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1. Inledning  
Kristendomen har spelat en stor roll för utvecklingen av det svenska samhället, och inte 

mindre för utvecklingen av den skolgång vi har idag. Inom kristendomen finns det olika 

inriktningar, och mitt syfte med arbetet är att berätta mer om vilka dessa är och vilken roll de 

spelar för samhället både i dåtid men även i nutid. Arbetets fokus kommer därmed ligga kring 

kristendomens tre stora inriktningar, vad som utmärker dessa, hur deras troslära ser ut och hur 

de ser på prästerskap. Även likheter och skillnader mellan dessa förgreningar kommer att 

diskuteras och påvisas ur ett lärperspektiv för att ge eleverna en förståelse över att en religion 

kan vara utformad på olika sätt, och till och med att ge en vi och dem känsla med tanke på att 

inom en religion kan det finnas många olika inriktningar som ser olika ut.   

Jag ska även visa hur jag tänker kring att undervisa om kristendom eftersom det finns med i 

läroplanen. I rapporten har jag valt att först berätta om historiken kring de olika inriktningarna 

för att sedan väva in det i hur jag har tänkt lägga upp min undervisning.  

 Centrala tankegångar och urkunder inom kristendomen samt utmärkande drag för 

kristendomens tre stora inriktningar: protestantism, katolicism och ortodoxi – 

(skolverket 2011) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

2. Innehåll  

I detta kapitel kommer jag gå igenom mina lektionsplaneringar, visa hur de kommer gå till 

samt vilka svårigheter som kan uppstå. Jag kommer även väva in det fakta jag har tänkt gå 

igenom med eleverna men fokuseringen kommer främst att ligga på uppbyggnaden av 

lektionerna och försöka få till det så bra som möjligt.  

 

2.1Lektion 1 och 2: Kristendomen historisk bakgrund ca 60x2min 

Lektion 1 börjar med att jag sätter på ett klipp från youtube innehållande scenen ur filmen 

prinsen av Egypten där Ramses och hans folk blir drabbade av sju plågor för att de inte 

släpper israeliterna. Efter att jag visat det och frågat om någon vet vad det var som hände och 

om de vet när det hände (att det utspelar sig ur gamla testamentet osv), går jag igenom vad 

kristendomen är i största allmänhet. I bakhuvudet har jag den didaktiska frågan ”varför”, för 

varför ska jag egentligen undervisa om kristendomen, vad har eleverna för nytta utav det? Jo 

kristendomen står med som ett centralt innehåll i läroplanen lgr11, och jag har valt att tolka 

det som att kristendomens ursprung är viktigt ur en lärandesynpunkt eftersom det svenska 

samhället är uppbyggt på kristendom, därför, anser jag att det är viktigt att förklara för 

eleverna vad kristendomen egentligen är och hur den startade. Det är också viktigt ur den 

synpunkten att det svenska samhället inte längre är lika dominerat av kristendom, utan att jag 

upplever ett mångkulturellt samhälle håller på att byggas. Varför jag anser att det är viktigt att 

lära sig om kristendomen även fokuseringen borde ligga kring de nya religionerna är för att 

eleverna ska förstå att det inte alltid sett ut så som samhället ser ut nu. Till exempel som att 

kvinnor inte fick gå i skolan när skolan startade osv. För att förstå nuet anser jag att man 

måste kunna förstå vad som var förr (Skolverket 2011).   

 

Varför jag väljer att lägga upp det som en lektion med mycket information är för att eleverna 

ska få en chans att ta in vad kristendom egentligen är och för att jag som pedagog ska se på 

vilken nivå eleverna ligger när det kommer till kunskap om kristendomen. Problematiken som 

kan uppstå tror jag är ifall eleverna ligger på så olika nivåer gällande kunskap kring ämnet så 

att det blir svårt att veta vilken nivå upplägget ska ligga på. Det kan också hända att jag tappar 

vissa elever om det är för svårt alternativt för lätt. Religion är också ett sådant ämne som jag 

upplever att man antingen hatar eller älskar, därför kan det bli en problematik i att få med hela 

klassen. Ett sätt att lösa detta på, enligt mig är att luta sig tillbaka på klassrummet (vad jag har 



för klass, hur duktiga eleverna är på ämnet osv.) och vad det finns för resurser, och inkludera 

eleverna i lektionen genom att ställa mycket frågor och försöka få till mycket diskussioner. 

Dock anser jag att informationen måste ut och att under första lektionen är det bäst att försöka 

mata ut så mycket information som möjligt till eleverna.  

Rasmussen (2007, s49) skriver att själva kristendomen som i början kallades för Jesusrörelsen 

startade i Palestina och klassades som en judisk sekt och spred sig i rasande fart ut i resterande 

delar av världen. Efter att Jesus dött på korset, alltså korsfästelsen blev Jerusalem den centrala 

staden för Jesusrörelsen. Rasmussen (2007, s49) skriver också att det fanns många 

funderingar över ifall rörelsen egentligen var en judisk sekt eller om den faktiskt var till för 

allmänheten. Främsta funderingarna handlade om att den var så olik judendomen och deras 

regler. Eftersom Jesus och hans lärjungar var judar trodde de inte att Jesus var messias efter 

att han korsfästes, dock ändrade de åsikt och trodde på att Jesus uppstått tre dagar efter att han 

korsfästs, vilket gjorde honom återigen till Messias.  

Under de första åren var den kristna rörelsen ingen homogen rörelse utan bestod av många 

små religiösa grupper som var och en hade sin egen tolkning av Jesus. Detta märks tydligt i 

Nya testamentet där man kan se att några har levt kvar medan några rörelser hade försvunnit 

med tiden (Rasmussen 2007, s65).  

Vad som gjorde att Jesusrörelsen fick brytning från judendomen var på grund av en missionär 

kallad Paulus. Rasmussen (2007, s49-51, 52-53, 54-57) skriver att Paulus skrivit i sitt brev 

Paulusbrevet att han upplevt att judendomen var den rätta religionen att anförtro sig till, men 

att Paulus senare kom att få en uppenbarelse ute i öknen. Paulus ansåg att Lagen som var den 

judiska vägen att följa inte längre räckte till för att få frälsning. Det enda som fungerade enligt 

Paulus var att tro på Kristus och att Kristus hade dött för alla människor skull, inte bara 

judarnas.  

Hur det kommer sig att Kristendomen blev en tillåten religion ser vi under år 313 då 

Konstantin i Ediket i Milano bestämde att kristendomen fick vara en tillåten religion (Ware, 

2000 s, 23). Författaren berättar också att kyrkan från början styrdes av något som kallades för 

de sju koncilierna vilket innebar att kyrkan gjordes synlig för det vanliga folket, alltså 

allmänheten, men framförallt talade dessa om hur trosläran fungerade och skulle gå till. Mest 

viktiga var treenigheten och inkarnationen (Ware, 200 s24).  



Nya testamenten är den första källan till kristendomen (Mcgrath 2011, s268). Kännedomen 

om Jesus kommer från texter från evangelier som finns i bibelns del Nya Testamentet. 

Texterna är skriva av Markus, Matteus, Lukas och Johannes som sägs haft vetskap om Jesus 

och hans liv ur olika synvinklar. Jesus predikade om mirakel och guds rike, kort efter att Jesus 

börjat predika om att han sett Gud korsfästes han på grund av sina åsikter (Wibeck, 2003 

s101). 

 Historian om den ortodoxa kyrkan sägs ha påverkats av några olika händelser (Ware, 2000 

s199), men ortodoxa kyrkans ursprung handlar mestadels om de olika kyrkomötena som 

skedde under 300talet. Som nämnt ovan bestämde Konstantin år 313 att kristendomen skulle 

bli en offentlig religion men den ortodoxa tron kom till genom att kyrkomötet i Nicea 

handlade om att Konstantin ville att den kristna tron skulle baseras på ortodox vägledning 

(Ware, 2011 s23-24).  År 395 hade det romerska riket delats upp i ett ortodoxt östrike och ett 

katolskt västrike med en kejsare i båda rikena. För germanerna var det helt otänkbart att 

katolska kyrkan skulle ha någon form av högre makt eftersom den klassades som en frivillig 

förening (Wibeck, 2003 s136-137).  

Den stora kyrkoindelningen började med att påven i Rom och kejsaren av Konstantinopel 

hamnade i osämja ett antal gånger och år 1054 kom det som skulle uppmärksammas som 

indelningen av en katolsk och en ortodox kyrka. Största anledningen till detta var för att 

påven och kejsaren i Konstantinopel länge varit oense om vilken tro och vilka riter som skulle 

användas (Wibeck, 2003 s144-145). Hela den förändringen bidrog till att korståg skulle 

genomföras, och de fördes fram över områden där de ortodoxa var bosatta vilket gjorde att 

ortodoxa kyrkan eller kyrkan i öst som den kallades fick stå ut med korsfarare runt och i sitt 

område. 

 

Under tiden som kristendomen blev större ställdes de mot olika sorters problem, bland annat 

ifall det var rätt att slåss för sitt land. Till skillnad från östkyrkan (den ortodoxa) ansåg 

romarriket, alltså katolska kyrkan, att människor hade rätten att ta till våld för att försvara sitt 

land och krig kunde rättfärdigast i Guds namn. Detta gjorde att riddarna som krigade blev 

hyllade och det ansågs fint och gav prestige, vilket kyrkan i sin tur utnyttjade och införde 

påven Leo införde belöning i himlen åt den som dör stridandes. Möjligheten till att bli martyr 

kom att skapas när även påven Johannes utnyttjade detta med belöning och lovade de som dog 

i strid att de skulle bli sluta som martyrer. Här ligger vi kring 500talet (Wibeck, 2003 s146).  



I Europa fram till medeltiden fanns det en enhetskyrka ledd av påven. Påven tappade allt mer 

makt och furstar kunde börja hävda sig självständiga istället för att styras under påven, och 

det kom fram flera personer som försökte kräva att kyrkan skulle reformeras (Wibeck, 2003 

s158). 

Rasmussen (2007, s276) skriver att protestantiska kyrkornas födelse ligger i att en man vid 

namn Martin Luther riktade kritik mot katolska kyrkan och dess ledare. Luther menade att ju 

mer ledarna gick in och försvarade avlatsbreven desto mindre var de att lita på. Avlaten är 

brev som kunde köpas så att människan blev fri från synd och kunde minska sin tid i 

skärselden. Han hade kritik mot detta eftersom han ansåg att var och en som individ hade ett 

enskilt band till gud och att det inte var upp till prästen att ta emot guds ord.  Luther gick så 

långt att han vände sig till adeln, och att adeln skulle fungera som skydd mot påven. 

Motreformationen är ett känt begrepp när man talar om katolicism, den förklarar förnyelsen 

av den katolska inriktningen. Dock argumenteras det också om att motreformationen inte är 

förklaringen till hela förnyelsen utan att förnyelsen redan innan hade påbörjats och att det 

fanns många andra faktorer som spelade in (Rasmussen 2007, s327). Mcgrath,( 2011 s49) 

skriver att katolska kyrkans reformation egentligen är ett begrepp som betyder att katolska 

kyrkan försökte förminska de protestantiska kyrkornas influenser på samhället. Katolska 

kyrkans reformation var också ett sätt att göra om sig för att få bort kritiken från de 

protestantiska kämparna. 

 

2.2. Lektion 3 60min 
Under lektion två går jag igenom de olika förgreningarna av kristendom, fokus läggs på 

troslära och prästerskap och vad som är utmärkande för just den inriktningen. Här läggs alltså 

grunden för själva arbetet som eleverna själva kommer göra på senare lektioner där de blir 

uppdelade i tre grupper och själva får svara på frågor om varsin inriktning.  

Jag börjar lektionen med att ställa frågor om vad de minns från förra lektionen, för att få 

tydlighet i vad som var utmärkande så ritar jag en mind-map på tavlan om det eleverna svarar. 

Efter att jag gjort det går jag vidare till att berätta om ortodoxa kyrkorna, vad som är 

utmärkande och lite bakgrundsfakta. Jag visar också ett klipp från en gudstjänst på svtplay, 

under tiden så pausar jag och berättar litegrann om prästens klädsel, kännetecken på 

kyrkoinredningen osv. Detta för att eleverna också ska få en visuell upplevelse istället för att 

bara ta in massa fakta, genom att kombinera de två sätten tror jag att chansen blir större för 



eleverna att ta in informationen och samtidigt möjlighet att göra egna påpekanden eller ställa 

frågor.  

Efteråt fortsätter jag med att visa ett klipp på en gudstjänst från katolska kyrkan, och på 

samma sätt som jag gjorde med den ortodoxa kyrkan så beskriver jag katolicismen. Slutligen 

gör jag samma sak med protestantisk kristendom. Eventuellt beroende på hur lång tid allt 

detta tar så får jag lägga en del av protestantismen på lektion 2 och en del på lektion 3, det är 

alltid svårt att veta exakt hur lång tid det tar att berätta om ämnet.  

2.3. Högtider  
Jul, skriver Svenska kyrkan är till minne av att Jesus föddes, många kan berättelsen om att 

Jesus fick liv i ett stall i Betlehem. I de flesta kyrkor firas, precis som på påsken, en 

midnattsmässa natten mellan julafton och juldagen, vilket är till minne av änglarna som blev 

så glada att de började sjunga när Jesus hade fötts. Den 26e, kallad annandag jul firas för att 

den första kristna oskyldiga offret att dö på grund av sin kristna tro 

(https://www.svenskakyrkan.se/jul).   

Gällande påsk står det att det vi kallar för nattvard på skärtorsdagen är till minne av den 

måltid Jesus åt dagen innan sin avrättning tillsammans med sina lärjungar, detta kom också att 

bli världens första nattvard (https://www.svenskakyrkan.se/pask)  

Långfredagen är till minne av Jesus korsfästelse, detta efter att Jesus blivit dömd till döden av 

på grund av de åsikter han framförde. Påskafton är till minne av att Jesus inte låg i den grav 

han begravdes i, och det firas med en så kallad midnattsmässa. Påskdagen är 

uppståndelsedagen, alltså dagen Jesus sägs ha stigit upp ur sin grav 

(https://www.svenskakyrkan.se/pask).  

 

2.4. Ortodoxa kyrkorna 

Troslära/gudstjänst 

Inom den ortodoxa kyrkan talas det om något som kallas för traditionen, med det menar de 

budskap som Jesus Kristus sägs ha överlåtit till lärjungarna som också de berättade detta 

vidare till nästkommande generation och som gjorde samma sak osv. Tradition handlar om att 

få leva kvar i det som alltid har varit och som Jesus bestämde. De ortodoxa trossamfunden 

menar att de inte vill ändra någonting eller de gränser som deras förfäder satt upp. För en 

ortodox kristen betyder traditionen något praktiskt och de anser att de har en slags plikt att 

föra vidare kunskap om traditionen till nästa generation. Traditionen för ortodoxa handlar om 

https://www.svenskakyrkan.se/jul
https://www.svenskakyrkan.se/pask
https://www.svenskakyrkan.se/pask


det som utformats av kyrkan under lång tid, alltså lära, gudstjänst, kyrkostyrelse, andlighet 

osv (Ware, 2000 s200-202).  

Gällande bibeln finns det lite tveksamheter om bibeln ska ingå i traditionen eller om 

traditionen och bibeln är två olika saker. Några hävdar att skriften (bibeln) ingår i traditionen 

och några hävdar tvärt om (Ware, 2000 s200-202).  

De ortodoxa har uppfattningen om att det är deras kyrka som bevarar och lär ut den rätta tron, 

de har också den rätta tillbedjan, alltså att de tillber Gud på det enda rätta sättet. De anser att 

det är Kristus kyrka på jorden.  

Bland ortodoxa har bibeln, trosbekännelsen och definitionerna av de ekumeniska koncilierna 

en extra betydelse, detta är för att ortodoxa är medvetna om att allt från förr inte har samma 

betydelse. (Ware, 2000 s201-205). 

 

I avsnitt 12 av serien gudstjänst som går på svtplay intervjuas biskop Dositej som är biskop i 

den serbisk-ortodoxa katedralen i Sverige och han berättar om själva katedralen och vad den 

innehåller symboliskt och praktiskt. Dositej nämner att bänkar inte är existerande i katedralen 

på grund av att människor ska anses vara på språng likt pilgrimsvandrarna var på sin väg. 

Framme vid ”altaret” finns också en vägg som kallas för Ikonostas och den ska fungera som 

en mötesplats mellan människan och Gud snarare än att fungera som en vägg. Den ska också 

förena himmelriket med världen. På Ikonostasen är Jesus avbildad samt hans moder, man kan 

också se treenigheten och mycket mer. Detta för att det ska fungera som att människorna i 

församlingen ber med dessa bilder för att känna samhörighet 

(http://www.svtplay.se/video/6942853/gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-12?start=auto).   

 

I en ortodox gudstjänst skriver (Ware, 2000 s272, s280) brukar man tala om sju heliga 

handlingar. Eftersom ortodoxa gudstjänster är oerhört långa och innehåller många olika delar 

kommer jag bara gå in på de sju sakramenten. Sakramenten är på ett ungefär likadana som de 

sju sakramenten i romersk-katolska kyrkor, dessa är dopet, myrrasmörjelsen, eukaristin, 

boten/bikten, prästvigningen, äktenskap, sjuksmörjelsen (Ware, 2000 s280).  

Prästerskap 

Ware, (2000 s294) skriver att i ortodoxa kyrkorna finns det tre olika högre positioner som är 

präst, biskop eller diakon, det finns också två som rankas som lägre positioner och dessa är 

subdiakon och föreläsare.  

Gällande präster och prästerskap skriver (Ware, 2000 s294-295) att präster i ortodoxa kyrkor 

ofta beskrivs som två olika former, de som är gifta kallade de vita prästerna och de som är 

http://www.svtplay.se/video/6942853/gudstjanst/gudstjanst-avsnitt-12?start=auto


ogifta och kallade de svarta prästerna. Präster inom ortodoxa kyrkorna måste bestämma sig 

innan de väljer vilken grupp de ska tillhöra om denne vill ingå äktenskap eller inte. De får inte 

gifta sig efter att de befordras till en högre position, alltså man prästerna bestämma innan de 

blir diakoner om de vill gifta sig eller inte. De som väljer att förbli ogifta blir munkar innan 

dem blir diakoner.  Förr i tiden hade präster i ortodoxa kyrkor vanligtvis ingått ett äktenskap 

men i nutid är det vanligare att det är en munk som har ledarposition i kyrkan.  

Vad gäller biskop i ortodoxa kyrkorna så är de valda av synoden som är styrande, dock finns 

det i några kyrkor också biskopar som blir folkvalda.  

Diakoner skriver (Ware, 2000 s296) är som ett permanent tillstånd och det är inte många 

diakoner som vill eller förväntas uppgraderas till varken präst eller biskop.  

 

2.5. Katolska kyrkan 

Troslära/gudstjänst  

Enligt (http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/katolska-kyrkan-en-

snabbkurs) handlar den katolska tron om en endaste Gud och vad han är. Katoliker använder 

sig precis som resterande kristna utav bibeln, men också utav traditionen. De tror på läran, 

och genom att anordna gudstjänster kan troende katoliker utöva sin tro. Katoliker tror också 

att varje människa är skapad utav Gud, vilket gör att de också tror att gud skapat universum 

och allt därtill. Genom nattvard eller eukaristin som det kallas får man som katolik kontakt 

med Kristi kropp, genom brödet och vinet.   

Katolska kyrkan är också den enda att ha skärselden som något existerande, som man 

genomgår när man dör, vilket är ett sätt att renas från sina synder om man inte hunnit få 

frälsning innan man dör.  

Wibeck,(2003 s157) skriver att helvetet är något som existerar i de flesta religioner, dock är 

katolska kyrkan den enda kyrkan som har med skärselden i sin tro. De stödjer det i sin 

katekes, där det skrivs om att människor som dör utan frälsning och rening kan få en chans till 

att få frälsning i skärselden, så att man senare kan komma till himmelen istället för helvetet.   
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Prästerskap 

Enligt katolska kyrkan är påven den som Jesus själv utsåg som ledare gällande att leda 

kyrkan. Påven är katolska kyrkans överhuvud och biskop av Rom, påven är den som alltid har 

sista ordet gällande beslut som ska fattas i olika katolska kyrkor runt om i världen. 

Gällande kvinnliga präster står det på katolskakyrkan.se att anledningen till att katolska 

kvinnliga präster inte existerar är för att Jesus valde ut 12 manliga lärjungar till att föra vidare 

berättelser om Jesus och hans liv. Biskop som är apostlarnas efterträdare kommer därför att 

vara av manligt kön, eftersom katolska kyrkan inte vill gå in och ändra den traditionen. Mest 

på grund av att det var vad Jesus valde och de vill inte gå emot Jesus beslut 

(http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/fragor-och-svar-om-katolsk-tro).  

2.6. Protestantiska kyrkorna 

Troslära/gudstjänst 

Protestantisk kristendom handlar om att den enskilda människans tro har betydelse, och det är 

egentligen det centrala i själva religionen. Mötet mellan individen och det gudomliga, och 

kyrkan ska mer ses som en förmedlare kring läran. Protestantiska kyrkornas syn på synd letar 

sig tillbaka i den katolska synen på medeltiden, att människan hur den än gör är en syndare 

från början och endast med guds hjälp kan den får syndernas förlåtelse och frälsning. Läran 

går mestadels ut på att människan själv måste komma till insikt om sina synder och på så sätt 

kan hon få den frälsning hon söker (Rasmussen 2007, s343).  

Reformationens genomslag ändrade också synen på kvinnan och kvinnan förlorade sin starka 

roll som nunna och sattes istället i rollen som mor och hustru. Vilket innebar att det inte 

spelade någon roll för en kvinna om hon blev nunna eller om hon valde att spendera livet med 

en man och ta hand om sina barn. Fortplantning sågs som något bra i de protestantiska 

kyrkorna. Dock utnyttjade katolska kyrkan det faktum att de värdesatte kvinnor högre som 

nunnor, många kvinnor gick därför över till katolska kyrkan (Rasmussen 2007, s319).  

Protestantiska kyrkorna utövar också något under sina gudstjänster som kallas för nattvard. 

Det är ett sätt att komma närmare Kristus och Kristi kropp vilket går tillbaka till synen på 

kroppen efter senmedeltiden. Det kortfattade är att synen på kroppen inte har någon religiös 

betydelse för protestantiska kyrkorna längre. Under medeltiden, innan reformationen var 

kroppen i centrum och för att vårda den så fanns det något för de kristna som kallades för 

fastetid. Fastan var till för att komma närmare gud och ge sig hän till gud, dock fick den kritik 

av protestantiska kyrkorna där de menade att fastan inte fick komma i vägen för tron för att då 

skulle allt i stort sett vara förstört. Protestantiska kyrkorna ansåg att frågan om tro och vad 

http://www.katolskakyrkan.se/katolska-kyrkan-i-sverige/fragor-och-svar-om-katolsk-tro


som är och icke är tro kommer inifrån människan. (Rasmussen 2007, s320). För att förtydliga 

detta så tror jag att det hela handlar om att människan inte kan ge sig själv frälsning utan att 

Gud blir en bidragande faktor, det är endast Gud som kan hjälpa människan nå frälsning.  

De protestantiska kristnas heliga handlingar/traditioner har egentligen judisk bakgrund, därför 

är många traditioner och högtider inom kristendomen ursprungligen judiska: 

I Johannesevangeliet kan man hitta en av reningsriterna, det vi idag kallas dopet och de 

kristna omtolkade detta som att uppstå med Kristus men även att bli begravd.  

Nattvarden som egentligen startade med att judarna offrade ett lamm till Gud ses istället av de 

kristna som Kristi kropp och blod. Guds lamm var nämligen också ett annat namn för Jesus i 

Nya testamentet.  

Gällande gudstjänsten på söndagar som förekommer i den kristna religionen är enda 

skillnaden att judarna egentligen hade sin sabbat på lördagar men i och med att 

uppståndelsedagen var på en söndag flyttade de kristna den gudstjänsten till söndagar 

(Wibeck, 2003 s111).  

 

Prästerskap 

Enligt svenska kyrkan har präster olika klädslar och färger vid olika tillfällen, en av dessa är 

Röcklin används av prästen och är en vit dräkt, likaså är alba också en vit dräkt men 

skillnaden är att den har ett skärp i midjan och används av diakon, biskop eller präst. Bandet 

som oftast används över röcklin kallas för stolan och sitter olika beroende på om du är präst, 

diakon eller biskop, dess betydelse är hämtat från evangelierna och betyder att det är ett 

hjälpmedel för att kunna bära något tungt på axlarna 

(https://svenskakyrkan.se/troochandlighet/prastens-klader).  

2.8. Lektion 4: Likheter/skillnader/gå igenom uppgiften 60min 
När jag nu går igenom vilka likheter och skillnader de olika livsåskådningarna har ger jag 

eleverna chansen att själva få säga vad de märkt som antingen likhet eller skillnad. Detta 

främst för att lätta upp minnet från lektionen innan som innehöll information om de alla 

vägarna och för att de på det sättet varit tvungna att vara pigga och lyssnat på föregående 

lektioner. Jag gör en mind-map på tavlan där jag skriver upp de kännetecken eleverna 

kommer ihåg från de olika inriktningarna för att sedan para ihop de olika likheter och skilja på 

de olika olikheter som finns.  

Jag kommer även under denna lektion att gå igenom uppgiften, ge eleverna de böckerna jag 

tagit med om respektive inriktning och gå igenom grunderna i källkritik. Varför jag själv ger 

https://svenskakyrkan.se/troochandlighet/prastens-klader


eleverna böcker är för att jag inte vill att de ska gå in och söka på internet och använda källor 

som är vinklade åt olika håll eller som inte alls stämmer. Det är också därför jag går igenom 

grunderna inom källkritik så att de ska ha någon form av kunskap om vad det är. Jag är säker 

på att åk.9 har gått igenom det förut men jag är lite mer osäker med åk.7 och 8.  

Några exempel på likheter och skillnader jag hittat eller har upptäckt är: 

Det som skiljer den romersk-katolska kyrkan och den ortodoxa åt inom läran är att den 

katolska kyrkan betonar utvecklingen av den kristna läran som en pågående process medan 

den ortodoxa håller fast vid att processen håller en oavbruten följd. De ortodoxa håller också 

fast vid att det inte finns enligt dem något behov av att ändra eller utveckla läran som 

kyrkomötena kom fram till år 787 (Wibeck, 2003 s145-146).  

Wibeck,(2003 s197) skriver att i västerländska kyrkor tenderar kvinnor till att ha ungefär en 

lika hög roll som männen, alltså att en kvinna kan vara en biskop, eller att hon kan vara präst 

osv. Kvinnans ställning är mycket omtalad och i den romersk-katolska kyrkan såväl som i 

ortodoxa kyrkor varier kvinnans ställning och det är till och med otänkbart att kvinnor kan ha 

en lika hög position som männen.  

Det jag också har märkt som liknar varandra är prästerskapet, i alla inriktningar finns det 

präster, biskopar och diakoner, vilket jag trodde förut var något utmärkande för vardera men 

jag har fått reda på nu att så inte är fallet.  

2.9. Undervisning 
Löfstedt (2011 s.10-11) skriver att idag är media och skolan de viktigaste förmedlarna av 

kunskap om religion. De som väljer vad som ska undervisas om består av en expertgrupp av 

lärare och religionsexperter som tillsammans debatterar fram undervisningsmoment. Religion 

och framförallt kristendom har fått en särskild roll inom skolan vilket experterna visat på 

genom att påvisa att det är viktigt att elever får kunskap om just kristendomen. Just denna 

särställning som påvisas om och om igen i olika utformningar i styrdokumenten fick kritik i 

media. Framförallt så skrivs kristendomen ut som ledande religion medan resterande religion 

omskrivs som ”de andra världsreligionerna”(skolverket, 2011). Detta leder till att 

religionsdidaktiken får en central roll i själva utformningen av undervisningen. 

Religionsdidaktik handlar alltså om undervisningen och dess praktiska och teoretiska 

utövande och de val pedagogerna har att göra där de ska välja bland stoffet. Detta gör också 

att jag som pedagog har olika alternativ hur jag väljer att lägga upp min undervisning, detta 



kallas för didaktiska val och handlar om vem som ska undervisas, varför jag ska undervisa om 

detta och hur kan jag undervisa om detta (Löfstedt 2010, s10-11).  

 

Eleverna ska under två lektioner uppsöka så mycket information som möjligt om dessa tre 

frågor: 

1, Ungefär när och varför uppstod gruppen? 

2, Vad är utmärkande för just denna religiösa grupp? 

3, Hur utövas tron i gruppen? 

 Sedan ska de redovisa på det sättet de tycker passar bäst. Det kan vara allt från teater till en 

vanlig Powerpoint. Tanken med att ha valfritt redovisningssätt tänker jag är att gruppen i sig 

ska få chansen att på eget bevåg se vilket redovisningssätt som passar dessa bäst. Min tanke är 

också att eleverna ska få förståelse för att det inte bara finns ett sätt att redovisa på, jag tänker 

framförallt på de elever som tycker det är jobbigt att stå och prata inför klassen.  

Här får jag som lärare också möjlighet att bedöma eleverna i fler moment än att bara bedöma 

vad de har samlat in för information. Jag tror också detta kan sporra eleverna till att göra sitt 

bästa och speciellt få med de elever som har problem med koncentrationen och dylikt.  

 

Detta är tänkt att passa elever i åk 7-9 eftersom det är i det styrdokumentet jag hämtat själva 

huvudpunkten och för att min undervisning kommer att ligga på den nivån när jag blir färdig 

lärare. Varför jag valt att undervisa om detta är för att jag tycker det är viktigt att eleverna lär 

sig om kristendomen och dess ursprung, dess innehåll och att kristendomen har utvecklats 

mycket under tiden. Det är också viktigt ur en synvinkel att belysa att kristendomen inte har 

den särställning idag i Sverige som den hade för några hundra år sedan. Detta för att också 

påvisa att mångkulturen har blivit större i det svenska samhället och att det är en god 

utveckling som behövs.  

3. Bedömning  
Gällande bedömningen kommer jag att titta på hur samarbetet har fungerat i gruppen, vilken 

storts information eleverna fått fram, hur det använt sig av litteraturen osv. för att sedan väga 

in det i ett betyg för dels hela gruppen men också individuellt. Detta för att inga elever ska 

kunna åka snålskjuts på någon annan. Jag kommer också använda mig av självbedömning där 

jag sätter mig ner med en grupp i taget och diskuterar om hur eleverna tyckte att sin egen 

prestation var och att de själva får resonera om på vilken nivå av kunskapskraven de nådde 

upp till som grupp. Skolverket skriver i sitt stödmaterial om kunskapsbedömning att 



självbedömning kan användas för att eleverna ska främja sitt eget lärande och att de får bättre 

koll på bedömning och betygskraven. Detta skriver skolverket också kan användas som 

bedömning för att eleverna inte ska behöva vänta på att läraren gör en bedömning och 

samtidigt inte göra eleverna bundna till av att hela tiden ha någon som bedömer dem 

(skolverket, 2011 s22-23). Detta tycker jag låter som något jag skulle vilja tillämpa sen när 

jag blir lärare om det går att genomföra, mestadels eftersom jag vill inkludera mina elever så 

mycket som möjligt i både lektionsplanering, lektionsupplägg, uppgifter och bedömning.  

I det här avsnittet hade jag tänkt luta mig tillbaka mot kunskapskraven E (grundläggande 

kunskap), D(betyg E och överhängande del C), C(goda kunskaper), B(betyg C och 

överhängande del A) och A(välutvecklande kunskaper) för slutet av åk 9 (skolverket, 2011).  

 

4. Diskussion  
Undervisning om religionsämnet uppfattar jag som komplext och svårt men också som en 

intressant utmaning. Det är mycket som ska läras ut på kort tid och man har inte en chans att 

få med allting i sin undervisning. Min tanke med undervisningen är att eleverna ska få en 

överskådlig bild över hur det ungefär ser ut och hänger ihop inom kristendomen. Det finns 

mycket mer jag skulle vilja ta upp och jag är bara uppe och snuddar på ytan.  

Det kommer som sagt att uppstå svårigheter och jag är säker på att jag kommer få trixa med 

upplägget och med informationen. Kristendomen i sig är så stor och det är mycket som har 

hänt under lång tid. Jag är inte helt säker på att denna lektionsplanering går att genomföra på 

det sättet jag har tänkt i detta arbete. Det beror helt på vilken typ av klass jag får, vilken typ av 

skola osv. det finns många aspekter som spelar in. Jag ser istället denna lektionsplanering som 

ett stöd att gå efter och är beredd på att jag får vara flexibel och snabbt ändra upplägg.  

Som pedagog är det mycket som ska ordnas och hållas koll på, det gäller att jag försöker 

hänga med så mycket som möjligt vad det gäller utveckling och nya upptäckter kring religion 

men även kring samhället. Jag tror inte att jag fortfarande vet vilken stor utmaning jag står 

inför kring mitt kommande yrke, men det ska bli superkul att få komma ut och arbeta på 

riktigt och få se ifall det jag plockat upp på vägen kommer att göra mig till en bra lärare. Jag 

ser detta arbete som ett steg i rätt riktning när det kommer till att förbereda sig kring läraryrket 

och som nämnt ovan, ett stöd att luta sig tillbaka till.  
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