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Sammanfattning 

Bakgrund:  
Lärare ställs ständigt inför betydelsefulla val under olika situationer i skolan. Vad än läraren 
väljer att utgå ifrån i sin undervisning så handlar det om att skapa förståelse och bidra till en 
miljö som inkluderar elevers olika erfarenheter. Styrdokument och tidigare forskning betonar 
vikten av att elevernas livstolkningar framhävs i undervisningen för att vidga deras förståelse 
och tolerans för varandra. Enligt tidigare forskning anses även ämnet religion som ett laddat 
ämne för lärare. 

Syfte: 
Syftet med denna studie är att få inblick i hur lärare uppfattar religionsundervisningen i relation 
till elevers livstolkning samt vilken roll den tilldelas i undervisningen. 

Metod:  
Metodvalet för denna studie grundades på en kvalitativ forskning med lärarintervjuer i fokus. 
De fyra lärarna vi intervjuade hade olika bakgrunder och förutsättningar, vilket resulterade i att 
alla hade olika erfarenheter kring ämnet. Intervjuerna utfördes på fyra olika arbetsplatser i 
Västra Götalandsregionen.  

Resultat:  
Resultatet visade på att lärarna är osäkra i användningen av elevers livstolkning, vilket är en 
av faktorerna till att livstolkning får ett minskat utrymme i undervisningen. Vidare visade även 
resultatet på att lärarna främst fokuserar på faktaförmedling i religionsundervisningen.  
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1. Inledning 
Lärare ställs kontinuerligt inför olika betydelsefulla val. Läraren måste hela tiden beakta 
känsliga ämnen, inte bara de som tas upp av eleverna i samband med undervisningen, utan även 
när det kommer till planeringsarbetet. Under planeringen finns det olika faktorer som påverkar 
undervisningen, faktorerna kan exempelvis vara styrdokument och antalet timmar läraren har 
till förfogande för ämnet. Förutom lärarens roll är elevernas förutsättningar och intressen också 
viktiga perspektiv att ta hänsyn till i undervisningen. Elevernas roll i undervisningen är något 
som denna undersökning vill lyfta fram genom lärarens didaktiska undervisningsval. När valet 
av innehåll i undervisningen planeras ställs de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Vilket 
angreppssätt läraren än väljer, bör undervisningen handla om att skapa förståelse och bidra till 
en inkluderande miljö där elevers olika erfarenheter fångas upp. De val lärare gör kan därför i 
viss mån vara avgörande för elevernas framtid.    
 
Enligt LGR11 (Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Skolverket 
2011) är ”Religioner och andra livsåskådningar … centrala inslag i den mänskliga kulturen.” 
(s.186) I dagens mångfaldssamhälle, anser vi det vara viktigt att vidga individernas tolerans 
och förståelse för varandra. Det är viktigt för eleverna i åldrarna 7-9 att få kunskap om de 
religioner och livstolkningar som deras klasskamrater har erfarenhet av. En problematik är, 
enligt Lendahls (1986), att ämnet religion har visat sig vara ett laddat ämne för lärare då det 
kan uppstå diskussioner och situationer, där olika värderingar och frågor kan uppkomma, vilket 
läraren kan känna sig obekväm med. Fokus hamnar istället på faktakunskaper om 
världsreligionerna i undervisningen, vilket kan leda till ointresserade och omotiverade elever 
(Vetenskapsrådet, 2014). Med anledning av sättet att undervisa religion på och risken till 
omotiverade elever, har vi valt att undersöka hur lärare upplever religionsämnet. Vi har också 
valt att undersöka om och i så fall hur de använder sig av elevers livstolkningar i 
undervisningen. 
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2. Syfte och frågeställning 
Sverige blir alltmer globaliserat med flera olika nationaliteter och religioner, vilket gör att det 
är av stor vikt att undersöka hur religionsundervisningen i skolan tar vara på olika etniska och 
religiösa ursprung. Studiens syfte är därmed att analysera lärares didaktiska förhållningssätt till 
sina elevers livstolkningar i årskurs 1-3, alltså barn i åldrarna 7-9 år. Till hjälp har två 
frågeställningar formulerats: 
 

● Hur uppfattar lärare religionsundervisningen i relation till sina elevers livstolkning?  
● Vilken roll tilldelar lärarna sina elevers livstolkning i undervisningsplaneringen? 

3. Forskningsöversikt 
Forskningsöversikten börjar med en redogörelse för den bristfälliga forskning som finns inom 
området som denna studie valt att undersöka. Därefter ges en kort beskrivning av hur 
religionsundervisningen har förändrats ur ett historiskt perspektiv. Redogörelsen sträcker sig i 
ett tidsperspektiv från hur det såg ut på 1800-talet till hur det ser ut idag. I följande underkapitel 
presenteras begreppen livstolkning, didaktik och elevinflytande som en grund för studien. Till 
sist behandlas tidigare forskning kring lärares syn på religionsämnet och lärares uppfattning av 
elevinflytande. 
 
Denna studie är specifikt inriktad mot barn i åldrarna 7-9 år. Dessvärre finns det brist på 
relevant forskning om lärares didaktiska val för dessa åldrar, med anledning av det har därför 
även forskning för äldre åldrar använts. Anledningen till bristfälligheten skulle kunna vara som 
Lendahls (1986) skriver, att elever ska få möjlighet att utveckla sina tankar kring livet och dess 
existens, i religionsundervisningen och att barn i lägre åldrar inte börjat tänka på de frågorna 
än.  I allmänhet har elever i åldrarna 7-9 år inga färdiga livstolkningar, utan är i olika 
utsträckning medvetna om sin religiösa tillhörighet och vad det i sin tur innebär. Goldman 
(1978) vidareutvecklar denna tanke när han beskriver att eleverna i grundskolans lägre åldrar, 
inte har ett mognat intellekt.  
 
När allmän skolplikt infördes 1842 handlade religionsundervisningen bland annat om att kunna 
memorera psalmer och Luthers “Lilla katekes” (Lendahls 1986). Meningen med ämnet var att 
övertyga eleverna om kristendomens budskap. 1951 fick Sverige en religionsfrihetslag vilket 
innebar att lärarna inte längre behövde tillhöra den svenska statskyrkan för att undervisa i 
kristendomskunskap. 1962 infördes den första läroplanen och den svenska statskyrkan hade 
inte något inflytande på skolan längre. Genom Lgr69 ersattes ämnet kristendomskunskap med 
ämnet religionskunskap (Lendahls). I syftesdelen i LGR 11 (Skolverket, 2011) nämns det att 
eleverna ska få kunskaper om ”hur människor inom olika religiösa traditioner lever med och 
uttrycker sin religion och tro på olika sätt”. Det framkommer också att eleverna ska få 
möjligheten att reflektera över sin identitet, sitt etiska förhållningssätt och över deras livsfrågor 
i undervisningen. Eleverna ska därmed få möjligheten att utveckla en personlig livshållning 
och förståelse för sig själv och andra människor. Hartman (2011) menar dock att 
religionskunskapsämnet i grundskolan har fått ett reducerat utrymme då skolundervisningen 
fokuserar mer på historia, samhällskunskap och geografi. 
 

3.1 Lärares syn på undervisningen 
Lendahls (1986) påpekar att många lärare i mellanstadiet i svenska skolor anser att det är svårt 
att undervisa i religionskunskap, eftersom de är osäkra på ämnet, på sin egen uppfattning och 
på vad som kan förmedlas till eleverna. Dessutom nämner hon att många lärare varit kritiska 
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till att ändra undervisningsmetoden från en lärarstyrd till en mer elevinflytande undervisning, 
eftersom lärarna ansåg att eleverna bland annat inte klarade av ansvaret eller att de inte tog 
uppgiften på allvar. Lärares syn på religionsundervisningen i Törnvalls (1988) undersökning 
visar på svårigheterna som finns när det kommer till att förklara djupet i religionerna. Samhället 
har blivit mer sekulariserat och därmed är religion inte en lika betydelsefull del av elevernas 
vardag som den tidigare varit. Lågstadielärarna menade att eleverna ansåg matematikämnet 
vara viktigare än religionskunskap, men att berättandet i religionsundervisning var roligt. 
Lärarna i undersökningen menar att elevernas frågor handlar om trovärdigheten i religionen 
samt livet, döden och guds existens. De indikerar även att enskilda händelser i elevernas vardag 
blivit mer centralt i undervisningen där bland annat förklaringar av varför skilsmässor uppstår 
har ökat då separationer blivit alltmer vanligt. Även om ämnet har svårigheter menar Lendahls 
(1986) att det finns möjligheter att göra religionsundervisningen meningsfull, så både elever 
och lärare kan uppleva stimulans. Det är viktigt för lärare att vara trygga i ämnen som de 
undervisar i för att nå ut till elevera och för att framhäva undervisningsinnehållet ur olika 
synvinklar och metoder. De måste även anpassa undervisningen i förhållande till elevernas 
förutsättningar och intressen (Odenstad 2014). 
 
Undervisningen ska ge eleverna grundläggande kunskaper och förståelse för varandra. 
”Utveckling och förståelse är en process, inte en slutprodukt. Det är vår uppgift i skolan att 
hålla den processen i liv, stimulera och inspirera.” (Lendahls, 1986, s. 38) Hon påpekar även 
att utveckling och förståelse inte går att läsa sig till, eller få undervisning om. Eleverna ska få 
möjligheten att reflektera, analysera och dela med sig av sina uppfattningar utifrån erfarenheter, 
därför menar hon att val av arbetssätt är betydelsefullt. Nyström (1993) har i sin undersökning 
om användandet av elever med invandrarbakgrund, kommit fram till att lärare anser att 
elevernas olika erfarenheter tillför mest i exempelvis religionsundervisningen. 
Lågstadielärarna angav i studien att de lät elevernas erfarenheter vara en tillgång i undervisning 
ett fåtal gånger, framförallt när det gällde högtider, traditioner och seder. Lärarna ansåg även 
att när eleverna delade med sig av sina erfarenheter från andra religioner medfördes ett ökat 
intresse bland de andra eleverna. Inlevelserna och trovärdigheten i vad eleverna bidrog med 
ökade förståelsen och väckte intresse för andra kulturer. Även Törnvall (1988) nämner att 
lärarnas uppfattning kring religionsfrågor ökade ju mer de undervisade, vilket medförde att de 
själva funderade mer på ämnet. Som följd av att eleverna fick uttrycka sig, så fick lärarna 
förståelse för hur viktigt religionsämnet var för elevernas kunskaper kring kulturarv och 
personlighetsutveckling.  
 
Vissa lärare upplevde däremot en problematik i att få eleverna dela med sig av sina 
erfarenheter, vilket kunde bero på att eleverna ville känna sig svenska (Nyström, 1993). Trots 
det hävdar Nyström (1993) att erfarenheterna som eleverna har med sig kan användas och 
kanske utnyttjas, då det kan tillföra undervisningen ett mer vidgat perspektiv, där både 
medvetenhet och förståelse formas. Nackdelen med utnyttjandet elevernas erfarenheter kan 
vara att de känner sig tvungna att dela med sig av sina erfarenheter, samt att de känner sig 
kränkta då deras röst inte hörs när de inte vill. Undervisningen kan göras mer meningsfull 
genom att elevernas livsfrågor kan vara utgångspunkten i religionsundervisningen, enligt 
Lendahls (1986), då eleverna sätts i fokus utan att bli utpekade. Nyström poängterar vidare att 
lärare kan utnyttja elevernas kunskaper lättare i lägre åldrar då deras personliga roller inte är 
lika befästa. I en studie av Falkevall (1995) intervjuades några lärare där det framkom att 
religionsundervisningen byggde på avsnitt i läroboken, läroboken användes mer om skolan var 
mångkulturell samt i de delarna som lärarna var osäkra i. 
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3.2 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är religionsundervisningen ständigt under utveckling. Från att ha varit ett 
kristendomsämne där eleverna endast fick undervisning om kristendom och dess budskap har 
det ändrats till religionskunskap där eleverna får kunskaper om olika religioners livstolking och 
livsåskådningar.   
 
I en studie angav lågstadielärare betydelsen av elevernas delaktighet som en motiverande faktor 
och när eleverna delade med sig av sina erfarenheter, ökade intresset för ämnet. I andra studier 
framkommer det dock att många lärare anser det vara svårt att undervisa i religion, då de till 
viss del är osäkra i ämnet. Alla ämnen måste tolkas och omsättas i praktiken vilket gör de 
didaktiska frågorna, vad, hur och varför viktiga i undervisningen. De didaktiska frågorna är 
speciellt betydelsefulla då de kunskaper och erfarenheter eleverna får med sig från ämnet, 
bygger på lärarens didaktiska val.  
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4. Teori och begrepp 
I följande avsnitt kommer teori och begrepp, med anknytning till syftet och frågeställningarna, 
tas upp. Dessa är indelade i fyra olika delar, livstolkning i ett undervisningsperspektiv, didaktik, 
elevinflytande och motivationsteorier. 

4.1 Livstolkning i ett undervisningsperspektiv 
För att eleverna i åldrarna 7-9 ska få möjligheten att utveckla sin förståelse och tolerans för 
varandra, betonas det i tidigare forskning och styrdokument att det är viktigt att framhäva 
elevers livstolkning och livsfrågor i undervisningen. Uppsatsens frågeställningar betonar 
livstolkning som begrepp och därmed är det ett viktigt begrepp att utreda och förklara.  
 
Enligt Hartman (2000) är begreppet livstolkning “ett sätt att organisera upplevelsevärlden; den 
ger människan mönster för att tyda tillvaro och förhålla sig till den.” (s. 72). Påståendet kan 
tolkas som att de erfarenheter och livsfrågor eleverna samlar på sig i tillvaron kallas för 
livstolkning. De mönster som han tar upp ovan kan vara värderingar och föreställningar om 
livet i form av bland annat etiska och moraliska handlingar (Torstensson-Ed, 2003). Löfstedt 
(2011) lyfter också upp detta då hon menar att värderingar handlar om människans etik och 
moral. Hartman nämner också att värderingarna, som livstolkning innehåller kan även innefatta 
människosyn, kunskapssyn, samhällssyn (Torstensson-Ed, 2003). Hartman menar ”Att 
utveckla en livstolkning är en process som pågår hela livet” (s. 72). Han beskriver också att 
han ser livstolkning som en ”levd livsåskådning” (s. 71). Livstolkning handlar alltså om 
människans uppfattningar och värderingar om livet. Som nämns i LGR 11 ska eleverna få 
möjligheten att reflektera och argumentera kring etiska och moraliska frågor. De ska även få 
möjligheten att utveckla förståelse för hur människors värderingar hänger ihop med bland annat 
deras religioner.  
  
Lendahls (1986) beskriver att syftet med religionsundervisningen är att eleverna ska få 
möjligheten att reflektera över sina livsfrågor. Skolinspektionen (2012) menar dock att 
undervisningen om livsfrågor inte får tillräckligt med utrymme i skolan, vilket medför att 
elever inte får möjlighet att utveckla förmågorna som lyfts fram i styrdokumenten och att 
eleverna tappar intresset för ämnet. Eftersom elevernas livsfrågor inte lyfts fram i den 
bemärkelse som det borde göras kan det vara som Berglund (2011) betonar, att det bland annat 
finns ett flertal problem med religionsämnet i skolans undervisning, där risken för de som 
tillhör en viss religion inte känner igen sig i den beskrivningen som presenteras. Nilsson (2007) 
beskriver att de generella likheterna för religionerna ses som en helhet och bortser från de olika 
varianter som finns inom religionerna. 

4.2 Didaktik 
Didaktik är en av undervisningens grundstenar som lärare behöver ha med sig vid planeringen 
av undervisningen. Denna studie tar upp begreppet didaktik utifrån religionsundervisningen i 
förhållande till elevernas livstolkningar, med utgångspunkt i frågeställningarna. 
 
Johan Amos Comenius (1592-1670) förknippas med den nya tidens didaktiska tänkande. Han 
påverkade synen på undervisningen i hela Europa och var den som också benämns vara 
grundaren till den comenianska didaktiktraditionen. En annan av didaktikens betydelsefulla 
personer var Johann Freidrich Harbert (1776-1841). Den första vetenskapliga didaktiken lade 
Harbert grunden till då han fastställde den tydliga skillnaden mellan vad en undervisning skulle 
innehålla och hur det skulle läras ut (Selander, 2010). Enligt Arfwedson & Arfwedson (1991) 
kommer begreppet didaktik från det grekiska ordet didaskein, med betydelsen att ”lära ut eller 
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analysera”, men enligt Lendahls (1989) finns det inte någon entydig definition av vad didaktik 
är (s.17). Löfstedt (2011) indikerar att det som nämns i styrdokumenten måste tolkas och 
omsättas i praktiken. Hon menar också att det framför allt är de didaktiska frågorna (vad, hur 
och varför) som undervisningen bör vara byggd på.  
 
Grimmith (1987) nämner att religionsämnet inte bara handlar om faktakunskaper utan även 
livsfrågor och livstolkningar. Enligt hans teori finns det två olika sätt att lära ut 
religionskunskap. På det ena sättet får eleverna lära sig faktakunskaper om religionerna, vilket 
innebär att eleverna endast får en uppfattning om att religion är någonting som andra människor 
gör. På det andra sättet ligger elevernas egna livstolkningar och erfarenheter i fokus, vilket 
betyder att eleverna får lära av religionerna. Det sistnämna synsättet ger eleverna möjligheten 
att reflektera och diskutera kring deras egna uppfattningar om religionerna och därmed kan 
deras religiösa frågor kopplas till deras vardag. Nilsson (2007) påpekar på att undervisningen 
alltmer har kommit att handla om faktakunskaper. Även Löfstedt (2011) är inne på samma spår, 
då hon menar att lärares tid är begränsad, vilket gör att elever förlorar intressanta perspektiv.  

4.3 Elevinflytande 
I denna studie innefattar begreppet elevinflytande att eleverna ska få möjligheten att kunna 
påverka sitt lärande i skolan och då även hur religionsundervisningen bedrivs. Redan 1928 
resonerade Sigurd Åstrand kring betydelsen av förtroendet mellan lärare och elever samt dess 
inflytande i människans utveckling (Selberg 1999). I Danells (2006) avhandling framkommer 
det att lärarna finner begreppet elevinflytande svårt att klargöra. Ett exempel som togs upp i 
hans studie var vilket ord som lämpligast förklarade elevinflytande. Bestämma och påverka var 
två begrepp som kopplades till elevinflytande, dock var svaren från lärarna olika gällande vilket 
som var lämpligast att använda för eleverna. I Forsbergs (2000) avhandling har däremot 
begreppet elevinflytande resulterat i flera olika betydelser, hon påpekar att begreppet inte är 
entydigt och att gränserna inte enkelt går att fastställa. Hon menar att elevernas gemensamma 
och formella inflytande var det som mest uppmärksammades under 1970- och 1980-talet. I 
LGR 80 hade skolan enligt Selberg (1999) “skyldighet att ge eleverna ökat ansvar och 
medinflytande i takt med deras stigande ålder och mognad” (s. 27). Under 1990-talet fick 
elevernas individuella och formella inflytande styra skolans vardag och speciellt för 
utvärdering och planering av verksamheten. Elevinflytande och ansvar skulle tränas och 
utvecklas i den dagliga undervisningen, inte bara vid speciella tillfällen, utan under elevernas 
hela skoltid, enligt Lpo 94 (Selberg 1999). Dewey (1980) menar att individen utvecklas genom 
samspel med sin omvärld. Därför är elevernas intressen och erfarenheter utgångspunkten för 
en målinriktad undervisning där läraren kontinuerligt stimulerar, vidgar och fördjupar elevens 
utveckling.  

4.4 Motivationsteorier 
Som följd av elevinflytande blir motivationsteorier viktiga, vilket innefattar teorier som bygger 
på inlärning genom motivation hos elever. Motivationsteorier är i denna uppsats viktiga då 
elever blir motiverade av att få prata om sina egna livstolkningar, istället för att bara få ta del 
av faktakunskap. Motivationen har en stor bidragande faktor till elevers inlärningsprocess, även 
i religionsämnet. Genom att lärarna tilldelar eleverna livstolkning en större roll i 
undervisningen, blir de också mer motiverade att lära sig.  Pintrich & Schunk (2002) delar in 
motivation i två delar; inre och yttre motivation. Inre motivation är när det finns en inre vilja 
hos elever som motiverar dem till att lära sig, de vill lära sig för lärandets skull. Yttre 
motivation är däremot när elever lär sig någonting bara för att klara sig på till exempel ett 
läxförhör eller prov. Skillnaden mellan de båda är att den inre motivationen drivs av 
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människans inre lust, nyfikenhet och intresse till att lära, medan den yttre drivs av konkreta 
faktorer som till exempel belöningar i form av guldstjärnor (Ahl, 2004). 
 
För att ge eleverna möjligheten till en meningsfull inlärning kan undervisningen hänga ihop 
med elevernas verklighet enligt Lendahls (1986). Även Dewey (1999) menar att lärare 
möjligtvis kan använda elevers mål för att utveckla en inre lust och vilja att lära sig och för att 
uppnå önskat resultat i skolan. Han nämner också att böcker och diskussioner ofta används i 
undervisningen då det finns mycket fakta att utgå ifrån. Däremot påpekar han vikten av skolans 
uppgift att stimulera elevers inre motivation genom intresse, nyfikenhet och förståelse. 
Goldman (1977) betonar att religionsundervisningen möjligtvis kan grundas mer på elevers 
aktuella erfarenheter, än utifrån faktaböckerna, på så sätt kan undervisningen kopplas direkt till 
elevernas vardag. Om eleverna däremot möter för svåra texter i böckerna som de har svårt att 
tyda, kan en effekt bli att de tappar motivationen och lusten till att lära. I en undersökning som 
han har gjort visade resultatet på att elever inte kunde resonera kring bibliska texter förrän i 13-
14 års ålder, även om det kan förekomma individuella skillnader. Vygotsky (1978) menar att 
det är positivt om elever får utmana sig själva med svåra texter. Han nämner att elever ständigt 
utvecklas och att alla elever har en utvecklingszon vilket lärare kan utnyttja. Han menar också 
att undervisningen helst skall ligga nära gränsen för det eleverna kan klara av med hjälp av 
gemensam reflektion, men Goldman (1977) menar att fokus bara ska vara på vad elever kan 
klara av. Om lärare berikar eleverna med kunskap som ligger nära vad de egentligen klarar av 
att ta in, är de nära att behärska nya kunskaper (Säljö, 2010). Det är dock viktigt att lärare ger 
eleverna utmaningar som ligger nära deras utvecklingszon, annars är risken att eleverna tappar 
intresset och motivationen då de tycker att området är för svårt. Hartman (2000) menar i 
motsats till Goldman att lärare kan och borde fokusera på elevers unika tänkande istället för 
bristerna. Både Vygotsky (1978) och Goldman är eniga om att motivationen är nödvändig för 
inlärning och att den avtar om uppgiften är för lätt eller tråkig. 
 

4.5 Sammanfattning 
Lendahls (1986), Törnvall (1988), Nyström (1993), Falkevall (1995) och Dewey (1999) lyfter 
fram ett gemensamt intresse för barns tänkande och vikten av att eleverna får möjligheten att 
utveckla livstolkningar i ämnet. Genom att ge eleverna möjligheten att diskutera i klassrummet, 
utvecklar de sin livtolkning och därmed vidgas och formas elevers erfarenheter (Dewey). 
Undervisningen bör bygga på de didaktiska frågorna (Löfstedt, 2011) och enligt Grimmith 
behöver man undervisa både om religioner och livstolkningar.  
 
Enligt Forsberg (2000) och Selberg (1999) är begreppet elevinflytande svårt att fastställa och 
att det finns många olika tolkningar på vad elevinflytande innebär. Utbildningsfilosofen John 
Dewey menar att utgångspunkten för en meningsfull undervisning är att lärare tar hänsyn till 
elevers intressen och erfarenheter, för att fördjupa och stimulera elevens utveckling. Många 
lärare har varit kritiska till att låta undervisningen bygga på elevinflytande då de anser att 
eleverna inte var mogna eller klarade av ansvaret.Det står i motsats till Deweys teorier om att 
eleven bör ses som en kompetent individ, med rätt till uppfattningar och förmåga att reflektera.  
 
Sammanfattningsvis är motivationen en viktig del i lärprocessen. Motivationsteorin delas in i 
två olika delar; inre och yttre. För att motivationen ska öka hos eleverna kan undervisningen 
utgå från deras erfarenheter och verklighetsbild, för att skapa intresse och lust att vilja ta till 
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sig kunskap. Om undervisningen bygger på elevers tankar och funderingar blir den enligt 
Goldman (1977) mest givande, vilket är viktigt i förhållande till de frågeställningar som ställts, 
men även när det kommer till elevernas åldrar.    
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5. Metod 
För att kunna svara på frågorna i en studie menar Patel & Davidson (2003) att det finns en rad 
olika metoder att samla in information på, till exempel enkäter, intervjuer och observationer. I 
detta stycke tar vi upp val av metod, urval, databearbetning och etniska ställningstaganden för 
denna studie.  

5.1 Undersökningsmetod 
Denna studiens undersökningsmetod grundar sig på intervjuer. Inom kvalitativ forskning är 
detta enligt Bryman (2002) den vanligaste metoden. Frågorna till intervjuerna var redan i 
förväg genomtänkta och det fanns utrymme för följdfrågor under tillfället. Kvale & Brinkmann 
(2014) samt Bryman (2002) menar att en sådan struktur karakteriseras som en semistrukturerad 
intervju. Patel & Davidson (2003) nämner, genom att börja intervjun med öppna frågor som 
sedan övergår till mer specifika, skapas motivation och ett aktivt deltagande för 
intervjupersonen, då personen i sig får uttrycka sig som den vill. På så vis skapas en meningsfull 
och sammanhängande intervju. Lassbo (2013) påpekar även att den som intervjuas bör få sista 
ordet, vilket kallas för tratt-tekniken.  

5.2 Urval 
I första hand kontaktades 12 skolor i Västra Götalandsregionen med förfrågan om att få 
intervjua lärare som undervisade i religion i årskurs 1-3 med elever i åldrarna 7-9. Rektorerna 
på de berörda skolorna kontaktades med bland annat missivbrev och telefonkontakt där 
information om studien framgick. Lärarna tillfrågades om de hade möjlighet att ställa upp på 
en intervju om deras uppfattningar och syn på religionsundervisningen. Som följd av 
förfrågningarna deltog fyra lärare på fyra olika kommunala skolor i Västra Götalandsregionen 
i studien. Anledningarna till att inte fler accepterade tordes bero på tidsbrist men även på grund 
av rättning av nationella prov, som ägde rum under samma tidsperiod. Lärarna intervjuades på 
deras arbetsplats i deras klassrum. I två av skolorna hade majoriteten av eleverna ett annat 
modersmål än svenska och islam som religionstillhörighet. I de övriga två skolorna var 
eleverna med ett annat modersmål än svenska däremot i minoritet, majoriteten av eleverna var 
där kristna.  
 
En av lärarna har den äldre lärarutbildningen där hon har möjligheten att undervisa i 
årskurserna 1-7, hon har även religion i sin ämneskombination. Tre har läst lärarutbildningen 
för Förskoleklass – årskurs 3, varav den ena har den äldre lågstadielärarutbildningen som 
innefattar behörighet i alla ämnen. De andra två lärarna med inriktning F-3 har kompletterat 
sina behörigheter i de samhällsorienterande ämnena. En av lärarna har även varit verksam som 
fritidspedagog tidigare men i övrigt har de olika bakgrunder och förutsättningar. Lärarnas 
åldrar varierade mellan 42-55 år. Lärarnas yrkesverksamma tid varierade mellan 2,5–30 år och 
samtliga har en fast tjänst inom kommunen.  

5.3 Databearbetning 
I följande avsnitt presenteras databearbetningsmetoden som grundar sig på inspelningar och 
anteckningar från intervjutillfällena.  
 
5.3.1 Ljudinspelning och anteckningar 
För att underlätta efterarbetet valde vi att ljudinspela intervjuerna och föra anteckningar, för att 
enkelt kunna sammanställa och tolka vad som sades (Bryman, 2002). Fördelen med att föra 
anteckningar är att detaljer lätt kan glömmas bort i till exempel en intervju och därmed är det 
viktigt att skriva ner intrycken direkt (Bryman, 2002). Även Korp och Risenfors (2013) betonar 
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vikten av att föra anteckningar då det kan vara till stor hjälp för tanke- och skrivprocessen när 
intervjuerna sedan analyseras. Fördelen med ljudinspelning är att deltagarnas svar noteras 
exakt (Patel & Davidson, 2003), vilket i sin tur kan användas som en försäkran till arbetet om 
det skulle dyka upp problem. 
 
5.3.2 Transkribering 
För att kunna reflektera över, samt tolka och diskutera kring intervjun är transkribering en stor 
fördel då bredare analys av intervjuerna kan uppnås menar Sofkova Hashemi (2013). Hon 
menar även att transkribering är en metod där forskaren genom avlyssning och åskådning får 
tillfälle för en noggrann granskning av materialet. Användning av kodning och kategorisering 
har blivit allt mer vanligt inom analys av data. Det första som sker är att forskaren läser de 
transkriberade intervjuerna och därefter kategoriseras intervjuerna i olika delar för att få en 
bättre överblick av textmaterialet (Kvale, 2014). I denna undersökning har 
meningskoncentrering använts. Kvale (2014) nämner att användning av meningskoncentrering 
oftast bygger på kodning, vilket menas med att intervjupersonernas svar kortas ned och där det 
viktiga innehållet av det som sagts formuleras om till några få ord. 

5.4 Etiska ställningstaganden 
Etiska regler för hur forskning ska bedrivas har formulerats både av statliga myndigheter och 
anslagsgivande insatser (Bryman, 2002). I detta avsnitt förklaras de olika etiska principerna. 
 
5.4.1 Informationskravet 
Forskare ska informera deltagarna om undersökningens syfte och att deltagandet är frivilligt, 
de kan när som helst avbryta sin medverkan (Bryman, 2002). Kvale (2014) beskriver vikten av 
balansen mellan att ge för detaljerad information och att exkludera olika perspektiv som kan 
påverka intervjudeltagarnas svar. Han tar även upp användningen av tratt-tekniken där 
intervjupersonerna inte får reda på det specifika syftet med studien, för att lättare få deltagarna 
att uttrycka sina spontana åsikter om ämnet. I denna studie informerades deltagarna om att 
deras svar var grunden för undersökningen. Genom deras godkännande kring användningen av 
svaren har en etisk korrekt intervju uppnåtts enligt Kvale (2014). Förutom missivbrevet som 
skickades till rektorn på respektive skola, informerades även lärarna under intervjutillfället om 
brevet. Därigenom säkerhetställdes det att intervjudeltagarna hade tagit del av informationen. 
 
5.4.2 Samtyckeskravet 
Intervjupersonerna i undersökningen ska ge sitt samtycke för att intervjuerna ska göras 
genomförbara. Deltagarna som medverkar i undersökningen har själva rätt att avgöra hur länge 
och på vilka villkor de ska delta. De har rätt i att avbryta sin medverkan utan att detta orsakar 
negativa konsekvenser för dem. Deltagarna får även inte utsättas för olämpliga påtryckningar 
eller påverkningar (VR, 2002). Inför intervjuerna godkände från alla deltagare en medverkan i 
denna undersökning. 
 
5.4.3 Konfidentialitetskravet  
All information som spelas in och sägs från deltagarna i undersökningen ska bemötas med 
största möjliga konfidentialitet (Bryman, 2002). Intervjupersonerna ska inte vara identifierbara 
på ett sätt där det framgår vilka deltagarna är, framförallt när det gäller de etiska delarna. 
Deltagarna i denna undersökning ska vara anonyma för att utomstående inte ska kunna komma 
åt deras uppgifter (VR, 2002). De enda som har tillgång till materialet i denna studie är 
författarna, handledaren och examinatorn. Deltagarna har tillgång till sina egna material. 
Namnen på lärarna är ersatta med fiktiva namn för att inte bryta mot konfidentialitetskravet. 
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5.4.4 Nyttjandekravet 
Det insamlade materialet får endast användas till det specifika ändamål och inte för 
kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. All information som kom fram 
användes bara till denna studie, därmed anses kravet vara uppfyllt. Materialet får endast 
utnyttjas på andra sätt om deltagarnas medgivande finns (VR, 2002). I en undersökning kan 
forskare inte bortse från de fyra etiska ställningstaganden (Bryman, 2002). 

5.5 Sammanfattning 
Undersökningsmetoden i denna studie grundas på en kvalitativ forskning med intervjuer i 
fokus. I och med att frågorna till intervjuerna var framställda i förväg samt att följdfrågor var 
möjligt under intervjutillfället gör det intervjuerna till semistrukturerade intervjuer. Tratt-
tekniken användes också då intervjuerna inleddes med öppna frågor som sedan övergick till 
specifika frågor. Dock menar Wallén (1996) att oavsett vilken metod som används är resultatet 
inte garanterat trovärdigt. Fyra lärare deltog i studien från Västra Götalandsregionen. De hade 
alla olika bakgrunder och förutsättningar vilket resulterade i att alla hade olika erfarenheter 
kring ämnet. Ljudinspelning och anteckningar genomfördes under intervjuerna för att 
underlätta efterarbetet. Transkribering av materialet gjordes för att enklare kunna reflektera och 
tolka det som framkom under intervjuerna. 
 
Ett missivbrev skickades till rektorn på respektive skolor där information om bland annat syftet 
med studien presenterades, samt information om de etiska principerna. Innan intervjuerna 
informerades även lärarna ännu en gång om missivbrevets innehåll, för att tydliggöra att de fått 
ta del av information, samt att vi fått deras godkännande till att genomföra studien. 
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6.0 Resultat 
Denna studie bygger på intervjuer med fyra lärare. Utifrån frågeställningarna gjordes en 
närläsning vilket resulterade i en meningskoncentrationerna av intervjuerna. Genom 
närläsningen kunde ett antal teman identifieras som återkom i alla samtal. Dessa kommer nedan 
att beskrivas och analyseras. 

6.1 Undervisningens innehåll 
De flesta lärarna berörde innehållet som en av de viktigaste delarna i undervisningen. 
Undervisningens innehåll kommer att delas in i världsreligionernas likheter och bibeln som 
läromedel.  
 
6.1.1 Världsreligionernas likheter 
Svaren som lärarna gav var av liknande karaktär då de föredrog att lyfta fram de tre 
världsreligionernas likheter i undervisningen: 
  

Med de här yngre har det mest varit högtider och symboler. När man pratar 
om religion blir det att man jämför mycket kristendomen och islam. Då får 
dessa flickor (muslimer) komma mer till tals och berätta hur de firar och så 
där (Anna). 
 
Vad som är lika mellan våra religioner och då är det främst, de Abrahams, 
judendom, kristendom och islam. Det är viktigt att se vad vi har gemensamt 
även om vi har andra namn på personerna i bibeln och koranen (Bodil). 
 
Viktigt att belysa det, att vi ändå tror på samma gud (Clara). 
  
Pratar likheter hellre än skillnader mellan de olika religionerna det är ganska 
mycket lika även om vi kallar guden för Allah eller gud eller Jahve eller så, 
så är det ändå kanske samma sak vi egentligen pratar om, så vi försöker se 
likheterna (Dina). 
 

Lärarna menade på att de hellre går igenom likheter av religionerna än skillnaderna och gör 
jämförelser mellan bland annat högtider och symboler. De lyfter även fram vad som förenar 
religionerna som en viktig del i religionsundervisningen. De vill att eleverna ska se sambanden 
mellan religionerna då de kommer från samma grund. Lärarna konstruerar en slags gemensam 
bokreligion (alltså religion baserat på böcker och skrifter som exempelvis Bibeln, Koranen och 
Torah) där judendom, kristendom och islam skall ses som varianter där alla tror på en och 
samma gud och som uppfyller samma funktion. I Annas uttalande tyder det på att eleverna 
uppmuntras till diskussion och att deras livtolkning tillvaratas som kunskapsinlärning i 
undervisningen. Urvalet av information om religionerna verkar mer neutralt då de uttrycker att 
det är viktigare att se vad religionerna har gemensamt. Det tyder på att lärarna väljer att 
konstruera ett neutralt område, som till exempel att se likheterna mellan religionerna. 
 
Då majoriteten av klasserna består av muslimer och kristna väljer lärarna att lägga fokus på 
kristendomen och islam i sin undervisning, dock inkluderar en av lärarna, även judendomen: 
 

Framförallt kristendom och islam, då vi har representanter från de 
religionerna i klassen (Anna). 

 
Islam och kristendom är de aktiva här inne men då får man inte glömma att 
judendomen hör till gruppen (Bodil).   
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Lärarna väljer här att lägga fokus på att jämföra kristendom och islam, då de representeras i 
klassen, men nämner att judendomen inte får glömmas bort. Detta kan tolkas som en orientering 
efter elevernas religion, och därmed konstruerar de en bild av att religion betyder något. De 
väljer också att utgå från eleverna i klassen vilket är ett sätt att skapa intresse och motivation. 
Genom det skapas möjligheter att diskutera kring elevernas tankar och erfarenheter utifrån 
religionsämnet. Viktig är att låta eleverna vara delaktiga i sin livstolkning och inte anta att de 
tillhör en viss religion. En lärare pratar till exempel om de representerande religionerna i 
klassen. “då vi har representanter från de religionerna”. Ordet representera kan medföra att till 
exempelvis en muslimsk elev blir representant för hela den islamiska religionen. Vilket bara är 
en variant av religionen, exempelvis finns det muslimer som inte bär slöja och inte ber, och om 
denna elev skulle berätta om sin religion som om det vore den enda uppfattningen om islam 
kan en annan elev känna sig kränkt/missförstådd då den elevens upplevelse kan vara någon 
annan.  
 
6.1.2 Bibel som läromedel 
Berättelserna från det gamla testamentet ur Bibeln används som ett grundmaterial i 
religionsundervisningen: 
 

Jag läste en del i bibeln. För bibeln är spännande framförallt gamla 
testamentet. Det finns många bra och spännande berättelser (Anna). 
 
Jag använder barnens bibel. Jag jämför även Bibeln med Koranen, då vi har 
väldigt mycket gemensamt, fast vi har andra namn på personer i Bibeln och 
Koranen (Bodil). 
 
De ska lära sig skapelseberättelsen i årskurs 1 (Clara).  
 
Jag tycker att gamla testamentet i bibeln med de berättelserna från skapelsen 
och framåt är roliga. Barnen brukar se det som spännande historier och sagor 
(Dina). 

 
Lärarna väljer att använda sig av det gamla testamentet då det finns berättelser som uppskattas 
av eleverna. Läroplanen belyser bland annat, att eleverna ska få undervisning och kunskap om 
berättelser ur bibeln. Enligt lärarnas uttalanden tyder det på att kristendomen diskuteras i större 
utsträckning än andra religioner. Clara betonar även att eleverna redan i årskurs 1 ska bekanta 
sig med berättelserna ur bibeln. Lärarna menar att det bland annat beror på att det finns gott 
om tillgängligt material, som behandlar kristendomen. Lärarnas egenintresse påverkar också 
hur religionsundervisningen utformas då de väljer vad de tycker är intressant.  
 
Då majoriteten i en av klasserna var muslimer, valde även läraren att jämföra de heliga 
skrifterna från islam, för att eleverna ska se ett samband mellan religionerna. Lärarna uttrycker 
föreställningen om att personer som nämns i olika skrifter är identiska, trots att deras namn 
skiljer sig åt. Därmed uttrycker lärarna också föreställningen om att det är personernas identitet 
som är centrala, medan den funktion de olika religionerna tilldelar dem inte berörs. Att eleverna 
upplever berättelserna ur bibeln “som spännande historier och sagor” kan tolkas som att det är 
bara fiktiva och inte verklighetsbaserade berättelser för dem. Det finns en risk att det leder 
eleverna bort från religionen som den används och upplevs i vardagen. 
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6.2 Hur lärare upplever religionsämnet 
Lärarnas uppfattning om hur de upplever religionsämnet resulterade i en kategori, användandet 
av olika religioner i klassrummet. Att religionsundervisningen kan uppfattas som svårt, togs 
upp i intervjuerna:  

 
Det är ju svårt med religion, jag kan inte riktigt säga vad som är rätt eller fel 
(Anna). 
 
Det gäller att vara rak och tydlig utan att påverka (Bodil). 
 
Jag tror att oftast så tror man att det ska vara svårare än det är. Man vågar inte 
riktigt belysa det här med kristendom motsatt islam eller judendom och jag 
tror man är lite rädd att ifrågasätta lite (Clara). 

 
Några av anledningarna till att lärarna i studien anser att ämnet är svårt tyder på en osäkerhet, 
att de själva inte vet vad som får sägas och inte sägas och vad som är rätt eller fel. Annas 
uttalande kan tolkas som ett resonemang om att klara kriterier om vad som är rätt eller fel då 
hon själv inte anser sig vara kunnig inom området. En av lärarna uttrycker också att det är 
viktigt att vara tydlig i ämnet för att inte påverka eleverna, vilket kan tyda på att hon inte vill 
att hennes egna ställningstaganden ska föras över till eleverna. Clara verkar även tänka på 
liknande sätt då rädslan av att ifrågasätta elever om deras livstolkningar kan få konsekvenser 
för undervisningen. Värderingsfrågor och livsfrågor verkar också vara obekväma att handskas 
med då en av lärarna uttrycker att hon inte pratar om tro i undervisningen. Urvalet av 
information om religionerna verkar mer neutralt då de uttrycker att det är viktigare att se vad 
religionerna har gemensamt. Det tyder på att lärarna väljer att konstruera ett neutralt område, 
som till exempel att se likheterna mellan religionerna.  
 
Det roliga med religionsämnet: 
Att fånga upp elevers tankar och idéer kring ämnet verkar ge eleverna möjligheten att reflektera 
enligt läraren.  
 

Jag tycker också att det är väldigt roligt med religion… Jag tycker det är roligt 
att få höra barnens tankar och olika idéer runt omkring… där de kan 
fundera… Viktiga traditioner tillbaka för elever och deras familjer, ligger till 
grund för så mycket av som vårt samhälle vilar på idag, om man tänker 10 
guds bud, det är ingen som tänker på det egentligen… alltså var kommer det 
ifrån egentligen vår grundmoral? (Dina) 

 
Enligt Dina verkar grundmoralen härstamma från de 10 budorden och hon menar att vårt 
samhälle bygger på religiösa bud i form av moralregler och olika religiösa traditioner. Hon 
uttrycker även ett engagemang för diskussioner kring elevers livsfrågor, vilket tyder på att 
elevers livtolkningar framhävs i undervisningen. Hur hon arbetar vidare med diskussionen har 
betydelse för hur elever kommer uppfatta religionsundervisningen som en del av sin vardag 
eller inte. Att diskutera kring vårt samhälle och religion kan också leda till en förståelse för 
vissa saker som till exempel en del moralregler.  
 
6.2.1 Användandet av olika religioner i klassrummet 
Lärarna uppskattar en klass med elever från olika religioner och religionsundervisningen kan 
se olika ut beroende på majoriteten av de utövade religionerna. 
 

Det är en väldig förmån att ha en annan religion i klassrummet än den som 
alla vi flesta har… de andra eleverna blir också nyfikna (Anna). 
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För dem är tro levande. Alltså det är deras vardag… Jag vet inte om jag skulle 
få samma frågor, direkta frågor, i en klass där det inte är vad man ska säga, 
troende överhuvudtaget (Bodil). 

Anna anser att det är en “förmån att ha en annan religion” i klassen. Hon uttrycker här en norm 
att de flesta eleverna utgör en homogen grupp och genom att ha någon som skiljer sig åt skapas 
intresse och nyfikenhet. I detta fall handlar undervisningen om religionen i sig men viktigt att 
inte skapa skillnader mellan eleverna beroende på deras religion och att inte alltid utgå från en 
norm. Eleverna kan ha liknande livstolkningar oberoende av religion och bakgrund och det kan 
vara bättre att ta upp dessa utan att skilja på eleverna. Bodil menade att dialogerna och 
diskussionerna är annorlunda i till exempel en klass där majoriteten är troende än en klass där 
eleverna inte är troende, då deras tro är levande. Icke-troende innebära i detta fall avsaknad av 
tro på någon gud. Hon utgår från att en aktiv tro innebär intresse för religion och verkar se tro 
som starkt kopplat till religion.  
 
Lyfter upp alla religioner i klassen:  
På ett eller annat sätt lyfts elevers olika religioner fram i undervisningen bland annat på grund 
av att det finns elever som utövar andra religioner än de tre världsreligionerna, kristendom, 
judendom och islam. Även om kunskapskravet i årskurs 3 är att få kunskaper om de tre 
världsreligionerna, menade lärarna att de andra religionerna inte behöver exkluderas då detta 
är intressant för deras klass. 

 
Bara för att det står att vi ska fokusera på de tre, då hade jag nog lagt in det 
också för att det är något som är intressant för vår grupp (Anna). 

 
Då är det klart att man får ta upp den religionen också… men det är mest dem 
som ingår i klassen (Bodil). 
 
… det är viktigt att belysa dem också… Just för att den här personen ska 
känna sig utsedd (Clara). 
 
Men vi har pratat om dem olika världsreligionerna utifrån att vi forskade om 
Indien när dem gick i ettan och då blev det att vi kom in på alla eftersom vi 
har några som representerar i klassen (Dina). 

 
Tre av fyra lärare belyser de övriga religionerna då de är relevanta för klassen. Det kan tyda på 
att de övriga religionerna endast lyfts fram om det finns elever som har den religionen i klassen. 
Lärarna uttrycker att de lyfter fram de religioner som “ingår i klassen”, vilket tyder på att 
eleverna inte får samma möjlighet att vidga sin syn på de främmande religionerna. Lärarna 
anpassar undervisningen utifrån elevsammansättningen, kanske inte helt rätt utifrån 
styrdokumenten, till exempel att inte ta upp alla religioner. Clara menade att “det är viktigt att 
belysa” bara för att eleven “ska känna sig utsedd”. Vilket tyder på att hon inte vill att eleven 
ska känna sig utanför och exkluderad från klassen.  Dina framhäver att alla religioner fångas 
upp i olika forskningsprojekt, där även elevernas livstolkningar i klassen lyfts fram. Hon 
betonar även att eleven “representerar” religionen, vilket kan antas som att eleven representerar 
hela religionen.  
 
Lärarnas yttrande om en uttalad variant inom religionen (i detta fall Jehovas Vittne): 
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Jag tycker att man får ta hjälp av föräldrarna, vad de vill och vad de inte vill, 
så man inte pekar ut barnen eller sätter dem i någon taskig sits (Anna). 
 
Det är även viktigt att nämna detta och vara tydlig med vad som sägs för att 
inte trampa någon på tårna (Bodil). 
 
Det är svårt när man exempelvis ska uppmärksamma födelsedagar och det här 
med jul. Vi jobbar ju på en likvärdig skola och en skola för alla så då får man 
ju ta bort det och försöka förklara varför (Clara). 
 
Det beror ju på hur den familjen har bestämt. De fick inte delta i 
religionsundervisningen i vissa delar. De fick till exempel inte fira 
födelsedagar, så när de fyllde år, så fick inte vi fira och sjunga för dem men 
vi fick göra det för de andra i klassen naturligtvis (Dina). 

 
Lärarna hade olika uttalanden, där de menade på att en bra dialog med föräldrar underlättade 
arbetet. De uttrycker en anpassad undervisning utifrån föräldrars villkor samt en osäkerhet om 
vad som är lämpligt att lyfta fram. Här visar det sig att elevernas livstolkningar, till en viss del 
inte får någon roll i undervisningen och att den blir påverkad av olika faktorer, som till exempel 
föräldrar. 

6.3 Religionsämnet skiljer sig från andra ämnen 
Det som skiljer religionsundervisningen från andra ämnen menade lärarna att det vanligtvis 
handlar om etik och moral samt att det inte finns något rätt eller fel som svar, vilket det ofta 
finns i andra ämnen.  
 

Religion handlar lite om hur man är, etik och moral… Det är mycket annat 
som ingår i religion som man inte tänker är religion tror jag (Anna). 

 
Det handlar väldigt mycket om etik och moral… det blir så tydligt i religionen 
(Bodil). 
 
Bland annat att det inte finns någon given sanning, som i matematik oftast 
finns given sanning… det är lite mystik kring det… eleverna upplever det mer 
som sagor (Dina). 

 
 
Lärarna uttrycker religionsämnet som mer än bara faktakunskapsinlärning men har svårt att 
komma förbi det faktum att det inte alltid finns ett rätt eller fel svar i religionsämnet. Dina 
uttrycker det som mystik och de andra benämner det som etik och moral men de kan också 
tolkas som en omedveten inkludering av elevernas livsfrågor och livstolkningar i 
undervisningen. Det tyder även på att religion ses på olika sätt.  

6.4 Konflikter mellan ämnet och elever 
Konflikterna som kunde uppstå orsakades oftast av föräldrarna av olika anledningar, enligt en 
av lärarna. En annan lärare menade att om hon sade något olämpligt, var det viktigt att någon 
påpekade det, för att motverka konflikter. 
 

Om jag trampar i klaveret eller säger nåt fel så hoppas jag att någon vågar tala 
om det för mig så att man kan lära sig. Jag är ju bara påläst, jag kan ju inte 
religionerna. De yngre är inte så religiösa på det sättet som man kanske är när 
man gör medvetna val när man blir tonåring. Där tror jag nog det kan bli mer 
konflikter vad läraren säger (Anna). 
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Det är egentligen inte barnen utan jag tror att det är föräldrarna som bromsar 
eller barnens osäkerhet, får jag?  Gör jag rätt eller gör jag fel? Vi måste vara 
tydliga med att säga, detta är inte tro utan det här är religionen, det som man 
får lära sig är det som tillhör religionen (Bodil). 

 
Annas uttalande tyder på en konstruktion av två grupper varav praktiserande är kunniga och de 
andra är pålästa inom ämnet. Hon skiljer därmed på två olika sätt att se på religion vilket även 
har framkommit i undervisningen. Hon uttrycker även att de yngre eleverna 7-9 år, inte är 
insatta i sin religion och därmed verkar inte deras ställningstagande och tankar vara lika 
betydelsefulla. Det kan även vara som Bodil konstruerar, att det handlar om två olika världar, 
där läraren är ansvarig för religionen, det vill säga kunskapen, medan föräldrarna har rätt till 
“tron”, och att det är två helt skilda saker. Hon uttrycker också att tro inte hör hemma i 
religionsundervisningen. Därmed exkluderas en del av elevernas livstolkningar ut ur 
undervisningen. Påverkan från föräldrar och tvivlen hos eleverna om vad som är tillåtet att 
diskutera, är något som också framkommer. 

6.5 Uppmuntran till diskussion 
Två av lärarna menade att det är viktigt att eleverna får samtala och diskutera kring deras 
kulturer och religioner. Elevernas nyfikenhet kan skapade möjligheter till just detta. Det 
framhävs även som positivt att utgå från elevers frågor och intressen i undervisningen. 
 

 
Jag lyfter upp deras kultur och de får gärna berätta... det blir väldigt många 
diskussioner med yngre barn, de är så nyfikna och ställer frågor. Jag försöker 
verkligen ta nytta av eleverna, vad de vill veta och är intresserade av och 
fortsätter på deras frågor (Anna). 
 
Mm då kan det också komma en del diskussioner men nu är det ju inte sådana 
djuplodade saker… då kommer vi in på trosfrågor säger jag. De tar inte jag. 
För då tappar ju jag lite... De sakerna vi tar upp, var samlas man, alltså de 
sakerna som står att vi ska ta upp (Bodil). 

 
Tidigare uttalade Anna sig om att elever mellan 7-9 år inte är lika medvetna om sin religion 
som äldre elever. I detta uttalande ovan berättar hon däremot att hon ändå använder sig av 
elevernas religion vilket tyder på att elevernas livstolkningar tillvaratas i undervisningen, vilket 
därmed borde innebära att eleverna ändå är medvetna om sin religion. Hon skapar här 
möjligheter till elevinflytande och genom att ta tillvara på elevernas nyfikenhet bibehålls 
intresset och motivationen för ämnet. Bodil däremot vill inte diskutera trosfrågor med eleverna 
utan verkar vilja hålla sig till fakta. För henne verkar värderingsfrågor och livsfrågor obekväma 
att handskas med. Därmed håller hon sig inom sin egen trygghetszon och hennes didaktiska 
förhållningssätt begränsas till att besvara frågan vad eleverna ska lära sig. 
 
Vanligaste uppkomsten till diskussion: 
 

Den vanligaste diskussionen kring ämnet är om maten. Vad som är tillåtet och 
inte tillåtet att äta? (Bodil) 
 
De inte får äta till exempel griskött... de vet bara att de inte får göra det och 
att det är förbjudet men det vet egentligen inte varför. De har väldigt svårt att 
se utanför alltså de har lite svårt att se att man kan äta gris... de vill gärna pika 
och säga att det är äckligt (Clara). 
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Det blir en del diskussioner i matsalen ibland, om varför han inte äter fläskkött 
så det kan komma upp, så diskuterar vi det (Dina). 

 
Lärarna påpekade att det kunde uppkomma en del diskussioner kring maten, vad som får ätas 
eller inte. Även här tyder det på att eleverna i åldrarna 7-9  år inte är insatta i deras religion, då 
de inte vet anledningen eller orsaken till varför de inte får äta griskött. Tidigare nämndes det 
att påverkandet kom hemifrån, vilket också konstruerar religion som en uppsättning rationella 
regler. Lärarna berättar att i religionsämnet är maten en central del för uppkomsten av 
diskussion vilket tyder på att elevernas tankar och funderingar får en roll i undervisningen. Men 
ämnet riskerar fortfarande att hamna på det lätt diskussionsbara som är greppbart. Det kan ses 
som enklare att låta eleverna reflektera kring matregler eller betydande personer då det som 
Bodil nämner är fakta.  

6.6 Varierad undervisning 
Lärarna använder sig av olika undervisningsmetoder som inlärningssätt.  
 

Vi tittar på filmer från bland annat Mediapoolen… plockar upp texter från 
bibeln. Sen får man ju titta först, det är ju klart, jag kan inte riktigt säga eller 
källkritiskt veta vad som är rätt eller fel (Anna). 

 
… vi ska besöka platser för religionsutövning som finns i området, då har vi 
en moské här borta och en kyrka… använder representanter från svenska 
kyrkan och några från moskén (Bodil). 
 
… man tittar på en film. Man stannar, aa men så gör vi hemma, nä men så gör 
inte vi, vi gör så här… (Clara). 

 
 
Återigen uttalar Anna sig om sin kunskapsbrist inom ämnet, vilket tyder på ett resonemang om 
att klara kriterierna för vad som är rätt eller fel.  Däremot uttrycker Bodil och Clara sig om 
skapande av erfarenheter och upplevelser genom film, utflykter eller samtal. Det tyder på att 
elevernas livstolkningar tilldelas en roll i undervisningen som en koppling till elevernas tankar 
och känslor. Clara låter också eleverna engagera sig och reagera på det de ser genom att pausa 
filmen och ta upp deras reaktioner. 
 
Hjälpmedel till undervisningen: 
Kompletteringsmaterial kan se olika ut beroende på vad som är tillgängligt att använda. Det 
kan vara allt ifrån internet och filmer till heliga texter och utövare.  
 

Jag hade en lärarstudent som var inne på sin slutpraktik och hon var muslim. 
Hon tog den biten… hon var ju experten. Man får liksom använda sig av de 
som finns… (Anna). 
 
Jag använder läroboken som ett komplement till undervisningen. Jag 
använder även barnens Bibel, vilket barnen uppskattar (Bodil). 
 
… både modersmålslärare och studiehandledare på arabiska som själva är 
muslimer som har fått hjälpa mig ibland när man pratar om vissa helger, allt 
kan man inte lära sig heller, man googlar ju också (Clara). 
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Två av lärarnas uttalanden tyder på en konstruktion av två olika kunskapsnivåer där de 
praktiserande anses vara ”experterna” inom ämnet och övriga är pålästa. Även här betonas 
bibelns användning i undervisningen, vilket tyder på att fokus hamnar på kristendomen. 
Lärarna betonar också att kompletteringsmaterialet kan omfatta olika saker och mycket beror 
på vad lärarna är bekväma med att använda samt vad som uppskattas av eleverna.  

6.7 Relationen mellan läroboken och elevers erfarenheter 
En av lärarna menade att eleverna kände igen sig i den läroboken de använde medans den 
andra läraren påpekade att hon inte alltid följde den. 

Jag tycker att den läroboken vi använt oss utav, de känner igen sig mycket av 
det (Clara). 
 
Läroboken, det är inte alltid man följer den. När det gäller elevernas 
kunskaper och erfarenheter av till exempel kristendomen så är det inte som 
förr. Det är inte vanligt att någon hemma pratar om religionen. Förr var Bibeln 
en del av barnens vardag vilket den inte är idag. Jag tror att de har blivit allt 
vanligare att eleverna mer känner igen de andra religionerna på grund av att 
resor blivit mer aktuellt (Dina). 

 
 
Lärarna yttrar sig om att de inte alltid följer läroböckernas upplägg, vilket tyder på att de inte 
känner sig styrda av dem, men att den finns som komplettering. Enligt Dinas uttalande har 
betydelsen av kristendomen minskat i dagens samhälle, vilket kan kopplas till att elevernas 
förhållningsätt till religionen har förändrats. Det visar även på lärarens uppfattning av elevernas 
livstolkningar, då deras erfarenheter och kunskaper inte är som förr. 

6.8 Sammanfattning  
Resultatet visar på två olika sätt att förhålla sig till religionsämnet. Dels talar lärarna om 
faktaförmedling som exkluderar elevernas egna livstolkningar och erfarenheter från 
undervisningen. Lärarna visar också en viss rädsla att ta itu med elevernas olika livsfrågor. 
Istället fokuserar de mer på yttre symboler och likheter mellan religionerna som är enklare att 
ta på och diskutera kring i termer av rätt och fel. Dels verkar elevernas livstolkningar och 
livsfrågor ändå komma fram i undervisningen genom berättelser, som svar på frågor och i 
diskussioner kring etik och moral. Men det verkar medföra en del olustiga känslor och vissa 
svårigheter för lärarna. Samtidigt påpekar lärarna själva att när eleverna får diskutera kring 
erfarenheter och funderingar de har så är de mer engagerade, nyfikna och motiverade till att 
lära. 
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7.0 Diskussion 
Vårt syfte med denna studie var att belysa om lärares uppfattning av religionsundervisningen 
och deras didaktiska förhållningssätt till elevers livstolkning. 
 
Lendahls (1986) har konstaterat att religionsämnet är ett svårt ämne. Dels beror det på lärarnas 
osäkerhet i ämnet och dels på vad som får sägas och inte sägas, då deras egna värderingar och 
ställningstaganden bland annat påverkar både undervisningen och eleverna. Då det inte ges 
tillräckligt utrymme för elevernas egna funderingar och tankar kring livstolkning i åldrarna 7-
9 år utvecklas och stimuleras inte eleverna. En anledning till det kan vara som Goldman (1978) 
poängterar att eleverna inte har sina livstolkningar klara, utan de är fortfarande under 
utveckling. Men vi anser att eleverna behöver få möjligheten till att diskutera deras 
livstolkningar för att utveckla sin kognitiva förmåga. Lärares osäkerhet påverkar även 
undervisningen, vilket resulterar i att de hellre använder sig av faktakunskaper än elevers 
livstolkningar och livsfrågor. I planeringen bör lärare fundera på den didaktiska frågan hur de 
kan lyfta fram elevernas livsfrågor och livstolkningar i undervisningen. Därmed kan också 
elevernas motivation och intresse för ämnet stärkas då deras egna funderingar och tankar ligger 
i fokus i undervisningen. 
 
I undersökningen framkom det att världsreligionernas likheter hellre togs upp än skillnaderna. 
Detta för att eleverna dels skulle se religionerna som enhetliga, men också för att undvika 
obekväma diskussioner som till exempel att gå in på trosfrågor. Lendahls (1986) betonar vikten 
av att ta elevernas tankar och funderingar på allvar då det är en del av deras 
personlighetsutveckling. För att hantera det främmande som i det här fallet är trosfrågor, krävs 
det en inre trygghet, nyfikenhet och en vilja att förstå andra människor (Nilsson 2007). Han 
menar även att kunskaper om andra behöver utvecklas för att samspelet ska flyta mellan 
människor. Genom att lyfta fram elevernas livsfrågor och livstolkningar i undervisningen 
framhävs en förståelse för andra människors tillvaro. Vilket bland annat lärarna verkar 
framhäva när de fångar upp elevernas frågor och tankar kring till exempel maten och 
diskussioner om etik och moral. Men de håller sig på en vardagsnära nivå som är lätt att 
förklara. 
 
Ett mål som eleverna ska sträva efter i LGR 11 (2011) är att de ska ha kunskaper om de tre 
världsreligionernas högtider och symboler. Lendahls (1986) poängterar att 
religionsundervisningen vanligtvis handlar om högtider och symboler samt likheter mellan 
religionerna, eftersom det inte är känsliga delar i ämnet. Vi uppfattade det som att lärarna var 
osäkra på hur de skulle hantera elevernas funderingar och tankar kring sina livstolkningar och 
livsfrågor samt att lärarnas egna ställningstaganden och åsikter påverkade eleverna. Det kan ge 
eleverna en bild av att religionerna är något som är enkelt att förklara och består av yttre 
symboler och handlingar. När elevernas livsfrågor exkluderas från lärarnas 
undervisningsupplägg påverkas också elevernas motivation till ämnet då deras intressen kan 
hamna i skymundan. Om elevernas egna intressen och livstolkningar lyfts fram i 
undervisningen kan den inre motivationen få en tydligare roll. Även Falkevall (1995) bekräftar 
att religionsämnet får en positiv framhållning om den utgår från elevers intressen och 
kunskaper i religioner. Han påpekar också att kunskapen kan komma från deras egen 
livstolkning eller också i möte med andra i klassen. Lärarna strävade efter detta i 
undersökningen och i studien framgick det när en av lärarna gav eleverna 
diskussionsmöjligheter kring deras livstolkningar i jämförandet med andra religioner i olika 
sammanhang. Lendahls styrker också Falkevalls uttalande då hon beskriver att eleverna 
behöver känna att undervisningen är meningsfull för att inlärningen ska vara av betydelse.  Vi 
anser att om religionsundervisningen bara handlar om faktakunskaper om religionerna, fångas 
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inte elevernas intresse upp. Därför behövs det en varierad undervisning där elevernas tankar 
och funderingar lyfts fram och blir utgångspunkten för undervisningen. När undervisningen 
handlar om faktakunskaper så framhävs den yttre motivationen och eleverna eftersträvar att ha 
rätt istället för att utveckla sitt tänkande kring sin egen, och andras, livstolkning. 
 
Judiska elever är i minoritet i svenska skolor idag och därför prioriteras oftast kristendom och 
islam i religionsundervisningen (Liljefors Persson, 2011). Då har den judiska eleven färre 
möjligheter att uttrycka sin livstolkning utifrån judendomen. En av lärarna i vår studie har valt 
att jämföra texter ur Bibeln med Koranen i sin undervisning då majoriteten av klassen var 
muslimer. Genom att låta eleverna jämföra olika texter får de möjligheten att utveckla 
förmågan att diskutera kring likheter och skillnader mellan religionerna samt att kritiskt 
granska texterna, vilket är en del av syftet med undervisningen enligt kursplanen (Odenstad, 
2014). Lärarna anpassar undervisningen utifrån elevsammansättningen vilket kan öka den inre 
motivationen, men att utesluta en religion är kanske inte helt rätt utifrån styrdokumenten. De 
prioriterar också att endast se likheterna mellan religionerna i denna studie. Goldman (1977) 
har bland annat undersökt elevers uppfattning kring religiösa texter där han kom fram till att 
eleverna i åldrarna 7-9 år inte ska exponeras för religiösa texter för tidigt då de inte är tillräckligt 
mogna. Han anser att innebörden av texterna i historierna är för svåra för eleverna att förstå i 
dessa åldrar han talar även om att Bibeln inte är en barnbok. Det framkommer däremot i vår 
undersökning att eleverna redan i årskurs 1 bekantas med skapelseberättelserna. Hartman 
(2011) nämner att berättelserna i bibeln fortfarande gillas av eleverna om läraren berättar 
historierna med inlevelse. Då är det bra om lärarna anpassar läsningen om skapelseberättelsen 
till sin elevgrupp. Goldman menar att utvecklandet av elevernas förståelseförmåga kräver att 
undervisningen bland annat utgår ifrån elevernas erfarenheter och intressen, på så sätt framhävs 
elevernas inre motivation. Det här styrker även Nyström (1993) då han pratar om användandet 
av elevers erfarenheter och kunskaper med invandrarbakgrund kan tillföra andra insikter som 
vi andra inte har. Vilket innebär att elevernas livsfrågor och livstolkningar är en viktig 
kunskapskälla för undervisningen. Dessutom är det en viktig del av förståelsen i det svåra 
ämnet i religion. 
 
Endast en av lärarna använde sig inte alls av elevernas egna livstolkningar i sin undervisning. 
En av anledningarna kan vara att hon känner sig osäker i ämnet och inte är påläst om 
religionerna, vilket gör att hon bortser från de olika varianterna inom religionerna och försöker 
ge en enhetlig bild. Återigen ser vi att det är enklare att hålla sig till saker som är rätt eller fel. 
Att göra så kan medföra en osäkerhet kring elevernas egna livstolkningar då möjligheter till 
diskussion inte ges, vilket kan hämma elevernas tankar och funderingar kring sina egna 
uppfattningar. Däremot lyfte en annan lärare upp elevernas livsfrågor och livstolkningar till 
exempel när de såg på film, då hon pausar filmen och fångar upp deras tankar kring hur de 
själva gör hemma och så vidare. Att ge eleverna möjligheten att diskutera kring sina egna 
uppfattningar och tolkningar bidrar till ett öppet klimat som kan vara motiverande och 
intressegivande för eleverna (Lendahls, 1986). Precis som tidigare forskning har visat kring 
motivationsteorier så är motivation grunden till all inlärning. Det nämns också att ett varierat 
arbetssätt och metoder av olika slag har en påverkan på elevers motivation. Hartman (2000) 
och Lendahls poängterar att diskussion kring elevernas livstolkningar och livsfrågor är viktiga 
i undervisningen. 
 
Enligt Lendahls (1986) handlar religionsämnet om människors livsinställning, tankar och tro, 
vilket är svårt att avgränsa. Anledningen till att det är svårt att avgränsa kan dels bero på lärares 
osäkerhet gällande vad målet och innehållet är i undervisningen samt vilka arbetssätt som kan 
tillämpas. Att sätta stopp för någons tankar och tro i detta fall går inte, då är det lättare att 
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undvika det helt och hållet. En annan anledning kan vara som tidigare nämnts att läraren inte 
vet vad som får sägas eller inte sägas då deras egna värderingar och ställningstagande troligtvis 
kan påverka eleverna i åldrarna 7-9 år. Enligt Hartman (2000) förknippas även föregående med 
att lärare inte vet hur de ska handskas med elevers livsfrågor, eftersom de bland annat saknade 
en egen kunskap på livstolkningsområdet, vilket han även tror är ett problem än idag. Men det 
kan också vara som Goldman (1978) påpekade att eleverna i åldern 7-9 år inte är tillräckligt 
mogna eller intellektuellt utvecklade. Men om inte eleverna utmanas eller får diskutera sina 
tankar kan de inte heller utvecklas. 
 
Lärarna i studien ansåg att utövare av religion var ”experterna” inom området och att de hade 
mer kunskap, därför användes också de som ett komplement i undervisningen. ”Experterna” i 
detta fall kunde vara lärare, föräldrar, imamer och präster som utövade en viss religion, som 
tros ha mer kunskap än läraren själv. Vi anser att det här kan skapa osäkerhet bland eleverna 
då ”experternas” variant av religionen inte kanske stämmer överens med deras. Berglund 
(2011) tydliggör att elevernas variant hamnar i skymundan och att de upplever sig själva som 
sämre utövare eftersom de inte lever upp till den variant som presenteras. Däremot syftar 
Hartman (2000) på att lärare inte ska ses som ”expert” inom ämnet men att de ska ha kunskaper 
som fyller sin uppgift i undervisningen. Här kan de didaktiska frågorna med utgångspunkt från 
elevers livstolkningar och ämnesområdet vara till hjälp. Genom att lyfta fram elevernas olika 
religioner och prata om deras livsfrågor och livstolkningar ges även möjlighet för ökad tolerans, 
förståelse samt möjligheten till att motverka konflikter. För läraren gäller det att hitta en balans 
mellan ämnet och målet med lektionen för att ge eleverna möjligheten att ta till sig kunskapen. 
Det tycks däremot inte finnas tid att aktivt diskutera etiska frågor och problem i undervisningen 
enligt en av lärarna. Detta skapar i sin tur ett monologiskt klassrum där läraren talar den största 
delen av undervisningen. Det kan också leda till att elevernas livsfrågor och livstolkningar inte 
fångas upp och kan även resultera i att eleverna tappar motivationen och intresset för ämnet. 
Genom att ge eleverna möjligheten att diskutera och samtala om bland annat sina tankar och 
funderingar kring deras livsfrågor framhävs deras inre motivation och lärare får en djupare 
förståelse för dem (Hartman).  
 
I denna studie skiftar lärarna också mellan olika uppfattningar om religion. De talar om 
bekännande och troende men sen talar de om att “vara” kristen, oavsett om man är troende eller 
bekännande. Vårt intryck är att det är frågan om två olika föreställningar om 
religionstillhörighet, nämligen just “bekännande” respektive “etniskt”. Enligt en bekännande 
religionstillhörighet tillhör man en religion om man aktivt lever och praktiserar sin tro och 
bygger sin världsbild på den.  Enligt etnisk religionstillhörighet tillhör man en religion om man 
är född in i den, oavsett hur man praktiserar den så länge som man uppfattar sig som till 
exempel kristen. En del av lärarna i vår studie lät inte eleverna själva komma till tals om sin 
tro utan antog att de tillhörde en viss religion utifrån sin etnicitet. Det kan också påverka 
elevernas egna livstolkningar och det påverkar även undervisningen. I dessa fall är inte 
elevernas livstolkning med i planeringen. 
 
Slutsatsen av studien blir att lärare fortfarande känner sig osäkra i ämnet religion. Vad analysen 
nu har bevisat är att bristande kunskap och rädslan av att möta bland annat elevernas 
livstolkningar är avgörande. Följaktligen kan det vara en av anledningarna till att lärarna håller 
sig till faktakunskaper om religionerna, då de känner en trygghet i den fakta som de kan. Det 
innebär att elevernas livstolkningar inte tilldelas en större roll i undervisningsplaneringen, 
vilket tidigare forskning, och vi, menar behövs.  
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7.2 Metoddiskussion 
7.2.1 Undersökningsmetod 
Att en kvalitativmetod användes vid denna studie ansågs vara den enda möjligheten att kunna 
fånga lärares uppfattning och upplevelse kring religionsundervisningen. Därför grundade sig 
denna studies undersökningsmetod på intervjuer. För att få en inblick och förståelse för hur 
lärare uppfattar och upplever religionsundervisningen är detta kriterier enligt Patel & Davidson 
(2003) för en kvalitativ forskningsintervju. För att lyckas med en semistrukturerad intervju som 
användes, bör intervjuarna undvika att bland annat ställa ledande frågor, långa frågor och 
negationer (Trost 2012). Oavsett vilken metod som används i en forskningsundersökning talar 
Wallén (1996) om att resultatet inte garanterar tillförlitlighet. 
 
7.2.2 Urval 
I början gjordes en bedömning om att studien skulle inrikta sig mot mångkulturella skolor i 
Västra Götalandsregionen. Vi gjorde en lista över mångkulturella skolor inom detta område, 
där det i första hand skickades ut ett missivbrev via e-post till rektorerna på respektive skola. 
Efter att få skolor hade hört av sig till oss, valde de att i andra hand kontakta skolorna via 
telefon. Detta för att få en mer personlig kontakt och informera om undersökningens syfte. Då 
flertal av rektorerna icke var anträffbara, valde vi att kontakta personalrummet för att få tag i 
lärare som undervisade i religion. Detta i sin tur utökade urvalet och vi kom i kontakt med 
respektive lärare, dock var det inte många som kunde delta av olika skäl. Eftersom det var för 
få som kunde delta i undersökningen ändrades upplägget och även icke mångkulturella skolor 
inkluderas. Detta resulterade i att totalt fyra lärare från fyra olika skolor kunde delta i 
undersökningen. Intervjuerna gjordes på deras arbetsplats i deras klassrum och detta visades 
vara en trygghetszon för dem då de spenderar mestadels av sin arbetstid där.  
 
Resultatet kan vara missvisande då bara fyra lärare svarade på intervjun, därför går det inte att 
dra en generalisering över hela regionen. Samtidigt gav det snäva urvalet tillfälle till djupare 
intervjuer. Visserligen vore det önskvärt att fler lärare deltog i undersökningen, eller att 
intervjuerna varit längre, vilket kan vara bra att tänka på till ett senare tillfälle. 
  
7.2.3 Databearbetning 
Under intervjuerna valde vi att fördela arbetsuppgifterna så att en av dem ledde samtalet och 
den andre noterade kroppsspråk och gester, detta för att ljudupptagningen inte kunde täcka 
dessa delar. Bryman (2002) påpekar att vad intervjupersonerna säger och hur de säger det, är 
ofta vad forskarna är intresserade av i en kvalitativ undersökning. Intervjutillfällena skedde vid 
den tidpunkt som läraren hade föreslagit. Intervjutiden kunde variera mellan 15-25 minuter och 
detta kunde dels bero på hur lärarna uppfattade frågorna och dels huruvida vi förstod vad som 
sades. Skillnaderna på intervjuerna märktes av, då vi blev mer bekväma i sin roll som 
intervjuare, vilket även gjorde att de lärarna sade blev tydligare. Genom att praktisera på att 
intervjua utvecklas även tekniken att kunna genomföra en bra intervju (Kvale, 2014). 
 
Intervjuaren transkriberades och detta genomfördes direkt efter intervjuerna. All material 
skrevs noggrant ned av för att inte viktig information skulle försvinna, även alla uttryck som 
”aaa”, ”eeeeh” och liknande. Däremot hade inte detta behövs göras eftersom det tog längre tid. 
Meningskoncentrering användes för att korta ner citaten och ta ut dem relevanta delarna för 
resultatet. När analys av texten sedan görs bör tolkningen inte vara på ett vilseledande sätt 
(Kvale, 2014). 
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7.3 Vidare forskning 
Då det finns lite forskning kring ämnet religion i de lägre åldrarna, föreslår vi till framtida 
studier att undersöka elevernas perspektiv i religionsämnet. Det kan också vara relevant att ta 
reda på hur eleverna upplever det som betonas i denna studie. Exempelvis hur elever uppfattar 
och upplever religionsämnet samt deras religionsmedvetenhet.  
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Bilaga 1 
 
Hej!  
 
Vi heter Joan Dalawe och Tobias Jönsson, vi är lärarstudenter på lärarutbildningen i 
Trollhättan, med inriktning mot F-3. Vi skriver till dig som undervisar i religion eftersom vårt 
examensarbete inriktar sig på religionsundervisningen.  
 
Vårt syfte med detta arbete är att få inblick på hur lärare i de tidigare skolåren, uppfattar 
religionsundervisningen samt dess påverkan på deras didaktiska val. Det finns lite forskning 
kring detta därför är ert deltagande till stor hjälp för oss i vårt arbete. 
 
Vi skulle därför vilja intervjua dig för att ta reda på dina uppfattningar. Vi kommer under detta 
tillfälle att använda oss av ljudinspelning för att underlätta efterarbetet. Deltagandet är frivilligt 
och kan när som helst avbryta ditt medverkande. Dina svar kommer att behandlas med sekretess 
vilket innebär att du kommer att vara anonym i vårt arbete. De svar vi får från dig kommer 
endast att användas till vår studie. 
 
Är du intresserad av vårt resultat är du välkommen att kontakta oss. Vi är i stort behov av din 
hjälp som vi påpekade tidigare och vill därmed framföra ett varmt tack på förhand. Har du 
några frågor kring arbetet var snäll och kontakta oss. 
 
 
 
Joan Dalawe    Tobias Jönsson: 
Mobil: 0762374905   Mobil: 0735140687 
Mail: joan.dalawe.2@student.hv.se  Mail: tobias.jonsson.2@student.hv.se 
 
 
 
 
 
Med vänliga hälsningar, 
Joan och Tobias 
 
 
 

 



Bilaga 2 

Intervjufrågor 
 Beskriv dig själv?  

      (utbildning, varför valde du ämnet). 
 

 Beskriv dina elever? 
     (Elevers religiösa erfarenheter/livstolkning) 

  
  

     Vad är det viktigast du brukar ta upp i religionsundervisningen? 
 
(Hur tänker du då, varför är just det viktigt…) 

     Beskriv din religionsundervisning?  
 
(Hur gör du, hur brukar du lägga upp undervisningen) 

     Hur upplever du religionsundervisningen, exempelvis svårigheter eller särskilt 
inspirerande delar av undervisningen? 
 

 ) Hur tycker du att religionsämnet skiljer sig från andra ämnen du undervisar i? 
  
 
b) Hur hanterar du det om du har elever som tillhör någon annan än de tre bok-religionerna? 
c) Hur gör du när elever tillhör en uttalad variant inom de tre bokreligionerna? 
d)Förekommer konflikter mellan ämnet/undervisningen och elevernas 
vardagserfarenheter? Hur brukar du göra då? 
  

 
 Hur upplever du relationen mellan läroboken och elevers erfarenheter? 

 

 



Bilaga 3 

Beskrivning av individuella insatser i examensarbetet 

Joan (författare 1) 

• Kontaktade skolorna inför intervjuer. 
• Formulerat intervjuguide samt missivbrev. 
• Sökt på olika sätt efter artiklar, avhandlingar, rapporter och annan litteratur. 
• Tagit del av insamlade artiklar, avhandlingar, rapporter och böcker till användandet av 

referenser i arbetet. 
• Deltog under samtliga intervjuer. 
• Förde dem muntliga delarna av intervjuerna. 
• Transkriberat halva intervjumaterialet. 

Tobias (författare 2) 

• Kontaktade skolorna inför intervjuer. 
• Formulerat intervjuguide samt missivbrev. 
• Sökt på olika sätt efter artiklar, avhandlingar, rapporter och annan litteratur. 
• Tagit del av insamlade artiklar, avhandlingar, rapporter och böcker till användandet av 

referenser i arbetet. 
• Deltog under samtliga intervjuer. 
• Förde anteckningar under intervjuerna. 
• Transkriberat halva intervjumaterialet. 
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