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Förord 
Ett stort tack till Anders Karlsson, den erfarna religionskunskapsläraren/rektorn som hjälpte 

mig formulera konceptet från början. Tack till LTU Språkverkstadens Rune Westerlund för 

stöd med akademiskt skrivande och moralisk uppmuntran under rapportens utveckling. Ett 

stort tack även till mina kollegor Bill Gruffman med språkgranskning, Nitesh Saha med 

diagrammen och Sudarshan Norrbjörk med sidlayout.  

Abstrakt 
This study reports a series of lectures with the didactic experiment of introducing high school 

religious studies students to focused readings of specific, randomly chosen passages from the 

central scriptures of several major world religions. The study addresses the question whether 

or not the students’ evaluation of the readings indicates that this didactic technique fulfills a 

useful purpose in regard to the Swedish School Board’s knowledge requirements for the 

religious studies course. Teacher candidates are required to creatively test a didactic 

technique and this study explores therefore the little-known area of students’ reactions to 

direct exposure to religious narratives in their traditional contexts. Survey questioning of the 

student participants is juxtapositioned with the surveying of a larger test group. The value of 

the reading of religious narratives is examined in regard to secularization theory and its 

belief/knowledge dichotomy. The study indicates that the voice of traditional wisdom 

contained in religious narratives deserves further attention as a means to achieve the Swedish 

curriculum’s citizenship and erudition goals.  

Keywords: scripture, religions, religious studies, knowledge requirements, didactics, survey, 

measurement, standpoint, secularization, citizenship, belief  

Sammanfattning 
Denna rapport behandlar en lektionsserie med det didaktiska experimentet att introducera 

gymnasieelever till läsning av specifika, slumpmässigt utvalda berättelser från vissa 

världsreligioners urkunder. Rapporten tar upp frågan om elevernas värdering av läsningarna 

visar att tekniken fyller en funktion med avseende på Skolverkets kunskapskrav för 

Religionskunskap 1. Lärarkandidater är förpliktigade att utveckla en didaktisk teknik och 

därför lyfter denna rapport fram det föga utforskade området om hur elever upplever läsning 

av religiösa berättelser i deras traditionella kontext. Enkätundersökningar av elevdeltagarna 

korstabuleras med enkätundersökningar av en större kontrollgrupp. Värdet av att läsa 

religiösa berättelser granskas med avseende på sekulariseringsteorin och dikotomin 

tro/vetande. Rapporten beskriver att religiösa berättelsers röst med traditionell visdom 

förtjänar mer uppmärksamhet som ett medel att uppnå skolans demokrati- och 

kunskapsuppdrag.  

Nyckelord: urkund, berättelse, religioner, religionskunskap, kunskapskrav, didaktik, enkät, 

mätning, ställningstagande, kontrollgrupp, sekularisering, demokrati, vetenskap, tro  
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INTRODUKTION 
“Myths tell the tale of our deepest and most resonant human questions about 

life and death, our human experience and our glimpses of transcendence” (Eck, 2012, s. 45). 

Den amerikanska religionsvetaren Diana Eck betraktar myter som en viktig källa för att 

iakttaga mänsklighetens djupaste värderingar. Samtidigt framgår det i en artikel i Norrbottens 

Kuriren i sommaren 2017 att ungdomars populärkultur på senare tid har präglats av 

fascination för fiktioner om ”parallella världar” (”Boom i parallella världar”, NK, 23/08- 

2017). Trenden uppstod och florerar, enligt litteraturvetenskapsexperten Jerry Määttä, ”i 

samband med att naturvetenskap ’avförtrollade’ världen” (ibid.). Jag blev därför intresserad 

av att fånga ungdomarnas uppmärksamhet för religionskunskapsundervisning genom att 

under en lektionsserie experimentera med berättelser från religiösa urkunder. 

Syfte 

Syftet med utvecklingsarbetet är att med utgångspunkt i kunskapskraven för 

Religionskunskaps 1 mäta elevernas ställningstaganden/ståndpunkter om religiösa berättelser. 

Frågeställningar 

Bidrar studiens lektionsserie, och i sådana fall på vilket sätt, till att fler elever upplever att de 

känner till någon/några berättelser från religiösa urkunder efter lektionsserien? 

Förändras elevers ställningstaganden, och i sådana fall på vilket sätt, kring hur identitet kan 

formas i relation till slumpmässigt utvalda meningar och deras kontext ur fem 

världsreligioners urkunder?  

Vilken funktion fyller lektionsserien i förhållande till kunskapskraven i Religionskunskaps 

1:s kursplan? 

Bakgrund 

Det råder en allmän religiös språkförlust i Sverige, enligt religionsvetarna Majvor Ekberg och 

Jörgen Straarup i Den sorglöst försumliga kyrkan – belyst norrifrån. Språkförlustet är en 

verklighetsförlust och ”intressemortalitet” för ämnet religion om eleverna inte lär sig att 

tillgodogöra sig mytens kulturella innebörd (Ekberg & Straarup, 2012, s. 11). Jonas Lindberg 

skriver nyligen i en Ledare i Kyrkans tidning att religion inte bara är till för att möta ”de 

andra”: ”Svenskar behöver precis som alla andra människor i världen tillgång till ett 

existentiellt språk för att hantera livets djupaste frågor” (Lindberg, 2017). Efter systematisk 

undersökning målar Ekberg och Straarup upp en dyster pedagogisk bild av församlingen 

”Bottneå” som den undersökta Luleå stift-församlingen fiktivt kallas i Den sorglöst 

försumliga kyrkan:  

[D]en offentliga skolan avlägsnat sig från kristendomsundervisning, och kyrkan har inte byggt 

upp ett eget sätt att förmedla innehållet i kristendomen till nya generationer. Försumligheten har 

lett till okunskap inte bara om kristna trosföreställningar utan även om kyrkan som sådan.  

Religionskunskapslärare ska ha realistiska förväntningar på elevernas förkunskap för att 

effektivt börja förmedla nya lärdomar. Läroplanens syfte för ämnet religionskunskap 1 

föreskriver ”förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna 
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tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället” 

(Skolverket 2011a, s.137). Syftet siktar högt i förhållande till Ekberg och Straarups 

forskningsresultat. Undervisning som stärker ett ordförråd för existentiella funderingar fyller 

en viktig funktion för eleverna.  

 

Det framgår i kursplanen för Religionskunskap 1 att religionskunskap och vetenskap inte 

utesluter varandra. Samtidigt läser man i Praktisk lärarkunskap att debatten evolution kontra 

skapelseberättelser är ett ”kontroversiellt och känsligt ämne” (Långström & Viklund, 2006, s. 

178). Trots kontroversen föreskriver styrdokumentet att universums och livets ursprung ska 

diskuteras: 

Undervisningen [i religionskunskap] ska behandla olika uppfattningar om relationen mellan 

religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. I ämnet religionskunskap kan man 

spegla hur debatt och diskussion på området förs och kan föras, vilket inbegriper kritisk analys 

och granskning av olika argument och ståndpunkter. Ett exempel kan vara diskussion och 

analys i relation till skapelsetro eller kreationism och evolutionism. (Skolverket, 2011b) 

Det är läraren som axlar ansvaret för det didaktiska vad? frågan för ”de värderingar som 

ligger bakom urval och strukturering av undervisningens innehåll” (Sjöholm, Kansanen, 

Hansén & Kroksmark, 2011, s. 64). Ansvaret är dubbeltungt därför att ”samtidigt som något 

väljs uteslutes något annat” (Linnér & Westerberg, 2009, s.176).  Trots återgång från 

målstyrning tillbaks till centralstyrning i form av Skolverkets ämnesplan 

innehållsföreskrivning i Lgy11 läser vi ändå i Att undervisa är att välja att lärarens uppgift att 

tolka läroplan/ämnesplan för iscensättning av undervisning innebär att ”inte ens kursplanerna 

för enskilda ämnen är föreskrivande” (Linnér & Westerberg, 2009, s.177). För att lärandet 

ska bli optimalt behöver läraren interagera med eleverna på ett professionellt sätt som är 

personligt och individuellt för varje lärare i förhållande till varje enskild klass, något som 

ligger i linje med tanken med den didaktiska färdigheten. 

Den [allmänna didaktiken] vägleder och hjälper läraren att fatta ändamålsenliga beslut i 

organiseringen och genomförandet av undervisning. I sista hand syftar allmändidaktik till 

lärarens professionella utveckling och självförståelse och till ett förbättrat lärande hos eleverna. 

(Hansén & Forsman, 2011, s. 48) 

Lärarens ledarskap i klassrummet balanseras med elevinflytande med val av stoff och 

undervisningsmetoder så att ett optimalt lärande kan uppnås.   

Värdet av berättelsestudien  

Läsning av olika religiösa urkunder fyller en allmänbildningsfunktion. Under Lgy11:s rubrik 

”Grundläggande värden” beskrivs det att skolans värdegrund har ”förvaltats av kristen 

tradition”. Samtidigt ska undervisning vara ”icke-konfessionell”, enligt samma paragraf. Ett 

likvärdigt urval av kristna och olika religioners urkunder och berättelser försäkrar båda 

värden. Detta utesluter inte icke-religiösa livsåskådningar; sekulära föreställningar kan 

inkluderas till exempel, som alternativa förståelsehorisonter i förhållande till de religiösa 

berättelserna. I förhållande till religionskunskap, föreskriver kursplanen att eleverna får 

möjlighet att ”analysera texter och begrepp, kritiskt granska källor, diskutera och 

argumentera” (Skolverket, 2011a, s. 147). Urkunder från olika världsreligioner är värt att 
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fokusera på. Religionsvetare David Thurfjell skriver i Det gudlösa folket – De postkristna 

svenskarna och religionen (2015) att det finns anledning att anse ”att den utbredda bilden av 

det svenska samhället som avkristnat och sekulariserat är betydligt överdriven” (Thurfjell, 

2015, s. 37). Thurfjell menar att trots faktum att religionsundervisning i skolan har 

avkonfessionaliserats och Svenska kyrkan inte har lyckats fylla sin 

kristendomsundervisningsuppgift som folkkyrka har det svenska folket ändå en kluven 

inställning till religion: 

Konsekvensen av detta [att Svenska kyrkans representanter inte har lyckats göra sina röster 

hörda] är den kristendomsförnekande religionsattityd vi idag finner bland de postkristna, 

sekulära svenskar som firar påsk, vilar på söndagar, döper sina barn till Lukas och Anna, gifter 

sig och begraver sina döda i kyrkan och kanske till och med ber till Jesus ibland när det kniper, 

men som aldrig skulle drömma om att kalla sig själva för kristna. (ibid., s. 65–66) 

I det kyrkliga undervisningstomrummet fyller urkundsläsning en funktion. Trots 

sekularisering genomsyrar fortfarande Bibelns mytologi sedan ett millennium det svenska 

kulturarvet: ”Ingen annan litteratur (eller kulturyttring [än skolböckerna]), utom möjligen 

bibeln och psalmboken, har haft den ställningen [av att ha spelat en sådan stor historisk roll] i 

vårt land” (Långström & Viklund, 2006, s. 104). Det är dessutom sannolikt att 

religionsundervisning i skolan är det enda tillfället att religiösa urkunder kommer att läsas för 

många elever. Det bekräftas även i Praktisk lärarkunskap: 

Läroböcker fyller sedan länge en viktig funktion i olika utbildningssammanhang ... så är det lätt 

att inse att läroböcker dels är den mest lästa och spridda litteraturgenren i vårt land dels något 

som nästan alla måste läsa. For många är det också de ende böcker som de läser i 

livet. (Långström & Viklund, 2006, s. 101) 

Andra urkunder, Torah och Koranen till exempel, har haft och har fortfarande stor betydelse 

för religionens utövande i dialog och konflikt (Kessler, 2013, s. 76–77). Urkundsläsningen 

drar fördel av elevernas latenta kulturella kapital i form av familjaritet med religiösa myter. 

De flesta eleverna känner till exempel till berättelser som Adam och Eva. Fördjupning i 

berättelsernas kontext fungerar som stöd (på engelska: scaffolding) för eleverna enligt 

Vygotskijs socio-kulturella pedagogisk ”proximalzonsteori”, (på engelska: zone of proximal 

development), ofta förkortat ZPD (Säljö, R., 2014, s. 297–306). Elevens meningsskapande 

möjliggörs av lärarens meningserbjudande i Herbarts klassiska ”fostrande undervisning” 

(Kananen, Hansén, Sjöberg & Kroksmark, 2011, s. 35) som jämföras med Kupferbergs 

kreativt lärande - utforskande, approprierande, oförutsägbart, imaginärt och estetiskt.   Det 

kreativa lärandet stöds i sin tur av Olga Dysthes analysverktyg – dialogiciteten, mediering 

och organisering – som beskrivs som ”tre förutsättningar … för ett kreativt lärande och en 

meningsskapande process” (Linnér & Westerberg, 2009, s. 175–176). Urkundsläsningens 

värden är potentiellt många. 

Demokrati som tema  

Den kanadensiska filosofen Charles Taylor argumenterar i Multiculturalism: 

examining the politics of recognition att det är ett ”livsnödvändigt mänskligt behov” 

att erkänna minoriteters identitet (Taylor, 1994, s. 38). Taylor är kritisk till den 
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liberala synen att staten ska vara helt opersonlig och inte lägga sig i någon 

särpolitisk policy utan bara garantera att alla har lika rättigheter och samma värde. 

Taylor analyserar den idéhistoriska utvecklingen från Rousseau (d. 1778) och hans 

bidrag för jämlikhet och vidareutvecklingen. Sedan först vid Hegel (d. 1831) fick 

erkännandet en betydelsefull behandling. Taylor drar slutsatsen: 

[M]erely on the human level, one could argue that it is reasonable to suppose that cultures that 

have provided the horizon of meaning for large numbers of human beings, of diverse characters 

and temperaments, over a long period of time — that have, in other words, articulated their 

sense of the good, the holy, the admirable — are almost certain to have something that deserves 

our admiration and respect, even if it is accompanied by much that we have to abhor and reject. 

(ibid., 1994, s. 74 ) 

Taylor menar att allas lika värde inte utesluter att man ödmjukt erkänner specifika 

kulturer ”som under en lång period bildat förståelsehorisont för ett stort antal 

människor, karaktärer och temperament – som med andra ord har artikulerat deras 

känsla för det goda, det heliga, det beundransvärda – [och som] nästan säkert har 

något som förtjänar vår beundran och respekt, även om det är förenat med mycket 

som vi måste avsky och förkasta” (ibid., 1994, s. 74). Inkluderandet av olika 

kulturer innebär en spänning m.a.o. att delar av kulturen förtjänar respekt, samtidigt 

som andra delar kan ifrågasättas. Etnologen Ann Runefors gör också ett 

ifrågasättande av modernitetens frihetsideal liknande Taylors i SOU Utbildningens 

dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis med hennes ”Fostran till 

frihet? Värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande 

ordningar”. Däri skriver Runefors om skolans behandling av elever med utländsk 

bakgrund: ”[D]e grundläggande värdena får sätta gränser ... [för] vad det får finnas 

en mångfald av” (SOU 2006:40, s. 141). 

Skolans värdegrundsarbete kan med fördel betraktas som en process, hellre än en färdig 

produkt: ”Skolan är en miniatyr av det konfliktfyllda samhället och har en ypperlig möjlighet 

att undervisa eleverna i konstruktiv konflikthantering, vilket de kommer att behöva senare i 

livet som medborgare i ett demokratiskt politiskt system” (Nilsson, 2016, s. 165–166). Idealet 

är ”deliberativa förhandlingar” som Nilsson beskriver som ”samtal där skilda synsätt 

tydliggörs och olika argument ges utrymme, men med en strävan att komma överens och där 

den andra alltid respekteras” (Nilsson, 2016, s. 148). Observera att denna goda 

kommunikation ”inte får förväxlas med ett konsensusperspektiv som saknar konflikter och ett 

kritiskt förhållningssätt” (Sjöholm, Kansanen, Hansén & Kroksmark, 2011, s. 65–66). Jürgen 

Habermas och även Cleo Cherryholms med diskursiva praktiker (Cherryholms, 1982, s. 341) 

pläderar för ”den ideala samtalssituationen” (Stensmo, 2007, s. 268–269). Habermas 

analyserar ”livsvärden” – samhällssfär i arbete och familj kontra ”systemvärlden” – anonym 

marknads- och byråkratisfär. "Det moderna samhällets problem är, enligt Habermas, att 

systemvärlden koloniserar livsvärlden ... Det övergripande målet för skola och utbildning är, 

enligt Habermas, att eleverna skall bli myndiga ... kapabla att ta eget ansvar och tala för sig 

själva ... Skolans verksamhet skall utgöras av en ideal samtalssituation, där lärare och elever 

tillsammans (symmetriskt) reflekterar över sig själva och omvärlden" (ibid.).  Habermas 
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utesluter däremot inte religionskunskapens betydelse för den offentliga diskursen. 

Religionsvetare Willy Pfändtner skriver: 

Even Jürgen Habermas, previously an adherent to thoroughgoing secularism, has recently 

changed his view. In his conversation with Joseph Ratzinger, published as The Dialectics of 

Secularization (Ratzinger, & Habermas, 2005) and in the article “Religion in the Public 

Sphere” (Habermas, 2006) as well as in his contribution to the publication The Power of 

Religion in the Public Sphere (Butler et al., 2011) is he inviting [sic] religion to the domain of 

public communicative action, although he conceives of a translation of religious vocabulary 

into secular as a possible and necessary requirement. (Pfändtner, 2012) 

Diskussioner om livsfrågor är vitala ämnen för att eleverna ska kunna utvecklas till 

ansvarsfulla deltagare i det demokratiska samhället.  Lgy11: ”Det [religionskunskap] 

behandlar hur religioner och livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur 

människor formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella frågor” (Skolverket 2011a, 

s 137). Skolans värdegrundsarbete är en diskursiv process där religiösa berättelser stärker 

elevernas förberedelse för medborgarskap i ett mångreligiöst samhälle. Pedagogikprofessor 

Gunnar Berg, författare till Lärare som ledare – i och utanför klassrummet (2012) betonar 

skolans demokratiuppdrag: ”Det som vi inte får glömma är att det finns ett 

demokratiuppdrag. Jag vill hävda att det är det viktigaste uppdraget … Det är fundamentet 

som den svenska skolan vilar på” (Urskola, 2017b).  Läroplanens öppenhet innebär en 

”inbäddning av värdekonflikter” enligt Tomas Englund (Linnér & Westerberg, 2009, s.177). 

Elevernas utbildning ska fostra en etisk kompetens för demokratiskt medborgarskap i det 

svenska samhälle som är både mångkulturellt och präglat av ett kristet arv. Urkundsläsningen 

bearbetar värdegrunden i dagens samhälle från ett historiskt perspektiv. 

Läraryrket innebär ett arbete i demokratins frontlinje med bevarande av samhällets 

grundläggande värderingar … [A]tt alla lärare, inte minst lärare i religionskunskap är 

nyckelfigurer i arbetet för ett demokratiskt samhälle.  (Kittelmann Flensner, 2015, s. 299) 

Urkundsläsningen stärker vi-känslan eftersom det är en mångreligiös tematisk didaktik i 

religionskunskapsundervisningen. Det finns fördelar med religionskunskapsundervisning 

med en demokratisk tematiserande didaktik i jämförelse med att studera en religion efter den 

andra i ett paket som ”bidrog till att essentialisera religionerna och att kunskapen hade en 

kategorisk och absolut karaktär vilket innebar att nyanser och variationer inom de olika 

religiösa traditionerna tenderade att utelämnas” (Kittelmann Flensner, 2015 s. 297). Risken 

är då med kronologisk en-efter-den-andra- ”paketundervisning” att de olika religionerna 

isoleras som monoliter som huvudsakligen står i kontrast till varandra och bidrar till att 

eleverna tar ställning exklusivt till ”vi” eller ”dom”. Religionskunskapsundervisning ska 

uppmuntra inte bara tolerans utan även till respekt och erkännande. 

Den sekulära normen är stark i religionskunskapsklassrummet och det talas ofta om religion 

som ett fenomen från förgången tid. Det visar avhandlingen ”Religious Education in 

Contemporary Pluralistic Sweden” och ifrågasätter talet om religionskunskap som ett av de 

ämnen som starkast bidrar till tolerans, öppenhet och respekt. (Skolverket, 2016) 
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Som berättare av de tematiserade kontexterna i olika urkunder, fungerar läsningsseriens lärare 

som språkrör för miljontals anhängare av olika traditioner som sedan urminnes tider har 

uppfattat vad som är sant, vackert och betydelsefullt i deras respektive tider, platser och 

omständigheter. Att eleverna erbjuds möjlighet att skapa mening i olika teman med hjälp av 

religiösa berättelser är en värdefull prestation eftersom demokratiperspektivet värderar ”vi-

känslan”. Tematisering skapar en tryggare klassrumsmiljö i religionskunskapsundervisning 

för elever som identifierar sig med den ena eller den andra grupptillhörigheten, i och med att 

tematisering undgår kategoriska diskussioner om religioner som kan leda till en definiering 

av ”vi” och ”dom” (ibid.). 

Teori/tidigare forskning 

Backman, Gardelli, Gardelli & Persson definierar vetenskap i Vetenskapliga tankeverktyg: till 

grund för akademiska studier med ”demarkationskriterium” (Backman, Gardelli, Gardelli & 

Persson, 2012, s. 276). Med sin falsifikation kritiserade Karl Popper positivismens idé att 

bekräfta teorier. ”Djärva hypoteser” utsätts för motbevisningsförsök (ibid., s. 277). Thomas 

Kuhn kritiserade falsifikation som en inte helt rationell produkt av vetenskapsmannens 

psykologi (ibid., s. 280). I De vetenskapliga revolutionernas struktur myntar Kuhn begreppet 

”paradigms”, a term that relates closely to ”normal science”. By choosing it, I mean to suggest 

that some accepted examples of actual scientific practice – examples which include law, theory, 

application and instrumentation together – provide models from which spring particular 

coherent traditions of scientific research. (Kuhn, 1962/1996, s. 10) 

Paradigm är alltså en term som har mycket gemensamt med ”normal vetenskap”, några 

accepterade exempel ur verklig forskningsaktivitet – exempel som inkluderar lagar, teorier, 

tillämpningar och observationsutrustning tillsammans – fungerar som modeller som skapar 

speciella sammanhängande forskningstraditioner (Kuhn, 1962/2009, s. 22). Rådande 

uppfattningar inom det vetenskapliga samfundet utgör ett ramverk som blir ”det som 

huvudsakligen förbereder studenten för den kommande verksamheten inom den speciella 

forskningsgemenskap, där han senare ska verka” (ibid.). Peter Berger och Thomas Luckmann 

lyfter likaledes fram den sociala aspekten av kunskap i The Social Construction of Reality: 

It is our contention, then, that the sociology of knowledge must concern itself with whatever 

passes for “knowledge” in a society, regardless of the ultimate validity or invalidity (by 

whatever criteria) of such “knowledge”. And in so far as all human “knowledge” is developed, 

transmitted and maintained in social situations … we contend that the sociology of knowledge is 

concerned with the analysis of the social construction of reality. (Berger & Luckmann, 1966, 

s.15) 

Kunskap och till och med verkligheten är sociala konstruktioner, enligt Berger och 

Luckmann. Pseudovetenskap kännetecknas däremot av vissa typiska tecken såsom 

mångtydiga, vaga och stelnade teorier, handplockade exempel i stället för slumpmässiga 

urval, konfirmationspartiskhet, m.m. (Backman et al. 2012, s. 284–287). God vetenskap 

beskrivs å andra sidan:”[I]nom vetenskap använder man metoder på ett teoretiskt underbyggt, 

strukturerat och explicit sätt” (ibid., s. 293). Tillförlitlighet uppnås när data är exakta och inte 

olägligt påverkat under insamlingen. Validitet uppnås när data ”verkligen mätt det man avsett 
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att studera, att data faktiskt representerar det som undersökningen handlar om” (ibid., s. 295). 

Ett tydligt syfte formuleras kompakt med några få frågeställningar. Svaren på 

frågeställningarna ska kunna fungera som verktyg att uppnå syftet. Data måste samlas i på ett 

sätt som är rimligt för att komma i kontakt med det som studeras. ”Datainsamling är alltså i 

grund och botten ett sätt att skaffa rimliga premisser och argument för sina slutsatser” (ibid., 

301). För att vetenskapligt hantera data krävs stringens. ”Observationer är teoriberoende; att 

hur vi uppfattar vår omvärld beror på förutfattade meningar, teorier och grundläggande 

filosofiska antaganden, tidigare kunskap och erfarenhet, önsketänkande, o.s.v.” (ibid., s. 266). 

Studie av humaniora, till exempel religionskunskapsundervisning, utesluter inte vetenskapligt 

arbete. 

Vid bearbetningen av data finns nominaldata, ordinaldata, intervalldata och kvotdata. En 

skala avsedd att mäta ställningstagande – såsom skalan ”vet ej”, ”nej”, ”kanske”,” ja”, 

”definitivt” – bearbetar ordinaldata. Skalan visar en ordning i ett spektrum från ovetande till 

övertygelser utan tydliga intervaller. ”Ordinalskala kan bara rangordna värdena” (Stukát, 

1993, s. 29–30).  Tolkningsteori, hermeneutik, erkänner en förståelsehorisont som är 

en implicit och kontextberoendekunskap om och förståelse av världen … Vi tolkar vår 

omgivning utifrån grundläggande antaganden, bakgrundskunskap och redan tidigare formade 

trosföreställningar, teorier och önsketänkanden. (Backman et al., 2012, s. 324–325)    

De insamlade data ska slutligen härleda slutsatser genom till exempel deduktion, induktion 

eller abduktion. De olika processerna kan även komplettera varandra (ibid., s. 337). 

Deduktion innebär att ställa upp en hypotes, härleda testbara konsekvenser och sedan testa 

konsekvenserna. Induktiva slutledningar är förklaringar som ligger nära till hands för att 

rättfärdiga observationer. Abduktion används för data som inte direkt är observerbara: ”att 

givet en viss mängd data hitta och sluta sig till en teori som på bästa möjliga sätt förklara 

dessa data” (ibid., s. 335). Abduktiva slutsatser anses vara sammanhängande eller 

”koherentistiska”: 

Eventuellt kan ”stora cirklar”, som inbegriper alla våra trosföreställningar och där alla 

påståenden stödjer varandra, vara ett rimligt alternativ [för kunskapsrättfärdigande]. Teorin att 

rättfärdigande och slutligen kunskapskulle nås på detta vis brukar kallas för ”koherentism”. 

(ibid., s. 251)                                                                                                                                                                                                     

Abduktion passar för att dra slutsatser från min kvantitativa enkätundersökning. De olika 

kunskapskraven för religionskunskap 1 som de fyra enkätfrågorna omfattar utgör ”stora 

cirklar” som tillsammans stödjer slutledningen abduktivt.  

Tro kontra vetande, religion kontra vetenskap är dikotomier som religionskunskapsläraren 

måste förhålla sig till. ”Undervisningen ska vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet” (Skolverket 2011a, s. 5). I sin avhandling från 2012 om diskurser i 

religionskunskapsundervisning, Religious Education  in Contemporary Pluralistic Sweden 

upptäckte Karin Kittelmann Flensner en diskurs där sekularism präglat diskursen i 

religionskunskapsklassrummet: ”A secularist discourse has appeared in all classrooms, both 

when talking about religion in general, about specific religions and about ethics” (Kittelmann 
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Flensner, 2015, s. 107). Avhandlingen beskriver att i klassrummets sekulära dikotomi, tro 

kontra vetande, åtnjöt vetenskapen hegemoni:  

Religion and faith were in many cases constructed as contradictory and science was linked to 

articulations of facts, reality and truth …Through articulations about science related and 

compared to different aspects of religion, a religious interpretation of the world was constructed 

as less valid in relation to a scientific worldview. To question the supremacy of science was not 

possible. (Kittelmann Flensner, 2015, s. 125–129) 

Ett religiöst synsätt betraktas som inte giltig, eller åtminstone underlägset ett vetenskapligt 

synsätt. Från det postmoderna perspektivet ifrågasätts vetenskapsmännens nedvärdering av 

humanioras validitet. Jean-François Lyotard skriver i The postmodern condition: a report on 

knowledge: 

The scientist questions the validity of [the humanities’] narrative statements and concludes that 

they are never subject to argumentation or proof. He classifies them as belonging to a different 

mentality: savage, primitive, underdeveloped, backward, alienated, composed of opinions, 

customs, authority, prejudice, ignorance, ideology. Narratives are fables, myths, legends fit 

only for women or children. At best attempts are made to throw some rays of light in to this 

obscurantism, to civilize, educate, develop.  (Lyotard, 1984, s. 54)  

Urkundernas berättelser betraktas som omoderna från ett vetenskapligt perspektiv, menar 

Lyotard. Trots den vetenskapliga skepsisen om humanioras validitet, föreskriver Skolverkets 

Lgy11 kursplanen stringens för religionskunskapsundervisningen: ”Ämnet religionskunskap 

har sin vetenskapliga förankring främst i religionsvetenskapen men är till sin karaktär 

tvärvetenskapligt.” Religionsvetare David Thurfjell menar att religionsvetenskap inte har en 

egen teori utan lånar teorier från andra vetenskaper, främst beteendevetenskaper (föreläsning, 

Södertörns högskola, 30/09-2015).  

Fördjupning i berättelserna fungerar som stöd för eleverna enligt Vygotskijs socio-kulturella 

pedagogiska ”proximalzonsteori” (Säljö, R., 2014, s. 297–306). Eleverna bearbetar 

vardagliga ord såsom ”tro”, ”avbild”, ”förbund” m.fl. som får en mer abstrakt 

religionskunskaplig betydelse i urkundsläsningens ”mer formell skolorienterad och 

akademisk diskurs vilket har benämnts en akademisk rationell diskurs” (Kittelmann Flensner, 

2015, s. 292). Ett vetenskapligt språk erövras av eleverna med hjälp av urkundsläsningen.  

Även om ämnet är ickekonfessionellt och hämtar sitt innehåll från religionsvetenskap som 

söker att beskriva religionerna genom ett analytiskt utifrån-perspektiv, så behöver även ett 

inifrån-perspektiv förekomma i undervisningen för att göra innehållet begripligt. (ibid., 2015, s. 

295) 

Religionskunskapsundervisningen i den svenska skolan är icke-konfessionell. Ingen särskild 

religion favoriseras. Olika religioners inifrån-perspektiv uteslutes däremot inte, utan tvärtom, 

är de nödvändiga komplement till de olika utifrån-perspektiven.  Teorierna beskrivna ovanpå 

återkommer, åtminstone implicit, i avsnitt Diskussion.   
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Metod   

Val av metod  

Den vetenskapliga metoden för datainsamling beskrivs i Vetenskapliga tankeverktyg: till 

grund för akademiska studier. Backman et al. beskriver skillnaden mellan kvantitativa och 

kvalitativa undersökningar: ”[k]vantitativa går mer på bredden, medan kvalitativa går mer på 

djupet” (Backman, et al., 2012, s. 299).  Distinktionen mellan kvantitativ och kvalitativ 

metod problematiseras dock genom att det är  

[d]ata som är kvantitativa eller kvalitativa, men inte metoden … Trots att det finns problem 

med denna distinktion mellan kvantitativa och kvalitativa metoder så brukar man ofta tala om 

”kvantitativ forskning” och ”kvalitativ forskning”, liksom ”kvalitativ metod” respektive 

”kvalitativ metod”, och vi kommer därför att i stort ansluta oss till detta språkbruk. (Backman 

et al., 2012, s. 298–300)  

I den begränsade omfattningen av min vetenskapliga rapport om utvecklingsarbetet, väljer jag 

att fokusera på data med en kvantitativ metod. Jag drar fördel av en värdefull resurs jag har, 

nämligen kontakt med religionskunskapslärare i olika delar av Sverige som är beredda att be 

sina elever att delta i undersökningen. Trots att ämnet religionskunskap till naturen tillhör 

kategorin humaniora, menar jag att det kan vara intressant med en kvantitativ undersökning 

av många årskurs 3-religionskunskapselever i olika delar av landet som en jämförelse med 

mina egna VFU-elever i religionskunskap 1 på en gymnasieskola i Norra Sverige. Eftersom 

Backman et al. rekommenderar ”… [b]åde kvantiteter och kvaliteter, och kanske behöver 

man mer eller mindre av det ena eller andra” (ibid., 299–300) vore det idealiskt att 

komplettera det kvantitativa med en kvalitativ aspekt i min undersökning.  Jag bedömer dock 

att det finns risk att min begränsade undersökning skulle bli spretig om jag inte fokuserar på 

det kvantitativa, dvs. att genom enkäter mäta elevernas ställningstaganden i mitt 

utvecklingsarbete.   

Analysmetod 

Utgångspunkten för studien är kunskapskraven i kursplanen för Religionskunskap 1. 

Elevinflytande kultiveras genom att utvärdera elevernas upplevelser av hur kunskapskraven 

uppfylls i lektionsserien genom enkätundersökningar före och efter lektionsserien. Enkäten 

formulerades med fyra frågor som undersöker hur eleverna upplever kunskapskraven. Den 

första enkätfrågan, ”Känner du till någon berättelse från Bibeln, Koranen eller någon annan 

religiös urkund?” undersöker elevernas ställningstaganden till kraven att eleverna ska kunna 

redogöra för ”… likheter och skillnader mellan världsreligionernas människosyn och 

gudsuppfattningar … [och] deras kännetecken och uttryck historiskt” (Skolverket, 2011a, s. 

139). Den andra enkätfrågan, ”Kan identitet och existentiell mening skapas i relation till 

religiösa berättelser?” undersöker elevernas ställningstaganden till kraven att ”eleven [ska 

kunna] ge några exempel på hur identitet kan formas i relation till religion och livsåskådning” 

(ibid.). Den tredje enkätfrågan, ”Finns en relation mellan religiösa berättelser och 

vetenskap?” undersöker elevernas ställningstaganden till kraven att ”eleven [översiktligt kan] 

redogöra för olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap” (ibid.). Den 

fjärde enkätfrågan, ”Kan definitionen av ”det goda livet” (vad man äter t ex.) och samhällets 

policys för miljöhantering (på gott och ont) skapas av religiösa berättelsers föreställningar? 
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undersöker elevernas ställningstaganden till kraven att ”[e]leven för enkla resonemang om 

vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara” (ibid.). Till varje fråga erbjöds en skala med 

fem svar: Vet ej, Nej, Kanske, Ja, Definitivt. Data infördes i ett Excelprogram. Jag försäkrade 

mig om att eleverna förstod enkätfrågorna och svaren genom att muntligt ställa de aktuella 

enkätfrågorna till fyra slumpmässigt utvalda elever. Jag spelade in dessa och transkriberade 

sedan svaren (se Bilaga 3). 

Databearbetningen genomfördes genom att tårt- och stapeldiagrammen konstruerades med 

VFU-elevsvaren före och efter lektionsserien. Diagrammen korstabuleras, d.v.s. 

tårtdiagrammen som visar elevernas svar före respektive efter lektionsserien visas bredvid 

varandra. Ett stapeldiagram åskådliggör jämförelsen av elevernas positiva svar ”ja” och 

”definitivt” före och efter lektionsserien. VFU-elevernas svar jämföras med kontrollgruppens.  

 

Slutsatserna härleddes abduktivt i studiens diskussionsavsnitt där de förändringar i elevernas 

ställningstaganden som diagramjämförelserna indikerar diskuteras (se Backman et al., 2012, 

s. 334–335).   

 

Urval  

Fokus för studien är 32 VFU-elever vars ställningstaganden kring religiösa berättelser 

kommer att mätas med enkäter före och efter lektionsserien. För att få en referensram för 

mina VFU-elever som genomgår experimentet om urkundsläsningen jämför jag dem med en 

kontrollgrupp med flera hundra religionskunskapselever som inte genomgår experimentet. 

Erfarenhet av undervisning i Religionskunskap 1 gör det befogat att anta att kontrollgruppen 

inte genomgår en fördjupad urkundsläsning under religionskunskapsundervisningen. 

Metodkritik  

Backman et al. beskriver för- och nackdelar med enkäter på s. 304–307.  

En styrka hos enkäter är att man kan få stora mängder data, eftersom enkäter kan skickas till 

väldigt många … En fördel med frågor som har fasta svarsalternativ är att det är enkelt att 

jämföra de olika respondenternas svar på dessa. Det går också lätt att genomföra statistiska 

analyser med hjälp av dessa utan att behöva arbeta så mycket initialt med de data man har innan 

man gör den statistiska analysen. (ibid., s. 304–305)  

Med enkäter kan man samla in stora mängder data genom att samla enkäter från många 

respondenter. Med fasta flervalsfrågor är det relativt lätt att sedan jämföra svaren. Enligt 

studiens syfte är enkätfrågorna baserade på Religionskunskap 1:s kunskapskrav. Med 

enkätundersökningar kan jag med fördel relativt lätt med tårtdiagram statistiskt jämföra 

svaren från mina 32 elever före och efter lektionsserien med 319 motsvarande respondenter.  

Nackdelen med enkäter är distansen mellan forskaren och respondenten: ”[Distansen] kräver 

att respondenterna förstår frågorna på just det sätt man själv eftersträvar, att frågorna 

behandlar just det man vill, o.s.v.” (ibid., s. 305).  

Trots religionsvetenskapsämnets orientering mot humaniora, använder religionssociologer 

enkätundersökningar med fördel (se Ekberg & Straarup, 2012, s. 196–204). En undersökning 
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om religionskunskapselevers ståndpunkter med en välformad enkät kan således vara ett 

intressant experiment. Att tolka data insamlade för en statistisk undersökning kräver 

stringens. Staffan Stukát skriver i Statistikens grunder att en korrelation kan konstateras ”om 

en företeelse (t.ex. en egenskap) har med en annan företeelse att göra” (Stukát, 1993, s. 43). 

Objektivitet och vetenskapliga metoder krävs således för datainsamling, men benämningen 

insamling ger sken av att data är helt oberörda av inhämtningsprocessen. ”Data are 

representations of whatever it is that we more directly perceive, and, as such, data are human 

constructions” (Gardelli, 2016, s. 83). Benämningen ”dataproduktion” beskriver bättre de 

komplicerade urval, observationer och kontrollmekanismer som ofrånkomligt 

operationaliseras i insamlingen av primär empiri.  

 

Etiska överväganden  

I enlighet med Vetenskapsrådets forskningsetiska principer i God forskningssed informerade 

jag informanterna att jag utför en vetenskaplig undersökning. Jag försäkrade dem att deras 

identitet skyddas genom anonymisering. Informanterna var mina årskurs 3-elever på 

gymnasienivån som inte är en obligatorisk skolform. Eleverna informerades dessutom att det 

var frivilligt att delta i undersökningen och att deras deltagande kunde avbrytas när helst de 

så valde. 

Genomförande  

Under vårterminen 2017 konstruerade jag en enkät med fyra flervalsfrågor om elevernas 

kunskaper om religiösa berättelser. Efter vissa överväganden valde jag bort en del av 

kursplanens mer komplicerade begrepp från enkätfrågorna såsom ”socioekonomisk 

bakgrund”, ”några normativa etiska teorier och modeller” m.m. Som första steg gjorde jag en 

pilotenkät med 21 SO-elever i årskurs 8 på en högstadieskola i Luleå under en 

religionskunskapslektion (se Bilaga 1). Eleverna besvarade frågorna och sedan försäkrade jag 

mig om att de förstod enkäten genom diskussion. Jag minskade dock flervalssvarsskalan till 

fem svar genom att stryka det sjätte svaret ”Jag kan förklara”. Eftersom det förekom endast 

två ”Jag kan förklara”-svar av de 84 eleverna i pilotundersökningen, bedömd jag att svaret 

var överflödigt.  Efter pilotprovet med grundskoleleverna drog jag slutsatsen att enkäten 

fungerade som verktyg för undersökningen av gymnasiereligionskunskapseleverna (se Bilaga 

2).  

För att kartlägga ingångsdata gav jag enkäten med de fyra flervalsfrågorna innan 

lektionsserien till mina VFU-elever. Efter lektionsserien gav jag eleverna enkäten igen. 

Enkätsvaren infördes i ett Exceldokument och tårtdiagram konstruerades för att visa 

spridningen av elevernas svar. Härvid korstabuleras tårtdiagrammen för ingångs- och 

utgångsdata. När slutet av vårterminen 2017 närmade sig bad jag sju religionskunskapslärare 

i tre landskap att be deras elever att skriva enkäten, två lärare i Norrbotten, två i Jämtland och 

tre i Dalarna. Min avsikt var att dessa enkäter skulle tjänstgöra som en kontrollgrupp för att 

jämföra med mina egna elevers enkäter efter den avslutade lektionsserien. Jag skulle jämföra 

mina elevers resultat med denna kontrollgrupp bestående av 319 årskurs 3-elever från 

Norrbotten, Jämtland och Dalarna. Elever som började religionskunskap 1 lämnade in 219 

enkäter och elever som avslutade religionskunskap 1 lämnade in 110 enkäter.  
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För att försäkra mig om att eleverna förstod enkätfrågorna, ställde jag frågorna muntligt till 

fyra slumpmässigt utvalda VFU-elever och spelade in svaren. Jag transkriberade sedan 

inspelningen (se Bilaga 3). Med ”slumpmässigt utvalda” menar jag att jag bad eleven som 

råkade vara den första som den dagen kom att svara på enkäten. Detta gjorde jag vid tre 

tillfällen; en elev tillfrågades i början av lektionsserien, en i mitten och två i slutet.  

Vid det första lektionstillfället diskuterade vi vad en existentiell livsfråga är. Vi tittade även 

på ett kort avsnitt från UR där idéhistoriker Ronny Ambjörnsson lyftade fram en 

livsfrågediskussion från Umeå folkrörelsesarkiv (Urskola, 2017a). Sedan formulerade och 

skrev eleverna ner en egen eller påhittad fråga (se Bilaga 4). I fortsättningen bad jag vid varje 

lektionstillfälle en elev att vara volontär till att slumpmässigt välja en mening från en av de 

fem uppställda urkunderna från olika världsreligioner. Tillsammans med eleverna kom vi på 

mitt förslag överens om att urkunderna som eleven fick välja mellan var Bibeln (inklusive de 

fem första Moseböckerna som utgör den judiska Torah), Luthers lilla katekes, Koranen och 

Bhagavad Gita (den hinduiska urkunden som även inkluderar den buddhistiska cirkulära 

tidsuppfattningen och begreppet nirvana). Först valde eleven en av urkunderna. Sedan slog 

eleven upp en sida och pekade med fingret på en specifik mening. Jag noterade noggrant 

sidan och meningen.  

Till nästa tillfälle hade jag skrivit in meningen i en PP-bild och förberedde mig att ytterst 

kortfattat, dvs. på fem minuter berätta urkundens kontext med avseende på hur religioner och 

livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur religiösa människor som 

upplever en mening med urkunden formulerar och förhåller sig till etiska och existentiella 

frågor. 

Vid nästa lektionstillfälle började jag undervisningspasset med att visa PP-bilden med den 

utvalda meningen och passande bilder av personligheter och omständigheter i frågan. Till 

exempel valde en elev Nya testamentet och ett avsnitt från Paulus Hebreerbrevet 10.28. Till 

nästa lektionstillfälle hade jag läst in mig i kontexten och konstruerade en PP-bild (se Figur 

A.) 
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Hebreerbrevet 10.28
Den som överger Moses lag 

måste utan försoning dö, 
om två eller tre vittnar 
mot honom. Hur mycket 

hårdare straff förtjänar då 
inte den som trampar 
Guds son under sina 
fötter, vanhelgar 
förbundsblodet, genom 
vilket han har blivit 
helgad …

Paulus 
(5 e.Kr-67 e.Kr.).

Paulus avrättning

De tidiga kristna var svårt förföljde!
Varför blir religion så viktig?

Kristi återkomst

 

 

Figur A: exempel på en lektionsserie PP-bild med illustrationer av en citerad urkundsmening 

Bilden visar den utvalda meningen, ”Den som överger Moses lag måste utan försoning dö, 

om två eller tre vittnar mot honom. Hur mycket hårdare straff förtjänar då inte den som 

trampar Guds son under sina fötter, vanhelgar förbundsblodet, genom vilket han har blivit 

helgad …” Bilder av Paulus, hans avrättning och Kristi återkomst inkluderades i PP för att 

kontextualisera den citerade meningen tillsammans med min kommentar, ”De tidiga kristna 

var svårt förföljda!” I slutet av min berättelse, lyftades frågan fram, ”Varför blir religion så 

viktig?” att de tidiga kristna identifierade sig med Kristendomen så fullständigt att de var 

beredda att vara martyrer för trons skull. Allra sist, uppmuntrade jag eleverna att 

kommentera, ställa frågor och diskutera.  

En viktig förutsättning när jag planerade lektionerna är att tiden är en bristvara i ämnet 

religionskunskap. Skolverkets Kerstin von Brömssens referat av Karin Kittelmann 

Flensners Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden beskriver 

religionskunskapslärarnas utmaning: ”Ett konkret praktiskt hinder som medförde svårigheter 

att nå alla de mål som återfinns i kursplanen/ämnesplanen som många av lärarna tog upp var 

den tid som står till kursens förfogande” (Skolverket, 2016). En översikt av kursens centrala 

innehåll uppnås genom ett slumpmässigt urval i mångfalden av de olika religionernas 

urkunder. Samtidigt uppnås en fördjupande insikt genom fokus på en specifik elevvald 

mening och tillhörande kontextberättelse i den elevvalda urkunden. Både översikt och insikt 

uppnås härvid trots ett starkt begränsat tidsutrymme på fem minuter av lektionstiden. Att 

eleverna ges möjligheten att begripa den utvalda meningens kontext är oumbärlig för att 

begripa meningen. Som språkhistorikern Rune Westerlund formulerar det,”’[e]n mening skall 

ha mening’! M.a.o. kan en mening ha substans först om man känner till vad den föregående 

meningen var” (R. Westerlund, personlig kommunikation, 04 december 2017). Experimentet 
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går ut på att undersöka om fem minuter räcker för att med sammanhang berätta för eleverna 

om innehållet i en mening i en religiös urkundskontext. 

RESULTAT 

Dataanalys  

Bearbetandet av data genomfördes genom att tårt- och stapeldiagrammen konstruerades med 

elevsvaren före och efter lektionsserien. Diagrammen korstabuleras, d.v.s. tårtdiagrammen 

som visar elevernas svar före respektive efter lektionsserien visas bredvid varandra. Ett 

stapeldiagram åskådliggör jämförelsen av elevernas positiva svar ”ja” och ”definitivt”. 

Tolkning av svaren ”kanske”, ”nej” och ”vet ej” utelämnas här för eventuell kvalitativ 

undersökning senare. En liknande korstabulering för kontrollgruppen visas successivt för 

varje fråga. Kontrollgruppen antas inte ha genomgått någon omfattande fördjupning i just 

urkundsläsning under religionskunskapsundervisningen.  Gruppens data fyller således 

funktionen av en allmän referensram för VFU-elever som har studerat specifika berättelser 

och deras kontext under urkundslektionsserien.  

Lektionsserien bestod av 14 olika elevutvalda avsnitt från de olika urkunderna: sex från 

Torah, två från Nya testamentet, två från Koranen, två från Bhagavad gita och två från 

Luthers lilla katekes. Således täckte lektionsserien urkunderna från fem världsreligioner om 

vi antar att både hinduism och buddism representeras av Bhagavad Gita. Tårtdiagram för 

VFU-elevernas enkätsvar och sedan kontrollgruppens visas för de respektive frågorna. Till 

vänster visas VFU-elevernas svar före lektionsserien och till höger visas svaren efter 

lektionsserien. På liknande sätt visas kontrollgruppens svar till vänster innan de genomgick 

Religionskunskap 1 och till höger efter. Under varje korstabulering finns ett stapeldiagram 

som åskådliggör en jämförelse av elevernas positiva svar, d.v.s. ”ja” och ”definitivt”, före och 

efter lektionsserien. 
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Figur 1a. Diagramjämförelse av VFU-elevernas svar till fråga 1 före (till vänster) och efter 

(till höger) lektionsserien 

 

Jämförelsen av VFU-elevers fråga 1-svaren visar en ökning från 56 till 79 procentenheter i de 

positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått urkundsläsningen (till 

höger) i förhållande före lektionsserien (till vänster). Det är en ökning med 23 

procentenheter. 
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Figur 1b. Diagramjämförelse av kontrollgrupp elevernas svar till fråga 1 före (till vänster) 

och efter (till höger) religionskunskapsundervisningen 

 

Jämförelsen av kontrollgruppelevernas fråga 1-svaren visar en ökning från 64 till 74 

procentenher  i de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått 

religionskunskap 1 (till höger) i förhållande till 64 procentenheter före kursen (till vänster). 

Det är en ökning med 10 procentenheter.  

Kontrollgruppens positiva svar till fråga 1 ökade med 10 procentenheter, medan VFU-

elevernas positiva svar till fråga 1 ökade med 23 procentenheter. Skillnaden är 13  

procentenheter. 
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Figur 2a. Diagramjämförelse av VFU-elevernas svar till fråga 2 före (till vänster) och efter 

(till höger) lektionsserien 

 

 

Jämförelsen av VFU-elevernas fråga 2-svar visar en ökning från 25 till 45 procentenheter  i 

de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått lektionsserien (till 

höger) i förhållande till 25 procentenheter före lektionsserien (till vänster). Det är en ökning 

med 20 procentenheter. 
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Figur 2b. Diagramjämförelse av kontrollgrupp elevernas svar till fråga 2 före (till vänster) 

och efter (till höger) religionskunskapsundervisningen 

 

Jämförelsen av kontrollgruppelevers fråga 2-svaren visar en ökning från 28 till 36 

procentenheter  i de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått 

religionskunskap 1 (till höger) i förhållande till 28 procentenheter före kursen (till vänster). 

Det är en ökning med 8 procentenheter.  

Kontrollgruppens positiva svar till fråga 2 ökade med 8 procentenheter, medan VFU-

elevernas positiva svar till fråga 2 ökade med 20 procentenheter. Skillnaden är 12 

procentenheter.  
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Figur 3a. Diagramjämförelse av VFU-elevernas svar till fråga 3 före (till vänster) och efter 

(till höger) lektionsserien 

 

 

Jämförelsen av VFU-elevers fråga 3-svaren visar en minskning från 25 till 17 procentenheter 

i de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått lektionsserien (till 

höger) i förhållande till 25 procentenheter före lektionsserien (till vänster). Det är en 

minskning med 8 procentenheter.  
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Figur 3b. Diagramjämförelse av kontrollgrupp elevernas svar till fråga 3 före (till vänster) 

och efter (till höger) religionskunskapsundervisningen 

 

Jämförelsen av kontrollgruppelevers fråga 3-svaren visar en ökning från 9 till 19 

procentenheter  i de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått 

Religionskunskap 1 (till höger) i förhållande till 9 procentenheter före kursen (till vänster). 

Det är en ökning med 10 procentenheter. 

Kontrollgruppens positiva svar till fråga 3 ökade med 10 procentenheter, medan VFU-

elevernas positiva svar till fråga 3 minskade med 8 procentenheter. Skillnaden är 18 

procentenheter. 
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Figur 4a. Diagramjämförelse av VFU-elevernas svar till fråga 4 före (till vänster) och efter 

(till höger) lektionsserien 

 

Jämförelsen av VFU-elevers fråga 4-svaren visar en minskning från 34 till 24 procentenheter 

i de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har genomgått lektionsserien (till 

höger) i förhållande till 34 procentenheter före lektionsserien (till vänster). Det är en 

minskning med 10 procentenheter.  
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Figur 4b. Diagramjämförelse av kontrollgrupp elevernas svar till fråga 4 före (till vänster) 

och efter (till höger) religionskunskapsundervisningen 

 

Jämförelsen av kontrollgruppelevers fråga 4-svaren visar en förhållandevis mindre ökning 

från 22 till  26 procentenheter i de positiva svaren ”ja” och ”definitivt” efter att eleverna har 

genomgått religionskunskap 1 (till höger) i förhållande till 24 procentenheter före kursen (till 

vänster). Det är en ökning med 4 procentenheter. 

Kontrollgruppens positiva svar till fråga 4 ökade med 4  procentenheter, medan VFU-

elevernas positiva svar till fråga 4 minskade med 10 procentenheter. Skillnaden är 14 

procentenheter. 
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På fråga 1 skiljer sig förändringen av VFU-elevernas och kontrollgruppselevernas svar med 

14 procentenheter. På fråga 2 skiljer förändringen sig med 12 procentenheter. På fråga 3 

skiljer förändringen sig med 18 procentenheter. På fråga 4 skiljer förändringen sig med 14 

procentenheter. 

DISKUSSION  

Backman et al. diskuterar metoder för datainsamling, bearbetande och slutsatsdragande: 

Nu har vi sett exempel på hur man kan samla in och bearbeta data. En relevant följdfråga blir 

då: ”Vad gör man med alla dessa data?”. Data är rimligtvis bara intressanta om vi kan dra 

någon slutsats utifrån dem. (Backman et al., 2012, s. 332) 

När man drar slutsatser finns det risk att ”[v]i tolkar vår omgivning utifrån grundläggande 

antaganden, bakgrundskunskap och redan tidigare formade trosföreställningar, teorier och 

önsketänkanden” (ibid., s. 325). Thomas Kuhn kritiserade Karl Poppers falsifikation som 

irrationell eftersom vetenskapsmännens psykologi, menade Kuhn, spelar en väsentlig roll i 

bildandet och förkastande av teorier. Vetenskapens paradigm bildas socialt och styr 

forskningen mot en allmänvetenskapligt accepterad riktning.  

Abduktion betyder ”att givet en viss mängd data hitta och sluta sig till en teori som på bästa 

möjliga sätt förklarar dessa data” (ibid., s. 335). Med försiktighet hävdar jag abduktivt att det 

är intressant ur tre aspekter av resultatet: 

1. VFU-elevernas ökande antal positiva svar på fråga 1 och 2 

2. VFU-elevernas minskande antal positiva svar på fråga 3 och 4 

3. De konsekventa skillnaderna mellan VFU-elevernas och kontrollgruppens svar på 

alla 4 frågorna 
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Ur skolans kunskaps- och demokratiuppdrags perspektiv analyserar jag resultatet av frågorna 

1 och 2 i punkt 1 och resultatet av frågorna 3 och 4 i punkt 2. Sedan integrerar jag resultaten 

med en analys för alla 4 frågorna i punkt 3. 

1. Det ökande antalet positiva svar på fråga 1 och 2 indikerar elevernas upplevelse av 

förändring i deras kännedom om religiösa berättelser och hur religion kan påverka identitet, 

med avseende på religiösa berättelser. Förändring är ett nödvändigt villkor för lärande 

(Linnér & Westerberg, 2009, s. 183).  Eleverna valde urkunder från den kristna traditionen 

fyra gånger, den muslimska traditionen två gånger, de indiska traditionerna två gånger och 

den judiska traditionen sex gånger. Fördjupning i berättelsernas kontext fungerar som stöd 

för eleverna enligt Vygotskijs socio-kulturella pedagogiska ”proximalzonsteori” (Säljö, R., 

2014, s. 297–306). Ett vetenskapligt språk i Vygotskijs mening erövras när eleverna möter 

och bearbetar religionsbegrepp som, till exempel budskap, hängivenhet, avbild, katekes, 

förbund, brahman, välsignelse, förhållningssätt m.m. Resultatet indikerar att 

urkundsläsningen kan fylla en funktion i skolans kunskapsuppdrag.  

Eleverna valde berättelser från Torah oftare än någon annan urkund. Uppmärksamhet för den 

judiska traditionen är ett aktuellt exempel på urkundsläsningens relevans för skolans 

demokratiuppdrag. I skrivande stund går många människor i Stockholm på en 

”kippavandring” för att visa solidaritet med de judiska församlingarna i Stockholm, 

Göteborg och Malmö som under veckan har haft sina synagogor utsatta för antisemitiska 

attacker (SR, 2017). Björn Wiman skriver dessutom om attackerna i DN: ”Om vi ska 

undvika den raka kurs mot avgrunden som vi just nu håller måste vi bejaka snarare än 

motarbeta religionens roll i människors liv” (Wiman, 2017). Det svenska samhällets 

internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna ställer höga krav på 

människors förmåga att leva med och inse de värden som finns i en kulturell mångfald 

(Skolverket, 2011a, s. 5). Ett annat relevant exempel på urkundsläsningens 

demokratirelevans var att en elev valde en berättelse om den tidiga muslimska, kvinnliga 

ledaren Rabia (d. 801). Trots att Rabia beskrevs som en attraktiv och åtråvärd kvinna, 

avböjde hon giftermålsanbud eftersom hon inte vill låta någon eller något locka bort henne 

från hängivenheten och den totala förpliktelsen mot Gud. Det är två exempel hur resultatet 

på fråga 1 och 2 indikerar att skolans värdegrund för respekt, solidaritet och förståelse har 

behandlats under urkundsläsningen. 

2. Det minskande antalet positiva svar på fråga 3 och 4 indikerar att eleverna har bearbetat de 

komplexa frågorna om de religiösa berättelsernas förhållande till vetenskap och det goda 

livet. Minskningen av elevernas positiva upplevelse i svaren till frågorna indikerar att 

eleverna har ändrat ställningstagande i frågorna. Förändring är inte i sig ett tillräckligt villkor 

för lärande. Det är oklart därför till vilket grad resultatet kan tolkas så att urkundsläsningen 

har uppfyllt kursplanens föreskrift att ”[u]ndervisningen ska behandla olika uppfattningar om 

relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten” (Skolverket, 

2011b, s. 138). Det minskade antalet positiva svar på frågorna 3 och 4 kan indikera att 

eleverna anammar ett kritiskt förhållningssätt till urkundsläsningen som pseudovetenskap. En 

deltagare i vård- och omsorgsprogrammet lyfte fram en diskussion under lektionsserien om 

bristande upprepbarhet som kännetecken för pseudovetenskap. Paolo Macchiarinis oredlighet 
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i vetenskaplig forskning uppgavs som exempel (SR, 2018). Det kan indikera att de 

religionsvetenskapliga förklaringarna till berättelserna av eleverna upplevdes som baserade 

på ”handplockade exempel i stället för slumpmässiga urval” (Backman et al. 2012, s. 284-

287). Resultatet av det minskande antalet positiva svar på frågorna 3 och 4 indikerar att 

eleverna åtminstone har ändrat sin inställning till upplevelsen av vetenskapens förhållande till 

religiösa berättelser. Det indikerar i sin tur att eleverna under urkundsläsningen har behandlat 

”olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten” (Skolverket, 2011a, s. 138). Kunskapen i klassrummet är en social 

konstruktion beroende på elevens inställning till yrkesval och det tillhörande 

yrkestraditionsparadigmet ”som huvudsakligen förbereder studenten för den kommande 

verksamheten inom den speciella forskningsgemenskap, där han senare ska verka” (Kuhn, 

1962/2009, s. 22). Kunskaper i humaniora i allmänhet och i religionsvetenskap specifikt 

nedvärderas som andraklassens kunskap baserad på tro i kontrast till vetenskapliga och 

tekniska faktakunskaper (Lyotard, 1984, s. 54). Resultatet av frågorna 3 och 4 indikerar 

elevernas minskade positiva upplevelse av de religiösa berättelsernas förhållande till 

vetenskapen. Mer forskning behövs för att mer exakt fastställa om elevernas förändrade 

inställning till vetenskapen och det goda livet under urkundsläsningen har uppfyllt skolans 

kunskapsuppdrag.    

Hur resultatet än må tolkas, hävdar jag att urkundsläsningen förbereder elever för den levande 

samhällsdebatten om religionens plats i den offentliga sfären. Vetenskapens förhållande till 

religion har beskrivits som ett ”kontroversiellt och känsligt ämne” (Långström & Viklund, 

2006, s. 178). Det är dessutom komplext med sekulariseringens inflytande där det i 

klassrummet såsom i samhället ”ofta talas om religion som ett fenomen från en förgången tid 

då människor inte förstod tillvaron på ett vetenskapligt, rationellt och ’modernt’ sätt” 

(Skolverket, 2016). Religionskunskapsundervisning i egenskap av ett gymnasiegemensamt 

ämne är en väsentlig del av skolans demokratiuppdrag. Det syns tydligt på Skolverkets 

hemsida i form av ett referat av avhandlingen Religious Education in Contemporary 

Pluralistic Sweden. Kittelmann Flensners avhandling från 2015 ifrågasätter talet om 

religionskunskap som ett av de ämnen som starkast bidrar till tolerans, öppenhet och respekt. 

”Religion ses således inom denna diskurs som bakåtsträvande, gammaldags och tillskrivs ’de 

andra’” (Skolverket, 2016). Sekulariseringsteorin kan framkalla en kategorisk uppdelning av 

troende och vetande som marginaliserar människor som identifierar sig med en traditionell 

världsuppfattning. Samtidigt menar religionsvetare att de ”postkristna” svenskarna har en 

kluven inställning till kristendom och religion i allmänhet (Thurfjell, 2015, s. 37). Samhället 

är inte längre enhetligt och inte heller klassrummet. Bland ”postkristna” elever finns elever 

med mer eller mindre kristna engagemang. De finns även elever som identifierar sig med 

islam, buddhism m.m. Religionskunskapslärare har en speciell utmaning: 

religionskunskapsundervisningen kretsar kring den komplexa, ämnesdidaktiska diskursen 

kring humanioras förhållande till vetenskap för att tillgodose det samhälleliga uppdraget att 

undervisa i offentligheten, d.v.s. skolan, i vårt demokratiska samhälle. Skolans uppdrag är att 

förbereda elever för konflikter som oundvikligen uppstår i ett pluralistiskt samhälle. 

Resultatet indikerar att urkundsläsningen fyller en funktion genom ”att undervisa eleverna i 

konstruktiv konflikthantering, vilket de kommer att behöva senare i livet som medborgare i 
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ett demokratiskt politiskt system” (Nilsson, 2016, s. 165-166).  Charles Taylor skriver att 

“[d]ue recognition is not just a courtesy we owe people. It is a vital human need” (Taylor, 

1994, s. 38). Det räcker inte att tolerera ”de andra” utan det är ett ”livsnödvändigt mänskligt 

behov” att eleverna lär sig att också erkänna bänkkamraterna med annorlunda inställningar 

till religion (ibid., 1994, s. 38). Urkundsläsning fyller en funktion som ”deliberativa 

förhandlingar”, d.v.s. där skilda synsätt ges utrymme (Nilsson, 2016, s. 148). Jürgen 

Habermas pläderar för ”den ideala samtalssituationen … [som] inte får förväxlas med ett 

konsensusperspektiv som saknar konflikter och ett kritiskt förhållningssätt” (Sjöholm, 

Kansanen, Hansén & Kroksmark, 2011, s. 65-66). Hur vetenskapen förhåller sig till religion 

är ett ämne som eleverna kommer att möta utanför skolan. Urkundsläsningen kan anses fylla 

en funktion som förberedelse för elevernas deltagande i samhällsdebatten.   

 3. Skillnaderna mellan VFU-elevernas positiva (ja/definitivt) svar jämfört med 

kontrollgruppelevernas positiva svar är konsekventa för alla fyra frågorna. Skillnaderna 

ligger mellan 12 och 18 procentenheter (se Figur 5 ovan). En teori för att förklara 

konsekvensen är att det helt enkelt är en slump. Enkätfrågorna är däremot konstruerade i 

överensstämmelse med kursplanens kunskapskrav och reflekterar därför ett 

religionsvetenskapligt spektrum av världsreligionernas beskaffenhet och egenskaper. 

Enkäterna var dessutom besvarade av ett stort antal elever, d.v.s. mer än 400 från olika delar 

av Sverige vid betydelsefulla tillfällen, d.v.s. före och efter urkundsläsningen respektive 

religionskunskapsundervisningen. En annan teori för att (bort)förklara 

jämförelsekonsekvensen är att enkätfrågorna och de fasta alternativa svaren var lika 

obegripliga för båda grupperna av elever. De höga procentenheterna för elevernas positiva 

svar på fråga 1 före urkundsläsningen/religionsundervisningen, d.v.s. 56 och 64 

procentenheter, kan bättre förklaras, menar jag, med teorin att eleverna faktiskt menade att de 

upplevde att de kände till en eller flera religiösa berättelser precis som de svarade. Det är 

också intressant med det minskande antalet positiva svar från VFU-elevernas frågor 3 och 4. 

Jämfört med fråga 1 måste fråga 3 och 4 betraktas som mer krävande. Det är utan tvekan 

svårt att besvara frågorna 3 och 4:s relation mellan vetenskap/definitionen av det goda livet 

och religiösa berättelser. Den första frågan, ”[k]änner du till någon berättelse från Bibeln…” 

är betydligt lättare. Faktum är att eleverna svarade med mer positiva svar på frågor 1 än 3 och 

4. Det ligger nära till hands att hellre rättfärdiga att skillnaden beror på att eleverna förstod 

frågorna. Det finns dessutom stöd för elevernas förståelse av enkätfrågorna i de muntliga 

enkätsvaren (se Bilaga 3).  

Ett tredje möjligt sätt att förklara de konsekventa skillnaderna i de respektive gruppernas 

positiva svar är att det beror på urkundsläsningen. Att VFU-eleverna genomgick 

urkundsläsningen är den huvudvariabel som skiljer dem från kontrollgruppen. Om vi tills 

vidare accepterar den förklaringen är det relevant att ställa följdfrågan om urkundsläsningen 

fyllde någon funktion med avseende på kursplanens kunskapskrav i Religionskunskap 1. 

Frågan diskuteras ur två perspektiv, skolans kunskapsuppdrag och skolans demokratiuppdrag.  

Den konsekventa skillnaden mellan VFU-eleverna och kontrollgruppen vid alla 4 frågorna 

indikerar ett resultat att VFU-eleverna förändrade sin upplevelse och inställning till alla 4 

frågorna. Det är signifikant med avseende på läroplans kunskapskrav eftersom de 4 
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enkätfrågorna speglar huvudelementen i kunskapskraven. Tiden som urkundsläsningen 

disponerade var alltså välinvesterad. Det är sannolikt att eleverna inte kommer att läsa 

urkundsberättelser något mer under livet (Långström & Viklund, 2006, s. 101). De religiösa 

personligheter som förekom i berättelserna fyller funktionen som språkrör för ett oräkneligt 

antal människor som sedan urminnes tider upplevt mening, sanning, skönhet och identitet ur 

dessa berättelser. Nyligen har arbetsmarknads- och etableringsminister Ylva Johansson uttalat 

sig i en DN debatt att ”[v]i får inte göra oss ängsliga inför att skapa dialog om vilka 

värderingar vårt samhälle vilar på i dag” (Johansson, 2017). Redan för ett decennium sedan 

noterades däremot i Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis 

att skolan utmanas i mötet med elever med utländsk bakgrund genom att ”de grundläggande 

värdena får sätta gränser ... [för] vad det får finnas en mångfald av” (SOU 2006:40, s. 141). 

De konsekventa skillnaderna som resultatet visar mellan VFU-eleverna och kontrollgruppen 

på alla 4 frågorna indikerar att eleverna har påverkats av de religiösa berättelsernas 

traditionella visdom, antingen eleverna upplever det som förenligt med vetenskap eller ej. Det 

indikerar i sin tur att skolans demokratiuppdrag bearbetas under lektionsserien. 

Urkundsläsning möjliggör ändamålsenligt att lärare ”är nyckelfigurer i arbetet för ett 

demokratiskt samhälle” (Kittelmann Flensner, 2015, s. 299).  

En didaktisk fördel med urkundsläsningen är den tematiserande ämnesdidaktiska strategin där 

studier av de olika religionernas berättelser utförs parallellt med varandra. Tematiserande är 

ett positivt alternativ till att studera religioner en-efter-den-andra i ett paket som ”bidrog till 

att essentialisera religionerna” som monoliter som huvudsakligen står i kontrast till varandra 

och bidrar till att eleverna tar ställning exklusivt till ”vi” eller ”dom” (Kittelmann Flensner, 

2015 s. 297). Urkundsläsningens tematiserande didaktik skapar dessutom en tryggare 

klassrumsstämning för elever som identifierar sig med en eller annan religiös gruppering 

genom att skapa en jämförande didaktik istället för en betingande kategorisering av 

religionen i fråga som den troende individen kan uppleva som personligt hotande. 

Slutsatsen är att enkätmätningen av elevernas upplevelse av urkundsläsningens värde med 

avseende på kursplanens kunskapskrav indikerar att utvecklingsarbete med religiösa 

berättelsers traditionella visdom förtjänar fortsatt uppmärksamhet som medel att uppnå 

skolans kunskaps- och demokratiuppdrag.    
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BILAGOR 

Bilaga 1 – pilotundersökning  

En högstadieskola i Luleå –  05/11-2017 – 21 st. årskurs 8-elever 
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Bilaga 2 – enkät 

Ämneslärarutbildning – Religion - enkät undersökning  
 

Årskurs ________ Program ______________________________ 

 

Religiösa berättelser – vad tror du? 

 

Känner du till någon berättelse från Bibeln, Koranen eller någon annan religiös urkund?  

 

O Vet ej 

O Nej 

O Kanske 

O Ja 

O Definitivt 

 

 

Kan identitet och existentiell mening skapas i relation till religiösa berättelser?  

 

O Vet ej 

O Nej 

O Kanske 

O Ja 

O Definitivt 

 

 

Finns en relation mellan religiösa berättelser och vetenskap? 

 

O Vet ej 

O Nej 

O Kanske 

O Ja 

O Definitivt 

 

Kan definitionen av ”det goda livet” (vad man äter t ex.) och samhällets policys för 

miljöhantering (på gott och ont) skapas av religiösa berättelsers föreställningar? 

 

O Vet ej 

O Nej 

O Kanske 

O Ja 

O Definitivt 

 

 

Tack för ditt bidrag! 
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Bilaga 3 – Muntliga enkäters transkriberingar  

 

Elev 1 & 2. 29/11-2017 – vid en gymnasieskola i Norra Sverige 

John: Fördjupade du dig i någon religiös berättelse under urkundsläsningens lektionsserie? 

Elev 1: Ja, det tror jag. 

John: Kan du nämna en? 

Elev 1: Vi pratade om Bergspredikan. Att man inte ska prata illa om andra och älska sin 

fiende. 

John: Fanns det någon mening för dig i berättelsen? 

Elev 1: Jo, det tycker jag verkligen. Man lär sig om moral och sådana saker. Inte bara att inte 

tycka illa om andra utan att tycka om någon som man annars inte skulle tycka om. Att 

behandla andra som du själv vill bli behandlad. 

John: Fyllde berättelsestudien funktion som översikt i förhållande till kursplanens 

kunskapskrav på fem världsreligioner? Fick du översikt av olika religioner? 

Elev 2: Det gjorde det kanske. 

John: Var det något intressant i berättelsestudien. 

Elev 1: Jag tycker om religion för att man får en inblick i hur människor tänker. (oklart) kring 

varför finns vi? Sådana frågor med förklaring vad vi har för syfte att leva här. Jag tänker på 

varför man ska dyrka en Gud, till exempel och leva efter den Gudens principer. Det var 

mycket som var intressant med berättelserna. 

John: var det något som var svårt med berättelsestudien? 

Elev 1: Det var mycket information, men det var intressant. 

John: Vad vill du veta mer om? 

Elev 1: Jag tror vi fokuserade mest på Kristendom och Judendom, men det vore intressant att 

fokusera på de andra [religionerna] också. Att veta mer om de andra religionerna. Men kursen 

är kanske kopplad till dem? 

John: Ja, men sedan tar ni upp andra religioner efteråt. Vill du ge ris eller ros? 

Elev 1: Jag tyckte det var intressant med axplock. Att bara ta nånting och helt enkelt 

reflektera över det. Jag tyckte det var kul faktiskt. 

Intervju elev 3 – 13/10-2017 – vid en gymnasieskola i Norra Sverige 

John: Känner du till någon religiös berättelse från Bibeln?  

Elev 3: Moses gick upp på berget och fick de här 10 buden från Gud som han ska ha med sig 

för att de ska spridas vidare. Han var borta så länge och när han kom ner berättade han som 

profet vad de ska göra. 

John: Kan identitet och existentiell mening skapas i relation till religiösa berättelser? 

Elev 3: Människor försöker leva som dem [profeter] för att uppleva vad de upplevde. 

John: Finns en relation mellan religiösa berättelser och vetenskap? 

Elev 3: Man frågar om de [religiösa berättelser] är sanna och om det kan gå till som i Bibeln 

att det går som det är berättat. 

John: Kan ”det goda livet” definieras i relation till religiösa berättelser?  

Elev 3: Många går efter att det är ett bra liv för att uppleva det goda livet utan allt dåligt; att 

må dåligt. Man ska ta hand om miljön, som tar hand om oss; vi lever (oklar) för att förorenar 
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luften som kommer tillbaka till oss på ett eller annat sätt. Det [miljöhantering] kopplas till att 

det berättas att Gud från början skapade Adam och Eva   

Intervju elev 4 – 27/09-2017 – vid en gymnasieskola i Norra Sverige 

John: Känner du till någon religiös berättelse från Bibeln eller någon annan religiös urkund? 

Elev 4: Jag tänker på Adam och Eva. Jag kryssade ”Ja” där [på enkät]. 

John: Du har kläm på den där berättelsen i Förste Moseboken? 

Elev 4: Jag kan inte hela berättelsen. 

John: Minns du hur du först hörde berättelsen? 

Elev 4: Jo, när jag var liten läste alltid mamma för mig, och vi brukade läsa vilken boken som 

helst; det kunde handla om hundar, pojkar, flickor och allt möjligt. Och sedan handlade vi på 

ICA och jag såg en jättetjock bok med mycket djur på. Den var vit och hade en gul kant. Och 

det här var en förenklad version av Bibeln. Historien, typ Jesus vad man kallar det, en 

förenklad version för barn med historier. Och jag minns att mamma läste den. 

John: Ni köpte den för att du vill ha den? 

Elev 4: Ja, jag tyckte det hade en fin framsida.(skratt) 

John: Hur gammal var du då? 

Elev 4: 6 eller 7 år kanske. Vi läste den och jag minns vissa saker och sedan har jag lärt mig i 

skolan också. 

John: Intressant, tack. Kan identitet och existentiell mening skapas i relation till religiösa 

berättelser? 

Elev 4: Jag tror att jag kryssade ”Ja” där [på enkäten]. Jag menar inte att påstå att jag är 

troende själv men när man har läst i skolan och kanske även pratat med någon som är troende 

att det är väldigt, väldigt viktig för dem att denna berättelse skapar en väldigt stor mening för 

dem i deras liv; att den är väldigt viktig. Så det tror jag. Inte för mig men för andra. 

John: Väl talad. Finns en relation mellan religiösa berättelser och vetenskap? 

Elev 4:  Jag tror att jag kryssade ”Nej”. Inom religion tänker man att det är Adam och Eva 

och sedan har världen utvecklats och i vetenskapen pratar man om Big Bang och det är en 

massa små saker som har utvecklats och delats till visa arter. Så jag tror att till en visst del 

men jag svarade ”nej” till detta. 

John: Huvudsakligen krockar de? 

Elev 4: Um [Det stämmer.] 

John: Kan definitionen … 

Elev 4: Det kanske det kan. Eftersom jag inte är särskilt insatt i någon religion eller har någon 

större tro, så är det ingenting jag kan relatera till själv, Eller något som jag brukar tänka på 

men det kan säkert. 

Intervju elev 4 – 04/12-2017 – vid en gymnasieskola i Norra Sverige 

John: Minns du någon berättelse som vi plockade fram? 

Elev 4: Jag minns att vi har gått genom flera olika. Men jag kommer inte ihåg någon specifik 

att jag kan citera. 

John: Från Bibeln eller den judiska bibeln, någon bild du minns? 

Elev 4: Jag tänker på den här berättelse, jag minns inte vad han heter, från Bibeln, han som 
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… Gud hur var det, (skratt) typ han hittade på att han kunde tyda kungens dröm 

John: Jeremia  

Elev 4: för att befria sig från att dödas. 

John: Den där berättelse om Jeremias efter Jerusalems fall, ett helkapitel i den judiska 

historien i gamla dagar. Vad tror du, finns det någon mening man kan lyfta fram därifrån för 

en livsfråga? 

Elev 4: Jag är inte så, om man ska kalla det, andlig. Jag har lite svårt att se det i såna saker. 

Jag ser det inte alls som en troende person ser det i Bibeln utan jag ser det bara som en text 

att läsa i vilken bok som helst. Så jag ser inte riktigt meningen i texten som en annan person 

kan ha gjort. Jag ser inte så mycket mening i den. 

John: Tror du att en person som är troende, en jude, till exempel kunde påverka deras egen 

identitet och person? 

Elev 4: Det är det säkert. Men de är uppväxt i sin tro: De lärde att de ska tänka på ett visst sätt 

på grund av deras föräldrars tro. Men det har inte jag. Jag är uppväxt att tro vad jag vill och 

jag har valt att inte tro på något speciellt. 

John: Tack. Att gå vidare; var det något som var intressant under den här lektionsserien? 

Elev 4: Religion är inte mitt starkaste ämne utan jag tycker att det kan var rätt obegripligt på 

det sättet att jag inte är troende själv och har inte så stor inblick i det: I det flesta fall tycker 

jag att det är ganska tråkigt; Jag inte riktigt förstår och att jag skulle behöva ha bättre 

förförståelse för varför olika människor tror; då skulle jag säkerligen kunna förstå det bättre 

men få en bättre förståelse för människor som tror på vissa saker. 

John: Tror du det kan finnas någon relation, mellan religiösa berättelser och vetenskap? 

Elev 4: Jag vet inte. Jag vet att ha tro, att ha hopp, det är väldigt viktigt i [vård] yrket. All vi 

som har jobbat med patienter i äldreomsorgen vet att så snart den personen, eller brukare som 

det heter, tappar hoppet, så dör patienten. Samtidigt det behöver inte ha med någon Gud att 

göra, men jag tänker åtminstone hoppet på livet. Hoppet på livet måste alla ha. 

John: OK. Nu den sista frågan: ”det goda livet”, vad vi ska äta, hur vi hanterar miljön eller 

andra människor, kan någon av de här frågorna hämtas från religiösa berättelser? 

Elev 4: Det tror jag: Koranen är till exempel uppbyggd utav tusentals regler, vad de ska göra 

och inte göra, säga och inte säga; det blir väldigt tydligt vad man ska göra och inte göra även 

om det är en tolkningsfråga som i andra religioner. Så det är väldigt tydligt. Om man läser 

Bibeln är det mer att man ska tolka det; jag ska utgå från Bibeln men på mitt eget sätt. De 

finns dem som läser Bibeln och tänker att precis så här ska det vara m medan andra tolkar om 

det så att det blir något bättre för den personen.  
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Bilaga 4 – Elevernas existentiella frågor 

Restaurang & livsmedel elever: 

• Varför ska livet vara så smärtsamt? 

• Varför finns vi? (2 elever) 

• Varför lever vi? 

• Existerar själsfränder? 

• Varför födds vi om vi bara ska dör? (3 elever)  

• Varför är vi olika? 

• Finns liv efter döden? 

• Lev för nuet för ditt liv kan vara över imorgon. 

• Vad är världen? 

• Vi får själva skapa en mening med livet, det är upp till var och en. Man är vad man 

gör och låter bli att göra. 

Vård- och omsorgselever: 

• Vad är meningen med livet? (2 elever) 

• Vad är meningen med livet? 

– Är det att jobba och alltid sträva efter pengar? 

– Är det att sträva efter lycka? 

– Är det att få vara frisk? 

• Hur ska man acceptera någons död? 

• Vad händer efter döden? 

• Hur kan vi avgöra vad som är rätt och fel? 

• Djur har lika rättigheter som vi människor. 

• Hur kan vi bestämma över andras liv, d.v.s. avrättning?  

 

  
  
  
  

 


