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Studien är inriktad på ämnet religionskunskap i grundskolans årskurs 4 – 6. Det finns be-

gränsat med tidigare forskning kring lärares användning av olika typer av material i  

religionskunskapsundervisning i en mellanstadiekontext. Dessutom visar forskning främst 

vilket material som används och mindre fokus ligger på hur och varför lärare använder 

olika typer av material. Syftet med studien är därför att undersöka lärares användning av 

alternativt material i religionskunskapsundervisningen i årskurs 4 – 6. Frågeställningarna 

handlar om vilket material som används samt varför lärare väljer att använda alternativt 

material. Med alternativt material menas, i denna studie, allt material som används utöver 

läroboken i religionskunskap. De didaktiska frågorna ”vad?”, ”hur?” och ”varför?” samt 

ett sociokulturellt perspektiv på lärande har varit betydande vid materialanalysen för att få 

syn på lärares didaktiska val och motiveringar när det kommer till alternativt material i 

religionskunskapsundervisningen. Resultatet är baserat på kvalitativa semistrukturerade 

intervjuer med sex lärare på olika skolor i två kommuner. Av resultatet framkommer att 

lärare använder olika typer av alternativt material när de upplever att läroboken inte räcker 

till, för att variera undervisningen så att det möter alla elevers olika behov och  

förutsättningar samt för att motivera och engagera. 
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The study is focused on the subject of religious education in the Swedish compulsory 

school’s grades 4 – 6. Previous research on teachers’ use of alternative materials in  

Religious Education in this context is limited. Furthermore, available research mainly 

show what materials are used and does not focus on how or why teachers use different 

kinds of materials. Therefore, the aim of this study is to investigate teachers’ use of  

alternative materials in Religious Education in grades 4 – 6. Moreover, the study aims to 

answer the questions of what material is used and why teachers choose to use alternative 

material. In this study, alternative material is used to describe every material that is used 

in addition to textbooks, in religious education. The didactical questions “what?”, “how?” 

and “why?” as well as a sociocultural perspective on learning have been important when 

analysing the material to distinguish teachers’ didactical choices when it comes to using 

alternative materials in Religious Education. The result is based on qualitative semi-struc-

tured interviews with six teachers in different schools in two municipalities. The result 

shows that teachers use different kinds of alternative materials when they feel that the text-

book is insufficient and to vary their teaching to accommodate to every pupil’s needs and 

prerequisites. They also use alternative materials to motivate and engage the pupils. 
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1. Inledning 

Det finns inga krav eller bestämmelser om vilka läromedel som ska användas i undervis-

ningen för att nå utbildningens mål i Sverige (Wickström, 2011). Lärare har således en stor 

autonomi när det kommer till att forma sin undervisning utifrån de skrivelser som finns i 

läroplan och kursplan. Det är dessutom viktigt att elever, genom undervisningen, erbjuds 

flera sätt att förstå innehållet genom olika sätt att presentera material på. Att presentera 

material genom flera medier ger en djupare bild än vad ett medium kan göra (Hattie, 2012). 

Det finns således stora möjligheter för lärare att använda sig av olika material och metoder 

för att behandla det centrala innehållet. Frågan för denna uppsats är i vilken utsträckning 

och på vilket sätt lärare gör det i sin religionskunskapsundervisning.  

 

Läroboken har en central roll i lärares planering och undervisning (Ammert, 2008). I min 

tidigare litteraturstudie om det mångreligiösa klassrummet och dess utmaningar och möj-

ligheter visade resultatet att lärare som undervisar i religionskunskap utmanas av att inte 

fastna i att förlita sig på läroboken i sin undervisning (Hilding & Westerlund, 2018). I 

denna studie syftar begreppet läromedel till allt material och alla informationskällor som 

används i undervisningen. Det innebär att läromedel inte endast syftar till läroböcker utan 

det kan även handla om religiösa texter, berättelser, hemsidor, digitalt material, skönlitte-

ratur och filmer. Den breda definitionen innefattar även lärosituationer så som studiebesök 

samt inbjudna personer som representanter för religioner. I studien kommer ”alternativa 

material” användas för att benämna allt material som lärare använder i sin undervisning 

som inte är läroboken.   

 

Flera av de tidigare studierna som beskrivs i bakgrundsdelen har gjorts på högstadie- och 

gymnasienivå, därför kan det kan det vara av intresse att även undersöka vilka olika typer 

av material, utöver läroboken, lärare i religionskunskap i årskurs 4 – 6 använder i sin under-

visning, samt på vilket sätt de använder det. Dessutom finns det inte mycket forskning 

kring undervisning och lärande i religionskunskap som intresserar sig för lärare (Johnsson 

Harrie, 2011), vilket motiverar studiens syfte. 
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2. Syfte 

Syftet med denna studie är att undersöka vilka material, utöver läroboken, lärare i årskurs 

4 – 6 använder i sin religionskunskapsundervisning. Vidare syftar studien även till att  

undersöka hur och varför lärare gör det. För att uppnå studiens syfte kommer följande  

frågor undersökas:  

 

• Hur beskriver lärare sin användning av alternativa material i religionskunskaps-

undervisningen? 

 

o Varför och på vilket sätt väljer lärare att gå utanför läromedlet?  

 

o Vilka material, utöver läroboken, använder lärare i sin religionskunskaps-

undervisning?  
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3. Bakgrund 

Följande avsnitt innehåller en beskrivning av religionskunskapsämnets utveckling i  

Sverige (3.1). Vidare följer en beskrivning av hur religionskunskapsämnet ser ut i aktuella 

styrdokument (3.2), följt av det presenteras tidigare forskning (3.3) som relaterar till  

studiens syfte. Slutligen redogörs det för teoretiska utgångspunkter (3.4) som är relevanta 

för studien. Dessa inkluderar de didaktiska frågorna samt ett sociokulturellt perspektiv på 

lärande. 

 

3.1 Religionskunskapsämnets utveckling 

Historiskt sett har religionskunskapsundervisning i svensk skola genomgått många för-

ändringar vad gäller syfte, utformning och läromedel. Innan införandet av den allmänna 

folkskolan år 1842 var föräldrar ålagda att undervisa barn och tjänstefolk i den kristna trons 

huvudstycken utifrån den lutherska katekesen. För att kontrollera att undervisningsplikten 

fullföljdes höll prästerna husförhör (Hartman, 2000). Efter 1842 var kyrkan fortfarande till 

stor del ansvarig för undervisningen som bedrevs. Ämnet kristendomskunskap tog upp stor 

del av undervisningstiden då många såg det som skolans främsta uppgift att förbereda  

eleverna för konfirmationsläsning. Kyrkans inflytande över skolan ifrågasattes tidigt av 

lärare och i takt med förändringar i samhället växte kritiken mot kyrkans inflytande även 

hos olika folkrörelser. Till följd av sekulariseringen fick kyrkan allt mindre inflytande över 

skolan. Dessa förändringarna betydde således även förändringar i skolans kristendoms-

kunskapsundervisning i form av innehållet i undervisningen samt att timantalet för ämnet 

minskade (Hartman, 2000). Vidare genomgick religionskunskapsämnet flera förändringar 

under 1900-talet. En stor förändring skedde genom undervisningsplanen för folkskolan år 

1919. “Luthers lilla katekes” försvann ur skolan och undervisningen skulle gå från att vara 

konfessionell undervisning till icke-konfessionell kristendomsundervisning. Ytterligare en 

betydande förändring skedde under 1960-talet då man ville uppnå en mer allsidig, saklig 

och objektiv kristendomskunskapsundervisning. I 1962-års läroplan var både innehåll och 

arbetssätt utförligt beskrivet och strävan efter objektivitet blev utgångspunkt för att  

genomföra kritiska granskningar av de vanligaste läromedlen. Kristendomskunskap skulle 

inte längre vara lika framträdande, undervisningen skulle vara mer elevcentrerad och 
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mindre inriktad mot stoff och den skulle leda till att eleverna kunde ta personliga ställ-

ningstaganden (Berntsson, 2014). Vidare innebar 1969-års läroplan förändringar av ämnet. 

Benämningen kristendomskunskap ersattes med religionskunskap. Livsfrågor och etik 

blev mer centrala, undervisningen blev mer elevcentrerad och läraren fick något större fri-

het i hur hen lägger upp arbetet. Under 80-talet blir lärarens frihet i att planera undervis-

ningen tillsammans med eleverna ännu större. Under 1990-talet övergick skolan från att 

ha varit regelstyrd till att vara målstyrd. Således förändrades även sättet att skriva läro-

planer. De innehöll korta anvisningar om mål och vad undervisningen skulle innehålla men 

det fanns inga detaljerade beskrivningar för hur man skulle arbeta. Skolor och lärare fick 

således stort utrymme att själva ta ställning i hur undervisningen ska utformas för att nå 

målen (Hartman, 2000).  

 

3.2 Religionskunskap och aktuella styrdokument 

I dagens kursplan för religionskunskap står det bland annat i de långsiktiga målen att  

eleverna ska utveckla sin förmåga att ”analysera kristendomen, andra religioner och livs-

åskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” (Skolverket, 2018, s.215). Detta 

hänger ihop med syftets skrivelser om vikten av att eleverna uppmärksammar “hur männi-

skor inom olika religiösa traditioner lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika 

sätt” (Skolverket, 2018, s.215). En anledning till att detta lyfts fram i undervisningen är för 

att motverka stereotypa bilder av religion och religiösa människor (Skolverket, 2017).  

Vidare syftar religionskunskapsämnet även till att eleverna ska utveckla sin förmåga att 

”söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera källornas relevans 

och trovärdighet.” (Skolverket, 2018, s.216). På den här nivån kan källkritiken handla om 

att granska källor som berättar om religioner, till exempel läroböcker, medier och webb-

platser (Skolverket, 2017). Detta talar för att eleverna bör få möta olika typer av källor och 

material i undervisningen. Förmågorna ska uppnås genom att undervisningen behandlar 

det som står skrivet i det centrala innehållet. Där presenteras det innehåll som undervis-

ningen är obligerad att behandla. Det centrala innehållet består av fyra olika rubriker med 

flertalet underrubriker. Den första övergripande rubriken är “religioner och andra livs-

åskådningar”. Under den följer innehåll som handlar om ritualer, levnadsregler, heliga  

platser inom kristendomen, islam, judendomen hinduismen och buddhismen samt centrala 

begrepp och tankegångar inom religionerna. Vidare ska religionskunskapsämnet behandla 
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“religion och samhälle” och då ta upp kristendomens betydelse för värderingar och kultur 

i det svenska samhället, kristna högtider samt hur spår av fornnordisk religion kan iakttas 

i dagens samhälle. Ytterligare en rubrik är “identitet och livsfrågor”. Under den följer  

innehåll som kretsar kring hur olika livsfrågor skildras i olika religioner och inom popu-

lärkulturen. Under denna rubrik finns även innehåll som handlar om vad religioner och 

andra livsåskådningar kan betyda för människors identitet och livsstil. Den sista över- 

gripande rubriken är “etik” och under den följer innehåll om etiska begrepp, olika mora-

liska frågor samt frågor om vad ett bra liv kan vara och vad det kan innebära att göra gott 

(Skolverket, 2018).  

 

3.3 Tidigare forskning 

I rapporten Läromedlens roll i undervisningen: Grundskolelärares val, användning och 

bedömning av läromedel i bild, engelska och samhällskunskap1 (Skolverket, 2006) redo-

görs det för hur lärare som undervisar i grundskolans år 5 – 9 använder olika typer av 

läromedel i sin undervisning. Liknande rapporter om religionskunskap har inte hittats men 

rapporten kan vara relevant för min studie då det är möjligt att lärare som undervisar i 

religionskunskap resonerar på liknande sätt kring läromedel. Rapporten visar bland annat 

att lärare som undervisar i samhällskunskap tycker att det är viktigt att använda flera olika 

typer av läromedel i undervisningen för att kunna tillgodose elevernas olika behov och 

förutsättningar. De läromedel som lärarna i samhällskunskap främst använder är läro-

böcker, tidningar, internet och elevers egna erfarenheter. Läroböcker används som ut-

gångspunkt och för att ge grundläggande kunskaper medan andra typer av läromedel  

används som fördjupning eller konkretisering av läroböckernas innehåll (Skolverket, 

2006). En studie vars resultat visar liknade tendenser är Anderströms (2017) licentiat- 

uppsats Lärares samtal om etik - Sociala representationer av etikundervisning på mellan-

stadiet inom ramen för de samhällsorienterande ämnena. Flera av lärarna som deltog i 

studien menar att de ofta använder sig av religionskunskapsböcker som utgångspunkt i 

undervisning om etik. Samtidigt tycker de att undervisningen inte borde styras av läro-

medel och de försöker komplettera läroböckerna med annat material (Anderström, 2017).

   

                                                      
1 Publikationen har utgått och finns inte kvar på Skolverkets hemsida. Jag har fått den utlämnad genom att 

skicka en förfrågan till registrator@skolverket.se 
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I en kvantitativ studie där 1292 svenska gymnasie- och högstadielärare fick frågan om 

vilket material de använder i sin religionskunskapsundervisning visar resultatet att läro-

boken är det mest använda läromedlet (Broberg, 2017). Vidare tycks läroböcker användas 

i större utsträckning i grundskolan jämfört med gymnasiet. 85% av lärarna som undervisar 

i grundskolan svarade att det använder läroboken ofta eller alltid medan motsvarande svar 

var 60% bland lärare som undervisar på gymnasiet. Vidare visar även resultatet att lärare 

som undervisar i religionskunskap på gymnasiet använder material så som bilder, heliga 

texter och tidningsartiklar i större utsträckning än lärare som undervisar i grundskolan. 

Resultatet visar även att vissa typer av material så som dokumentärer och artiklar är mer 

vanligt förekommande i undervisningen överlag medan användning av andra medier, som 

exempelvis musik och sociala medier är mer begränsad. Endast 9% av lärarna svarade att 

de använder musik och sociala medier i undervisningen ofta eller alltid (Broberg, 2017). 

Studiens resultat visar endast i vilken utsträckning lärare använder olika typer av material 

i religionskunskapsundervisningen. Av vilka didaktiska skäl som lärarna väljer just dessa 

typer av material framgår inte av resultatet, vilket är en aspekt som min studie ämnar att 

lyfta fram.  

 

Vidare menar Skeie (2017) att lärare ofta antar att de läromedel som används i religions-

kunskapsämnet är neutrala och att de presenterar religioner på ett nyanserat sätt. Elever 

upplever dock ofta att läromedlen misslyckas med att visa på att det finns variation inom 

religioner (Holmqvist Lidh, 2016). Elever uttrycker även en uppfattning om att undervis-

ningen visar en stereotyp bild av religioner och att undervisningen fokuserar på historik, 

fakta och regler. De menar även att religioner och religionsutövning framställs som något 

förlegat och gammaldags. Dessutom uttrycker elever med en religiös positionering en oro 

över att bilden som religionskunskapsundervisningen ger av religioner och religionsutöv-

ning kan leda till att elever som inte positionerar sig inom någon religion tappar respekt 

för religion (Moulin, 2011). I artikeln Putting textbooks to work: empowering religious 

education teachers sätter Rymarz och Engebretson (2005) tidigare forskningsresultat om 

användandet av läroböcker i religionskunskapsundervisning i relation till lärares erfarenhet 

av att undervisa i ämnet. De menar att lärare med mindre erfarenhet av att undervisa i 

religionskunskap använder och förlitar sig på läroböcker i större utsträckning jämfört med 

mer erfarna lärare. Lärare med mer erfarenhet tenderar att använda läroböcker som ett 

verktyg i undervisningen tillsammans med kompletterande material. Samtidigt menar de 



7 
 

att läroboken i många fall kan vara ett bra hjälpmedel när det kommer till att styrka lärares 

självförtroende och förbättra undervisningen oavsett hur lång erfarenhet läraren har. 

 

Olivenstam (2006) lyfter fram flera olika typer av material, utöver läroböcker, som är möj-

liga att använda i religionskunskapsundervisningen. ”Religionsämnet kräver ju att eleven 

lär sig att se människan och religionen ur olika perspektiv. Därför är det viktigt att eleven 

får möjlighet att lära sig att tolka och tyda religiösa fenomen med hjälp av olika verktyg 

och artefakter” (Olivestam, 2006, s.100). Olivestam lyfter bland annat fram film och musik 

som material som kan skapa engagemang hos eleverna samt bidra till en ökad förståelse 

för religionerna. Vidare lyfts även barnlitteratur fram som möjligt material i undervisning 

som berör livsfrågor. Litteratur som berör livsfrågor kan användas som utgångspunkt för 

reflektion och samtal kring livsfrågor.  

 

Utifrån denna studies breda definition av läromedel kan även elevers erfarenheter ses som 

en form av informationskälla och en form av material som kan användas i undervisningen. 

Att använda elever och deras egna erfarenheter av religion och religiositet kan vara ett bra 

sätt för elever att få en ökad förståelse för varandra. I ett klassrum där elever med religiös 

bakgrund och olika religiösa erfarenheter har läraren ett stort ansvar i att skapa ett klass-

rumsklimat där eleverna känner sig trygga med varandra (Lund Johannesen, 2010). Vidare 

tycks lärares syn på huruvida man ska använda sig av elevers erfarenheter i undervisningen 

variera. Samtidigt som många är positiva till att använda elevers erfarenheter i undervis-

ningen finns det en oro över att skapa klyftor i klassen samt att elever ska känna sig ut-

pekade om deras religiösa tillhörigheter uppmärksammas (Bakker, Everington, Ter Avest 

& van der Want, 2011).  

 

Vidare kan även studiebesök ses som en form av alternativt material. Eleverna i Holmqvist 

Lidhs (2016) studie ser positivt på studiebesök och besök i klassrummet där de får möjlig-

het att möta och ställa frågor till människor med olika religiös bakgrund. Vidare uppskattar 

de även när läraren och klasskamrater delar religiösa erfarenheter (Holmqvist Lidh, 2016). 

Att möta och få se olika sätt att leva inom en religion kan vara ett sätt för elever att utveckla 

sin förmåga att förhålla sig till olika källor vilket kan bidra till en ökad förståelse för  

variationen inom religioner (Halvarson Britton, 2014). Halvarsson Britton (2014) lyfter 

fram studiebesök som ett sätt att motivera elever och att få dem att reflektera över frågor 

om religion som fenomen samt om den specifika traditionen. Samtidigt visar resultatet av 
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studien att det kan finnas en risk att sådana besök förstärker fördomar om traditionen samt 

att det som sägs av den som representerar religionen uppfattas som sanningar. Därför är 

efterarbetet av stor vikt (Halvarsson Britton, 2014).  

 

Sammanfattningsvis visar tidigare forskning inom området att lärare ofta använder läro-

böcker som utgångspunkt i sin undervisning men det framkommer även att de tycker att 

det är viktigt att använda olika typer av läromedel. Samtidigt som det finns studier som 

visar att lärare ofta förlitar sig på läromedel tycks lärare vara av åsikten att det inte bör vara 

så. Vidare finns det olika typer av material som kan användas i undervisning som bland 

annat kan bidra till att motivera och engagera eleverna samt bidra till en ökad förståelse 

för religion och religiösa personer. Forskning visar dock att läroböcker tycks vara det 

material som används allra i störst utsträckning. Det finns inte så mycket forskning kring 

lärares användning av alternativt material samt varför lärare väljer olika typer av alternativt 

material som riktar sig till lärare i årskurs 4 – 6, vilket är fokus för min studie.   

 

3.4 Teoretiska utgångspunkter 

Undervisningsinnehållet som skapas i lärares praktik är beroende av många olika aspekter. 

Dels deltagarna, alltså lärare och elever men även de ramar som undervisningen finns 

inom. De didaktiska frågorna ”Var?”, ”Vad?”, ”När?” och ”Varför?” är centrala för att 

fördjupa förståelsen av undervisningens ramar (Liberg, 2014). I planering och genom- 

förande av undervisning gör lärare didaktiska val och då är de didaktiska frågorna högst 

aktuella. Lärare tolkar innehållet i läroplan och kursplaner (vad) och omsätter det i prak-

tiken genom sin undervisning (hur). Det är hela tiden viktigt att ha målen med undervis-

ningen i åtanke (varför) samt vem eller vilka som är mottagare (för vem) (Hartman, 2011). 

Dessa frågor är relevanta för all undervisning i alla skolans ämnen, så även för religions-

kunskapsundervisning (Löfstedt, 2011). De didaktiska frågorna är relevanta för denna  

studie då den syftar till att undersöka lärares tankar och reflektioner över deras didaktiska 

val med fokus på varför de väljer att använda olika typer av alternativt material i undervis-

ningen samt hur de används.   

 

Lärande sker alltid i någon form av samspel mellan individ och yttre värld. Det sker genom 

att individen stimuleras och påverkas av exempelvis personer, genom att läsa, eller ta emot 
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intryck från exempelvis stillbilder eller rörliga bilder (Imsen, 2006). Ett sociokulturellt 

perspektiv på lärande har varit en utgångspunkt för studien. Inom sociokulturell teori ses 

lärande som en social process där individen lär sig genom samspel med sin omgivning. 

Fokus ligger på hur sociala sammanhang, språk och kultur påverkar lärande. Samspelet 

kan ske genom flera olika sammanhang och omgivningar. Exempelvis med personer,  

föremål, texter och bilder (Imsen, 2006). Ett sätt att samspela med sin omgivning kan  

således vara att möta och använda olika typer av material så som text, film men även  

genom att möta och samspela med personer. För denna studien kan det exempelvis handla 

om att använda elevers erfarenheter, bjuda in religiösa personer eller göra studiebesök i 

undervisningen. Vidare är språket och dialog viktiga aspekter inom sociokulturell teori. 

Dialoger kan ske i olika former, exempelvis genom rollspel, diskussioner, digitala medier 

eller genom texter. Det är viktigt att dialogerna är öppna och att de stimulerar till reflektion 

samt att läraren finns med som stöd när det behövs. Undervisning bör även knyta an till 

eleverna och deras erfarenheter och verklighet (Imsen, 2006). Interaktion och kommuni-

kation ses som nyckeln till lärande och utveckling och det påverkas av vilka möjligheter 

elever ges att delta och erfara kunskap (Säljö, 2014).    

 

Denna studie syftar till att undersöka hur lärare beskriver sitt användande av alternativt 

material i religionskunskapsundervisningen samt varför de väljer olika typer av material. 

Sociokulturell teori är relevant för studien eftersom lärares val och användning av olika 

typer av material i undervisningen kan påverka vilka möjligheter elever har till att samspela 

med sin omgivning. Interaktion genom och med olika typer av material kan ge olika för-

utsättningar för samspel och kommunikation. Således påverkas även i vilken utsträckning 

eleverna har möjlighet att möta och använda språket på olika sätt för att lära och utvecklas.  
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4. Metod 

I detta avsnitt beskrivs studiens metod. Avsnittet inleds med en beskrivning av val av  

metod (4.1). Vidare beskrivs studiens genomförande och hur datainsamlingen har gått till 

(4.2) följt av urval (4.3) samt hur materialet har analyserats (4.4). Avsnittet avslutas med 

forskningsetiska aspekter (4.5) samt en redogörelse av begreppen tillförlitlighet och äkthet 

i relation till kvalitativa studier (4.6).  

 

4.1 Val av metod 

För att få en bild av lärares användning av alternativt material i sin undervisning har  

kvalitativ intervju valts som metod. Syftet och frågeställningarna för denna studie efter-

frågar hur lärare beskriver och motiverar deras val och användning av alternativa material 

i sin religionskunskapsundervisning. Fokus ligger således på lärares uppfattningar och syn-

sätt vilket gör att kvalitativ metod är lämplig (Bryman, 2011). Vidare är semistrukturerade 

intervjuer den form av kvalitativ intervju som valts för studien. Målet med intervjuerna är 

att få alla intervjupersoner att reflektera över samma frågor. För att uppfylla detta används 

en intervjuguide, med på förhand definierade teman och öppna huvudfrågor. Ordnings-

följden på frågorna behöver inte vara den samma och det är även möjligt att avvika från 

intervjuguiden för att ställa följdfrågor samt att samtala om något intressant som intervju-

personen tar upp (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Semistrukturerade intervjuer är således 

en flexibel form av intervju som möjliggör att samtalen utvecklas på olika sätt beroende 

på hur den intervjuade personen säger samt hur personen som håller i intervjun följer upp 

och utvecklar frågor.  

 

4.2 Genomförande 

Datainsamlingen utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med lärare som undervisar i 

religionskunskap i årskurs 4 – 6. Tidsåtgången för respektive intervju har varit cirka 20 – 

40 minuter. Intervjuerna har utgått från ett antal frågor som har formulerats efter studiens 

syfte och frågeställningar. Frågorna fanns formulerade i en intervjuguide, som användes 

vid intervjutillfället (se bilaga 1) men följdfrågor har även ställts som ett sätt att förtydliga 

eller fördjupa det som togs upp i intervjun. Intervjun inleddes med några frågor kring 
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lärarens bakgrund och erfarenhet av läraryrket samt av att undervisa i religionskunskap. 

Vidare övergick samtalet till att behandla frågor kopplade till lärarens användning av läro-

böcker samt alternativt material sin undervisning i religionskunskap. Varje intervju avslu-

tades med att intervjupersonen fick frågan om hen hade något att tillägga. Ljudinspelning 

har skett vid varje intervju och anteckningar har även gjorts.   

 

4.3 Urval 

För denna studie har både ett målinriktat och ett bekvämlighetsurval tillämpats. I studien 

har lärare har valts ut utifrån ett antal kriterier utformade utifrån relevans för studiens syfte 

och frågeställningar (Bryman, 2011). Det första kriteriet är att lärarna undervisar i år  

4 – 6, eftersom det är dessa årskurser som studien riktar sig mot. Det andra kriteriet är att 

lärarna är behöriga att undervisa i religionskunskap. Ytterligare ett kriterium är att lärarna 

för tillfället undervisar eller har undervisat i religionskunskap någon gång under de senaste 

3 åren för att få en aktuell bild av lärares användning av alternativt material. De lärare som 

har valt att delta i studien arbetar på fem olika skolor i två olika kommuner, en mellanstor 

kommun respektive en mindre kommun i södra Sverige. Kommunerna har delvis valts  

utifrån att de är lättillgängliga avståndsmässigt, således har även bekvämlighetsurval till-

lämpats (Denscombe, 2016). Lärarna består av fem kvinnor och en man. Lärarna har olika 

lång yrkeserfarenhet samt olika lång erfarenhet av att undervisa i religionskunskap. Nedan 

följer en kort beskrivning av de lärare som har deltagit i studien. Alla namn är fingerade.  

 

Marie har arbetat som lärare i 12 år och arbetar på en skola i den mindre kommunen. Stina 

arbetar på samma skola som Marie och har arbetat som lärare i drygt ett år. Satu har arbetat 

som lärare i 20 år och hon arbetar på en skola som ligger i samma kommun som Marie och 

Stina. Susanne, Lena och Peter arbetar på tre olika skolor i den större kommunen. Susanne 

har arbetat som lärare i 16 år, Lena i 19 år och Peter har arbetat som lärare i drygt 40 år. 

 

4.4 Materialanalys 

Efter att intervjuerna hade genomförts transkriberades de i sin helhet och materialet analy-

serades sedan vidare. Materialet har kategoriserats och sedan har övergripande teman ut-

vecklats. Utdrag från intervjuerna har kategoriserats utifrån kopplingen till studiens 
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frågeställningar. Varje frågeställning har tilldelats en färg och utdragen har färgkodats efter 

dem. De svar och resonemang som handlar om vad eller vilket material som används faller 

under kategorin ”alternativt material”. Under kategorin ”pedagogiska arbetssätt” hamnar 

svar och resonemang som handlar om hur alternativa material används. Den sista kategorin 

är ”varför?”. Här eftersöks svar och resonemang som handlar om varför lärare använder 

annat material än läroboken. Vidare har kategorierna varit utgångspunkt för att finna över-

gripande teman som beskriver vad utdragen handlar om (Bryman, 2011). Temana har  

jämförts för att hitta likheter och skillnader i vad de olika lärarna tog upp under intervjun. 

Temana har sedan namngetts och utgör rubrikerna i resultatavsnittet.  

 

4.5 Forskningsetiska aspekter 

Vid genomförandet av en vetenskaplig studie finns det ett antal forskningsetiska principer 

att förhålla sig till. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Enligt informationskravet ska alla deltagare bli informerade om  

studiens syfte samt hur studien ska gå till. Informationskravet handlar även om att infor-

mera deltagarna om att det är frivilligt att delta och att de kan avbryta deltagandet om och 

när de vill (Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Ett brev har skickats till alla deltagare 

där de delges med den information som krävs för att uppfylla informationskravet (se bilaga 

2). Samtyckeskravet innebär att alla som deltar själva bestämmer om de vill delta (Bryman, 

2011; Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav har deltagarna även fått ta del av 

en blankett där de fyller i om de vill delta eller inte (se bilaga 3). Den tredje principen, 

konfidentialitetskravet, innebär att inga personuppgifter om deltagarna får spridas vidare. 

Allt insamlat material kommer således att vara konfidentiellt och behandlas med varsam-

het. Alla som deltar kommer även att avidentifieras och få sina namn ersatta med ett annat 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). Nyttjandekravet är den fjärde principen och den 

innebär att uppgifter om personer som deltar endast får användas för forskningsändamålet 

(Bryman, 2011; Vetenskapsrådet, 2002). För att uppfylla detta krav kommer den insamlade 

datan endast användas för denna studie.  
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4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

Validitet och reliabilitet är vanliga begrepp när det kommer till att avgöra en studies  

kvalitet. Validitetsaspekten handlar om studiens resultat och huruvida det besvarar forsk-

ningsfrågan och reliabilitet handlar om studiens metoder och hur väl beskrivna de är  

(Justesen & Mik-Meyer, 2011). Huruvida dessa begrepp är lämpade att använda vid en 

kvalitativ studie råder det delade meningar om. Då vissa aspekter av validitet och reliabi-

litet kan associeras till mätning och kvantitet, vilket denna studie inte innefattar, kan äkthet 

och tillförlitlighet användas som alternativa kriterier vid bedömning av en studies kvalitet 

(Bryman, 2011). För att en studie ska uppfylla kriterierna för tillförlitlighet ska studien ha 

genomförts enligt de regler som finns för forskning och de som deltar i studien ska infor-

meras om resultatet. Vidare innefattar kriterierna för tillförlitlighet att alla delar av  

undersökningen och dess tillvägagångssätt beskrivs tydligt (Bryman, 2011).  

Äkthet i en studie handlar om huruvida studien ger en rättvis bild av de uppfattningar som 

finns i den grupp som har studerats. Äkthetskriterierna handlar även om huruvida under-

sökningen bidrar till en ökad förståelse för den studerade situationen (Bryman, 2011). Allt 

inspelat material som har använts i denna studie är transkriberat, vilket ökar studiens äkthet 

då det garanterar att det är det som faktiskt har sagt under intervjuerna som har analyserats. 

Vidare är det möjligt att studiens resultat kan bidra till en ökad förståelse för lärares  

användning av alternativt material i religionskunskapsämnet eftersom det är studiens syfte.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 
 

5. Resultat 

Lärares användning av alternativt material tycks variera vad gäller utsträckning och vilket 

material som används. Nedan följer en presentation av resultatet av intervjuerna. Av  

resultatet framkommer bland annat att läroboken tycks vara central i undervisningen för 

många lärare. Vidare är film ett material som lärarna ofta lyfte fram som material som 

används utöver läroboken och det materialet återkommer under samtliga rubriker i  

resultatet. Alternativt material tycks användas av några olika skäl; när läroboken inte 

räcker till (5.1), som ett sätt att variera undervisningen (5.2) samt för att engagera och 

motivera eleverna (5.3).  

 

5.1 När läroboken inte räcker till 

En anledning till att lärare väljer att använda alternativt material tycks vara att de upplever 

att läroboken saknar något. ”Det är ju oftast det att man vill ha mer. Man tycker att läro-

boken inte riktigt räcker till och tar upp de sakerna man själv skulle vilja ta upp så det är 

ju oftast då man väljer annat material” (Satu). Många av de andra lärarna nämner liknande 

anledningar när de talar om varför de väljer alternativt material. Vidare talar flera av  

lärarna om att det finns både för- och nackdelar med läroböcker. En intressant aspekt som 

framkom av intervjun med Lena är att hon inte använder någon lärobok alls i religions-

kunskap i årskurs fyra och fem. Undervisningen är istället dels kopplad till historieunder-

visningen och läroboken som används där men de arbetar även med att skapa eget material. 

 

5.1.1 Lärares inställning till läroboken 

Alla lärare som har deltagit i studien är av åsikten att läroboken ibland behöver komplett-

eras. Susanne menar att en anledning till att hon använder alternativt material är när hon 

vill förändra något med undervisningen. Satu berättar att fornnordisk religion och samisk 

religion är områden som hon upplever har för litet utrymme i läroböcker och hon känner 

ofta att hon behöver komplettera med annat material när det kommer till de delarna av det 

centrala innehållet. Peter menar att ”inget läromedel är ju fulländat” och att han under sina 

nästan 40 år som lärare har blivit mindre bunden vid läroböcker i sin undervisning än vad 

man kanske är om man som lärare har mindre erfarenhet. Att läroboken kan vara en trygg-

het är något som flera av lärarna lyfter. Stina, som har arbetat som lärare i drygt ett år, 
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berättar att hon använder läroboken och lärarhandledningen i ganska stor utsträckning i sin 

undervisning och tycker att det läromedel som de använder täcker de flesta förmågorna 

som finns med i kursplanen för religionskunskap. Men Stina delar även tankar om att man 

av olika skäl inte bör förlita sig på ett läromedel. Hon berättar att hon ofta upplever att hon 

behöver anpassa och komplettera läroboken med annat material trots att hon har en lärobok 

som täcker mycket. Susanne, som har arbetat som lärare i 16 år, berättar att hon gärna går 

utanför läroboken och använder annat material i sin undervisning men att även hon kan se 

läroboken som en trygghet. 

Alltså det är ju alltid det här lite att man kan känna sig trygg med att köpa en lärobok 

för läroböcker är ju väldigt måna om att sälja till skolorna och vi i skolorna är väldigt 

måna om att det ska vara knutet till läroplanen. Och då på något sätt så blir det någon 

slags garanti många gånger för att köpa ett läromedel till exempel ”Upptäck-serien”. 

(Susanne) 

Vidare tycks känslan av att läroboken blir en sorts garanti och trygghet vara relaterat till 

hur Susanne känner inför ämnet religionskunskap. Hon menar att alla lärare har sina  

styrkor och svagheter och att hon kan känna sig tryggare i att undervisa i andra ämnen. 

[…] Jag tycker att det är jätteintressant [religionskunskap], det är fantastiska fråge-

ställningar men jag känner mig inte jättebekväm med de bibliska berättelserna och 

alltså när man kopplar just med själva kristendomen med de bibliska figurerna eller 

när man går vidare till judendomen eller islam sen. Så där känner jag att det för min 

del just därför som jag känner mig lite styrd av läromedlet. (Susanne) 

Övergripande tycks en gemensam inställning till läroböcker, hos lärarna som deltagit 

denna studie, vara att man inte bör förlita sig på en lärobok då det sällan täcker allt som 

man som lärare vill få med i sin undervisning när det kommer till centralt innehåll och 

förmågor. Samtidigt kan det vara en trygghet att utgå från en lärobok om man känner sig 

osäker. 

 

5.1.2 Alternativt material som komplement  

Några av lärarna nämner att de har material, utöver läroboken, som används som fören-

klings- eller fördjupningsmaterial. Förutom att läroboken ibland behöver kompletteras och 

fördjupas tycks ett annat skäl att använda alternativt material vara ”när läroboken bli för 

mastig” (Susanne). Både Stina och Susanne visar upp två olika läromedel som behandlar 
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religionsämnets olika delar. Stina berättar om en serie med böcker som heter ”Min tro”. 

Hon berättar att de främst används för andraspråkselever då språket i läroboken som  

används innehåller längre och svårare texter med många svåra begrepp. Hon menar att de 

mer lättlästa böckerna kan vara bra för dessa elever då de får ungefär samma  

information som i läroboken men på ett enklare språk. Stina lyfter även att det i materialet 

finns mycket bilder som kan fungera som ett stöd och förtydliga innehållet i boken.  

Susanne berättar om ett material som de har köpt in som heter ”Så kan man tro”. Materialet 

är ett kopieringsmaterial som ges ut av Tegnäs läromedel och består av faktatexter kopplat 

till uppgifter. Hon berättar att materialet är bra att ha som fördjupningsmaterial för de  

elever som blir klara snabbt med andra uppgifter och som vill fördjupa sina kunskaper och 

att det också är ett skäl till varför man går utanför läroboken. ”Det handlar ju om att anpassa 

undervisningen eller att göra den bättre eller för att fördjupa.” (Susanne)  

 

Både Marie och Stina använder ipads i undervisningen och de nämner båda två att det finns 

många fördelar med det när det kommer till material och dess tillgänglighet, särskilt när 

det kommer till begreppsträning. Båda lärarna använder läroboken Upptäck från Liber och 

de lyfter deras app och webbsida som bra material där eleverna kan få öva på begrepp som 

har tagits upp i undervisningen. Marie använder främst appen och webbsidan för de ny-

anlända elevernas skull då det finns möjlighet till översättning men hon ser även att det 

gynnar eleverna med svenska som modersmål då hon menar att begreppen är något av det 

svåraste för alla elever när det kommer till religionskunskap. Även Satu berättar att hon 

brukar använda Libers ”begreppsmaskin” för att eleverna ska få öva på begrepp.  

 

Vidare, är ett annat material som tre av lärarna har använt sig av Bibeln eller barnens bibel. 

Materialet har använts som komplement till läroboken när de undervisar om kristendomen. 

Bland annat för att tala om budskap och som ett sätt att konkret visa eleverna en av relig-

ionernas heliga skrifter. Varken bibeln eller barnens bibel verkar dock användas i särskilt 

stor utsträckning utan lärarna berättar att de har använt dem någon gång ibland för att 

bläddra i och läsa några av berättelserna.  

 

Ytterligare ett material som används som ett komplement i undervisningen är film. Stina 

upplever att det finns ganska mycket material att hämta på UR och SLI. Hon nämner att 

det har kommit ut en ny serie på SLI som hon har använt i undervisningen. Det är 10 

minuter långa avsnitt som tar upp centrala delar i världsreligionerna så som heliga platser, 
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heliga skrifter, viktiga personer och tro och identitet. Stina nämner även att de använder 

Studi.se. Även där finns korta undervisningsfilmer med tillhörande frågor som hon har 

använt både som läxa och som ett sätt att förbereda eleverna inför vad som ska behandlas 

under nästa lektion. Filmerna används även som fördjupning om eleverna blir klara med 

övriga uppgifter som de arbetar med under lektionen. Även Satu berättar att hon ofta  

använder filmer i undervisningen.  

Man får ett annat perspektiv. Som med film så ser man ju lite bättre. Då kan man ju 

visa lite mer att såhär tänkte man att det är. För när det gäller religion så är det ju 

väldigt abstrakt så det är inte alltid lätt att bara läsa om. Men om man ser en film så 

kanske man förstår lite bättre att ”aha är det så de menar”. (Satu) 

Hon menar att filmer används som ett sätt att konkretisera det som undervisningen har 

behandlat samtidigt som det kan vara ett sätt att visa en fördjupad bild av det som läroboken 

hat tagit upp genom att visa andra perspektiv. Även Susanne nämner filmerna från SLI 

som material som används i undervisningen. Utöver det upplever hon dock att det inte 

finns så stort utbud av filmer när det kommer till religion. Den uppfattningen delas även 

av Marie, som beskriver utbudet av filmer att använda i religionskunskapen som ”lite  

torftigt”, och Lena som beskriver utbudet som ”något snävare om man jämför med  

historia”. 

 

5.1.3 Ämnesövergripande och eget skapat material 

Flera av lärarna lyfter kopplingen mellan religionskunskap och historia och att det finns 

stora möjligheter att arbeta ämnesövergripande. Marie, Susanne och Lena reflekterar alla 

tre över möjligheten att arbeta ämnesövergripande med ämnena historia och religionskun-

skap. På skolan där Lena arbetar har eleverna som går i sexan en lärobok i religionskunskap 

medan undervisningen i fyran och femman är närmare sammankopplat med undervis-

ningen i historia och utgår från en lärobok i historia. I undervisningen tas religiösa  

händelser upp i ett historiskt sammanhang. Eleverna skapar sedan under arbetets gång en 

egen bok där innehållet är kopplat både till historia och religion.  

Då gör de också sin egen bok med faktasidor i och då ingår det ju också sidor om 

till exempel från asatro till kristendom. Så gör vi likadant sen när det är Vasatiden 

och med Gustav Vasa och bibeln som översattes till svenska. (Lena) 
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Även om kopplingen mellan undervisningen i historia och religionskunskap är något som 

flera av lärarna lyfter skiljer sig detta sättet att arbeta på från hur de andra arbetar. 

Vidare visar Lena även ett annat material som hon själv har skapat i form av ett rutsystem 

som används för att kunna jämföra och hitta likheter mellan världsreligionerna.  

Det är ju att jag tänker att man ska ha flera olika källor och sen om jag säger igen 

då det här rutsystemet det är ju då att jag känner inte riktigt att jag har hittat något 

sådant överskådligt material där man kan jämföra så då tyckte jag att det var bra att 

göra det själv. (Lena) 

Lena väljer alltså att gå ifrån läroboken och använda sig av alternativt material när hon 

arbetar ämnesövergripande med undervisning i historia. Hon upplever även ibland att hon 

saknar vissa typer av material, som exempelvis möjliggör för eleverna att få en överblick 

och kunna jämföra samma aspekter av olika religioner, och är då inte främmande för att 

skapa eget material. Även Satu och Peter berättar att de har arbetat med att eleverna får 

skapa eget material i religionskunskapsundervisningen men i form av filmatiseringar. Satu 

berättar att hon har låtit eleverna göra egna filmer när det kommer till områden som hon 

upplever inte tas upp så mycket i läroboken. 

Någon gång har jag, när det gäller fornskandinavisk religion… Då har de fått göra 

lite egna små filmer om någon gud och berätta och spexa till det och lite så där. Och 

det är ju det som det inte finns så mycket om. Då har de fått leta reda på fakta om 

gudarna och berättelser. (Satu) 

Att arbeta ämnesövergripande mellan historia och religionskunskap tycks vara ganska  

vanligt och många lärare talar om den möjligheten. Vidare skapar vissa lärare eget material 

till religionskunskapsundervisningen. Det görs bland annat av anledningarna att de upp-

lever att det inte finns tillräckligt med tillgängligt material eller tillräckligt bra material. 

 

5.2 Alternativt material för att skapa variation 

En annan vanlig anledning till att lärare använder alternativt material är för att skapa  

variation i undervisningen. Peter menar att variation behövs för att undervisningen inte ska 

bli tråkig.  

Man får inte blir slaviskt beroende av ett textmaterial för då blir man för statisk. Då 

kommer undervisningen med tiden blir tråkig för eleverna kommer att lära sig det 

här att det tuggas runt så man jobbar […] Det finns ju en, med tiden, inbyggd längtan 
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mot att vilja variera sig så man inte bara går tillbaka och kör samma race som man 

körde förra gången för då upplever man liksom själv att det blir tråkigt. Sen ibland 

upplever man ju att ”det här som jag gjorde nu det var ju inte så dumt. Det ska jag 

nog upprepa.” (Peter) 

Vidare lyfter lärarna även att de försöker variera undervisningen för att elever tillgodogör 

sig undervisningen på olika sätt och att de därför bör erbjudas olika typer av material. De 

lyfter även aspekter som handlar om att eleverna bör få möta olika källor för att kunna 

jämföra dem. Diskussion lyfts även som en viktig del av religionskunskapsämnet. I  

lärarnas resonemang om att eleverna bör få diskutera blir ett sociokulturellt perspektiv 

synligt då det visar på språkets viktiga roll i elevers lärande. Även deras användande av 

olika typer av alternativt material för att elever lär på olika sätt kan kopplas till att kunskap 

kan erhållas och skapas genom olika former av uttryck och språk. 

 

5.2.1 Elever lär på olika sätt 

”Alltså varför ska man ha variation? Jo därför att barn lär olika.” (Peter). De flesta av 

lärarna nämner att de använder olika typer av material som ett sätt att möjliggöra att så 

många elever som möjligt kan tillgodose sig undervisningen. Satu menar att hon försöker 

variera materialet som används i undervisningen för att eleverna tar in information på olika 

sätt. ”Vissa läser sig till det andra måste verkligen se det”. Denna tanke delas av flera av 

lärarna, bland annat av Peter.  

Rör man sig inom den övertygelsen att ju bredare jag är kring ett och samma  

budskap så landar det ju mer hos alla. Någon kanske bara kommer ihåg det den såg 

med ögonen, någon kanske bara förstod det den gjorde med händerna. Någon  

förstod bara när den spelade Jesus vad det handlade om. Så där kan jag känna att… 

alltså läromedel hit och dit. Det är ett komplement bland olika lärstilar. (Peter) 

Peter återkommer flera gånger under samtalet till att man som lärare alltid bör utgå från 

hur eleverna lär sig bäst och utifrån det välja metod och material. Vidare menar han att de 

elever som har en god studieförmåga ofta har lätt att förhålla sig till texter och diskussioner 

medan elever med begränsat ordförråd och begränsad begreppsuppfattning kan bli hjälpta 

av fysiska hjälpmedel som dramatiseringar, bilder och filmer. Han ser det som ett sätt att 

exempelvis göra begrepp mer konkreta och synliga än vad de är om eleverna bara tar till 

sig dem genom att läsa texter. Han menar även att man bör variera sin undervisning för att 

den inte ska bli tråkig. ”Det är en banal sak som påverkar motivation […] Jobbar man på 
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samma sätt jämt även att man vet att det ger framgång så ger det till slut inte framgång för 

det blir tråkigt.” Samtidigt är han tydlig med att man alltid måste veta varför man varierar 

undervisningen och inte ”varierar för varierandets skull”.   

 

Lena ser film som ett bra sätt att variera undervisningen och att nå så många elever som 

möjligt. Hon lyfter att alla elever lär sig bäst på olika sätt och att det därför är bra att 

använda både film och texter i undervisningen. Detta är även något som Susanne lyfter 

under intervjun. 

Det sitter 22 elever här i klassrummet och alla har rätt att tillgodogöra sig  

undervisningen och det behövs göras på olika sätt. Så att visa film i religion eller 

film från grammatikbolaget för att visa på tempus, det är bara ett sätt att visa på 

kunskap på olika sätt. Så på så sätt är ju filmer jättebra! (Susanne) 

Vidare berättar Susanne att hon i sin undervisning i historia har använt längre filmer med 

mycket information som ett sätt att introducera ett arbetsområde. Hon beskriver det som 

ett sätt att ge eleverna en helhetsbild från början och ett sätt att introducera ett område på 

ett intressant sätt, för att sedan gå vidare till att fördjupa sig om delarna. Att använda film 

som alternativt material blir således även ett sätt att variera undervisningen, möta alla  

elever samt ett sätt att engagera eleverna. 

 

5.2.2 Jämföra och diskutera 

Några av lärarna berättar om att de använder alternativt material som utgångspunkt för 

diskussioner. Marie berättar att hon ibland använder bilder från läroboken som underlag 

för diskussioner. Lena använder ofta filmer som ett sätt att använda och jämföra flera olika 

källor. Hon berättar att hon, efter att de har sett en film, brukar återkoppla till eleverna och 

prata om vad de har lärt sig av att se filmen samt tala om filmen i relation till vad de har 

läst i läroboken. Vidare berättar Susanne att hon gärna använder diskussionsfrågor i  

religionskunskapsundervisningen då hon tycker att religion är ett tacksamt ämne att  

diskutera och att man genom diskussioner kan få med sig många av eleverna. ”Många 

tycker ju mycket och många har funderingar kring de här stora frågorna” (Susanne). Hon 

fortsätter med att reflektera över kopplingen mellan religionskunskap och skolans värdegrund. 

Alltså religion är ju ett sådant ämne där man kan ställa frågor. Hur vill jag vara som 

människa? Vad behöver jag för att trivas? Och hur blir jag en bra människa? Det 

handlar väldigt mycket om det här grundläggande. Man kan koppla det väldigt 
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mycket till vår värdegrund. Så diskussioner tycker jag är roligt att ha och där kan 

man ju fånga alla elever faktiskt. (Susanne) 

Lena berättar att hon under arbetsområdet som handlar om religionsetik själv skapar olika 

dilemmafrågor som eleverna får diskutera. Frågorna kan till exempel handla om solidaritet, 

jämlikhet samt rätt och orätt. Vidare berättar Lena att hon ibland även använder sig av 

tidningsartiklar som underlag för diskussion. Det kan vara artiklar som handlar om hög-

tider eller något annat som rör religion. Hon menar att det blir ett sätt att få med något 

dagsaktuellt om religion i undervisningen. Lena menar att eleverna uppskattar diskussioner 

och att några av eleverna, i utvärderingen av undervisningen, uttryckte att de skulle vilja 

diskutera mer på lektionerna och att de även skulle vilja diskutera kring när man pratar om 

religion i negativ bemärkelse. Peter lyfter också diskussionsaspekten av religionskun-

skapsämnet som viktig. Han berättar bland annat att han tycker om att tala om budskap när 

det exempelvis har kollat på en film eller läst en text. Han menar även på att läraren har en 

viktig roll när det kommer till diskussioner som handlar om religion och religiositet. 

Barn får komma med åsikter och får åsikter bemötta och där läraren då står för någon 

form av garant för ett öppet samtal där unga ändå ska ha klart för sig att det är din 

åsikt men den behöver inte vara sann för andra. Det där kan vara ganska spännande. 

(Peter) 

Vidare är digitalt material något som bland annat används för att jämföra och diskutera.  

Stina berättar även att hon använder sig av NE.se mycket i undervisningen och att det 

kommer användas när eleverna framöver ska skriva faktatexter där de också ska jämföra 

två religioner. Hon ser det som positivt att eleverna har möjlighet att använda fler källor 

än läroboken när det kommer till fakta och att de på så sätt även kommer kunna träna på 

att jämföra källor. Vidare har NE.se även använts som material i undervisningen för att 

visa på religioners utbredning i världen på en karta. Stina berättar att de bland annat har 

använt kartan för att visa på var i världen de olika religionerna och olika inriktningar  

dominerar samt visa var olika heliga platser ligger. Materialet har även använts som dis-

kussionsunderlag för att samtala kring varför olika religioner är större i vissa områden. 

Stina nämner att de till exempel har pratat om hur det kommer sig att judendomen endast 

dominerar i Israel samtidigt som det finns ungefär lika många judar, sett till antal, i USA. 
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5.3 Alternativt material engagerar och motiverar 

En vanlig anledning till att lärare väljer att använda alternativt material är för att motivera 

och engagera eleverna. Det görs på olika sätt och med hjälp av olika typer av material. Av 

resultatet framgår att lärare dels använder sig av berättelser och upplevelser (5.3.1), studie-

besök eller besök utifrån (5.3.2) samt elevers egna erfarenheter av religion som resurs i 

undervisningen (5.3.3). Även här blir ett sociokulturellt perspektiv på lärande synligt då 

lärarna gärna använder material som möjliggör för eleverna att samspela med sina klass-

kamrater men även med andra. 

 

5.3.1 Berättelser och upplevelser 

Att använda berättelser och att skapa upplevelser för eleverna i undervisningen är något 

som flera lärare berättar om under intervjuerna. Susanne berättar att hon under vårterminen 

har samarbetat med Bibeläventyret, som är ett projekt som drivs av Svenska Bibelsäll-

skapet och ett samarbete mellan skolor och kyrkor. Vid tre tillfällen kom så kallade  

”bibel-äventyrare”, som är personer som har gått en instruktörsutbildning hos Svenska  

bibelsällskapet. De byggde upp olika ”rum” i klassrummet som föreställde olika platser 

där gamla testamentet utspelar sig. Genom berättande, lekar, rörelser, drama, rim och  

raplåtar fick eleverna lära sig om gamla testamentet. Personerna från bibeläventyret hade 

med sig eget material och de hade kopplat innehållet till läroplanen och kursplanen i relig-

ionskunskap. Susanne berättar vidare om upplevelsen av bibeläventyret: ”Det sättet är ju 

ett annat sätt än att sitta och läsa i boken. De får ju samma kunskaper och samma infor-

mation fast på ett roligare sätt.” (Susanne)  

 

Även Marie talar om att hon gärna använder upplevelser och berättelser i undervisningen. 

Hon berättar att hon har arbetat med att dramatisera olika berättelser och sägner från olika 

religioner, vilket är något som flera av de andra lärarna också har gjort. Lena berättar att 

de har gjort dramatiseringar i samband med det ämnesövergripande arbetet med historia 

och religionskunskap. Eleverna har fått dramatisera historiska händelser och hon berättar 

att religion och olika religiösa symboler och personer förknippade med religion har  

gestaltats genom dessa dramatiseringar. Susanne berättar att de arbetar med dramatise-

ringar då de bland annat håller i ett julspel varje jul för skolan. Vidare ser Peter dramatise-

ringar som ett bra sätt att befästa kunskap och göra undervisningen mer konkret. ”Ett barn 
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som har spelat Jesus kommer ju aldrig glömma det.” (Peter)   

 

Att, genom olika typer av material, involvera olika sinnen i undervisningen är något som 

flera av lärarna lyfter. Marie menar att religionskunskap är ett ämne med goda förutsätt-

ningar att förmedla berättelser och att leva sig in i dem och hon anser att det är ett bra sätt 

att få eleverna engagerade. Vidare beskriver Marie ytterligare tankar om att använda  

upplevelser och sinnen i undervisningen: 

Jag tycker att undervisningen blir mer effektiv och de [eleverna] kommer ihåg och 

lär sig mer om de får använda fler sinnen. Så brukar jag tänka. När vi jobbade med 

buddhism tog vi till exempel in lite olika rökelser i klassrummet. (Marie) 

Lärare använder sig således av olika typer av material för att engagera eleverna samt göra 

undervisningen mer konkret. Detta görs bland annat genom att låta eleverna möta olika 

berättelser och genom att skapa upplevelser.  

 

5.3.2 Studiebesök och besök utifrån 

Hälften av lärarna berättar att de har gjort studiebesök eller bjudit in människor för att 

representera och tala om religioner. De lärare som inte har gjort studiebesök är positiva till 

det men har av olika anledningar inte gjort det. De övergripande skälen till att de inte har 

gjort studiebesök tycks vara att de upplever att det inte finns tid till det eller att det inte 

finns så stort utbud av olika samfund i området.  

 

Marie har varit på studiebesök med sina elever i kyrkan och hon tycker att om möjligheten 

finns så ska det tas tillvara på. Hon tycker att det är ett bra konkret sätt för eleverna att få 

se de platser, föremål och begrepp som de har läst och pratat om i skolan. Vidare talar även 

Marie om att det finns begränsade möjligheter när det kommer till vilka samfund som kan 

besökas då det endast finns kristna samfund i närheten. Susanne har, som tidigare nämnt, 

bjudit in Bibeläventyret till klassrummet och hon har även gjort studiebesök med sina  

elever. Hon berättar att de har god kontakt med den lokala kyrkan och att de även försöker 

komma iväg på något studiebesök till andra religioners heliga rum så som moské, tempel 

eller synagoga men att det inte alltid går att få till. Susanne menar att hon gärna tar hjälp 

utifrån genom studiebesök eller besök till klassrummet och att det finns många människor 

som gärna vill ta emot eleverna vid studiebesök och även komma till skolorna och berätta 

om de får frågan. Hon ser det som ett bra material som kan komplettera den undervisningen 
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som hon själv bedriver. ”Man använder ju dem för att tillgodogöra sig lite grann”  

(Susanne). I samtalet kring studiebesök berättar Susanne även om att hon upplever det som 

att det har varit diskussioner kring huruvida skolor ska göra studiebesök till religiösa  

platser. Vidare uttrycks en viss oro över hur föräldrar kan tänkas reagera: 

Skolan har ju svängt mycket där med. Hur mycket ska vi ta med eleverna in i de här. 

Man kan få väldiga reaktioner från föräldrar. Nu har ju skolan svängt tillbaka så att 

nu ska det ju ändå vara okej att bedriva undervisning som det faktiskt är. Men det 

kan också ses som lite påtryckningar. Det är lite känsligt. Kan vara. Man vet inte 

vilka reaktioner man får. (Susanne) 

Även Lena, som berättar att hon inte har gjort så många studiebesök, nämner hon att det 

kan vara lite känsligt och svårt att göra studiebesök men i hennes fall handlar det om att 

hon upplever en viss oro över huruvida eleverna kommer respektera att platserna är heliga 

för vissa personer.   

 

I samband med samtalet om studiebesök lyfter Peter en aspekt som han tycker är viktig när 

det kommer till alternativt material generellt men främst när det kommer till studiebesök 

eller om det ska komma någon från ett samfund eller liknande till skolan: förförståelse. 

Gå inte på ett studiebesök utan förförståelse. Jag skulle vilja säga att om man  

exempelvis som nu när vi ska börja jobba med islam. Då bör filmer och studiebesök 

och sådana former av alternativt material komma i slutet därför att då har du för-

hoppningsvis fått en förförståelse. Många använder ju sådana material som någon 

form av ”förrätt” för att skapa intresse. Min erfarenhet är att det är tvärtom. Går du 

på ett studiebesök i en moské och du kan inte ett smack om det, då blir det  

ointressant. Då bryr du dig inte. (Peter) 

Han menar att studiebesök och besök utifrån av olika slag blir meningsfulla genom att 

eleverna har en god förförståelse. Genom att de är bekanta med begrepp och liknande kan 

det göra att eleverna kan befästa kunskaper på ett annat sätt än om de kommer helt oförbe-

redda. Peter bygger vidare sitt resonemang med att han är ute efter att eleverna får en 

”aha-upplevelse” och att den upplevelsen blir mer påtaglig om de har något att stå på och 

känner igen sig i sådant som de har pratat om innan ett besök.  

Jag kan ta som ett exempel jag har jobbat i samhällskunskap med lagar och rätt i 

samhället och sådana bitar och då har vi gjort en del studiebesök hos polis och hov-

rätt och då har de varit korvstoppade när de kommer dit och då tycker de att det är 
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jättekul för då känner de att de är med i matchen. Vi hade ju poliser här exempelvis. 

De höll på i tre timmar. Det tog inte slut för ungarna kände liksom att de fattade och 

poliserna var så skickliga att sänka sig till deras nivå. Och det hade aldrig fungerat 

om vi hade börjat med det. Då hade de ju bara frågat om pistoler och sådant.  

Arbetssättet är ofta avgörande utifrån vilket material du ska använda.  (Peter) 

Detta resonemang går även att applicera på undervisning i religionskunskap då det även 

där kan vara av vikt att eleverna har en god förförståelse exempelvis i samband med ett 

studiebesök till en helig plats eller vid ett besök från en person från ett religiöst samfund. 

På så sätt kan de relatera det som sägs och det de ser till något och delta med mer  

engagemang. 

 

5.3.3 Elevers erfarenheter  

Att använda elevers erfarenheter som en resurs i undervisningen är något som alla lärare 

menar att de gör och ser positivt på. Peter tycker att man ska använda elevers erfarenheter 

om man har möjlighet till det och han upplever att religionskunskapsundervisningen har 

gynnats av den mångfald som finns i dagens samhälle.  

Om jag har lyssnat rätt mot marken så är det ju så att det har hänt mycket i  

religionsundervisningens status de senaste åren. Om man backar till när jag var 

yngre hade religionsämnet en ganska grå stämpel. […] Det var inget spännande. Det 

var i stort sett att få reda på vad man inte får göra. Men nu med den påtagliga  

invandringen så är det ju så att många av de här eleverna. De lever så nära sin  

religion så de är så engagerade i de här frågeställningarna som många svenska barn 

inte är i närheten av och det väcker ju ett intresse hos de här barnen. (Peter) 

Även Marie berättar att hon försöker utgå från eleverna så mycket som möjligt i undervis-

ningen men att möjligheten att använda elevers erfarenheter varierar beroende på hur  

elevgruppen ser ut. En uppfattning, som delas av flera av lärarna, är att hur mycket man 

får ut av att använda elevers erfarenheter beror på hur mångfalden i elevgruppen ser ut.  

Första året som jag var här, det är ju snart fyra år sedan, då hade jag en sådan otrolig 

förmån för att i klassrummet det året hade jag en buddhist, flera katoliker,  

protestanter såklart och muslimer och vi skulle läsa om världsreligionerna. Så då 

kunde jag ju plocka in elevernas erfarenheter just i det arbetsområdet. (Marie) 

Vidare berättar hon att eleverna fick ta med sig och visa olika föremål och fick berätta för 

varandra om de olika religionerna. Vid något tillfälle hade några elever till exempel med 
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sig bönemattor och visade upp dem och berättade om hur det går till när de använder dem. 

Satu har arbetat på liknande sätt och berättar att hon låter eleverna berätta om sin religion 

om de vill det.   

 

Även Stina och Lena ser positivt på att lyfta elevers erfarenheter av religion i undervis-

ningen. Stina beskriver att hon upplever att de elever som identifierar sig som religiösa 

”växer” när de får dela med sig av sina kunskaper och upplevelser. Hon berättar att det 

finns en del elever i klassen med arabisk bakgrund som inte har varit i Sverige särskilt 

länge. Hon berättar att de har haft svårt för att hänga med i undervisningen och att  

exempelvis svara på frågor som de arbetar med i religionskunskapsundervisningen. Hos 

dessa elever har hon märkt en stor skillnad på självförtroende och engagemang nu när de 

för tillfället arbetar med Islam, som är något som de är väl bekanta med. Vidare berättar 

hon att några elever till exempel har berättat om när de har varit i Mecka och att de har gått 

runt Kaba. Lena menar att elevernas egna erfarenheter och reflektioner kring religion ofta 

bidrar till en bredd i undervisningen och hon menar att det ofta uppstår diskussioner inom 

klassens ramar som kan leda till att eleverna får olika infallsvinklar och på så sätt kan 

reflekterar över olika religioner i relation till varandra.   

 

En aspekt som Peter lyfter i samband med samtalet om att använda elevers erfarenheter är 

vikten av att man som lärare är opartisk och är tydlig med att man kan tänka och tro olika. 

Han menar att det ibland kan uppstå i diskussioner om vad som är rätt och fel och att man 

i de stunderna har en viktig roll som lärare. 

Man ska ju också som lärare förmedla det vetenskapliga synsättet. Det står ju i läro-

planen. Du ska ju inte premiera bibelord, bibeltrogna. Så att det viktiga är ju att 

förmedla till barnen att det här är en tro. Vissa tror på det andra tror på något annat. 

Vad som är sant är det ingen av oss som någonsin kommer veta. Men där är ju ofta 

inte barnen. De tror ju att det är sant för att det står ju skrivet och mamma och pappa 

har sagt det och då är det ju så. (Peter) 

Elevernas egna erfarenheter av olika religiösa platser, personer och ritualer blir således en 

tillgång och ett material som kan användas i undervisningen för att skapa variation, göra 

undervisningen elevnära samt att motivera och engagera både de elever som delar med sig 

av sina erfarenheter men även för de elever som lyssnar. Det är dock av stor vikt att man 

som lärare har ett opartiskt förhållningssätt samt att man inte låter diskussioner gå överstyr 
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6. Diskussion 

I avsnittet diskuteras studiens metod och resultat. Inledningsvis diskuteras val som har 

gjorts för studiens datainsamling och analys och hur det kan ha påverkat studiens resultat 

(6.1). Vidare diskuteras vissa delar av studiens resultat i relation till tidigare forskning 

(6.2). Slutligen ges förslag på framtida forskning kring området (6.3).  

 

6.1 Metoddiskussion 

Flera val har gjorts under studiens gång som kan ha påverkat det insamlade materialet och 

således även studiens resultat. Studiens syfte och frågeställningar formulerades innan data-

insamlingen genomfördes. Dessa utgjorde en grund till den intervjuguide, och de frågor, 

som användes under intervjuerna. Detta innebar att det var möjligt att under intervjuerna 

belysa aspekter som var viktiga för att uppfylla studiens syfte, vilket är positivt för studiens 

resultat. Samtidigt är det möjligt att andra viktiga aspekter kan ha missats på grund av 

forskningsfrågornas formulering. Dock har frågorna omprioriterats under studiens gång 

och en av frågorna har formulerats om under analysen av materialet då två av frågorna från 

början var snarlikt formulerade.   

 

Även urvalet kan ha påverkat studiens resultat. Två olika kommuner har valts, dels av 

bekvämlighetsskäl men även för att få en viss bredd till studien då det är möjligt att det 

material som lärare har möjlighet att använda skulle kunna se olika ut i olika kommuner, 

särskilt när det kommer till möjligheten att göra studiebesök samt att använda sig av  

digitalt material i undervisningen. Två av lärarna arbetar på samma skola. Det är möjligt 

att det kan ha påverkat resultatet eftersom utbudet av tillgängligt material och sättet de 

använder det på skulle kunna vara snarlikt. Möjligheten att flera av lärarna arbetar på  

liknande sätt och använder samma typer av material finns dock oavsett om de arbetar på 

samma skola eller inte och det är inte nödvändigtvis negativt för resultatet. Lärarna som 

har deltagit har olika lång arbetslivserfarenhet, vilket är ytterligare en aspekt av urvalet 

som jag ser som positivt för studiens resultat då det är möjligt att lärares erfarenhet av att 

undervisa kan påverka deras användning av alternativt material. Studiens urval består av 

fem kvinnor och en man vilket ger en något bredare representativitet än om urvalet endast 

bestod av kvinnor. Det hade dock kunnat vara önskvärt att ha fler män representerade för 
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att få en ökad representativitet och möjligtvis kunnat vara intressant om det hade gått att 

se skillnader i hur kvinnor och män resonerar kring att använda alternativt material i under-

visningen. 

 

Genom intervjuerna har lärarna haft möjlighet att resonera kring deras användande av olika 

typer av material på ett utvecklat sätt. Det har även varit positivt att jag har haft möjlighet 

att ställa följdfrågor för att exempelvis förtydliga en fråga som ställdes. Även detta har 

bidragit till mer utvecklade svar än vad som hade varit möjligt om studien hade haft en 

kvantitativ metod som exempelvis enkätfrågor. Vidare skulle ett alternativt lämpligt till-

vägagångssätt, som hade kunnat vara positivt för studiens resultat och dess tillförlitlighet, 

kunnat vara semistrukturerade intervjuer i kombination med observationer. Då hade det 

varit möjligt att först observera vilket material lärare använder i autentiska undervisnings-

situationer för att sedan under en intervju låta lärarna resonera kring sin användning av 

alternativt material. Att genomföra studien på detta vis hade dock troligtvis krävt att antalet 

deltagande lärare hade behövts begränsats något. Observationerna hade dessutom endast 

kunnat visa vilket material lärare använder under enstaka lektioner, på grund av tidsbrist. 

Således hade även resultatet begränsats. Genom de semistrukturerade intervjuerna har en 

mer fördjupad bild av lärares användning av alternativt material kunnat genereras. 

 

Jag har tidigare genomfört en litteraturstudie som delvis berörde ämnesområdet (Hilding 

& Westerlund, 2017). Det kan ha påverkat vad jag fick syn på under intervjuerna och hur 

jag tolkade lärares beskrivningar av hur och varför de använder alternativt material i under-

visningen. Samtidigt kan min tidigare erfarenhet av ämnesområdes ses som positivt då det 

kan ha bidragit med en djupare förståelse för ämnet och även varit en hjälp i att besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Vidare kan även min egen uppfattning om vad alterna-

tivt material kan vara, samt mina egna uppfattningar om hur alternativt material kan och 

bör användas i undervisningssammanhang, undermedvetet, påverkat hur jag har ställt  

frågor samt skrivit fram resultatet.   

 

Fokus för denna kvalitativa studie har varit att få en fördjupad bild av lärares användning 

av alternativt material i religionskunskapsundervisningen. Sex lärare har deltagit i studien 

och resultaten kan därför inte ses som generaliserbara, vilket inte heller är fokus för de 

flesta kvalitativa studier. Istället kan resultatet för denna studie användas för att få en för-

djupad bild av hur de lärare som har deltagit använder alternativt material samt hur det 
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möjligtvis skulle kunna vara för andra lärare som undervisar i religionskunskap i årskurs 

4 – 6. Vidare är det även möjligt att vissa delar och resonemang som framkom i resultatet 

kan vara relevanta även för andra ämnen än religionskunskap. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Som lärare möter man elever med olika bakgrund och erfarenheter. En viktig aspekt som 

framkommer i resultatet är att man genom att använda olika typer av material kan skapa 

variation i sin undervisning och på så sätt möta elevers olika sätt att lära sig. Detta stämmer 

överens med vad Olivenstam (2006) anser om vikten av att erbjuda olika representationer 

och verktyg. Att bemöta elevers olikheter och att som lärare tillgodose elevers olika behov 

återfinns i läroplanen och skrivelserna om att skolan ska erbjuda en likvärdig utbildning. 

”Undervisningen ska anpassas till varje elevs förutsättningar och behov. Den ska främja 

elevernas fortsatta lärande och kunskapsutveckling med utgångspunkt i elevernas bak-

grund, tidigare erfarenheter, språk och kunskaper” (Skolverket, 2018, s.6). Undervisningen 

bör således anpassas efter eleverna för att ge dem de bästa möjliga förutsättningarna för att 

ta till sig undervisningen. Det kan göras genom varierade arbetsformer och varierat 

material med eleverna i åtanke. Lärarna i studien är medvetna om detta och tycker att det 

är viktigt att variera både metod och material för att möta elevernas olika behov och förut-

sättningar. Detta framkom även av Skolverkets (2006) rapport.   

 

Vidare tycks läroboken ses som något av en trygghet av flera av lärarna. Peters tankar om 

att lärares erfarenhet har betydelse för hur bekväm man är med att gå ifrån läroboken  

stämmer med vad Rymarz och Engebretsons (2005) studie visar. Det blir även tydligt i 

samtalet med Stina, som har arbetat kortast tid som lärare. Hon tycks utgå från läroboken 

och lärarhandledningen i ganska stor utsträckning i sin undervisning. Samtidigt finns det 

en uttryckt trygghetskänsla över att använda en lärobok hos andra av lärarna, trots att de 

har lång erfarenhet som lärare. Som Susanne till exempel, som trots sin långa erfarenhet 

av att undervisa menar att hon ibland kan känna sig styrd av läroboken i religionskunskap. 

Resultatet för denna studie tyder alltså inte på att lärares användning av läroböcker i under-

visningen är särskilt kopplat till deras erfarenhet av att undervisa. Det tycks snarare handla 

om hur de känner för ämnet och deras eget intresse av det. Även detta stämmer överens 

med Rymarsz och Engelbrektsons (2005) tankar om att läroböcker kan utgöra en trygghet 
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och vara positivt för lärares självförtroende oavsett hur lång erfarenhet de har av att under-

visa i ämnet. Liksom lärarna i Anderströms (2017) studie tycks lärarna som deltagit i min 

studie utgå från läroboken i olika stor utsträckning men alla kompletterar läroboken med 

alternativt material.    

 

Att lärare förlitar sig på läromedel (Skeie, 2017) tycks således stämma i viss utsträckning 

då de flesta använder en lärobok som utgångspunkt i sin undervisning. Min tolkning av 

lärarnas inställning till läroböckerna är att de känner sig trygga med innehållet då de ofta 

är utformade efter styrdokumenten. Dock använder de inte läroböcker helt oreflekterat utan 

det finns en medvetenhet om att ett läromedel i form av en lärobok inte alltid är helt  

komplett och inte alltid kan tillgodose allt som de vill att deras undervisning ska innehålla. 

De tycker alltså inte att man kan förlita sig enbart på läroboken utan de söker alternativt 

material som komplement, i likhet med lärarna i Anderströms (2017) studie. Stina och 

Susanne talar om att de ofta använder alternativt material som ett sätt att fördjupa eller 

förenkla det som läroboken tar upp. I likhet med det som framkommer i Skolverkets (2006) 

rapport används läroboken ofta som utgångspunkt och kompletteras sedan med alternativa 

material som ett sätt att fördjupa eller konkretisera lärobokens innehåll.  

 

En aspekt av resultatet som jag finner intressant är att Lena inte använder en lärobok i 

religionskunskap när hennes elever går i årskurs fyra och fem. Att arbeta ämnesövergri-

pande tillsammans med historia på det viset tycker jag visar på att man som lärare har 

möjlighet att styra över hur man formar sin egen undervisning och att man inte behöver 

känna sig bunden till en lärobok. Dock kräver det att man är väl insatt i läroplanen och att 

man ser till att det ena ämnet inte tar över på bekostnad av det andra samt att man ser till 

att eleverna verkligen får möjlighet att visa de kunskaper de ska i båda ämnena. Jag tänker 

att det exempelvis kan finnas en risk att historia blir ämnet som får större plats och att 

religionskunskapsämnet blir ett mindre inslag som kopplas ihop med historiska händelser 

då och då. Det är även möjligt att bilden av att religion och religiositet är förlegat och 

gammaldags, som eleverna i Skeies (2017) studie uttrycker det, förstärks om man främst 

lyfter religion ur ett historiskt perspektiv. I Lenas fall verkar dock religion och religiositet 

lyftas på fler sätt bland annat då de läser om världsreligioner och arbetar med etik och 

moral.  

  

Ur ett sociokulturellt perspektiv är språket det viktigaste verktyget för att lära och utvecklas 
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(Säljö, 2014; Imsen, 2006) och genom att använda material som diskussionsunderlag ges 

eleverna möjlighet att samspela med varandra. Att ta in tidningsartiklar, som Lena  

berättade att hon ibland gör, tycker jag verkar vara ett bra sätt att lyfta diskussionerna till  

aktuella händelser och frågor som har med religion att göra. Vid sådana diskussioner tänker 

jag att man som lärare även har möjlighet, och bör, prata med eleverna om källkritik. En 

aspekt av diskussioner i klassrummet som framkommer i resultatet handlar om lärarens 

roll. I likhet med vad Lund Johannesen (2010) säger om att läraren är ansvarig för att skapa 

ett tryggt klassrumsklimat nämner Peter att eleverna måste ha möjlighet att dela sina åsikter 

men att läraren är ansvarig för att bemöta elevernas åsikter utan att ta någons sida och att 

samtalet ska vara öppet. Även detta sätt att tänka stämmer överens med hur dialoger kan 

ses på ur ett sociokulturellt perspektiv (Imsen, 2006). Genom att diskutera och föra dialog 

utifrån olika typer av material får eleverna möjlighet att lära i samspel med andra och  

läraren finns där som stöd. Susanne talar om religionskunskap i relation till skolans värde-

grund. Den ska genomsyra allt i skolans verksamhet och jag tänker att värdegrunden kan 

vara extra viktig när det kommer till diskussioner om religion och religiositet. Det är en 

del av skolans uppdrag att främja förståelse för andra människor samt att ingen ska bli 

kränkt, bland annat på grund av religiös tillhörighet (Skolverket, 2018). I diskussioner om 

religion och religiositet är det är det därför viktigt med just öppna diskussioner och läraren 

har ett stort ansvar i att se till att ingen elev kränker någon annan. Lärarens roll och värde-

grunden är även betydande när det kommer till att använda elevers egna erfarenheter av 

religion och religiositet som resurs i undervisningen.  

 

Alla lärare som deltog i studien är positiva till att använda elevers erfarenheter som en 

resurs i undervisningen och alla berättar att de har gjort det. Återigen blir det sociokultu-

rella perspektivet synligt då lärarna gärna knyter an undervisningen till elevers erfarenheter 

(Imsen, 2006). Den oro som Bakker et al. (2011) beskriver kan finnas hos lärare över att 

skapa klyftor i klasser samt att elever som är religiösa ska känna sig utpekade uttrycks inte 

alls hos de lärare som deltog i min studie. Dock behöver det inte betyda att de inte inser att 

den risken finns. Lärarna lyfter mest de positiva aspekter som de ser med att använda  

elevers erfarenheter och jag håller med dem om att det kan vara positivt både för eleverna 

som väljer att dela med sig av sina erfarenheter såväl som de elever som får lyssna. Lena 

ser det till exempel som ett sätt för eleverna att få syn på olika perspektiv, vilket liknar det 

Halvarsson Britton (2014) menar med att elever kan få en ökad förståelse för variationer 

inom religioner genom att få möta olika sätt att leva inom en religion. Att låta elever delge 
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sina erfarenheter blir även ett sätt att göra undervisningen elevnära vilket jag tror kan vara 

motiverande. Den tanken blir även synlig i Stinas sätt att se på saken och i hur hon upplever 

att elevers självförtroende kan påverkas positivt genom att de får dela med sig av sina 

erfarenheter. Samtidigt är lärarens roll återigen viktig för att se till att ingen känner sig 

utpekad eller utsatt. Det kan till exempel hända att man hamnar i diskussioner om rätt och 

fel och där elever tycker olika. Då är det av stor vikt att läraren finns där för att motverka 

att någon blir kränkt, vilket även lärarna nämner och reflekterar över i detta sammanhanget.  

 

Något som är intressant att lyfta när det kommer till studiebesök och besök från försam-

lingar och liknande är att det främst görs i samband med undervisning om kristendomen. 

De lärare som har varit på studiebesök har främst gjort det i kyrkor. Flera av dem utrycker 

att de gärna skulle vilja göra studiebesök i synagogor, moskéer och tempel men de menar 

att det är svårare att få till på grund av tillgänglighet. Något som jag fann intressant som 

flera lärare lyfte i samtalen om studiebesök är att det har varit något kontroversiellt och att 

åsikterna om huruvida man ska göra studiebesök till religiösa platser har varierat över tid. 

Det tycks finnas några orosmoment när det kommer till att göra studiebesök som bland 

annat handlar om reaktioner från föräldrar eller att eleverna inte ska vara respektfulla. Även 

Halvarsson Britton (2014) lyfter att det kan finnas risker med studiebesök men dessa  

handlar mer om att förstärka fördomar och att det som sägs ska uppfattas som sanningar. 

Jag tänker att det är just sådana risker som är grunden för den oro som lärare kan känna 

inför att göra studiebesök eller bjuda in religiösa personer till klassrummet. Återigen blir 

det tydligt att läraren har en viktig roll i att ha ett neutralt förhållningssätt och vara tydlig 

med att man kan tro olika saker. För att kunna undvika dessa risker och orosmoment tänker 

jag att det är oerhört viktigt med förförståelse och efterarbete, vilket även Halvarsson  

Britton (2014) nämner. Peter talar om förförståelse och jag tycker att hans tankar går att 

applicera på undervisning i flera ämnen. Genom att ge eleverna tillräckligt med förförstå-

else får de en annan upplevelse än om de inte har någon förförståelse. De kan troligtvis 

ställa mer reflekterande frågor och förhoppningsvis vara både mer öppna och respektfulla 

samtidigt som de kan vara källkritiska.  
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6.3 Framtida forskning 

Denna studie har riktat sig mot lärares användning av alternativt material. Det hade varit 

intressant att genomföra en studie där elevernas perspektiv på olika typer av material hade 

undersökts. En aspekt som lyfts i studien är till exempel studiebesök. Det skulle även 

kunna vara intressant att undersöka hur eleverna upplever det att göra studiebesök till  

religiösa byggnader och platser. Den tidigare forskning som har lyfts fram i studiens  

bakgrund (se 3.3), har ett elevperspektiv och är studier som är genomförda på gymnasiet. 

Det skulle därför även kunna vara intressant att se hur elever i årskurs 4 – 6 upplever sådana 

situationer. Vidare hade det kunnat vara intressant att genomföra en längre observations-

studie för att få en fördjupad bild av lärares användning av alternativt material i praktiken, 

exempelvis hur lärare använder sig av filmer i undervisningen samt hur för- och efterarbe-

tet med olika typer av material ser ut. I en sådan studie är det möjligt att aspekter som inte 

blev synliga i denna studie framkommer. Vidare hade det kunnat vara intressant att  

fördjupa sig i möjligheten att arbeta ämnesövergripande med religionskunskap.  
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Intervjuguide 

Tema/central frågeställning Förslag på frågor 

Lärarens bakgrund 

 

- Vad har du för utbildning i grun-

den? 

- Hur länge har du arbetat som lä-

rare? 

- Hur länge har du undervisat i relig-

ionskunskap? 
Generella frågor 

 

F1: Vilket material, utöver läroboken, an-

vänder lärare i sin religionskunskapsun-

dervisning? 

 

 

F2: Hur beskriver lärare sin användning 

av alternativa material i religionskun-

skapsundervisningen? 

 

 

F3: När och på vilket sätt väljer att lärare 

att gå utanför läroboken? 

 

- Används en lärobok i undervis-

ningen? Vilken? 

 

- Vad tycker du om läroboken och 

dess innehåll? 

 

- Hur väljer du ut material till under-

visningen?  

 

- Används annat material än lärobo-

ken i undervisningen? Vilket? (Ge 

ex. film, musik, andra texter, studiebe-

sök, representanter från religionen) 
 

- Om inte – Hur ser du på möjlig-

heten att göra det, hur skulle du 

vilja använda annat material? 

 

- Av vilka skäl väljer du alternativt 

material? 

 

- Hur/På vilket sätt används alterna-

tivt material? 

 

- Upplever du att du har möjlighet 

att använda annat material än läro-

boken i undervisningen?  

Berätta/ på vilket sätt? 

 

- I vilka sammanhang tenderar du 

att gå utanför läromedlet/lärobo-

ken? Varför? 

Vilket innehåll handlar det om? 

 

Avslutning 

 

Har du något du vill tillägga? 
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     Informationsbrev        
Mitt namn är Frida och jag studerar min sista termin till grundskolelärare med inriktning 

mot årskurs 4-6 på Jönköping University. Nu har arbetet med vårt slutliga examensarbete 

börjat. Det område som jag har valt att undersöka är religionskunskapsundervisning. Syf-

tet med min undersökning är att genom att intervjua lärare undersöka vilket material, utö-

ver läroboken, lärare använder i sin religionskunskapsundervisning och på vilket sätt det 

använder dem.  

 

Jag kommer att ha en intervju med dig som lärare som är ca 45 min lång. Under intervjun 

kommer ljudupptagning ske och jag kommer föra anteckningar. 

 

Det är viktigt att du som lärare är medveten om att jag utgår från de forskningsetiska 

principerna i min undersökning. Det innebär att alla uppgifter i undersökningen är konfi-

dentiella och att de kommer att hanteras med största varsamhet, för att obehöriga inte ska 

få del av uppgifterna. Likaså kommer insamlad data endast användas för den här under-

sökningen. För att skydda alla deltagares identitet kommer alla namn på lärare och skola 

ersättas med fiktiva namn. Det är frivilligt att delta i undersökningen och man kan när 

som helst välja att inte längre vara med.  

 

För att undersökningen ska kunna genomföras behövs ert samtycke. Därför kommer jag 

vid intervjutillfället be er att fylla i ett formulär, som även är bifogat med detta doku-

ment.  

 

Om ni har några frågor eller funderingar får ni gärna höra av er till mig på följande mai-

ladress: hifr1595@student.ju.se 

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar, 

Frida Hilding 
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                  Samtyckesblankett 

Jag har informerats om undersökningen och tagit del av de forskningsetiska principerna 

som följs i undersökningen. Jag godkänner mitt deltagande i undersökningen. 

 

Jag är medveten om att: 

 

• Det är frivilligt att medverka i undersökningen och att deltagandet när som helst 

kan avbrytas. 

 

• Materialet kommer enbart användas till att genomföra den här studien. 

 

• Intervjun kommer att dokumenteras i form av ljudinspelning och anteckningar. 

 

• Alla uppgifter om skola och deltagare är skyddade och konfidentiella. 

 

 

      JA, jag samtycker till att delta i studien. 

 

       NEJ, jag samtycker INTE till att delta i studien. 

 

 

 

 

__________________________                             _________________________ 

Lärarens namn                                                          Datum 

 

 

___________________________ 

Underskrift lärare 


