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Abstract 

Uppsatsen  ämnar  genom  litteraturstudium  undersöka  vilka  läromedel  som  kan  användas  i 

Religionskunskap A och B,  för  att  bidra till  en mer  levande och inspirerande undervisning för 

eleverna.  Men  även  att  se  vilka  aspekter  en  lärare  behöver  beakta,  för  att  få  en  mer  allsidig 

undervisning. Målet är att religionslärare ska kunna tillägna sig några av dessa förslag, för att ge 

deras elever en mer givande och inspirerande undervisning.

Religionsundervisningen ska ses som en kunskapsresa, där det huvudsakliga målet är att eleverna 

ska få lära för livet. Att skapa en mer levande undervisning som stimulerar elevernas lärande, kräver 

att läraren utgår ifrån elevernas referensramar liksom möter dem utifrån deras egna villkor. 

Nyckelord: Lpf 94, kursplanen, religionskunskap, kunskapsbegrepp, läromedel och elevaktivitet
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1.0 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Oberoende av undervisningsämne liksom skolform, är alla lärare medvetna om hur viktigt det är att 

kunna inspirera eleverna i det innehåll som deras undervisning berör. Att skapa intresse hos 

eleverna kan i vissa fall fodra hårt arbete och tålamod av läraren. I denna fråga är det väldigt viktigt 

att läraren själv känner en stor inspiration för den undervisning den bedriver, för att kunna få med 

sig eleverna på samma spår. För att locka fram elevernas motivation kan krävas att läraren behöver 

hjälp att finna dessa nycklar som ska frambringa motivation för ämnet. 

Religionskunskap är ett ämne med lågt elevintresse, vilket inte är något nytt. En möjlig förklaring 

kan vara att eleverna tycker att innehållet i undervisningen på många sätt är irrelevant för dem. 

Arbetar man bara med faktakunskap, riskerar man att eleverna inte tycker att religionerna har med 

deras verklighet att göra. I de flesta fall behöver eleverna någon koppling till sin egen tillvaro, för 

ett gediget intresse ska uppstå. Därför är det extra viktigt att läraren ser till att ämnet blir så levande 

som möjligt för att ett intresse ska skapas hos eleverna. 

Tittar man närmare på religionsundervisning i gymnasiet, Religionskunskap A och B, är 

utgångspunkten att följa Skolverkets kursplaner och kursmål, och det är således här lärarens 

förarbete startar. Ämnet religionskunskap är ett kärnämne, som utgörs av ett mångsidigt 

kunskapsfält. Skolverkets syfte med ämnet är att det ska omfatta vetskap om såväl skilda religioner, 

etik, samt att religionskunskapen förväntas bidra till elevens egen livstolkning. Eleverna förväntas 

även via ämnet få en djupare insikt i skolans värdegrund.1

Kunskapsformerna blir varierande, då ämnet utgörs av detta omfattande kunskapsfält. 

Religionskunskapsämnet kan delas in i olika kategorier: en är den orienterande faktaaspekten, den 

andra är en existentiell färdighetsaspekt, samt att man i vissa fall även kan få med det icke- 

konfessionella - om man reflekterar över ämnets ansvar för värdegrundsfältet. Dessa tre aspekter 

kan även översättas till: lära-om, lära-av, samt lära-i.2 Förhoppningen med dessa varierande 

kunskapsformer är, lära för livet. Frågan är bara hur ett sådant lärande kan tänkas gå till? 

1 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/amnesplan/id/RE/titleId/Religionskunskap
2 Almén, Furenhed m.fl. (2000) 117 f



1.2 Syfte och problemformulering

Syftet med ämnet är att undersöka hur Religionskunskapsundervisningen på gymnasiet kan 

förändras med hjälp av varierande kunskapsformer, såsom t.ex. den orienterande faktaaspekten, 

liksom den existentiella färdighetsaspekten där förhoppningen är, lära för livet. Syftet är även att se 

hur ämnet kan göras mer levande för eleverna med hjälp av olika läromedel som musik, bild, yoga 

etc. Man kan se denna uppsats som ett inlägg i debatten för hur Religionskunskapsundervisningen 

kan formas och hur man med hjälp av förändringar kan öka intresset och statusen för detta 

kärnämne hos eleverna. 

Följande frågeställningar är därför aktuella:

• Vilka aspekter bör en lärare beakta, för att få en mer allsidig religionsundervisning utifrån 

vald litteratur samt läroplanen och dess kursmål? 

• Vilka läromedel/hjälpmedel kan läraren använda sig av för att göra religionsundervisningen 

mer intressant och inspirerande för eleverna?



1.3 Tidigare forskningen

Nedan följer ett urval av författare som behandlar mitt valda uppsatsämne ur olika avseende. 

Böckerna som presenteras nedan är skrivna i första hand till lärarstudenter, då de tar upp olika 

frågor som berör undervisning, i detta fall främst religionsundervisning. 

Carl. E Olivestam är doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik med inriktning

mot religionskunskap och historia vid Göteborgs universitet. I boken Religionsdidaktik – om teori,  

perspektiv och praktik i religionsundervisningen (2006) tar han upp att kärnämnet 

Religionskunskap, är ett av de ämnen som utsatts för störst förändringar, samt blivit ifrågasatt för 

dess roll som kärnämne. För att ämnet ska nå upp till dess status som kärnämne, måste det ske en 

förändring.3 Han belyser förhållandet mellan Läroplanens värdegrund och religionsämnet och ser 

bland annat utifrån dessa aspekter, hur man kan göra undervisningen mer intressant för eleverna 

genom olika arbetsmetoder. Olivestams didaktiska arbetsmodell utgör en grund för min teoridel.

Psykologen Leif Strandberg har under lång tid arbetat med skolpsykologi, skolutveckling, samt 

lärar- och rektorsutbildning. Han beskriver i boken Vygotskij i praktiken – bland plugghästar och 

fusklappar, Vygotskijs teorier och omsätter dessa, så att det anpassas efter den svenska skolan för att 

få mer självgående och motiverade elever. En närmare förklaring av Vygotskijs teori om rummet 

betydelse för lärandet kommer att tas upp under teorier. 

Livstolkning och värdegrund – Att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000), är skriven av 

metodikläraren Ragnar Furenhed m.fl. I denna bok berör man frågor om religionsundervisningen 

och där författarna ger undervisningsexempel utifrån deras nämnda teorier kring 

religionsundervisning.  I Furenheds kapitel Undervisning och förståelse – exemplet  

religionskunskap, går han närmre in på att lärarens mest centrala uppgift inom 

religionsundervisningen är att eleverna ska kunna skapa förståelse för andra människor, vilket han 

även finner stöd i hos Läroplanen. Furenheds tolkning av begreppet ”förståelse för andra 

människor” syftar till en intellektuell förståelse, medan ”förmåga till inlevelse” handlar om 

empatisk förståelse. Furenhed menar att man kan tolka dessa två betydelser av förståelse på skilda 

sätt, där det ena är att man kan se dem som två skilda men kompletterande dimensioner. Medan den 

andra är att man ser på dem som två sidor av förståelse som en sammansmältning av varandra, där 

dessa två sidor samspelar med varandra. Ser man till Furenheds sistnämnda förklaringen, betyder 

3 Olivestam (2006) 9



det att: ”[....] empatiska förståelsen underlättas av intellektuell förståelse och att intellektuell 

förståelse befrämjas av empati”.4 

Furenhed presenterar därefter den brittiske religionspedagogen Michael Grimmiths olika 

kunskapsbegrepp gällande religionsundervisningen, vilka jag kommer att ge mer ingående exempel 

av, under rubriken teorier. 

Kjell Härenstam, docent i religionsvetenskap, behandlar i sin bok, Kan du höra vindhästen? 

Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap (2000), läroböckernas framställning av främst de 

icke-kristna religionerna. Härenstam belyser problematiken kring felaktiga framställningar av dessa 

religioner och vill istället se till att öka förståelsen för dem. Han lyfter fram två olika kunskapssyner 

som han sätter emot främst gällande beskrivningar av de icke-kristna religionerna. Han belyser även 

Grimmiths kunskapsbegrepp i sin bok. 

4 Almén, Furenhed m.fl. (2000) 117



1.4 Material och metod 

I följande uppsats har jag valt att använda mig av ett litteraturstudium. Skolverkets läroplan för den 

frivilliga skolan (Lpf94), och kursplanen för Religionskunskap A samt B utgör en stor grund för 

uppsatsen, eftersom den svenska skolans verksamhet är uppbygg efter dessa. För att få svar på mina 

frågeställningar har Lpf94 liksom kursplanen för Religionskunskap A och B analyserats i relation 

till den litteratur jag använt mig av, som behandlar olika vägar för att nå en bättre 

religionsundervisning i skolan. 

Valet  av  den vetenskapliga  litteraturen  har  skett  i  relevans  mot  de  frågeställningar  jag  valt  att 

använda mig av i uppsatsen. De avgränsningar som blivit, beror på uppsatsens omfång, liksom det 

begränsade urvalet jag haft kännedom om, samt de böcker jag haft att tillgå. Böckerna som ligger 

till  grund  för  arbetet  vänder  sig  främst  till  de  som  arbetar  inom  skolväsendet,  liksom 

lärarstuderande, men självklart kan även andra som intresserar sig för undervisningsfrågor ta del av 

dessa.  

Jag  ämnar  sätta  den  vetenskapliga  litteraturen  i  relation  till  kursplanen  för  att  undersöka vilka 

läromedel/hjälpmedel,  som  kan  användas  för  att  bidra  till  en  mer  levande  och  inspirerande 

undervisning för eleverna. Men en avsikt är även att se vilka aspekter en lärare behöver beakta, för 

att få en mer allsidig religionsundervisning utifrån kurslitteraturens författare. Målet med denna 

metod  är  att  finna  en  mer  givande  undervisning,  som  gör  undervisningen  mer  intressant  för 

eleverna. 

När  det  gäller  litteraturstudier  kan  en  nackdel  vara  att  enbart  andras  material  och  tolkningar 

bearbetas, men även att man i arbetet begränsas till att endast använda de perspektiv som författarna 

tar  upp.  Om uppsatsens  omfång  varit  större,  hade  det  varit  rimligt  att  även  gå  närmare  in  på 

religionsundervisningen i den obligatoriska skolan och inte bara se till gymnasieskolan, vilket jag 

endast gör i detta arbete. Möjligheten hade också funnits till att göra intervjuer, liksom fältstudier 

för att ta reda på om de olika förslagen till läromedel/hjälpmedel kan tänkas hjälpa eleverna även i 

praktiken. Nackdelen i det fallet hade varit att intervjuer liksom fältstudier begränsats till ett fåtal 

personers uppfattningar och tankar kring den berörda frågan. 



När material hämtas från Internet kan en osäkerhet uppstå angående informationens trovärdighet. 

Det material  som är hämtat från Internet i  mitt  fall  är  i första hand Läroplanen, Lpf94, liksom 

kursplanen för Religionskunskap A och B. I detta fall då materialet är från Skolverket, ser jag inte  

att det skulle vara behäftat med något problem. I de andra fallen då Internet använts, har det endast 

varit för att ge information om en utställning som bedrivs av ett studieförbund och i det tredje fallet, 

om olika  låttexter  som  har  religiösa  inslag,  vilka  inte  heller  kan  utgöra  problem  för  arbetets 

relevans.

I teoridelen har jag valt att presenterar tre teorier som utgör en grund för uppsatsen. Den första 

teorin som jag valt är Vygotskijs teori, om rummet betydelse för lärandet. Därefter ger jag en 

närmare förklaring av Michael Grimmiths olika kunskapsbegrepp gällande religionsundervisningen 

- lära om, lära av samt i vissa fall lära i. Carl. E Olivestams didaktiska arbetsmodell presenteras sen. 

Resultatdelen kommer att beskriva Lpf94, kursplanerna för Religionskunskap A och B, då dessa 

styrdokument ligger till grund för lärarens planering utav undervisningen. Till sist kommer olika 

läromedel att presenteras eftersom att arbetet bygger på att få fram olika alternativ till mer levande 

och inspirerande undervisningsformer. Resultatdelen följs sen av en analys och diskussion där 

relevanta delar ur uppsatsens teorier kommer att analyseras och ställas mot kunskapsbakgrunden, 

utifrån mina frågeställningar. 



2.0 Teori

2.1 Rum för lärande 

I samhället har man alltid funnit en oenighet angående hur människa och världen förhåller sig till 

varandra. Den ena sidan uttrycker att det är världen som har övertaget över människan. Sätter man 

detta i relation till skolvärlden, skulle det betyda att eleven består av ett tomt blad där läraren 

bestämmer över innehållet. Ser man till psykologin så återfinns behaviorism på denna sida. På den 

andra sidan däremot, förespråkas istället att vardera individ redan från födseln besitter kunskaper 

som allteftersom utvecklas. På denna sida sätter man eleven i centrum, vilket inom psykologin ses 

som nativism. Förespråkare för denna sida var Carl Jung och Jean-Jacques Rousseau. 

Vygotskij hade andra tankar kring ovanstående påstående. Han menade att man inte kunde dra 

sådana gränser och att den dualistiska uppdelningen därmed var felaktig. Istället menade han att 

elevens förhållande till skolmiljön utvecklas och förändras ständigt. “I think you will agree with me 

when I say that any event or situation in a child´s environment will have diffrent effects on him 

[her] depending on how far the child understands its sense and meaning.”5  Det kan liknas med att 

en elev aldrig går in i samma klassrum två gånger. Under undervisningens lopp tar eleven del av 

nya kunskaper, känslor, värderingar, förväntningar, livsmönster samt mycket mer därtill, vilket gör 

att eleven på så sätt ständigt förändras och utvecklas.6

Miljön förändras ständigt i relation till individens aktivitet i miljön. Det gående barnet har en annan 

relation till rummet i jämförelse med det krypande barnet. Liksom att det klassrum som är anpassat 

för att stimulera en sjuåring förmodligen inte är den bästa miljön för en tonåring. Miljön är alltså 

inget neutralt, då det ständigt förändras beroende i vilken situation man befinner sig. 

From the very first days of the child´s development his activities acquire a mening 
of their own in a system of social behaviour and, being directed to definite purpose, 
are refrected through the prism of the child´s environment. 7

5 Strandbergg (2006) 19
6 Strandberg (2006) 18 f
7 Strandberg (2006) 20



Vygotskij hade många teorier kring lärande och Leif Strandberg har omsatt Vygotskijs tankar, så att 

de är anpassade för den svenska skolan och dess elever.8 

Vygotskij använde sig av begreppet ”kulturhistorisk”, vilket innebär att kulturen samt vart man 

befinner sig påverkar vilka vi är som individer. Med hjälp av vår hjärna kan vi utveckla intellektet, 

läsförmåga, språk och mycket mer därtill om kulturen där vi befinner oss kan erbjuda dessa 

möjligheter. Lever man däremot i en kultur där dessa möjligheter inte ges, kan det inte skapas någon 

läsfärdighet liksom att det inte kan uppstå något språk i en värld utan kommunikation. Man kan 

sammanfatta det med att människan kan införskaffa dessa förmågor genom att de befinner sig i en 

kultur där det ges stöd för en sådan aktivitet, och finns yttre kulturella hjälpmedel till det. 

Strandberg belyser i boken Vygotskij i praktiken att man kan likna Vygotskijs teorier kring detta 

begrepp med den franska sociologen Pierre Bourdieus mer utvecklade teorier om habitus och 

kapital.9 Bourdieu talar om samhället som olika fält, där det finns specifikt kodade regler och 

värderingar i varje fält. Med fält menar han en speciell del av det sociala rummet, där man kan 

urskilja agenters sociala position. Denna position växer fram genom interaktion mellan speciella 

regler och normer inom fältet, agentens habitus och agentens kapital. Bourdieu menar att det sociala 

rummet är uppbyggt på så sätt att agenterna (individerna/grupperna) har en viss placering inom en 

viss plats beroende på deras ställning i förhållandet till olika differentieringsprinciper, som 

tillsammans bildar agentens habitus. I speciella situationer omvandlar habitus egenskaperna till en 

enhetlig livsstil som inbegriper speciella tillgångar och praktiker och som därefter produceras 

utifrån individernas sociala klasser. Allt eftersom skapar habitus olika livsstilsval som bidrar till 

återskapande av t.ex. livsstilar, språkkapital och liknande.

Bourdieu talar om kapital. Med kapital menar han det samma som Marx en gång myntade och det 

som vi i folkmun menar när vi talar om rikedom, men med den skillnaden att Bourdieus synsätt på 

kapital också kan innefatta och kategoriseras i socialt och kulturellt. Socialt kapital är de kontaktnät 

varje människa har, så som till exempel släktband och vänskapskrets. Kulturellt kapital avser sättet 

att föra sig och upprätthålla en relation till det sociala kapitalet. En tillgång fullgör funktionen som 

symboliskt kapital i de situationer där kapitalet tillskrivs värde. I de mer utvecklade samhällena är 

8    Strandberg (2006) 18 f.f 
9 Strandberg (2006) 21



det de ekonomiska samt det kulturella kapitalet som är mest verksamt. Ett kapital blir inte 

symboliskt förrän dess värde legitimeras av andra agenter inom samma fält. Symboliskt kapital är 

ett tillstånd hos de övriga kapitalformerna.10

Strandberg menar att ovanstående teorier kan man omsätta till skolvärlden, på så sätt att rummet för 

lärandet är väldigt betydelsefullt för elevernas lärande. I skolsalarna ska det förmedlas kunskap, 

erfarenheter, känslor, förväntningar etc. och det är därför väldigt viktig att dessa är rätt utformade, 

för att de inte ska försvåra elevernas lärande. Strandberg påpekar i sin bok att även 

Läroplanskommitten uppmärksammade detta i förarbetet kring läroplanerna: ”Det sätt som 

skolarbete är organiserat på kan därigenom fungera som ”stödstruktur” för den kunskap som skall 

förmedlas, eller motverka den.”11  

Strandberg belyser att man i enlighet med ett Vygotskijperspektiv kan få ett anpassat lärrum genom 

att se närmre på vissa aspekter:

• Interaktioner – det måste ges en möjlighet för eleverna att kunna samspela i klassrummet, 

både med de andra eleverna samt med läraren. Den interaktionella miljön som kan 

översättas med ansikte-mot-ansikte metoden, har en stor betydelse för lärande och 

utveckling hos eleverna. 

• Aktivitet - gällande denna aspekt måste läraren se till vilka möjligheter det finns för eleverna 

att utföra olika aktiviteter i klassrummet/miljön som lämpar sig för undervisningen. 

Strandberg beskriver aktivitet som ett nyckelord för lärande och menar att det är väldigt 

viktigt att aktivitet säkras för elevernas utveckling. 

• Artefakter – har eleverna tillgång till de verktyg de kan tänkas behöva använda sig av för att 

kunna utföra det arbete som krävs av dem. Vygotskij ser denna aspekt som elevens 

kulturella utveckling. För att eleverna ska kunna utforska de relevanta områdena de arbetar 

med är de beroende av att de rätta verktygen finns tillgängliga. 

• Utvecklingshopp – denna aspekt ser till rummets tänkbarhet att beskriva förväntan att 

10 http://sv.wikipedia.org/wiki/Pierre_Bourdieu
11 Strandberg (2006) 22



elevens utveckling är önskvärd. Strandberg syftar här till att rum både kan ge inge hopp, 

liksom hopplöshet för en annan elev. De rum som inger hopp för eleverna är de trivsamma 

rummen där de vet att var välkomna, har tillgång till rätt material, lärare, klasskamrater och 

de vet att människorna där önskar dem lycka och framgång. 

• Kreativitet - här handlar det om elevernas möjligheter att var med i förändringar av den 

givna kulturen, alltså om möjligheten ges åt eleverna att skapa det perfekta lärrummet, där 

de själva varit med att skapa. 

Det man ska ta med sig av ovanstående aspekter är att de alla går in i varandra, eftersom att allt 

hänger ihop med vartannat. Det klassrum som har delar av alla dessa aspekter ser Strandberg som 

den ultimata klassrumsmiljön, som ger eleverna störst chans till bästa möjliga utveckling.12

2.2 Religionsundervisningens kunskapsbegrepp

I Furenheds kapitel Undervisning och förståelse – exemplet religionskunskap, belyser han den 

brittiske religionspedagogen, Michael Grimmiths olika kunskapsbegrepp gällande 

religionsundervisningen. Grimmith menar att religionsundervisningen kan delas upp i olika 

kunskapsbegrepp som består av två (tre) olika kategorier. En är den orienterande faktaaspekten, den 

andra är en existentiell färdighetsaspekt, samt att man i vissa fall även kan få med det icke- 

konfessionella - om man reflekterar över ämnets ansvar för värdegrundsfältet. Dessa tre aspekter 

kan även översättas till: lära-om, lära-av, samt lära-i. Förhoppningen med dessa varierande 

kunskapsformer är, lära för livet.13 

2.2.1 Lära-om-aspekten

Lära-om-aspekten innefattar faktakunskaper om olika religioner. Denna aspekt kan göra att 

religionerna verkar främmande och väldigt långt bort från elevernas egen vardag. Det kan bidra till 

att eleverna känner att det som läraren försöker förmedla om religionerna inte har med deras 

12 Strandberg (2006) 23 f.f
13 Almén, Furenhed m.fl. (2000) 117



verklighet att göra. I de fall då eleverna inte ser någon koppling till deras egen tillvaro är det vanlig 

att intresse för ämnet har svårigheter att uppstå. Grimmith menar att faran är stor att elevernas 

fördomar bekräftas eller blir starkare, när man bara behandlar en religion utifrån bara 

faktakunskaper. Utifrån Furenheds tidigare nämnda tolkning av begreppet förståelse, skulle lära-

om-aspekten därmed göra att den empatiska förståelsen försvåras avsevärt.14

2.2.2 Lära-av-aspekten

Lära-av-aspekten har under de senare åren blivit allt mer aktuell i skolvärlden och fram för allt i 

religionsundervisningen. Grimmith visar på hur denna aspekt ger utrymme för elevernas egna 

tankar och värderingar, samt att man på så sätt kan säga att eleverna i månget hänseende tvingas till 

nytänkande. Som förståligt kan lärare inte bara använda sig av lära-av-aspekten, då eleverna även 

måste ta del av vad religionerna handlar om. Grimmith påpekar att eleverna behöver ta del av båda 

aspekterna för att få den ultimata religionsundervisningen. En annan viktig sak han framhåller är att 

det krävs av eleverna att de tar religionerna på allvar, för att ett de i senare skedde ska bli 

intresserade av att lära sig något av dem15

Kjell Härenstam behandlar också Grimmiths teorier i boken Kan du höra vindhästen? 

Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap (2000).  Härenstam ger exempel av undervisning 

och poängterar gällande religionsundervisningen, att undervisningen inte bara ska beröra läran om 

en t.ex. icke-kristen religion, utan man istället ska se till den lära man kan få från eller av denna 

enskilda tradition.16  

2.2.3 Lära-i-aspekten

Man kan tala om lära-i-aspekten, i de fall då läraren får med det icke- konfessionella - om man 

reflekterar över ämnets ansvar för värdegrundsfältet.17

14 Almén, Furenhed m.fl. (2000) 117
15 Almén, Furenhed m.fl. (2000) 117 f
16 Härenstam (2000) 145 f.f 
17Almén, Furenhed m.fl. (2000) 117 f



2.3 Didaktisk arbetsmodell i religionsundervisningen

Genom att kunskapsfältet är så brett inom religionsämnet, innebär det att kunskapsformerna måste 

bli varierande för att läraren ska kunna uppfylla detta vida område som kursplanen tar upp. Ämnet 

kan delas upp i olika kategorier, där Grimmiths kunskapsbegrepp tidigare nämnts i uppsatsen, vilka 

består av lära-om, lära-av, samt i vissa fall lära-i. Den huvudsakliga tanken med dessa varierande 

kunskapsformer är att eleven ska få lära för livet.18

Olivestam ger förslag på en didaktisk modell som lärare kan använda sig av i 

religionsundervisningen. Han påpekar att denna modell kan användas oberoende av vilket 

hjälpmedel läraren tänkt använda sig av i undervisningen. Hans mål med denna modell är att det ska 

underlätta lärarens uppläggning av undervisning, samt att den ska frambringa teoretiska insikter och 

praktiska erfarenheter hos eleverna. Modellen består av olika moment som läraren bör ta upp under 

undervisningens gång: introduktion, upplevelse, reflektion, teori, utvärdering samt ökad 

handlingsberedskap. 

• Introduktion – att läraren startar lektionen med en introduktion när ett, för eleverna, nytt 

ämne skall presenteras känns som en naturlig gång för upplägget av en lektion. Det 

Olivestam vill framhåller i detta moment är att det är väldigt viktigt att denna introduktion 

utgår ifrån ett aktuellt ämne för eleverna, något de känner sig bekanta med, vilket bidrar till 

en möjlighet för eleverna att fördjupa och bredda sina kunskaper inom detta ämne. Några 

förslag som Olivestam ger till detta moment kan vara en aktuell mediadebatt, en 

musikupplevelse, en bok, ett kyrkobesök och fler saker därtill. I detta fall är det endast 

tankens frihet och moralens ansvar som sätter stopp för vad som kan diskuteras. 

• Upplevelse - efter introduktionen är det lärarens arbete att försöka föra in eleven i det ämne 

eller aktuella händelse man diskuterat i introduktionen genom en upplevelse eller 

känslosituation. Eleven ska försöka sätta den aktuella händelsen i perspektiv till skolan eller 

närsamhället, för att det ska bli mer aktuellt för dem. Syftet med själva 

18Almén, Furenhed m.fl. (2000) 118



upplevelsen/känslosituationen är att eleverna ska beröras av ämnet, vilket i många fall gör 

att de känner sig mer delaktiga i händelsen. Detta moment avslutas med att eleverna ska 

beskriva och kommentera de känslor som dykt upp kring upplevelsen/känslosituationen. Här 

bör läraren ha med sig att beskrivningarna kan skilja sig avsevärt beroende på elevens 

tidigare kunskaper. 

• Reflektion – i ämnet Religionskunskap är det av stor vikt och betydelse att eleven reflekterar 

över det innehåll som har berörts under lektionens gång, för att därefter kunna kritiskt 

granskar det. I synnerhet när ämnet berör människors livstolkningar samt den etik som 

kretsar kring dessa, kan det uppstå många tankar och funderingar. Det är därför av stor vikt 

att eleverna får förklara och ange skälen till deras reaktioner som uppstått. Reflektioner kan 

ske i varierande form, från helklass till smågrupper. Målet är att eleverna på ett konstruktivt 

sätt ska förhålla sig till upplevelsen/känslosituationen som tidigare diskuterats ur positiva 

och negativa aspekter. 

• Teori - efter att läraren har gett en introduktion och därefter fört in eleverna i en upplevelse 

som de slutligen reflektera över är det dags för teorimomentet. Läraren ska här se till att den 

vardagliga situationen som tidigare diskuterats och reflekterats över, ska övergå till det nya 

religionsmoment som ska bearbetas. Olivestam menar att det i detta skedde är viktigt att 

momentet belyses utifrån de didaktiska grundfrågorna vad, varför samt hur. Som tidigare 

nämnts är det här av stor vikt att läraren introducerar relevant fakta utifrån ett flertal 

perspektiv, för att få undervisningen så allsidig och saklig som möjligt. 

Religionsfilosofen Martin Buder visar på att det finns två förhållningssätt som kan skapa 

relationer. Det ena är ett jag-du-förhållandet, vilket bygger på att jaget möter du, medan det 

andra förhållningssättet är jag-det-förhållandet, där jaget möter det. När en lärare försöker 

att presentera ett för stort ämne på för kort tid, blir fallet oftast att eleverna snabbt glömt vad 

de lärt sig. I dessa fall uppstår ett jag-det-förhållande, där eleverna ser innehållet i de olika 

religionerna endast som olika objekt som ska studeras och läras för stunden. Däremot om en 

lärare istället fokuserar på att fördjupa eleverna, så uppstår en personlig relation, där 

elevernas eget ställningstagande och bedömningar får utrymme. I detta jag-du-förhållande, 



är huvudtanken att eleven ska få en personlig relation till ämnet som behandlas. 

Läraren ska i största möjliga mån försöka få fram en öppen dialog, så att elevernas 

emotionella stämningar får uttryck. Man vill här se ett resultat av ett jag-du-förhållande och 

inte bara ett jag-det-förhållande.

• Utvärdering - Olivestam anser, liksom även Skolverket hänvisar till att eleverna samt 

läraren ska koppla det framkomna resultatet till den värdegrund skolan står för. Läraren ska i 

detta skede pröva eleverna genom att deras faktainsamling och förståelse ska formuleras 

med eget ställningstagande och värderingar. Det är sedan lärarens arbeta att föra fram de 

olika ställningstagandena och visa på att alla människor inte har samma tolkningar och 

liknande av fakta som framkommit. Det är väldigt viktigt att läraren framhåller att alla inte 

kan ha samma livstolkning, likväl som att ämnet ska bidra till elevens egen livstolkning. 

• Ökad handlingsberedskap - i detta sista moment ska eleverna kunna visa prov på sina nya 

färdigheter, genom att kunna tillämpa dem, på av läraren valt sätt.  Det kan bestå av 

diskussioner, prov, grupparbete/övning och fler saker därtill. Ämnet är därefter avklarat och 

läraren kan efter påvisat elevresultat, få en inblick i hur fortsatt undervisning ska utformas 

för bästa möjliga resultat.19

19 Olivestam (2006) 76 f.f



3.0 Resultat

Läraren  måste  utgå  ifrån  att  följa  läroplaner  samt  kursmål,  i  utformningen  av 

religionsundervisningen, för att  eleverna ska kunna uppnå Skolverkets ställda krav.  Det  som är 

utmärkande för de båda kursplanerna i Religionskunskap A samt B, är att det saknas kreativitet och 

estetiskt skapande. Däremot kan det uttolkas av användaren efter noggrannare granskning av Lpf94, 

att där finns formuleringar, vilka kan hänvisas till gällande många arbetssätt och läromedel som 

innehåller estetiskt skapande, kulturella upplevelser och kreativitet.  För att  kunna uttolka dessa, 

krävs det att läraren är medveten om den forskning som finns kring de läromedel och arbetssätt den 

tänkt använda sig av i undervisningen. Nedan presenteras utdrag ur dessa som ses som relevanta, 

för  att  kunna  få  svar  på  uppsatsens  frågeställningar  om  allsidig  undervisning,  läromedel, 

elevaktivitet etc. 

3.1 Läroplaner 

Regeringen utfärdar med jämna mellanrum nya läroplaner, vilket är en förordning som skall följas. 

Det man finner i läroplanerna är verksamhetens värdegrund och uppdrag liksom mål, samt riktlinjer 

för arbetet.  Den svenska skolan är uppbyggd efter tre olika läroplaner och de är uppdelade enligt 

följande:

• Lpfö 98, läroplan för förskolan

• Lpo 94, läroplan för obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet

• Lpf 94, läroplan för de frivilliga skolformerna 20

Utbildningsminister Jan Björklund presenterade den 11 oktober 2010 den nya läroplanen Lgr11, 

som kommer att gälla för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, vilken kommer att börja 

gälla från och med den 1 juli 2011.21

20 http://www.skolverket.se/sb/d/468 

21 http://www.sweden.gov.se/sb/d/12466/a/153375

http://www.skolverket.se/sb/d/468
http://www.sweden.gov.se/sb/d/12466/a/153375


3.1.1 Lpf 94

Som nämnts ovan ligger Lpf 94 till grund för de frivilliga skolformerna, vilka består av: 

gymnasieskolan, gymnasiesärskolan, den kommunala vuxenutbildningen, statens skolor för vuxna 

och vuxenutbildningen för utvecklingsstörda.

Läroplanen förmedlar verksamhetens värdegrund och uppdrag liksom mål samt riktlinjer för detta 

arbete. Nedan kommer några exempel ur läroplanen att ges. Gällande skolans värdegrund och 

uppgifter förmedlar läroplanen att: ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga 

till inlevelse.”22  Med denna centrala formulering, förstår man att religionslärarens mest elementära 

uppgift i religionsundervisningen är att se till att eleverna skapar förståelse för andra människor.

Målen i Lpf94 delas upp i: mål att sträva mot – vilket anger inriktningen på skolans arbete, de mål 

man arbetar efter att eleven ska sträva efter. Därefter finns det: mål att uppnå, vilket anger de mål 

som eleven minst måste uppnått efter avslutad skolgång. Det är skolan och dess huvudmans ansvar 

att där finns möjligheter att uppnå dessa mål. 

Gällande elevers ansvar och inflytande i skolan, finns där specifika mål som skolan ska sträva efter 

att varje elev uppnår. Exempel är att varje elev: ”[....] tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö, aktivt utövar inflytande över sin utbildning,”23 

I Mål att uppnå kan man läsa att ”Det är skolans ansvar att varje elev som slutfört utbildning på 

gymnasieskolans nationella och specialutformade program dessutom […..] kan hämta stimulans ur 

estetiskt skapande och kulturella upplevelser.”24

22 Lpf 94 3
23 Lpf 94 13
24 Lpf 94 11



Ser man till de riktlinjer läroplanen förmedlar är det t.ex. att läraren ska: ”[....] planera 

undervisningen tillsammans med eleverna, låta eleverna pröva olika arbetssätt och arbetsformer, 

och tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen.”25 

3.1.2 Kursplan för Religionskunskap A & B

Läroplanen kompletteras med kursplaner för vartdera ämne, vilka även anger målen för respektive 

ämne. I kursplanen anges både vilka mål som undervisningen ska sträva mot, samt vilka mål eleven 

ska ha uppnått efter avslutad kurs. Gällande mål att sträva mot, så anger dessa mål de kvaliteter 

som undervisningen ska utveckla hos eleverna. Dessa mål är väldigt vida, vilket gör att det inte kan 

sättas någon gräns för elevernas kunskapsutveckling. Däremot mål att uppnå ger en beskrivning av 

de kunskaper som eleven ska ha haft möjlighet att minst uppnå efter avslutad kurs, dessa mål ska 

även ses som en vägledning för betyget Godkänd. Betygskriterierna som anger elevernas 

kunskapsnivå finner man i respektive kursplan.

Det som ska styra läraren och undervisningens inriktning är mål att sträva mot, eftersom att det är 

dessa som ger uttryck för de kvaliteter i kunnandet som undervisningen ska sträva efter att varje 

elev utvecklar efter avslutad kurs. Mål att uppnå är underordnade mål att sträva mot, eftersom att 

man är rädd för att om undervisningen utgår ifrån mål att uppnå, så finns där en risk att eleverna går 

miste om de kunskapskvaliteter som är grunden i ämnet. Läraren ska försök få eleverna att uppnå de 

ställda kraven, samtidigt som eleven strävar efter mer kunskap. 

I kursplanen finner man ämnets karaktär och uppbyggnad. Under denna rubrik beskrivs ämnets 

kärna, dess centrala begrepp, dess mest väsentliga perspektiv, teorier, frågeställningar etc. Genom 

kursplanen ska där finnas möjlighet att uppnå de värden och mål som beskrivs i läroplanen och här 

ska även finnas utrymme för tolkning. Kursplanen anger inte arbetssätt och arbetsmetoder, utan det 

ska läraren i samråd med eleverna välja med utgångspunkt från läroplanen samt kursplanen. .26

Religionskunskap är ett ämne som genomgått stora förändringar genom årens lopp. Det har varit 

ifrågasatt från många håll, och där många av de som gjort det, har varit delaktiga i frågor rörande 

ämnets innehåll, utformning och ställning.27 Detta har till del sin grund i att Religionskunskap A är 

ett kärnämne i skolan, vilket innebär att ämnet är obligatoriskt för alla som läser på ett 

25 Lpf 94 14
26  Lpf 94 
27 Olivestam (2006) 9
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gymnasieprogram. B-kursen däremot är endast ett tillval. Det som definierar ett kärnämne är att det 

ska frambringa de samhällskunskaper som vardera eleven är i behov av för att känna sig hemma i 

det samhälle de lever i. Det ska också bidra till yrkeskompetens, samt livskompetens. Med 

yrkeskompetens menas att det ska kunna motsvara de krav som finns i arbetslivet, medan bidraget 

till livskompetens är att eleven ska kunna finna sig själv oavsett vilken livssituation de befinner sig 

i.28  All religionsundervisning som bedrivs skall vara konfessionslös, vilket gör att inga elever p.g.a. 

sin religionstillhörighet ska kunna bli befriad från undervisningen.29 

För de allra flesta skolformer är lärarens utgångspunkt att följa Skolverkets kursplaner och kursmål. 

Läraren förarbete startar således med att utforma religionsundervisningen utifrån kursplanen för att 

eleverna ska kunna uppnå de kursmål som Skolverket satt upp.  Ämnet religionskunskap utgörs av 

ett väldigt mångsidigt kunskapsfält. Enligt kursplanen i Religionskunskap A, är syftet att ämnet ska 

förmedla vetskap om skilda religioner, samt den etik som kretsar kring dessa. Ämnet förväntas 

också bidra till elevens egen livstolkning. Nedan följer Skolverkets mål för de kunskaper som 

eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs i Religionskunskap A:

[….] kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och 
handla

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 
uttrycksformer, tro och idéer

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 
vardags- och yrkesliv

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 
utgångspunkt

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i 
samhället

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 
omgivning.30

28 Olivestam (2006) s. 17
29 Lpf 94 3
30 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A
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Gällande Religionskunskap B skiljer sig inte kursplanen något märkvärdigt. Det som skiljer är att 

det egna tänkandet, samt att problemsituationer utgör en större del av kursplanen än i A-kursen.31  

Nedan följer de kunskaper eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs i Religionskunskap B:

[…] kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och några andra 
världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycksformer samt kunna jämföra och 
diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfattningar

kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och livsåskådning att göra

kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt förstå innebörden i 
sådana motiveringar

kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning.32

3.2 Läromedel

Läromedel är olika sorters pedagogiska verktyg, vilket läraren kan ta hjälp av i undervisningen, för 

att eleverna ska kunna uppnå de krav som ställs i Skolverkets läroplan.33 I detta kapitel kommer, de 

tidigare berörda forskarnas, teorier om läromedel samt undervisningsförslag att presenteras, vilka 

kan användas i undervisningen, för att få den alltmer varierande och intressant för eleverna. 

Forskarna ger i sina böcker ett flertal förslag på läromedel/hjälpmedel, men en begränsning har fått 

göras och de som närmre kommer att beskrivas är läroboken, bildanalys, böcker, musik, film, 

studiebesök samt yoga och meditation. 

31 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3289/titleId/RE1202%20-%20Religionskunskap%20B
32 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3289/titleId/RE1202%20-%20Religionskunskap%20B
33   Långström, Viklund (2006) 102
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3.2.1 Läroböcker

Flera olika studier från vårt land och andra länder visar att läroboken fortfarande är

 det hjälpmedel som strukturerar och påverkar undervisningen mest och visar vad som 

ska tas upp på lektionerna. 34

 

Läroboken är fortfarande det läromedel som används flitigast i undervisningen. Läroböckerna har 

alltid haft en viktig roll i utbildningssammanhang och det är främst på senare år som lärarna tagit 

hjälp av fler, samt andra läromedel för att komplettera det innehåll som de anser saknas, för att 

eleverna ska få en allsidig och objektiv bild av det berörda ämnet. Läromedelsförfattarna har en klar 

fördel av den utformning de använder sig av i sina böcker, liksom i vilket sammanhang boken 

används i. För eleverna utgörs det en känsla av att det som framställs i läroböckerna är korrekt och 

tillförlitlig fakta som presenteras, och det är tyvärr något de flesta eleverna inte ifrågasätter, trots 

uppmaningar om kritiskt tänkande i läroplanerna.35 

Stefan Selander menar att det som karaktäriserar en lärobokstext är att: 

Den ska återskapa eller reproducera befintlig kunskap, inte skapa ny kunskap. Eftersom det alltid finns en 

uppsjö av fakta måste det alltså ”ske ett urval och en avgränsning av det som ska återges”. [….] de ska förklara 

någonting och den kunskap som texten återger ska kunna prövas och kontrolleras av läraren.36

Läroböckernas uppgift i ämnet religionskunskap är att presentera vad bestämda religiösa, samt 

etiska traditioner har att uttrycka om gudomligt, samt mänskligt liv. Det sker utifrån Skolverkets 

krav som ställs i läroplanerna, liksom av läromedelsförfattarens egen kunskapstradition. Det är 

därför viktigt att framföra för eleverna att det är väldigt svårt att förmedla en rättvis och 

representativ bild av andra religioner, kulturer liksom livsåskådningar.37  Härenstam tar upp 

författarens Tomas Löfströms reflekterande tankar kring läroböcker som lyfter fram att: 

”Lärobokstexten anges inte som något självklart rätt, utan som en utgångspunkt för vidare frågande 

och undersökningar.” Och att det författarna skrivit ska ses som kunskapssökande och inte någon 

34 Långström, Viklund  (2006) 102

35 Långström, Viklund (2006) 101

36 Långström, Viklund (2006) 105 

37 Härenstam (2000) 75
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absolut sanning.38

Den kunskap som läromedelsförfattarna tar upp i läroböckerna, är den som de finner central för 

varje religion. Ett urval måste alltid ske och det är då författarens bestämmer vilket urval av 

information som ska väljas bort.39 Lärarens uppgift därefter är att se till att ge eleverna en så 

allsidig, saklig och objektiv bild av varje religion som möjligt och de måste därför poängterar att 

eleverna ska ha ett kritiskt förhållningssätt gentemot läroböckerna.40

3.2.2 Bildanalys

I boken Praktisk lärarkunskap (2006) tar författarna Sture Långström och Ulf Viklund upp 

betydelsen av att arbeta med bilder i skolan. Upplevelsen av bilden kan skilja avsevärt beroende på 

vilka förkunskaper, liksom referensramar eleverna har. Det kan ta lång tid att lära sig att analysera 

och tolka bilder, men utgår man ifrån ett bildanalysschema så blir det generellt sätt lättare.41

Ett bildanalysschema, kan vara uppbyggt enligt följande mönster:

Vad ser du på bilden?

• Vad föreställer bilden?

• Vad finns i bildens centrum, vad finns i bakgrund/förgrund?

• Vilka personer fins på bilden? Vad gör de? Hur är de klädda? Vad har de för ansiktsuttryck 

och hållning?

• Vad ser du av miljön runt omkring? I vilket sammanhang finns personerna?

Symboliska inslag

• Vilka färger är viktiga i människornas klädsel och miljö?

• Vilka handlingar/rörelser visas på bilden?

• Finns det några tydliga symboler i klädsel, rörelser eller tillbehör?

Hur tolkar du det du ser?

• Vilken stämning förmedlar bilden som helhet?

38 Härenstam (2000) 84
39 Härenstam (2000) 76
40  Olivestam (2006) 65
41 Långström, Viklund (2006) 183
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• Vad berättar personernas klädsel, ansiktsuttryck etc. vad de känner och upplever? Om det 

finns flera personer på bilden, vilken relation verkar de ha till varandra?

• Vad berättar miljön om personerna?

• Vad händer utanför bilden – kan man gissa något om det? Har det som händer utanför bilden 

någon betydelse för dem som syns på bilden?

• Hur tolkar du de färger, rörelser, symboler som finns på bilden?

Upplevelse

• Finns det något i bilden som griper tag i dig? Vad i så fall?

• Finns det något du skulle vilja fråga någon på bilden om, vad i så fall?

• Något du skulle vilja fråga fotografen om, vad i så fall?

Om eleverna börjar med att betrakta bilden för att sedan beskriva vad de ser, utifrån 

bildanalysschemat. De ska sen tolka och reflektera över vad de sett. Vill man utöka uppgiften, så 

kan eleverna välja en frågeställning som anknyter till bilden och sen besvara den. 

Redovisningsmomentet kan vara en muntlig redovisning inför helklass, då andra har möjlighet att 

ställa frågor angående bilden och man kan diskutera bildens betydelse etc.42

3.2.3 Böcker

Werner Fischer- Nielsen har skrivit boken Astrid Lindgren och kristendomen – utifrån Pippi, Emil  

och Madicken  (1999). I denna ger han sin förklaring till  vad som kännetecknar en bra historia, 

vilket är att den ska vara underhållande, engagera dess lyssnare, samt ha en bra handling som är 

lätta att leva sig in i. Den får gärna vara spännande eller rolig därtill. En författare som har med alla  

dessa saker i sina berättelser är barnboksförfattaren Astrid Lindgren. Hennes berättelser är både 

medryckande, spännande, roliga, känslosamma och skildrar betydelsefulla förhållanden människor 

emellan.43 

Fischer-Nielsen ger i sin bok tydliga exempel på hur man i Astrid Lindgrens barnböcker kan man se 

tydliga tecken på hur kristendomen återges på ett flertal vis, och då är det främst den kristendom 

42 Långström, Viklund (2006) 185 f
43 Fischer-Nielsen (1999) 7
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som Lindgren själv mötte som barn. I de olika berättelserna kan man finna både indirekta och 

direkta anknytningar till den kristna kyrkliga traditionen, samt dess bibliska berättelser. I Lindgrens 

böcker ger hon möjligheten för läsaren att bearbeta sina livsfrågor, genom att hon tar upp ämnen 

som mod och rädsla, gott och ont, liv och död samt att hon även beskriver en fantasivärld.44 

En lärare kan nästan förutsätta att de flesta elever någon gång bekantat sig med i alla fall någon av 

Lindgrens alla figurer/karaktärer. En del lärare kan nog mena på att Astrid Lindgrens böcker är mer 

anpassade för de lägre skolåldrarna och inte för gymnasieskolans elever. Fischer-Nielsen menar 

istället att man ska se Lindgrens böcker som ett utmärkt alternativ, om man vill att eleverna ska 

tänka i nya banor när de ser tillbaka och läser denna sorts litteratur. Läraren får istället se till att 

anpassa arbetssättet utifrån vilken nivå eleverna befinner sig på. 

Ett lämpligt arbetssätt för gymnasieelever är att de får läsa några förutbestämda Lindgrentexter och 

sen försöka hitta olika saker i texterna som har med kristendomen och dess tradition att göra. 

Exempel på text kan vara:

Ur Allas vår Madicken:

Alva förhör Madicken på bibliskan. Där är Madicken duktig. Linus-Ida har ju berättat så mycket för 
henne ur bibliska historien, och Madicken får beröm i skolan för att hon har så väl reda på sej. Men 
allting har Linus-Ida inte berättat. En dag strax före påsk kommer Madicken hem alldeles förgråten 
och kastar sej om halsen på mamma. ”Mamma, ” snyftar hon, ”om du visste vad di har varit fisiga
 mot Josef!” Det dröjer en stund, innan mamma förstår att det är fråga om Josef i bibliska historien, 
Madicken snyftar så att hon knappt kan tala. Tänk att det finns så elaka människor som Josefs bröder,
tänk att kasta sin egen bror i en brunn och sälja honom till slav och sedan gå hem och säja till hans 
pappa, att Josef har blivit uppäten av ett vilddjur!

Något eleverna kan leta efter kan vara:

• Ord och uttryck som är hämtat från religiöst eller bibliskt språkbruk

• Religiösa handlingar som bön, psalmsång, kyrkobesök eller firandet av de kyrkliga högtiderna.

• Kyrkliga traditioner som dop, gudstjänst, kyrkkaffe eller husförhör.

44 Fischer – Nielsen (1999) 7 f
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• Direkta bibelcitat och deras koppling till berättelsernas innehåll

• Övriga teman och symboler som knyter an till bibeln eller kristendomen

• Etiska och moraliska dilemman – när man gör rätt eller fel och hur svårt det kan vara.45

3.2.4 Musik

 Musikens språk är universellt och på ett eller annat sätt har alla elever någon slags relation till 

musik. Musikens funktion och betydelse kan skilja stort beroende på vem man frågar. Den kan 

skapa gemenskap, bidra till glädje eller sorg och musiken betydelse kan skilja sig åt från ena 

stunden till andra, även för en och samma person. I religionsundervisningen kan musik användas 

som ett hjälpmedel, då många texter har religiösa inslag i sig. Texterna kan diskuteras liksom vara 

till hjälp för att förklara olika fenomen. Där finns många texter som kan ge upphov till 

tolkningsmöjligheter.46 

Vill man läsa mer om kopplingar mellan musik och religion i allmänhet kan man finna det på 

bibelsajten.nu. Där finner man en mängd artiklar som berör detta ämne, liksom att de vill visa på 

vilka avtryck Bibeln gjort i senmodern tid hos många artister. Artiklarna tar upp band som Metallica 

med låten ”Creeping Death”, U2 med "I still haven´t found what I´m looking for", Sting med ”Rock 

Steady” och många fler därtill.47  

3.2.5 Film 

Det viktigaste att tänka på när film används i undervisningen är att där finns ett syfte med den, och 

att den inte bara används som ett roligt inslag. Det är viktigt att där finns ett budskap i filmen som 

är anpassat efter arbetsområdet, vilket ger eleverna en upplevelse att knyta an kunskapen till. För- 

45 Fischer – Nielsen (1999) 11
46 Olivestam (2006)
47 http://www.bibelsajten.nu/component/search/?searchword=musik&ordering=&searchphrase=all
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och efterarbetet är lika betydelsefullt i detta moment, som i vilket annat. Det är bra om eleverna har 

goda förkunskaper i ämnet, så att de efter filmen kan diskutera hur man som betraktare kan tolka 

filmen.48

När film används i undervisningen menar Olivestam att eleverna får en chans att ”möta religionerna 

på ett sätt som förenar saklighet och allsidighet med engagemang”. Efterarbetet ska i första hand 

bestå av samtal kring vilka reaktioner som uppkom, filmens syfte, vilka uppfattningar de fått av 

personerna i filmen. Eleverna ska också få möjlighet att diskutera filmerna utifrån, om de ger en 

rättfärdig bild av religionen, eller om de är påverkade av västerländsk tänkande, som många 

dessvärre är. I detta fall är det eleven som ska tolka utifrån de förkunskaper de har med sig sen 

tidigare.49

Det finns en uppsjö med filmer som har religiösa inslag i sig eller bygger på religiösa berättelser. 

Några filmer är Luther, The Passion of the Christ, Jesus från Nasaret, Matrix. Disney har också gett 

ut ett flertal filmer som är baserade på religiösa berättelser, däribland Prinsen av Egypten. 

Dokumentärfilmer finns där även många av som kan passa in i undervisningen, däremot kan dessa i 

vissa fall tendera att bli svåra för eleverna att ta till sig.50 

  

3.2.6 Studiebesök

När nya arbetsområde studeras i religionsundervisningen, uppstår det hela tiden nya begrepp som 

eleverna måste ta del av. Många av de nya begreppen kan vara svårbegripliga och det blir betydligt 

lättare att ta del av dem, om de sätts in i ett sammanhang. Ett praktiskt inslag i undervisningen kan 

då vara studiebesök. Vid studiebesök får eleverna en upplevelse att knyta an de nya begrepp till, 

vilket gör det lättare att ta till sig. 

Vid studiebesök är det viktiga att dessa är anpassade efter målgruppens förutsättningar. Behoven 

kan skilja stort mellan olika klasser och det är därför viktigt att studiebesöken har planerats utifrån 

målgruppen. Studiebesöket ska helst vara kopplat till den ordinarie undervisningen, för att ge bäst 

48 Olivestam (2006) 100 f
49 Olivestam (2006) 107
50 Olivestam (2006) 100
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resultat. Det är viktigt att eleverna, liksom läraren är väl förbereda inför besöket, för att få ut så 

mycket som möjligt av besöket/upplevelsen. I detta fall är för- och efterarbetet lika viktigt som 

upplevelsen.51 

Där finns ett flertal ställen man kan göra studiebesök på inom religionsundervisningen. Tempel, 

moskéer, kyrkor är några exempel. Ett annat populärt exempel är utställningen Gud har 99 namn. 

Stiftelsen World Wide Wisdom, Sensus, Kulturhuset Stockholm samt Riksutställningar med hjälp av 

fotografen Björn Larsson Rosvall startade samproduktionen Gud har 99 namn. Sedan 2004 har den 

funnits i Göteborg och drivs idag av Sensus Västra Sverige med stöd av Göteborg Stad, Levande 

Historia. Utställning startade till vis del för att skapa rum för samtal kring religioner och inte minst 

hos ungdomar. Genom utställningen vill de visa det praktiska och vardagsnära inom de olika 

religionerna. 

Gud har 99 namn, är en utställning som handlar om de sex världsreligionerna i Sverige, 

Kristendom, Judendom, Islam, Buddhism, Hinduism och Sikhism. Syftet med utställningen är att 

minska fördomar och istället öka förståelsen för olika människors sätt att tänka, leva och tro i 

dagens sekulariserade samhälle. Besökaren får lära sig mer om grundläggande tankar och utövning 

från de sex världsreligionerna i Sverige. Besöket består av en guidning på två timmar, där besökaren 

får möjlighet att utforska religiösa tempel, prova kläder, prova mat och liknande. Den multireligiösa 

guiden är där för att leda gruppen, väcka intresse, skapa dialog och försöka få besökarna att bli mer 

medvetna om sina egna normer och sedvänjor. Genom utställning presenteras sex olika teman: tid, 

mat, kläder, döden, tempel samt dialog.52 

För de skolklasser som inte har möjlighet att ta sig till utställning Gud har 99 namn i Göteborg, 

finns det istället möjligheten att via Sensus studieförbund få ta del av en multireligiös guide som 

kommer på besök i skolan. Med hjälp av en multireligiös resväska, bestående av föremål och 

klädesplagg från de olika religionerna guidas skolklassen igenom de sex världsreligionerna i 

Sverige. Guiden försöker även här att skapa intresse och dialog kring religionerna och människan, 

samt dess tro med bland annat med hjälp av det pedagogiska verktyget, resväskan.53

51 Olivestam (2006) 63
52 http://gudhar99namn.se/om-utstallningen-2/
53 http://gudhar99namn.se/om-de-multireligiosa-guiderna/
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3.2.7 Yoga och meditation

”Motivationen för lärande ökar när någon blir emotionellt berörd av eller får utföra de riter eller 

kroppsrörelser som är förknippade med de religionsfenomen som ska studeras.”54

När undervisningen berör arbetsområdena buddhism och hinduism kan det vara lämpligt att 

eleverna får möjligheten att prova på praktiska övningar, såsom yoga eller meditation, som är 

centrala handlingar inom dessa religioner. Den praktiska tillämpningen ökar elevernas motivation 

till att vidare fördjupa sina kunskaper inom ämnet, men de får i månget hänseende även ett 

nytänkande och en koppling till den praktiska övning som utförts. Om yoga, meditation eller andra 

religiösa ritualer ska utövas i undervisningen, så måste läraren vara medveten om att den aldrig kan 

tvinga eleven till att deltaga, utan det måste vara ett frivilligt moment.  

Musik är ett redskap varje religion använder sig av för att förmedla religionens innebörd, liksom för 

att deltagarna ska känna sig mer delaktiga. För att förstärka den praktiska övningen meditation 

ytterligare, kan eleverna lyssna till ett mantra (helig vers, formel, ord eller stavelse i hinduism och 

buddhism55) under meditationen.56

4.0 Analys och diskussion 

Målet med denna uppsats har varit att sätta den vetenskapliga litteraturen i relation till läroplanen 

samt kursplanen, för att undersöka vilka läromedel/hjälpmedel som kan används för att bidra till en 

mer intressant och inspirerande religionsundervisning för eleverna. En avsikt har även varit att se 

54 Olivestam (2006) 46 f
55 http://www.ne.se/mantra
56 Olivestam (2006) 47
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vilka aspekter en lärare bör beakta, för att få en mer allsidig religionsundervisning, även här utifrån 

den valda litteraturen samt läroplanen och kursplanen. Syftet har varit att finna en mer givande och 

intressant undervisning för eleverna. 

Lärare har mycket att ta hänsyn till när de planerar sin undervisning och speciellt i ett ämne som 

Religionskunskap, där elevintresset ofta är lågt. Läraren ska inte bara ta hänsyn till vilka religioner 

som ska presenteras, utan undervisningen ska även bestå av anpassade arbetsformer som är lämpade 

för eleverna i klassen, liksom att lärrummet är anpassat för dess arbetsformer. Som jag ser det, är 

det viktigaste gällande religionsundervisning, liksom alla annan undervisning, att undervisningen 

ses som en kunskapsresa med det huvudsakliga målet att eleverna ska få lära för livet. För att kunna 

uppnå detta mål att eleverna ska tillgodose sig med en lära för livet, krävs det att det i 

undervisningen förmedlas kunskaper som eleven kan tillgodose sig av resten av livet. En ständig 

fråga för en del lärare, är här om de skall ta ställning till, om det viktigaste är att få med allt eller att 

eleverna får en möjlighet att ta till sig det de lärt sig. Att ge elever ett livslångt lärande kräver att de 

får kunskaper i att söka information, lösa problem liksom att tänka kritiskt. 

Herakleitos välkända ordspråket säger att ”man inte kan stiga ner i samma flod två gånger”, detta 

eftersom att  både  människan har  förändrats,  liksom att  floden har  förändrat  sig.  Omsätts  detta 

ordspråk till skolvärlden, skulle det betyda att en elev inte kan stiga in i samma klassrum två gånger. 

Eleverna förändras och utvecklas hela tiden under skolårets gång, genom att de för ta del av nya 

kunskaper,  värderingar,  känslor  och  mer  därtill.  Ett  exempel  är  när  läraren  utgår  ifrån  lära-av-

aspekten, då eleven bland annat via olika läromedel får ta del av nya tankar och värderingar, liksom 

tvingas till  nytänkande. Genom en sådan undervisning förändra och utvecklas eleverna ständigt. 

Resultatet av detta blir att även deras förhållande till skolmiljön förändras. Som Vygotskij uttryckte 

det så var miljön alltså inget neutralt, utan den förändras utefter vilken situation man befinner sig i. 

Lärare bör därför beakta det i utformandet av lektionerna, att det är viktigt att anpassa rummet eller 

platsen utifrån vad som ska undervisas, likväl som det är viktigt att alla verktyg som behövs finns 

tillgängliga. Olivestam tar även fasta vid detta, då han menar att rummet och läromedlen är av stor 

vikt, för att eleverna ska kunna tillgodose sig den rätta upplevelsen av ämnets som berörs. 

Vygotskij  använde  sig  av  begreppet  ”kulturhistorisk”,  vilket  betyder  att  individen  påverkas  av 

kulturen  samt  vart  den  befinner  sig.  Det  skulle  betyda  att  elevernas  lärande  påverkas  av  det 

klassrum  de  befinner  sig  i.  Utformandet  av  klassrummen  är  därför  av  stor  betydelse,  då  de 

frambringar känslor,  förväntningar,  samt att  det  ska förmedla kunskap etc.  Detta  är  även något 
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Läroplanskommitten tog fasta vid i förarbetet kring läroplanen. Hur man arbetar för att få fram 

klassrummets ”stödstruktur”,  som var  Läroplanskommitten valde begreppet,  har  Strandberg gett 

konkreta förslag på. I enlighet med ett Vygotskijperspektiv menar Strandberg att man kan anpassa 

klassrummet  genom  att  se  närmre  på  vissa  aspekter,  såsom  interaktioner,  aktivitet,  artefakter, 

utvecklingshopp samt kreativitet. Både Olivestam och Skolverket visar på att elevaktivitet är av stor 

betydelse  i  religionsundervisningen.  För  att  eleverna  ska  kunna uppnå detta  mål,  krävs  det  att 

eleverna kan samspela med varandra liksom med läraren, vilket gör att det krävs ett lärrum som 

anpassat efter de berörda aspekterna i enlighet med ett Vygotskijperspektiv. Strandberg menar att de 

klassrum  som  har  delar  av  alla  dessa  aspekter,  är  de  som  ger  eleverna  störst  möjlighet  till  

utveckling. 

Grimmith  delar  upp religionsundervisningen i  två (tre)  olika  kunskapsbegrepp,  lära-om,  lära-av 

samt  (lära-i).  Målet  med  dessa  varierande  kunskapsformer  är  att  eleven  ska  få  lära  för  livet. 

Kunskapsbegreppet lära-om innefattar faktakunskaper om olika religioner. Grimmith ser en fara om 

eleverna bara får ta del av faktakunskaper, eftersom att det då kan uppstå fördomar eller att dessa 

t.o.m. förstärks eller  bekräftas.  Utgår läraren bara ifrån denna aspekt kan det innebära problem 

utifrån Furenheds tidigare nämnda tolkning av begreppet förståelse, då det skulle innebära att den 

empatiska  förståelsen  försvåras  avsevärt.  Detta  går  emot  skolans  värdegrund,  där  det  klart  och 

tydligt står att ”Skolan ska främja förståelse för andra människor och förmåga till inlevelse.” Med 

denna  centrala  formulering,  så  förstår  man  att  religionslärarens  mest  elementära  uppgift  i 

religionsundervisningen är att se till att eleverna skapar förståelse för andra människor.

För att skapa en mer levande undervisning som stimulerar elevernas lärande, är en viktig 

utgångspunkt att se vad eleverna intresserar sig för.  Jag menar att om man utgår ifrån elevernas 

referensramar liksom möter dem utifrån deras egna villkor, är det betydligt lättare att skapa den 

stimulans och motivation som behövs i ett ämne som religionskunskap. Olivestam ser också det 

som en självklarhet att man utgår ifrån vardagen i undervisningen. Genom att beröra, för eleverna, 

aktuella ämnen kan eleverna vidga sina perspektiv på så vis. Olivestams teori stämmer väl överens 

med kursmålet att eleverna ska ”[.....] kunna relatera religioners och andra livsåskådningars 

uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv.” Olivestam belyser att 

när olika problemsituationer i vardagslivet ska kopplas samman eller om läraren vill förmedla en 

generell bild av hur vardagslivet kan te sig i olika kulturer, kan läraren förmedla detta genom en 

bok, musikupplevelse, film, studiebesök etc. Dessa hjälpmedel gör att undervisningen blir mer 

levande för eleverna. Olivestam menar att film är ett bra exempel på ett läromedel som kan öka 

elevers förståelse och insikt i olika religioner. Grimmith menar även att när läraren tar till dessa 
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typer av läromedel ges det utrymme för elevernas egna tankar och värderingar liksom att de i många 

fall tvingas till nytänkande.  Som förståligt kan undervisningen inte bara vara uppbyggd efter lära-

av-aspekten, då eleverna även måste ta del av vad religionerna handlar om för att få den ultimata 

religionsundervisningen. Lärare ska som sagt inte undervärdera elevernas behov av bra 

faktakunskaper, men heller inte det att eleverna är i behov av få kunskaper som kommer till uttryck 

som förståelse, färdighet och förtrogenhet.  En annan viktig sak Grimmith framhåller är att det 

krävs av eleverna tar religionerna på allvar, för att ett de i senare skede ska bli intresserade av att 

lära sig något av dem.

Lärare har ett  flertal  hjälpmedel att  ta  till  för att  göra religionsundervisningen mer levande för 

eleverna menar Olivestam liksom fler av de tidigare nämnda forskarna. I detta fall är det endast 

lärarens  fantasi  som sätter  gränser.  Självklart  måste  läraren  utgå  ifrån  att  följa  läroplaner  samt 

kursmål,  som tidigare  nämnts,  i  utformningen  av  religionsundervisningen,  för  att  eleverna  ska 

kunna uppnå Skolverkets ställda krav. I vissa fall kan det gällande vissa arbetssätt och metoder vara  

svårigheter  att  finna  dessa  i  kursplanerna  för  gymnasieskolan.  Det  jag  dock  upptäckt  efter 

noggrannare  granskningar  av  läroplanen,  är  att  där  finns  formuleringar  vilka  kan  hänvisa  till 

gällande  de  flesta  arbetssätt,  om diskussioner  skulle  uppstå  och  det  skulle  efterfrågas  närmare 

förklaringar till ens val av undervisningsform. Ett exempel kan vara att den estetiska dimensionen 

har försvunnit från kursplanen i Religionskunskap A och B i jämförelse med kursplanen för det 

obligatoriska skolväsendet. Det jag dock fann efter att ha granskat Lpf94, var att jag delvis fann en 

annan formulering som kan användas för att föra in den estetiska dimensionen i undervisningen. I 

Lpf 94 kan man läsa att det är skolans ansvar att varje elev efter avslutad gymnasieutbildning ska 

kunna ”[....] hämta stimulans ur estetiskt skapande och kulturella upplevelser”. Beaktas ovanstående 

citat från läroplanen, så finns där ett flertal läromedel som kan användas i undervisningen, såsom 

musik, yoga, meditation, bilder ect. 

Ord kan ibland stå i vägen för en djupare förståelse och insikt. I vissa sammanhang räcker det inte 

med diskussioner och texter – det måste visas. När bilder används i undervisningen är tanken att  

eleverna med hjälp av bilden/bilderna ska fånga en tanke, en idé eller en känsla som rör något om 

det specifika ämnet som behandlas. Eleverna ska bli medvetna om bilden som språk, samt dess roll 

och användning i skilda sammanhang och kulturer. De ska ge dem en förståelse om att bilder bär 

betydelser, skapar mening och har ett innehåll utöver det föreställande.  Andra läromedel som kan 

inspirera liksom intressera eleverna för ämnet kan vara studiebesök, böcker och film. Olivestam 

framhäver att film är ett lämpligt läromedel som kan lära eleverna att tolk och tyda olika religiösa  
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fenomen. Något som är en viktig faktor inom religionsundervisningen, då eleverna ska lär sig att  

både se människan och de olika religionerna ur olika perspektiv, för att fullgöra de krav som ställs 

av Skolverket. Olivestam har även ett avsnitt i sin bok som tar upp aktuella böcker som man kan ha 

stor glädje av i religionsundervisningen. Den litteratur han beskriver närmre är Cleve Staples Lewis 

böcker om Narnia,  där även han liksom Lindgren vill ge läsaren en möjlighet att  bearbeta sina 

livsfrågor. Cleve Staples Lewis för även fram sin tolkning av kristen tro i boken Från helvetets 

brevskola.  Daniel  Defoes  bok  Robinson  Crusoe  är  ett  annat  alternativ,  där  man  kan  läsa  om 

Robinsons dödskris och vägen bort från den.

Något som lätt glöms bort när det gäller läromedel, är att det är viktigt att läraren poängterar att 

eleverna även måste ha ett  kritiskt förhållningssätt  till  dessa. Något jag reflekterat  över när det 

gäller läroböcker i religionskunskap är att många av dessa ibland presenterar religion och etik som 

fyrkantiga,  befästande bilder,  där det  är  författarens bild  som presenteras.  Detta  ger  inte  någon 

vidare inspiration och motivation för eleverna. Som lärare bör man ha i åtanke att läroböckernas 

uppgift i ämnet religionskunskap är att presentera vad bestämda religiösa, samt etiska traditioner har 

att uttrycka om gudomligt samt mänskligt liv. På så sätt blir det lärarens uppgift att försöka få vidare 

och djupare reflexioner att gro, där endast tankens frihet och moralens ansvar sätter stopp.  

Olivestam belyser liksom Skolverket att elevaktivitet är en väldigt viktigt faktor i all undervisning. 

Några riktlinjer alla lärare ska arbeta efter, enligt Skolverket, är att eleverna ska vara delaktiga vid 

planering av undervisningen, liksom att  det ska ges möjligheter för eleverna att  pröva på olika 

arbetssätt  och  arbetsformer.  När  man  läser  i  kursplanen  för  Religionskunskap  A finner  man 

kristendomen,  nämnd  vid  namn,  som  en  del  av  undervisningen.  Kristendomen  får  därför  en 

självklar  roll  i  undervisningen och mycket  av det  ligger  i  att  vårt  land har  en kristen  historia.  

Däremot det man kan reagera över att där inte är någon annan världsreligion som nämns vid namn. 

Detta ger dock ett  perfekt tillfälle för läraren och eleverna att  tillsammans bestämma vilka fler 

religioner som ska beröras i kursen. Då kursplanen är så pass tolkningsbar ger den även möjlighet åt 

eleverna att de får styra över innehållet efter deras behov och intresse, något som Olivestam menar 

är av stor betydelse för att öka intresset för ämnet.

I undervisningen är det viktigt att läraren ser till att eleverna är så aktiva som möjligt i de olika 

arbetssätten och arbetsformerna. I denna fråga gäller det inte bara att eleverna antecknar och att det 

räknas som de är aktiva under lektionen, utan det ska eftersträvas ett aktivt deltagande. Det som ska 
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strävas  efter  är  att  eleverna  tar  större  plats  och  lärarens  roll  minimeras.  Något  som Olivestam 

nämner i sin arbetsmodell är av stor vikt och betydelse i undervisningen, är att eleverna reflekterar 

över innehållet som berörts, för att de senare ska kunna kritiskt granska det. Det är av extra stor vikt 

eftersom att ämnet berör människors livstolkningar, samt den etik som kretsar kring dessa och detta 

är något som det är något det kan uppstå ett flertal tankar kring.  Att eleverna får förklara och ange 

skälen till deras reaktioner som uppstått är av stor betydelse, både för dem själva samt för resten av 

eleverna, menar Olivestam. Reflektioner kan ske i varierande form, från helklass till smågrupper. I 

samband med dessa reflektioner är det viktigt att läraren betänker  lärrummets utformning, som 

Strandberg menar  är av stor  betydelse för  att  det  ska vara anpassat  efter  den lärform som ska 

utföras, i många fall  ansikte-mot-ansikte. Målet är att eleverna på ett konstruktivt sätt ska förhålla 

sig  till  den  nya  upplevelsen  ur  positiva  och  negativa  aspekter.  Slutligen  menar  Olivestam  att 

eleverna ska utvärdera den undervisning som bedrivits för att läraren bland annat ska få en inblick i 

hur fortsatt undervisning ska utformas för bästa möjliga resultat, men även då det är ett krav som 

Skolverket ställer. 

4.1 Vidare forskning 

Förslag till vidare forskning kan tänkas bestå i fältstudier och undersökningar för att söka svar på 

hur den idealiska undervisningen kan tänkas se ut och om den är genomförbar på de 50 timmar man 

har att tillgå i Religionskunskap A respektive B. Vidare skulle de undersökningarna kunna tänkas 

bidra till diskussioner kring hur kursplanen för Religionskunskap A och B liksom läroplanerna kan 

tänkas ändras i utformningen för att religionsundervisningen, som en självklarhet, ska bli mer 

allsidig och levande.

Vidare forskning skulle även kunna bestå i undersökningar kring att få fram information kring vad 

samhällets arbetsgivare efterfrågar för kompetens från gymnasieskolans religionskunskap. Det kan 

sättas i relation till vad lärarutbildningen har att erbjuda, liksom om politikerna beaktar 

arbetsgivarnas efterfrågan då nya läroplaner och kursplaner skall utformas.  

5.0 Sammanfattning

Religionsundervisningen ska ses som en kunskapsresa, där det huvudsakliga målet är att eleverna 
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ska få lära för livet. Att skapa en mer levande undervisning som stimulerar elevernas lärande, kräver 

att läraren utgår ifrån elevernas referensramar, liksom möter dem utifrån deras egna villkor. Ämnet 

Religionskunskap utgörs av ett mångsidigt kunskapsfält, vilket ger ett utmärkt tillfälle för läraren att 

använda sig av varierande kunskapsformer och läromedel, för att bidra till en mer allsidig, levande 

och inspirerande undervisning för eleverna. Förhoppningen med det är att öka elevintresset för det 

utsatta kärnämnet Religionskunskap. 
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