärning. Olika 

klasser är också något som spelar roll för kunskapsinlärning. 

 Lärare A framhåller att ”[…] sådana triviala saker deras förhållande till 

mig.”(Lärare A) För om läraren fungerar som en förebild så lyssnar eleverna mer och 

ifrågasätter mindre. Om de inte ser upp till läraren så är eleverna mer kritiska och 

ifrågasätter mer. (Lärare A) Lärare C menar att religion utgör ett unikt ämne då lärare 

komma mycket närmare eleverna än exempelvis i matematik, där formen är viktigare än 
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innehållet. (Lärare C) Lärare E menar att det är viktigt att hitta någon ”[…] slags glädje 

hos eleven och skapar ett intresse hos eleverna och att det påverkar elevernas 

kunskapsinlärning, att man skapar ett intresse.”(Lärare E) Lärare C beskriver vidare 

”[…]att intresse kommer genom mitt eget engagemang.  Om jag engagerar mig och 

känner att jag kan entusiasmera eleverna så är det väl en bra grund tror jag.”(Lärare C) 

Lärare D framhåller att genom särskilda metoder så kan man väcka elevers intressen 

som också påverkar deras mottagningsförmåga.  
För säger man att de ska se film så jublar dem och får en positiv inställning till det. 

Säger man att idag ska de läsa det här häftet så jublar dem inte lika mycket. Även om 

filmen och häftet har exakt samma budskap så tar de sig inte till det andra. 

[…]Rollspel är ett annat det behöver inte vara något avancerat. […] De tycker sånt är 

spännande […]. (Lärare D 

 

 Lärare B menar att dennes lärostil och pedagogik påverkar mycket. Lärare B 

tycker det är viktigt att skaffa en kontakt med eleverna. Kontakten ska vara personlig 

men inte privat. Om man skaffar sig en personlig kontakt med dem så kan man läsa av 

klassen, eftersom vissa faktorer skiftar från dag till dag. När man känner dem får man 

dem också enklare med sig. Att lära känna eleverna underlättar både det sociala och 

pedagogiken i klassrummet. Kan man väl dra igång dem så brukar det inte vara något 

problem att få in kunskapen, menar lärare B.  

Lärare C menar att elevers attityder spelar stor roll för hur de tar till sig 

kunskaper. Det är därför viktigt att läraren skapar en bra miljö som främjar 

undervisningen. Men det är också viktigt att lärare skapar en nyfikenhet hos eleverna 

och skapar en bra relation med eleverna för att ens undervisningen skall fungera. 

Lärare E anser att det också är viktigt att lära känna eleverna och försöka 

individanpassa undervisningen. Men det första steget när man träffar klassen är att 

försöka läsa av denna och anpassa sig efter klassens nivå.  
Nästa steg blir att individanpassa undervisningen och försöka göra så att alla får en 

utmaning anpassad till sin egen förmåga. Jag måste ta reda på deras styrkor och deras 

svagheter men också vad de är bekväma med. Bara en sådan sak hur man ska 

examinera dem. En del är bekväma med ett skriftligt prov och en del är bekväma 

med en skriftlig inlämningsuppgift. En del vill köra muntligt. Även om det är samma 

innehåll så kan man testa eleven med olika sätt. (Lärare E)  

 

 Lärare A menar att man kan fånga elevernas intresse och kunskapsinlärning om 

eleverna tycker det är kul och de känner igen sig. Lärare A sållar därför i urvalet för att 

fånga deras intresse. Denne går därmed också inte igenom sådana religioner de inte 

känner igen eller i alla fall upprätthåller sig där lika länge, så länge kursplanen tillåter 

det. Lärare D menar att denna också styr urvalet för att fånga elevers intresse och 

kunskapsinlärning genom att välja en del ”rolig” fakta. Lärare D menar att 
[r]eglerna i moseböckerna kan locka att till exempel man får inte äta skaldjur eller ha 

sexuellt umgänge med den eller den. Så det tycker de är fascinerande. […] [M]en det 

är en viktig balansgång så att man inte väcker fördomar men ändå försöka fånga 

intresset. (Lärare D)  

 

En annan faktor som påverkar elevers kunskapsinlärning, vilket också följer med elevers 

intresse, är att klasser kan se olika ut, menar Lärare B och C. Dessa lärare menar att 

teoretiska och praktiska klasser skiljer sig åt. Även om de båda poängterar att de ska 

bedömas lika och att de ska göra lika saker. (Lärare B och C) Den stora skillnaden är att 
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man inte hinner lika många olika religioner på de praktiska programmen jämfört med de 

teoretiska programmen, menar Lärare B.  
Men däremot har oftast många fler både andliga och mänskliga diskussioner i en 

praktisk klass än i en teoretisk klass. Så man kommer olika långt men grunden är 

densamma. (Lärare B) 

 

Lärare A skiljer undervisningen mellan teoretiska och praktiska program. Anpassningen 

till praktiska program sker genom att Lärare A försöker exemplifiera mycket tydligt.  
Jag försöker finna och peka på motsägelser i deras förklaringsmodeller. För att dem 

har förklaringsmodeller över hur människan fungera och hur människor beter sig. 

Eleverna har förklaringsmodeller över detta. […] Om dem förklaringsmodellerna är 

otillräckliga så försöker jag peka på detta och göra det så synligt för eleverna som 

möjligt. Så hoppas jag på att dem ska tänka på det kring att de svaren som de ger, 

som dem anser vara självklara. (Lärare A) 

 

Lärare C menar att intresset spelar stor roll för elevers kunskapsinlärning. I de teoretiska 

programmen finns ett intresse för att lära känna sin motpart, främmande kulturer och 

människor.  
”De är mer nyfikna i den meningen än ett praktiskt program där man får skapa mer 

nyfikenhet. Skapa nyfikenheten gör jag genom diskussioner [från] deras växande 

kunskaper [och] skapar nyfikenhet[…]”(Lärare C) 

 

Både lärare B och C påpekar också att klasskonstellationer med många kulturer 

underlättar religionsundervisningen. ”För i dem klasser där det inte finns är dem väldigt 

tillslutna på många områden. Det är där du blir hjälpt också, speciellt i religion.” (Lärare 

B) Lärare C som har sitt mål med undervisningen att nå tolerans anser att en mångfald 

av kulturer i klassrummet är en stor hjälp på vägen, eleverna ”[…]skapar och påtvingas 

en tolerans.”(Lärare C) 

 Lärare E menar att balansfördelningen av könen påverkar mycket på dennes 

skola. Enligt Lärare E brukar en klasskonstellation med många killar jämfört  
[…] med många killar jämfört med många tjejer brukar, enligt min erfarenhet bli 

väldigt olika. Tjejerna är, om man ska generalisera, lite mognare men också att de 

kan lite mer än killarna. Tjejerna brukar vara mer duktiga på att reflektera och mer 

reflektionsintressen än killar. Men det finns ju individuella skillnader där killar är 

väldigt duktiga och tjejer är duktiga. Men i de åldrarna handlar det mycket om att 

man ska hitta sin identitet. På killarna märks det ofta tydligare som att till exempel 

att man som kille ska vara anti skolan för att anses som häftig. Tjejerna får tycka det 

är kul i skolan och det är okej medan killarna måste ha en macho-attityd där man ska 

vara emot allting. […] Killarna ska helst inte gör någonting alls. Eftersom de inte får 

tycka skolan är kul så får de heller inte ta initiativ i klassrummet och visa att de kan. 

(Lärare E) 

 

Därför kan det spela stor roll hur klasserna ser ut. Arbetar man i någon klass där det 

väger över åt något håll när det gäller könsfördelning så påverkar det dennes 

undervisning, menar Lärare E. Dock kan det vara svårt att arbeta bort denna macho-

attityd då den är inpräntad i skolan. Lärare E menar att skolor kan ha olika stämplar och 

den som Lärare E jobbar på just nu är en lågpresterande skola där killarna inte får tycka 

att skolarbete är roligt.  
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Vad man än gör och hur roligt man försöker göra så tycker de att det är tråkigt. Men 

jag har varit på skolor där det är tvärtom så denna skola är kanske exceptionell. […] 

Det är svårt att ha en kvalitativ undervisning med lågpresterade elever. Det tar 

mycket tid, saker runt omkring, som att hålla kvar dem i klassrummet, inte slåss, inte 

stöka till det så det tar mycket tid från undervisning. (Lärare E) 

 

Lärare B menar att högstadiet förstör alla elever i Sverige. De har en termin på 

sig att glömma allt de lärt sig för att hoppa in i en ny kropp och hjärna så att de kan 

analysera och diskutera. Det är en stor skillnad för under hela hösten så går det 

högstadieelever här. De är så vana vid att få två till tre år på sig för att visa vad de kan 

här har de till jul att visa det inför den första betygssättningen. Det sänker deras betyg 

om man jämför med deras betyg i trean. (Lärare B) 

 

6.3.2 Påverkan utanför skolans gränser 

Här presenteras faktorer som påverkar elevers kunskapsinlärning men som sker utanför 

skolans påverkansmjöligheter. 

En faktor som Lärare A anser påverkar elevers kunskapsinlärning är det som 

händer just nu i samhället och försöker fördjupa deras kunskaper om sådant de upplever 

just nu, relaterat till religion. Det finns ofta attribut som elever fastnar vid till exempel 

judarnas mössa och hårlockar, muslimers skägg och burqa. Dessa försöker Lärare A 

påvisa och sedan också påpeka mångfalden och motarbeta stereotypen. Det som 

påverkar elevernas kunskapsinlärning är att man fångar elevernas intressen därför att det 

pågår just nu. Detta tycker förstås inte alla elever är intressant, menar Lärare A, men 

chanserna ökar. 

Lärare B framhåller också att det är en fördel om man kan relatera 

undervisningens innehåll till elevernas liv. För ”[…]kopplar man det till dem själva så 

förstår dem de helt plötsligt.”(Lärare B)  

 Lärare D påpekar också att det är viktigt att försöka fånga eleverna där de 

befinner sig just nu. Det är viktigt att visa på att religion är något som berör samhället 

och att de är en del av samhället och därför påverkar det dem. Religion är alltså inte 

något förlegat. Det är bra om man kan utnyttja sådant som händer utanför skolan så att 

inte skolan blir en egen enhet i samhället utan att allt påverkar varandra. Lärare D menar 

att det inte är en 
[…] slump att man har kristendom när de går i åttan då många konfirmerar sig. Det 

blir en bra koppling till livet. Man funderar på vad de befinner sig i livet vad har hänt 

och sånt där och vad som berör dem just nu. (Lärare D) 

 

Lärare E påpekar att en viktig faktor som påverkar elevers kunskapsinlärning och 

det är om de kan se att de har nytta med kunskaperna i framtiden.  
Syftet tror jag gör så att eleverna hänger med bättre för undervisar man bara 

faktakunskaper så tror inte jag att de tar till sig det. Att de känner att de inte har 

någon nytta av de kunskaperna. Om man kan börja köra lite djupare frågor så tror jag 

de också känna att de har nytta av kunskaperna. För jag tror att om de känner att de 

har nytta av kunskaperna så tror jag det fastnar bättre. Då hoppas jag att jag har sått 

ett frö till kunskap om de kan känna att de har nytta av det längre än till bara provet. 

[…]Kommer man med lite mer information som de klurar på och kommer kanske på 

att det här har jag inte tänkt på så tar de förmodligen med sig det på ett annat sätt. 

(Lärare E) 
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 Lärare E menar att familjeförhållanden kan påverka elevers kunskapsinlärning. 

Det kan vara sådana saker om man trivs hemma och man trivs med livet. Men Lärare E 

framhåller också att föräldrarnas utbildning spelar roll. Har eleverna ”[…] högutbildade 

föräldrar så ger det bättre förutsättningar för att kunna ta emot kunskaper.”(Lärare E) 

Lärare E menar att det statistiskt är säkerställt att de elever som har högutbildade får 

högre betyg. De elever med högutbildade föräldrar har kanske förebilder som är mer 

relaterat med en positiv inställning till skolan. De föräldrar som är utbildade kanske 

”[…]kan komma med större insikter om vad studier betyder och innebär.”(Lärare E) 

Föräldrar som är högutbildade kanske läser mer än de som är lågutbildade, detta kan i 

sin tur inspirera barnen så att de läsa mer på sin fritid. ”Har barnet fått ett läsintresse så 

är otroligt mycket vunnet.”(Lärare E) 

 Lärare A anser att familjens klasstillhörighet påverkar elevers kunskapsinlärning. 

Lärare A anser att även om det är tabubelagt i vissa sammanhang så tycker denna att det 

är aktuellt att använda detta begrepp. Det finns olika samhällsklasser som kanske inte är 

relaterat till ekonomi eller status i egentlig mening. Eftersom man kan ha ett 

arbetarklassyrke idag och tjäna mycket pengar. Det handlar snarare om, enligt Lärare A, 

att de har rest mycket och träffat på andra kulturer och om det finns ett intresse för 

samhällskunskap. Detta är aktuellt i religionen eftersom religion och samhälle är så nära 

sammankopplat. Om de har högutbildade föräldrar så 
hänger det ofta ihop med elevernas intresse. Intresse för skola och för att vidga sin 

förståelse. Eller vill ge sin förståelse i ett ämne som religion. Sen så är det ju 

självklart att religion är ju ett teoretiskt ämne som riktar sig mot andra kulturer, eller 

aktualiserar andra kulturer och det är just då intresset som spelar roll. Sedan finns det 

elever som går praktiska program som har andra intressen. Dem är ju intresserade av 

att fördjupa sin förståelse för helt andra saker. (Lärare A) 

 

Lärare A menar att har man inte varit utanför nordens gränser så påverkar det elevernas 

ambitioner att förstå andra människor och platser. Har man rest så har man ofta mer 

förkunskaper och förförståelse som påverkar deras intresse för andra kulturer, i positiv 

mening. 

 Lärare D menar att den geografiska platsen där eleverna bor spelar roll. Om 

eleverna bor på platser med religiösa människor i deras närhet så kan de enklare relatera 

till religioner på en annan dimension. Bor eleverna på en plats utan religiös anknytning 

så har eleverna ofta en större distans till religioner och religiösa personer.. 

 Lärare E framhåller även andra faktorer som påverkar elevers kunskapsinlärning. 

Och menar att  
[d]et kan vara ifråga om alltifrån ålder, kön, klassrumsklimat, […]vilken 

känslostämning eleverna är i när man tar emot kunskap. Men framförallt[…] om att 

man hittar någon slags glädje hos eleven och skapar ett intresse hos eleverna och att 

det påverkar elevernas kunskapsinhämtning, att man skapar ett intresse. (Lärare E) 

 

 Lärare C menar att en del gymnasieelever, särskilt praktiska program, inte är 

intresserade av  
[…]sitta och fundera på hur vi förklarar vi vår existens, hur vi förklarar det som sker 

efter det här, eller hur vi behandlar varandra utifrån vissa modeller. […] Men 

däremot att sitta bredvid någon som är tretton år, såsom jag har gjort, att säga tänk så 

här istället varje gång du träffar någon, wow, säger dem då, en lärdom spännande, 

spännande. Det blir på ett annat sätt men visst det finns dem som tycker det är 

jätteintressant med religion på gymnasiet. Jag skulle nog vilja säga, rätt generellt sett 
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att det är ett ämne som dör av lite och sedan växer till liv igen. Det är lite som 

samhällskunskap också. (Lärare C) 

 

 Lärare E problematiserar elevernas ålder ytterligare och menar på att även om 

högstadieelever kan en del när de kommer till sjuan så är det enklare att diskutera 

exempelvis etiska dilemman om de upplevt lite mer i livet. Lärare E menar att de elever 

som upplevt mer har ofta fler existentiella frågor. Det kan vara händelser som de själva 

varit med om eller en nära anhörig som kanske har dött, blivit våldtagen, självmord osv. 

De har ofta ett större intresse av frågor som religionen ofta berör.  
När de är 12-13 år i början på sjuan, så är det svårt att diskutera sådana här saker då 

det inte har varit med och känt en stor sorg. Det har ofta inte varit med om stora 

händelser i deras liv. Självklart finns här undantag men rent generellt är det så tror 

jag. Därför är det också svårt att prata om sånt här då de inte har något att relatera 

till. (Lärare E) 

 

Lärare E menar att han har haft samma undervisning för åttor och nior.  
Det jag behöver tänka på i framtiden är att niorna har kommit till en ålder där de kan 

reflektera mer och börja förstå något mer än bara enkla fakta kunskaper. Att de har 

egna funderingar och frågor kring saker och ting. När man undervisar sjuorna så bör 

jag undervisa mer om exempelvis kyrkohistoria och enklare faktakunskaper. […] De 

har inte kommit till stadiet där de kan reflektera och förstå saker på andra sätt. Men 

sedan är det bra att börja så lite frön hos dem. Att kräva reflektioner, vilket ofta 

religion handlar om, är något jag nog får vänta med tills de går i åttan eller nian. 

(Lärare E) 

 

Lärare E menar att det är viktigt att alla elever får lyfta upp sig själva och sina egna 

funderingar men också att man problematiserar deras tankar. Lärare D håller med om att 

det är viktigt att de får fundera på sig själva och andra människor. För studerar man 

andras tro så är det viktigt att man relaterar detta till sin egen tro för att se likheter och 

skillnader. Men Lärare D menar dock att detta inte står så uttryckligen i Lgr 11 utan att 

han själv förstärker detta moment. 

Lärare D nämner också de som går i sjuan och menar på att en del fortfarande är 

kvar på barnstadiet. Ett exempel är att de är i ett  
[…]rättvisetänk där de blir sura om de på något sätt behandlas olika eller inte får 

exakt lite mycket. De har ofta inte en distans till sig själva och en syn på världen, där 

de fått lite mer erfarenheter och varit med om lite mer saker. (Lärare D)  

 

Men både lärare D och E menar att under högstadiet händer det mycket i elevernas liv 

och hos dem själva. Detta sker successivt och är ytterst individuellt, en del utvecklas 

tidigt och en del något senare. Men utvecklingen kan utebli, ett målande exempel som 

dock är ett extremfall är att ”[o]m en person blir inlåst i ett rum och inte får träffa någon 

eller något så sker inte en mognad hos denna.”(Lärare D)  

 Även om det nämnts tidigare av Lärare E, men då i ett annat sammanhang, så 

finns det en skillnad mellan tjejer och killar. Rent generellt så är tjejer mer mognare än 

killar och kan reflektera på ett annat sätt än killar. Lärare E menar att killar i framförallt 

sjuan men också under större delar av högstadiet inte har några större 

reflektionsförmågor.    

 Lärare B menar att det finns en stor skillnad mellan högstadiet och gymnasiet där 

det på högstadiet är mycket fokus på fakta varav på gymnasiet betonas reflektioner i en 
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mycket större utsträckning. De behöver fakta på gymnasiet också men säger man det till 

dem så fastnar de också på faktakunskaper och reflekterar inte. I gy 11 är detta ändrat 

jämfört med den gamla läroplanen då de ska analysera och reflektera redan på högstadiet 

varav analys- och reflektionsförmågor fortsätter på gymnasiet, menar Lärare B. 

 Lärare D menar också att elevernas förmågor påverkar elevers 

kunskapsinlärning. Elevers läsförmåga är något som påverkar då de stöter på texter som 

ska läsas i undervisningen. Dels påverkar deras intresse av att läsa men också hindret att 

de inte har läsförmågan att ta till sig texter. 

 Lärare A menar också att elevers läsförmåga påverkar kunskapsinlärning och 

undervisningen. Lärare A menar att eleverna har svårt att förstå att ta till sig kursplanen 

för att den är för abstrakt för dem, då kursplanen består av många begrepp som de inte 

förstår och som är för abstrakta för dem. Men när de inte förstår kursplanen så tappar de 

intresset för kursen. Därför blir konsekvensen att de tror att innehållet styrs av läraren 

själv och inte av skolverket. ”Då lyssnar dem inte och kommer inte den insikten att i 

denna kurs så gör vi det som skolverket har bestämt istället för det som läraren känner 

för.”(Lärare A) Lärare A tycker att kursplanen för Religion A i Lpf 94 är svårarbetad, 

har många luckor och är därför öppen för tolkning. Kursplanen i gy 11 är mer konkret, 

menar Lärare A. 

Lärare C betonar att åldern spelar stor roll för nyfikenheten i 

religionsundervisningen. För ju yngre eleverna är desto mer nyfikna är dem, rent 

generellt.  
För barn och ungdomar förstår inte alltid metafysikens lagar, då relaterar man till en 

faktisk människa som sitter uppe i himlen och tycker i ett x antal frågor. Varav de 

senare har ett mer pragmatiskt förhållande till religionen när man kommer upp i 

åldrarna. (Lärare C) 

 

Lärare E påpekar också att elever har en mycket konkret gudsbild på högstadiet där den 

ofta, ur elevernas perspektiv, beskriver Gud som en skäggig farbror uppe i molnen. De 

kan inte förstå hur denna person kan påverka människor. Att religion endast är lagar, 

heliga texter osv. och inte att det faktiskt kan påverka dem.  

 Lärare D skiljer mellan elever i årskurs sju och med de i åttan och nian. För 

många i sjuan, menar Lärare D, är kvar i mellanstadiet och är fortfarande barn. ”Andra 

har tagit steget in i tonåren, med allt vad det innebär, och tagit steget in på högstadiet 

med ett ökat eget ansvar.”(Lärare D) Lärare D undervisar sjuorna genom att lära dem 

olika fakta om religioner som riter och symboler i religionen. I åttan och nian arbetar 

Lärare D mer med kursmål som riktar sig mot reflektion, som annars kan vara svårt för 

eleverna att förstå. Ett exempel på detta är att samhälle och religion påverkar varandra. 

”Eleverna vill gärna dela upp det att man kan hålla på med religion ett tag och sedan är 

man i samhället.”(Lärare D) De ser inte att de påverkar och samspelar med varandra. 

Niorna är också mer mogna för att kunna reflektera vilket också påverkar.  

 Men Lärare D påpekar också att en del elever från årskurs sju kan reflektera 

kring saker som riter och symboler genom att ställa relevanta frågor. Det är bra om 

eleverna så tidigt som möjligt lär sig tänka själva. Jämför Lärare D årskurs sjuor och 

treor på gymnasiet så finns det stora skillnader. Lärare D menar att på högstadiet så 

söker många elever efter en identitet. För många är osäkra på vilka de själva är och har 

inte upptäckt sig själva.  
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På gymnasiet har det hänt mer saker de har varit med om fler saker och mognat som 

människor. Det gör att de kan ha distans till sig själva där de kan ställa sig frågan och 

svara på vem är jag och vad tror jag på. (Lärare D) 

 

Även om en del gymnasieelever fortfarande är kvar i tonåren så är de också på väg ut i 

vuxenlivet. Därför riktar också Lärare D mer fokus på frågor kring eleverna själva i 

gymnasiet då de har mer erfarenheter att besvara värdefrågor. För när man undervisar 

om kristendomen så jämför man det också med elevernas tro eller icke-tro. Ibland 

upptäcker man elever i både sjuan på högstadiet och elever i trean på gymnasiet att de 

har svårt att bortse från fakta och att de inte tar steget och börjar reflektera även om det 

är det som efterfrågas.  
Inom sikhismen får man inte raka sig, man får inte klippa sig alls någonstans på 

kroppen. En del elever fastnar här och tänker att oj vad hon måste vara hårig under 

armarna. De kan inte komma vidare med det. Om man inte jobbar vidare med och 

funderar på varför dem inte får göra det. […] En del fastnar vid att det bara är 

konstigt och då kan det vara svårt att gå vidare. (Lärare D) 
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7 DISKUSSION 

 

7.1 Vad anser lärare påverkar elevers kunskapsinlärning i 

ämnet religion? 

Lärarna framhåller många olika faktorer som påverkar elevers kunskapsinlärning. En bra 

arbetsmiljö eller ett bra klassrumsklimat är faktorer som lärare framhåller såsom viktiga 

för undervisningen. 

 En faktor som skiljer elevers kunskapsinlärning åt är könet, detta är i alla fall 

gällande elever på högstadiet enligt lärarna. Flickors mer positiva attityd till skolan hör 

samman med deras mognad. De visar på bättre reflektionskunskaper i klassrummet men 

också att det de kan mer, även om det inte alltid framkommer i klassrummet. 

Konsekvenserna för flickors tidigare mognad uttrycker sig genom att de kan reflektera, 

förstår andras perspektiv och kan distansera sig från sitt eget perspektiv. Detta faller i 

linje med Goldmans antagande att flickor är mer mogna och bättre i skolan på högstadiet 

än vad killar är. Detta menar både Goldman(1965, s. 163f.)  och de intervjuade lärarna är 

generaliserande men även om undantag finns är antagandet dock gällande.  

 Lärarna påpekar brister hos eleverna i att förstå andra människor. På både 

högstadiet och gymnasiet visar elever vissa brister i att förstå främmande människor och 

kulturer. Dock finns det vissa skillnader där eleverna på högstadiet i sjuan har svårt att 

förstå andra människor som är i dess närhet, exempelvis klasskamrater, kompisar eller 

familjen. På gymnasiet eller senare delen av högstadiet har de utvecklat en större 

förståelse för sin egen kultur men att det brister i att förstå andra kulturer. Vissa lärare 

kommenterar denna utveckling att man måste förstå sig själv innan man kan förstå andra 

människor och kulturer. Goldman(a.a. s. 167) bekräftar den sista kommentaren genom 

att barn och ungdomar behöver en viss grund att stå på för att utvecklas. Goldman menar 

att barn har svårt att se skillnad på objektiv fakta och subjektiv fakta och att 

utvecklingen att se mer objektivt på fakta utvecklas under högstadiet. (Goldman 1965, 

28ff.) I början av högstadiet utvecklar ungdomarna förmågor att inta andras perspektiv 

och går ifrån det egocentriska perspektivet.  

 Elever som erfarit mer under deras levnad har enklare att förstå andra människor 

och kan se objektiv på vissa fakta. Alla lärare menar att elevers erfarenheter påverkar 

kunskapsinlärningen. Har de levt längre så har de också kunnat absorbera mer intryck 

och förstår därför världen annorlunda. Ovan beskrivs Goldmans faktorer som påverkar 

kunskapsinlärningen varav den tredje handlar just om elevers begränsade erfarenheter då 

de levt ett relativt kort liv. (a.a. s. 34ff.) Högstadielärarna påpekar att denna faktor märks 

då uppenbara skillnader finns mellan sjuor och nior. Samma gäller lärarna på gymnasiet 

då lärarna påpekar samma mellan ettor och treor.  

 Lärare anser att elever på högstadiet har svårt att förstå religion som något som 

påverkar dem själva. De har också svårt och se att religion och samhället påverkar 

varandra. Att relatera fakta som att de är medborgare i samhället och att religionen är en 

del av samhället och att eleverna därför påverkas av religioner verkar vara svårt för 

eleverna att förstå. Eleverna vill gärna skilja på saker och ting och hålla isär, som i detta 

fall, samhälle och religion. Eleverna vill gärna dela upp att man håller på med religionen 

ett tag och senare i samhället. Dock så påpekar lärare att elever i nian är mer mottagliga 
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för hur olika fakta relaterar till varandra. Denna utveckling följer Goldmans resonemang 

om att barn inte har utvecklat egenskapen att relatera olika fakta med varandra utan att 

detta utvecklas tidigt under högstadiet. Lärarna på gymnasiet visar på en ytterligare 

komplex värld där Sverige påverkas av religioner, varav största delen är kristendomen, 

samtidigt som Sverige anses vara sekulariserat vilket kan tyckas vara paradoxalt. Men 

här visar man på en mer relativ kunskapssyn likt Lees teori. Att det inte behöver finnas 

något rätt och fel, utan det beror på vilket perspektiv man har. Att förstå att det finns 

flera sanningar, eller inga sanningar alls, beroende på vilket perspektiv man har är en 

hög abstraktionsnivå. Olika abstraktionsnivåer är inget Goldman själv nämner. 

Goldman menar på att barn och ungdomars abstraktionsnivåer utvecklas under 

senare delen av puberteten. (Goldman 1965, 28ff.) Då religion består av många abstrakta 

begrepp med metaforisk eller analogisk innebörd så är det svårt för många elever att ta 

till sig delar av ämnet. Stöter de på abstrakta begrepp såsom en gud så leder detta till att 

eleverna konkretiserar begreppen felaktigt. Detta förklarar varför de intervjuade lärarna 

upplever att framförallt sjuor konkretiserar Gud till en skäggig farbror uppe i molnen. 

Varav lärarna påpekar att eleverna kan tänka mer abstrakt redan under den senare delen 

av högstadiet. Eleverna i sjuan kan inte förstå hur denna skäggiga farbror kan påverka 

människor, vilket diskuterats innan om att se relationer mellan olika fakta. Men det hela 

försvåras ytterligare då deras konkretisering av abstrakta begrepp försvårar för dem att 

se logiska slutsatser, enligt Goldman(a.a. 28ff.). Dock så nämner inte lärare att det är en 

felaktig slutsats, att konkretisera Gud till en skäggig farbror. Vilket påvisar en relativ 

kunskapssyn, enligt Lee, men frågan är om eleverna i sjuan är redo för att ha en relativ 

kunskapssyn? Speciellt då den kan leda till felaktiga slutsatser, men samtidigt kan väl 

inte ett tyckande eller en tro vara felaktig? Flera av de intervjuade lärarna påpekar just 

detta, att eleverna får ha en tro eller icke-tro. 

 De intervjuade lärarna som har gymnasieelever visar på att elever har svårt för 

abstrakta begrepp. Lärarna menar att ett abstrakt dokument som kursplanen är svårt för 

eleverna att ta till sig då de har svårt att förstå begreppen samt relatera begreppen till 

deras examinationer. Detta menar lärare påverkar elevers intresse och deras förhållande 

till läraren då de kan tycka att lärarens urval av ämnesstoffet blir godtyckligt. Då 

kursplanen är otydlig så påverkar det elevernas intresse och engagemang till 

kursinnehållet och därmed också deras kunskapsinlärning.  

 Lärarna menar också att konkreta, eller visuella, ting förenklar elevernas minne 

då de har enklare att komma ihåg konkreta saker istället för begrepp. Även om 

ungdomar i en senare delar av deras pubertet har större förmågor att reflektera och tänka 

abstrakt så är det enklare för elever att minnas konkreta begrepp. Reflektionsförmågan 

nämns inte explicit av Goldman som ett begrepp, men däremot så kan 

reflektionsförmågan relateras till elevers abstraktionsnivå, hur fakta kan relatera till 

varandra men också hur de kan lägga fram logiska slutsatser.  

 Vissa lärare skiljer mellan teoretiska och praktiska program på gymnasiet då de 

ser att abstraktionsnivån är något lägre hos elever på praktiska program. De menar att de 

är ännu tydligare och konkretiserar mer då de undervisar på praktiska program. Lärare 

påpekar dock att elever i både högstadiet och gymnasiet gärna stannar vid fakta och inte 

ser bortanför det. En del fastnar vid olika religiösa eller kulturella attribut och kan inte se 

bortanför det. Förmågan att se bortanför, eller läsa mellan raderna, är en abstraktionsnivå 

som verkar vara problematiskt för eleverna att förstå i alla åldrar på både högstadiet och 

på gymnasiet. 
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 Vissa lärare påpekar att intresset för frågor som berör religionsämnet, såsom 

existentiella frågor, visar elever störst intresse av på högstadiet. Gymnasieelever visar 

inte lika stort intresse för sådana frågor. Ju yngre elever är desto mer nyfikna är dem. 

Vissa lärare menar att det finns variationer mellan de olika gymnasieprogrammen, då 

teoretiska är mer intresserade än de praktiska programmen. Dock så brukar existentiella 

frågor bli intressanta igen, men detta sker först långt senare när livet närmar sig sitt slut. 

Detta kan tyckas vara paradoxalt eftersom när eleverna är som nyfiknast för existentiella 

frågor så är de inte mottagliga för abstrakta begrepp och hur fakta relaterar till varandra 

vilket religion består av till en större del. Påståendet att intresset minskar för 

religionsämnet kan förklaras med att elever på högstadiet söker en identitet och att det 

pågår stora förändringar psykiskt och fysiskt just då. På gymnasiet börjar 

identitetssökandet avta och många har funnit sig själva och då minskar kanske intresset 

för existentiella frågor och därmed också religionsämnet. Så när eleverna är som mest 

nyfikna har de i relativ låg utsträckning de förutsättningar och de förmågor som krävs 

för att kunna förstå och ta till sig andra kulturers och andra människors perspektiv. 

 Lee framhåller att en positiv attityd är nödvändig för att lära sig om och förstå 

religioner. (Lee 1998, s. 90) Lee framhåller att olika metoder krävs för att man ska förstå 

religioner. (a.a. s. 116f.) Alla lärare påpekar att elevernas intresse och att de tycker att 

religion är kul är viktigt för elevernas kunskapsinlärning. Lärarna framhåller att det är 

viktigt att man både varierar ämnesstoffet och metoderna för att upprätthålla intresset 

hos eleverna. Förhållandet mellan lärare och elev är något som alla lärare framhåller. 

Har läraren en positiv relation med eleverna så lyssnar eleverna vilket påverkar deras 

kunskapsinlärning.  

 Vissa lärare framhåller att man ska utgå från elevernas egna kunskaper om de 

olika religionerna och anpassa undervisningens ämnesstoff efter det, eftersom eleverna 

enklare kan relatera till det. Alla lärare utgår ifrån elevernas frågor och tidigare 

kunskaper när det gäller etik och livsfrågor men detta betonas inte lika starkt när de 

undervisar allmänt om religionerna. Vissa lärare menar att detsamma gäller 

undervisningsmetoder där eleverna ska få arbeta med metoder de känner sig bekväma i 

men också utmanas ibland av sådant de inte är vana vid. Lärarna framhåller också att det 

är viktigt att se till elevernas egen värld och vad som påverkar dem just då. På detta sätt 

kan lärarna upprätthålla elevernas intressen då det ökar chanserna för att de ska tycka 

ämnet är intressant. Därför kan det spela roll var eleverna bor menar vissa lärare, då 

elever som bor i ett samhälle med religiös verksamhet kan ha ett större intresse av 

religionsämnet än de som inte gör det. Goldman menar att var de bor påverkar elevers 

erfarenhet och bor dem i ett sekulariserat samhälle så ökar distansen och försvårar 

förståelsen och toleransen för andra människor och kulturer. Lee påpekar också närhet 

till religiösa grupper. Då människor bor i eller är i närheten av religiös verksamhet så 

ökar det förståelsen. (a.a. s. 69) En annan faktor som påverkar elevers erfarenheter och 

intressen är hur familjeförhållande ser ut. Om familjen reser mycket och har ett intresse 

av att besöka länder som skiljer från sin egen kultur så kan de minska avståndet mellan 

andra religioner och kulturer jämfört med sin egen.  

Generellt sett så betonar lärarna som undervisar på högstadiet ungdomars olika 

förmågor och utveckling av densamma spela roll för elevers kunskapsinlärning. 

Gymnasielärarna betonar inte, i lika hög utsträckning, elevernas förmågor relaterade till 

deras mognad, utveckling eller kön. Utan de betonar i högre grad deras intressen men 

också deras egen roll i att skapa ett intresse och ett engagemang i klassrummet. Detta 
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bör dock inte tolkas som att de i mindre grad har reflekterat kring var deras elever själva 

befinner sig och vilka förmågor de besitter eller inte besitter. Detta kan istället tolkas 

som att de anser att eleverna, i månt och mycket, redan har utvecklat dessa förmågor och 

att de faktorer som Goldman belyser relaterat till ålder och deras utveckling inte är 

aktuellt på gymnasiet i lika hög grad som på högstadiet. Detta påstående stämmer väl 

överens med Goldmans teori att den utveckling som sker i den åldern som motsvarar 

högstadiet är mer påtaglig än den som sker på gymnasiet. Däremot så påpekar 

gymnasielärarna att elevers erfarenheter är viktig och skiljer eleverna åt.  

 

 

7.2 Vad anser läraren detta få för konsekvenser för deras 

religionsundervisning? 

Lärarna försöker utgå från elevers intresse och skapa engagemang i undervisningen. De 

använder sig av metoder för att fånga elevernas intresse och försöker även anpassa 

ämnesstoffet efter klassens intresse. Detta gör de genom att dels se var i livet eleverna 

befinner sig. Exempelvis att undervisa om kristendom i samband med att många 

konfirmerar sig. Men också att de försöker ta med det nutida samhället, där eleverna 

befinner sig och relatera det till religionsundervisningen. Vissa gymnasielärare menar att 

det i ett teoretiskt program ofta redan finns ett intresse men att det i ett praktiskt program 

så måste läraren skapa ett intresse. Detta kan man göra genom diskussioner. Däremot 

menar vissa gymnasielärare att man enklare kan skapa en andlig diskussion på praktiska 

program än ett teoretiskt program. 

Lärarna använder sig av katederundervisning för att de ska få faktakunskaper 

som de senare kan använda i diskussioner för att utveckla elevernas reflektionsförmåga. 

Dock anpassar högstadielärarna detta gentemot sjuor som har svårt för att reflektera och 

ta till sig och förstå abstrakta begrepp. Därför väntar de med att ställa sådana krav i sjuan 

utan väntar med det tills senare årskullar när de är mer mogna för det. Högstadielärarna 

påpekar att de också väntar med etik och moral frågor i viss mån då eleverna inte har de 

erfarenheter som krävs för att diskussionerna ska bli konstruktiva. Även fakta som är 

svåra att relatera till varandra väntar man tills nian då de enklare kan relatera fakta till 

varandra. På gymnasiet finns skillnaderna mellan olika gymnasieprogram menar vissa 

lärare medan andra menar att de inte gör skillnad mellan kvalitativa kunskaper, däremot 

att kvantiteten kan skilja sig något.  

 Lärarna menar att de försöker utgå från elevernas egna kunskaper inom ett 

område och försöka bygga vidare på det. Högstadielärarna betonar, just det som också 

Goldman(1965, s. 25) påpekar, att man ska stimulera eleverna med svåra frågor och 

testa deras förmågor för att de ska kunna utvecklas och lära sig nya saker. Vissa lärare 

menar att man ska pröva eleverna både metodmässigt men också innehållsmässigt. 

Metoder kan vara både inlärningsmetoder såsom läsning men också 

examinationsmetoder såsom muntlig presentation. 

 Alla lärare påpekar att de försöker få in moment där de får besök av religiösa 

personer eller besöka religiösa platser för att de ska kunna uppleva religionen utifrån ett 

inifrånperspektiv. Lee(1998, s. 92f.)  betonar inifrånperspektivet och menar att det är 

viktigt för att kunna förstå olika religioner och andra kulturer. Detta ska gärna ske 

genom att leva med religiösa människor, prata med religiösa människor och deltaga i 
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religiös verksamhet. Vissa lärare påpekar att moment som exempelvis rollspel, där 

läraren själv spelar religiös får ersätta besök från religiösa personer då det inte finns 

några att tillgå. Vissa lärare menar att det inte är fruktbart att försöka ändra elevers 

politiska eller religiösa åsikter genom att läraren försöker övertala eleven till att denna 

har fel. Utan toleransen måste komma inifrån för att eleven sedan eventuellt ändrar sin 

uppfattning. Detta kan man göra genom exempelvis låta klassen träffa och diskutera med 

troende människor. 

Lee(1998, s.90) menar att det är viktigt att man har en positiv attityd gentemot en 

religion om man ska lära sig något om den och förstå troende människor. Alla lärare 

försöker att skapa en positiv attityd gentemot religioner och religiösa människor för att 

de ska förstå och tolerera dessa och inte tycka att det är konstigt. Vissa lärare menar att 

man genom olika metoder kan skapa en positiv attityd genom att låta dem se på en film 

istället för att de ska läsa ett häfte eller en bok. 

Enligt den kognitiva teorin så påverkar individens bakgrund hur den uppfattar ett 

objekt. Människans olika erfarenheter och bakgrund gör att vi uppfattar saker på olika 

sätt. Därför är det viktigt att eleverna får en positiv attityd till religionsämnet i skolan 

genom att lärarna skapar en glädje till ämnet och en nyfikenhet för den främmande 

människan eller kulturen. Detta kommer, enligt den kognitiva teorin, att påverka hur 

eleverna ser på religioner och religiösa personer(objekten) i framtiden.  

Vissa lärare hävdar att det finns många individuella variationer som man i största 

mån tar hänsyn till. Men denna individanpassade undervisning sker stegvis. Först lär 

man känna klassen och sedan individerna. Därefter är det möjligt att tillgodose 

ovanstående faktorer.  

Alla intervjuade lärare får sägas ha som mål att nå en förståelse för religioner och 

religiösa personer vilket stämmer väl överens med målen från den formella 

bildningsteorin. Man ser till individens behov och stirrar sig inte blint på religionsstoffet.  
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8 SAMMANFATTNING 

Lärarna framhåller många faktorer som påverkar elevers kunskapsinlärning. Lärarna på 

högstadiet får hantera faktorer som reflektionsförmåga, abstraktionsförmåga och 

begränsad erfarenhet. Lärarna framhåller att det är mycket som händer i åldern när 

eleverna går på högstadiet. Många söker sin identitet i denna ålder vilket gör att eleverna 

får ett intresse för de existentiella frågorna men när det gäller att förstå abstrakta begrepp 

och begrepp med symbolisk innebörd är förmågorna begränsade. Att förstå hur olika 

fakta kan relatera till varandra är också en förmåga som utvecklas under högstadiet. 

Många flickor beskrivs vara något mognare än pojkar under högstadiet och när de 

uppräknade förmågorna något tidigare än pojkar. Lärarna anpassar examinationer, 

metoder och innehåll efter elevernas egna förmågor.  

 Vid gymnasiet verkar eleverna ha utvecklat många av de förmågor som 

högstadielärarna tog hänsyn till, detta enligt lärarna själva men också enligt den 

progressionsdidaktiska teorin. Gymnasielärarna, men också högstadielärarna, betonar att 

intresset och en positiv attityd är viktigt för elevernas kunskapsinlärning. Därför är det 

viktigt att lärarens relation till eleverna är bra. Det är också viktigt att läraren skapar 

engagemang och glädje för religionsämnet.  

 Lärarna framhåller också att det är viktigt att eleverna får besöka platser med 

religiös anknytning och får besök i klassrummet av religiösa människor. Detta påverkar 

förståelsen då avståndet till det religiösa minskar. Alla intervjuade lärare framhåller 

också att det är bra om man eleverna rest mycket och har träffat många olika kulturer för 

att öka intresset men också deras förståelse för andra kulturer. Detta är faktorer som 

lärarna själva har svårt att påverka. Det är också bra om klasserna består av elever med 

olika kulturell och religiös bakgrund vilket ökar förståelsen för religioner och religiösa 

personer. 

 Lärarna tycker också det är viktigt att man tar tillvara på det som sker i elevernas 

värld och det som påverkar dem just då för att öka intresset och minska avståndet till det 

man försöker förstå. Därför gäller det att anpassa ämnesstoffet till elevernas egen värld. 

 De intervjuade lärarna får sägas föra en individanpassad undervisning, enligt den 

formella bildningsteorin. Utgångspunkten hämtar lärarna från eleverna själva oavsett om 

det gäller elevernas förmågor, kunskaper eller det som påverkar eleverna själva.  
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BILAGA 

 

Bilaga 1 - Intervjufrågemall 

 

Först öppnar jag intervjun med några grundfrågor. Detta för att intervjuobjektet ska 

känna sig bekväm i situationen. Lantz rekommenderar att man börjar med enklare 

”fakta”-frågor för att värma upp intervjuobjektet. Varav de djupare frågorna kommer 

senare i intervjun. 

 

Vad heter du? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

 

I vilka ämnen/kurser undervisar du i och har undervisat i? 

 

Hur länge har du arbetat som lärare i ämnet religion? 

 

Vilka olika gymnasie/högstadie reformer har du arbetat i? 

 

Vad tycker du om de nya och gamla gymnasie/högstadie reformerna? 

 

Vilket är huvudbudskapet du vill förmedla i ämnet religion? 

 

Är huvudbudskapet bestående oberoende klass/årskull? 

 

Hur fungerar det i praktiken?  

 

Hur förmedlar du ämnet religion?  

 

Vilken typ av kunskap fokuserar du på i undervisningen? 

 

Varför just den typen av kunskap? 

 

Är det någon typ av kunskap som du sållar bort? 

 

Varför sållar du bort den typen av kunskap? 

 

På vilket sätt gör eleverna information till sin egen kunskap? 

 

Hur påverkar det din undervisning? 

 

Hur resonerar du kring kunskapssynen i läro- och kursplaner jämfört med ditt synsätt? 

 

Tycker du läro- och kursplaner uppmuntrar eller inte uppmuntrar till någon speciell typ 

av kunskap? 


