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1   Inledning 

Under vår verksamhetsförlagda undervisning har vi båda fått ta del av både undervisning och 

planering när det gäller kärnämnen i skolan. Det vi inte har fått möjlighet att ta del av är 

undervisning och planering i religionskunskap. Vi är intresserade av ämnet religionskunskap 

och vill undersöka hur lärare förhåller sig till det centrala innehållet i religionskunskap. Med 

hänsyn till våra erfarenheter har vi stött på världsreligionerna i skolan men inte de resterande 

punkterna från det centrala innehållet i religionskunskap. Vi är nyfikna på hur lärare anpassar 

sin undervisning till det centrala innehållet. Är någon del från det centrala innehållet enklare 

att anpassa sig efter? Eller är någon del svårare att anpassa sig till i undervisning? Varför är 

det så? Vi vill undersöka detta vidare i denna studie. 

 Eftersom vi tycker att detta är ett intressant ämne att undersöka vill vi ta reda på hur 

lärare förhåller sig till de fyra avsnitten under rubriken centrala innehållet i 

religionskunskapen. De fyra avsnitten vi ska fördjupa oss i är Att leva tillsammans, Att leva i 

närområdet, Att leva i världen och Att undersöka verkligheten. Vi anser att dessa fyra avsnitt i 

det centrala innehållet är viktiga eftersom individen har som mål att uppfylla dessa. Vi väljer 

att undersöka om detta på grund utav att vi inte vet hur lärarna förhåller och planerar 

undervisningen utifrån de fyra avsnitten som tidigare nämnt. Under vår verksamhetsförlagda 

utbildning har vi inte fått chans att ta del av lärarens planering i religionskunskap. Vi är 

nyfikna hur lärare involverar de fyra avsnitten i undervisningen. Vi skulle också vilja 

undersöka hur det förhåller sig och integrerar teoretiska och praktiska metoder i 

undervisningen. 

 

Pragmatismen bygger på en föreställning in att ”teori och praktik inte är varandras motsatser men väl 

varandras förutsättningar. Därför kan ingen värderas högre än den andra. (Hartman, Lundgren & 

Hartman 2004, s17)” (Jonsson 2016, s.168). 

 

Här betonar man begreppet teori och praktik som en växelverkan där ingen av dessa två får 

överordnas den andra. En uppdelning i teori och praktik är enligt filosofen Dewey ett hinder 

för utvecklingen. Han nämner att teorin blir obegriplig utan praktik och utan teori blir det 

svårt att förstå praktiken. Filosofen Dewey fann en väg i pragmatismens sätt att se teorin som 

verktyg för att upptäcka världen. Utifrån den pragmatismen menade Dewey att skolan måste 

föras närmare med samhället och livet utanför skolans väggar till ”verkligheten” som eleven 

lever och verkar i. Utifrån Deweys tankar tycker vi att lärarens uppdrag när det gäller 
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religionskunskap har en stor påverkan i elevens personliga utveckling och samhällets 

utveckling och framtid.  

1.1   Problemområde, syfte och forskningsfrågor 

Det är oklart huruvida lärare förhåller sig till alla de fyra olika avsnitten att leva tillsammans, 

att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten i det centrala 

innehållet angående religionsundervisningen. Det kan bli problematiskt genom tidsbrist eller 

skolans ramfaktorer för lärare att hinna med att involvera avsnitten i undervisningen. Det är 

också oklart om lärare samspelar teoretiska och praktiska metoder i undervisningen i 

religionskunskap. 

 Syftet med detta arbete är att undersöka hur lärare tar sig an kursplanens fyra avsnitt 

med uttryck i religionsundervisningen. Syftet är också att ta reda på hur lärare förhåller sig till 

de fyra avsnitten i det centrala innehållet, finns det något av dessa fyra avsnitt lärare förhåller 

sig mest till och varför? Vi vill också undersöka hur lärare förhåller sig till teori och 

praktikundervisningen. Om lärare samspelar dessa med varandra eller om lärare väljer att sära 

på dessa undervisningsmetoder.  

 

Syftet uppnås genom att beskriva följande konkreta forskningsfrågor:  

1.   Vad anser lärare är enklast respektive svårast att undervisa om utifrån det centrala 

innehållet i religionskunskap?  

2.   Hur tar teori och praktik sig uttryck i religionskunskapsundervisningen utifrån det 

centrala innehållet? 

2   Bakgrund 

I denna studie kommer vi att använda oss av pragmatismen som är ett teoretiskt perspektiv. 

Det beskrivs att kunskap ska läras ut och speglas samhället i sig. Vidare beskrivs det att de 

eleverna lär sig i skolan ska vara användbart i samhället. Att väcka intresse hos eleverna är ett 

fungerande sätt att kunna koppla vardagliga situationer till människors konkreta erfarenheter. 

I pragmatiska syn framkommer det att teori och praktik samspelar med varandra i 

undervisningen (Dewey, 2004).  

 I bakgrunden behandlas vad det står i Läroplan för grundskolan, förskoleklass och 

fritidshem 2017. Kunskapsöversikten i religionskunskapen i det centrala innehållet kommer 

att redovisas. Vidare presenteras det fyra avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskap 
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som består av att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka 

verkligheten. Dessa kommer vidare presenteras i nästa avsnitt. Avslutningsvis kommer vi att 

beröra tidigare forskning kopplat till religionskunskap och den insamlade data vi tagit fram. 

Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi inte fått möjlighet att se hur lärare förhåller 

sig till de fyra avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskap. Vi skulle vilja undersöka 

hur lärare tar sig an religionskunskapens fyra avsnitt och hur planeringen kopplat till 

läroplanen i religionskunskap ser ut. I en artikel som handlar om skolan, barnet och 

samhällslivet framhåller Månsson (2014, s.56) att skolan saknar auktoritära lärare, disciplin 

och tydliga kunskapskrav. Vidare tas det fram olika lösningsförslag att återinföra 

kunskapsskolan i vilken och arbetsro finns, där elever formas till ämnesstinna och 

kunskapsbärande individer redo för ett kommande yrkesliv. Vidare i debatten tas det upp att i 

den svenska skolan ska de ställas högre krav när det gäller läxor, arbetsro, kunskapstester och 

auktoritära lärare. Månsson (2014) berättar vidare att Gert Biesta säger att kvaliteten och 

kunskapsmätningarna som indikerar vilka skolor som är bäst, vilka som är mindre bra och 

sämst har kommit att utvecklas för att då kunna identifiera dåliga skolor, lärare och 

skolmiljöer. Resultaten handlar inte enbart om att alla ska ha lika rätt till kvalitet och att 

skolan ska bli mer effektiv. Det handlar också om att kontrollera lärandet och att göra lärandet 

till en process som gagnar den enskilda individen (Månsson, 2014.s. 189). 

 Han menar att de skolor som presterar bäst när det gäller resultaten på nationella prov 

och uppvisar goda betyg slipper mätas och ställas krav på eftersom de redan visar goda 

resultat. Oavsett resultat på elevernas ”prov” är det viktigt att alla ska ha lika rätt till kvalitet 

och effektivitet. Utifrån denna debatt blir det svårt att kunna motivera elever då det ställs höga 

krav på att införa flera kunskapstester och läxor i skolan. Det gynnar individen när lärare 

planerar varierande undervisning utifrån läroplanen och ämnets fyra avsnitt då det berör flera 

lärandemål. Det är viktigt att integrera teori och praktik i undervisningen för att 

uppmärksamma individens olika sätt att lära sig. 

De nämns av Werner och Hilbert (1997) att de didaktiska frågorna är en av 

skolundervisningens grund som lärare behöver förhålla sig till. I denna studie kommer det att 

tas upp hur de didaktiska frågorna har för påverkan i religionskunskap. Didaktiska frågorna 

kan definieras med följande frågeställningar vad man ska lära sig, hur man ska lära sig och 

varför man ska lära sig.  
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2.1   Läroplan för grundskolan, förskoleklass och fritidshem 2017 

Enligt Skolverket (2017) ska undervisningen i ämnet religionskunskap syfta till att eleverna i 

den svenska skolan utvecklar kunskaper om religioner och andra livsåskådningar. 

Religionsundervisningen ska ge eleverna kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner 

har påverkat det svenska samhället som vi bor i. Elever ska bli uppmärksamma på hur 

människor inom religiösa traditioner lever och uttrycker sin tro på olika sätt. Undervisningen 

ska bidra med och belysa vilken roll religioner kan spela i samhället samt benämna konflikter 

som kan uppstå. Undervisningen i religionskunskap ska stimulera eleverna att tänka och 

reflektera över livsfrågor, sin egna identitet och sitt etiska förhållningssätt. Med detta menas 

att undervisningen skapar förutsättningar för eleverna att få möjligheten att utveckla en 

personlig livshållning och förståelse. I undervisningen ska även begreppen kön, jämställdhet, 

sexualitet och relationer beröras där eleverna får utveckla kunskapen om dessa.  

I ämnet religionskunskap är det viktigt att eleverna ges olika förutsättningar att utveckla sin 

förmåga. Eleverna ska utveckla sin förmåga att analysera kristendomen och andra religioner. 

Elever ska analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållande, reflektera över 

livsfrågor, sin egen identitet och andras, resonera och argumentera och kunna söka 

information om religioner för att värdera trovärdigheten.  

 Fyra viktiga rubriker som tillhör det centrala innehållet i ämnet religionskunskap 

undervisningen i 1–3 ska behandla är att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i 

världen och att undersöka verkligheten. Inom den första rubriken att leva tillsammans ska 

undervisningen i religionskunskap behandla följande; skildringar av livet förr och nu, att flytta 

inom och mellan länder. Det skall även behandla livsfrågor till exempel kamratskap, 

jämställdhet och relationer. Vidare skall normer, regler samt trafikregler behandlas i elevens 

livsmiljö (Skolverket, 2017). 

 Inom den andra rubriken att leva i närområdet ska undervisningen behandla följande; 

förutsättningar i natur och miljö, hemortens historia där man besöker närliggande platser så 

som kyrkor och gamla byggnader. Kristendomens roll i skolan, religioner och platser för 

religionsutövning är viktig att behandla i undervisningen. Vidare skall de centrala 

samhällsfunktioner behandlas som är sjukvård, räddningstjänst, yrken, skola och 

verksamheter i närområde (Skolverket, 2017). 

 Inom den tredje rubriken att leva i världen ska undervisningen behandla följande; 

jordgloben, världsdelar, länder och platser som har betydelse för eleverna. Viktiga 

tidsbegrepp som stenålder, bronsålder och järnålder ska behandlas i undervisningen. Det skall 
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framföra berättelser om gudar och hjältar i antiken. De tre världsreligionerna kristendomen, 

islam och judendomen ska benämnas där högtider redovisas. Det skall även läsas berättelser 

ur bibeln. Mänskliga rättigheter, pengars värde och aktuella samhällsfrågor i olika medier ska 

behandlas i undervisningen där elever får möjlighet att utveckla sin förmåga (Skolverket, 

2017). 

 Inom den fjärde rubriken att undersöka verkligen ska undervisningen behandla följande; 

olika metoder för att undersöka information från olika källor. Eleverna ska ha 

rumsuppfattning med hjälp av kartor över till exempel närområdet och skolvägar. De skall 

även behandla tidslinjer och tidsbegreppen dåtid, nutid och framtid (Skolverket, 2017). 

2.2   Tidigare forskning 

I denna studie kommer vi att undersöka hur lärare planerar sin undervisning i 

religionskunskap utifrån de fyra avsnitten från det centrala innehållet att leva tillsammans, att 

leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten.  I tidigare forskning 

Carsten Ljunggren, Ingrid Unemar Öst och Tomas Englund (2015), Kontroversiella frågor – 

om kunskap och politik i samhällsundervisningen, kontroversiella frågors innebörd beskrivs 

det att skolan bör diskutera kontroversiella frågor i klassrummet. Vidare beskrivs det att 

diskutera dessa frågor är viktigt för främjandet av elevernas demokratiska färdigheter.  

Vad är kontroversiella frågor i undervisningen? Kontroversiella frågor är av olika slag och de 

som gör att de är befogat att kalla dessa kontroversiella handlar inte om de frågor där det inte 

finns självskrivna svar. Det finns olika uppfattningar om hur frågorna är kontroversiella eller 

inte. Kontroversen ligger i att olika uppfattningar konkurrerar, inte bara som en lösning utan 

också hur de ska värderas och anse ha betydelse. En lärare som ska ta sig an kontroversiella 

frågor bör den först ta ställning till vilka frågor som är rimliga att hanteras. Vidare ska läraren 

avgöra hur frågan kan göras till föremål i undervisningen, en aspekt som kräver lärarens 

didaktiska övervägande. I det stora hela handlar det om hur man kan använda begrepp för ett 

didaktiskt övervägande som kan ge stöd hur en kontroversiell fråga kan väljas som i sin tur 

ska framställas i undervisningen. Det beskrivs vidare hur kontroversens framställningsform i 

tre steg utmärks. De tre stegen ska syfta till att kunna tilldela kontroversiella frågors olika 

värde för att sedan kunna avgränsa den undervisning och de diskussioner som följer av en 

sådan tilldelning. Det första steget går ut på att beskriva de ämne man som lärare vill 

uppmärksamma. I det andra steget innebär det att peka på ett problem som kan knytas an till 

ämnet, för att vidare i steg tre kunna formulera en eller flera frågor tagna ur detta problem. 

Det handlar om att skilja på kontroversen som ämne, problem och fråga. Att bryta isär dessa 
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aspekter är att skapa reda i en debatt som annars är svår att hantera på grund av allt för många 

ämnen, problem och frågor diskuteras samtidigt. Det handlar också om att kunna se hur ett 

och samma ämne ofta är kopplat till mer än ett problem. När det uppstår ord, termer och 

begrepp för varje valt ämne kan lärare och elever välja en lämplig avgränsning som leder 

frågan vidare. Som lärare ställs man in för ett övervägande att beskriva ett ämne och därefter 

välja att ha flera problem som grund för undervisningen och diskussion. Läraren kan också 

välja ett mer strikt avgränsat ämne till ett specifikt problem. 

När känsliga ämnen kommer på tal i skolan är det viktigt att skolan inte ignorerar de strider 

som uppstår mellan individer. För att kunna möta dessa livsfrågor beskrivs det att kravet på en 

kompetens lärare är hög, dels för att läraren ska kunna möta de frågor som uppstår men också 

kunna omsätta det i sin undervisning teoretiskt och praktisk.  

  I tidigare forskning beskrivs det om begreppet livsfrågor. Det nämns att det finns olika 

definitioner och förklaringar på begreppet. En skillnad mellan definitionerna är att vissa 

livsfrågor är mer begränsade och andra ganska allmänna. Falkevall (2010:98; Grönlien 

Zetterqvist 2009:136; Hartman 200:69) definierar begreppet livsfrågor som en fråga man 

ställer vara personligt angelägen för att det skall kallas för en livsfråga. Det ges även konkreta 

exempel på livsfrågor som förekommer, några exempel är: livet och döden, kamratskap, 

rättvisa, relationer, känslor, kön, jämställdhet och rätt och orätt (Falkevall 2010:93-95; 

Johnsson 2016:162-163; Hartman 2000:58). Det är viktigt som lärare att veta hur man ska 

mötta dessa livsfrågor i undervisningen. Att vara kompetens som lärare i undervisisningen är 

gynnade för elevers kunskapsutveckling.  

3   Teoretiskt perspektiv  

Det teoretiska perspektivet som kommer beskrivas i denna studie är pragmatismen. 

Pragmatismens utveckling och syn på kunskap är hur kunskap fungerar med människors 

vardagsliv. Vidare nämns vikten av att kunna använda kunskapen som hjälp för oss individer 

att hantera olika vardagliga situationer och problem. Kunskap som lärs ut ska spegla 

samhället i sig, det menas att det eleverna lär sig i skolan ska de kunna hitta i samhället och 

det ska kunna vara användbart. Att väcka intresse och värdefull kunskap är ett fungerande sätt 

för att kunna koppla kunskapen i vardagliga situationer till människors konkreta erfarenheter. 

I pragmatismens syn på kunskap tar man avstånd från allt vad separata förhållanden mellan 

teori och praktik är. Istället ligger kunskapen på att man inte ska skilja på teori och praktik 

utan att teori och praktik är interagerade aspekter av människors handlingar (Lundgren, Säljö 
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och Liber, 2014). Problemet med skolans värd kan bli att kunskap blir en värld i sig, att man 

inte knyter ihop barnens erfarenheter i undervisningen. Då leder inte den kunskapen till 

barnets utveckling av samhälls- och vardagsrelevanta kunskaper (Lundgren, 2014). 

Pragmatismen syn på kunskap blir då att man bör knyta ihop erfarenheter i undervisningen för 

att eleverna ska få en fördjupad förståelse av stoffet. Det ger en stor kritik till skolans 

undervisningsform där lärare endast planerar faktalektioner än att knyta an undervisningen till 

verkligheten. Det menas att synen på lärandet spelar stor roll. Detta har diskuterats i 

århundrade om lärande ska handla om frågan om produkt eller process. Det framkommer 

kritik mot den konventionella undervisningen där produkten presenteras av ett 

kunskapssökande, att skolor nöjer sig med att eleven kan svaret på en produkt men inte kan 

sätta in det i ett sammanhang. Skolan nöjer sig med att eleven genom memorering som 

hämtats direkt ur en faktabok eller genomgång kan svaret men inte vet hur man ska använda 

sig av det, som inte är förankrat i elevernas erfarenhet. Det framkommer att skolan inte 

förmedlar den kunskap människor behöver kunna utan istället fastnar på det som alltid varit 

bak i århundraden. Att lektionerna inte blickas framåt utan är kvar i dåtiden. Det är viktigt att 

man konfronterar ett problem eller något som är oklart för att få kunskap, det är viktigt att 

undersöka och pröva vad som händer när man möter en empirisk värld.  

 Det är viktigt att möta barn i undervisningen där man inte endast kan använda sig av 

teoretiskundervisning. Det uppmuntras att man ska möta barns frågor och undran för att sedan 

i undervisningen inkludera deras erfarenheter för att barnens kunskap ska fördjupas. Barnens 

kunskap ska inte mätas med hur den kommer till utan barnens kunskap ska genom 

undervisningen skapa en förmåga att återge känd information. Det är viktigt att skolans 

demokratiska uppdrag och strävan ska göra eleverna delaktiga i samhället vi idag lever i, att 

eleverna ska kunna ställa frågor, undersöka och svara på det som kan vara ett redskap i en 

osäker framtid (Lundgren 2014). 

 Pedagogikens uppgift är att ta bort den konventionella undervisningen och istället ge 

eleverna tillgång till samhällets grundläggande värderingar. Individen ska få tillgång att 

undersöka och observera sin omgivning. Pedagogens uppgift i skolan är att vägleda, styra och 

organisera samspelet mellan individ och omgivning. Det menas att man genom samspel 

mellan utbildning, erfarenheter och sin omgivning ger individen en kunskap som är en 

förutsättning för att individen ska kunna påverka samhällssystemet individen lever i (Dewey, 

2004). Det diskuteras hur förändring sker genom kunskapsutveckling, en grundtanke är hur 

man kan balansera mål och utvärderingar för utveckling. Genom utbildning ska barnet få 

möjlighet att erövra världen genom ett pragmatiskt värde. I utformningen av det teoretiska 
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perspektivet kan man koppla ihop den med läroplanerna, där det finns bärande delar av 

pragmatismen. För att få kunskap ska eleverna hela tiden utvecklas genom ett ständigt 

prövande där utbildningen ska syfta till värderingar som uttrycks i verksamheten (Dewey, 

2004). All fostran och utbildning ses som en social natur där man inte kan skilja 

lärandeprocesser från samhällets uppgifter, vilket menas, att skolan ska ge eleverna 

förutsättningar genom att stödja barnet att delta i samhällsprocesser, skolan blir då en del av 

samhällslivet. För att barnet ska kunna utveckla sina individuella förutsättningar i frihet under 

ansvar behövs en social miljö och meningsfulla aktiviteter är en viktig komponent i barnets 

utveckling. Eleverna får en större motivation och utbildningen blir mer meningsfull när man 

förhåller sig mellan liv och skola, individ och samhälle, mellan kunskap och handling och 

mellan teoretisk och praktisk utbildning (Kroksmark, 2011).  

4    Metod 

I avsnittet 4.1 Metodologi följer en redogörelse av metodologin. I avsnittet 4.2 Genomförande 

kommer genomförandet av studien att redovisas. I avsnittet 4.2.1 Databearbetning beskrivs 

databearbetningen. I avsnitt 4.2.2 Etiskt övervägande kommer de fyra forskningsetiska 

principerna att presenteras.  I avsnitt 4.2.3 Empiri kommer empirin att presenteras. I avsnitt 

4.3 Urval kommer de redogöras hur urvalet har skett. 

4.1    Metodologi 

Studien syftar till att fördjupa kunskapen om det centrala innehållet i religionskunskap och det 

teoretiska och praktiska undervisningssättet. I den valda metoden kvalitativa intervjuer står 

respondenternas åsikter i fokus. Man vill förstå människors sätt att resonera eller reagera 

Flexibiliteten i kvalitativa intervjuer leder till en mer attraktiv metod (Bryman, 2011). 

Kvalitativa intervjuer tar fram en djupare insikt än kvantitativa granskningar eftersom 

kvalitativa intervjuer resulterar i mer innehållsrika svar (Bryman, 2011; Trost, 2010). I den 

valda metoden kvalitativ undersökning kan semistrukturerade intervjuer eller ostrukturerade 

intervjuer användas. När det gäller semistrukturerade intervjuer ger respondenten utrymme att 

skapa svaren och i ostrukturerade intervjuer får respondenten frihet att utveckla sina svar 

(Bryman, 2011).  Svaren som har mottagits vid intervjuerna bildar det insamlade data som 

studien bygger på. Den valda metoden passar väl in i studiens syfte då det är lärarens 

förhållningsätt till det centrala innehållet i religionskunskap och det praktiska och teoretiska 
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metoderna som efterfrågas. Fördelen med att använda semistrukturerade intervjuer i denna 

studie är att det ger möjlighet att förhålla sig till ett ämne.  

4.2   Genomförande 

I denna studie valdes DiVA som sökkälla för att söka efter tidigare examensarbete som 

studenter har skrivit. Idéer och tankar från tidigare examensarbete har motiverat oss där vi fått 

större blick för det valda ämnet. För att kunna komma i kontakt med de valda deltagarna 

kontaktade vi lärarna via mailadress. Innehållet i mailet bestod av ett informationsbrev där de 

beskrivs en förfråga om att delta i vår studie och vilka personer som låg bakom studien Vi 

valde att mejla ut vårt informationsbrev till tio lärare som jobbar i grundskolan (se bilaga 1). 

Av dessa tio lärare var det enbart sju lärare som ville ställa upp i denna studie och delta i 

intervju. De tre lärare som valde att inte delta i undersökningen avstod på grund av tidsbrist. 

De sju lärare som intervjuades av oss fick själv bestämma tid och plats för intervjun. Varje 

intervju tog ungefär 25–30 minuter. Under intervjun fick lärarna besvara 7 intervjufrågor (se 

bilaga 2). Informationsbrevet som nämnts tidigare skickades i förväg till lärarna för att de 

skulle vara förberedda på vad som komma skall under intervjun. Vi anser att det är en fördel 

att skicka ut en så kallad informationsbrev till informanterna för att de ska veta vad deras 

information kommer att användas till och vilka vi skribenter är.  

4.2.1   Databearbetning  

Bearbetning genomfördes genom att vi först samlade in den data vi behövde till studie. Vi 

valde att anteckna via dator lärarnas svar. Efter det valde vi att sortera ut svaren i olika fack, 

där vi sorterade lärarnas svar i likheter och olikheter. Data skrevs ut i pappersform och 

klipptes sedan isär i mindre textremsor. Vi valde därefter att färg koda viktiga delar av 

textremsorna med markeringspenna. Vi gjorde detta för att kunna tydligt läsa lärarnas olika 

svar från facken. När vi sorterade textremsorna hade vi den pragmatiska teorin i baktanken. 

När sorteringen var färdig kom vi fram till två kategorier som blev, undervisning utifrån det 

centrala innehållet och teoretisk och praktisk undervisning. Under kategorierna tas det upp 

relevant fakta som vi har fått in från informanterna. När vi skriver ner informationen vi fått in 

kommer vi att presentera deltagarna anonymt.  Informanterna har valt att vara anonyma och 

därför har vi valt bort att namnge deltagarna samt de skolor deltagarna arbetat på. I 

resultatkapitlet stöds det insamlade data med hjälp av citat från lärarna.  
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4.2.2   Etiskt övervägande 

Det är viktigt att vara medveten och följa de fyra etiska principerna som finns när man ska 

intervjua lärare. Informationskravet är den första principen vi kommer använda oss av, det 

innebär att deltagare i vår undersökning ska informeras om deras uppgift, vilka villkor som 

gäller och att deltagandet är frivilligt. Samtyckes kravet innebär att deltagarna ska ge 

samtycke till att delta i undersökningen. Konfidentialitetskravet innebär att alla deltagare är 

anonyma i undersökningen om inte annat nämns. Nyttjandekravet innebär att uppgifter och 

information från deltagarna inte kommer att användas i kommersiellt bruk (Tivenius, 2015). 

Vi kommer att följa dessa etiska principer när vi skickar ut vårt informationsbrev till 

deltagarna innan intervjun genomförs. Innan intervjun genomfördes repeterade vi återigen de 

etiska övervägande innan vi ställde frågorna till deltagarna. Detta för att respondenterna ska 

vara medvetna om vad som komma skall under intervjun och varför vi respondenter genomför 

detta. Vi anser att det är viktigt att förmedla till våra deltagare vad innebörden av denna studie 

är. Vidare förklarade vi varför vi valt detta ämne och presenterade den kommande studien. 

4.2.3   Tolkning av empiri 

Utifrån intervjuerna framkom det att teoretiskt och praktisk undervisning går hand i hand. 

Vikten av att integrera de två olika undervisningsmetoderna hade en stor påverkan på 

elevernas lärandeprocess. Genom samspel med varandra kunde man nå elevernas intresse och 

blanda metoderna som grundstenar i undervisningen. Det framkommer att rubrikerna att leva 

tillsammans och att leva i närområdet är enklast att förhålla sig till i undervisningen utifrån 

det centrala innehållet i religionskunskap. Religion är ett av de svåraste ämnena att förhålla 

sig till när man ska undervisa i religion på grund av många olika identiteter och att det är ett 

känsligt ämne. Vi har valt att tolka detta utifrån det teoretiska perspektivet pragmatismen där 

lärande handlar om att spegla samhället och elevers vardagssituationer. Lärandet ska väcka 

intresse och värdefull kunskap. I lärandet ska man inte skilja på teoretisk och praktisk 

undervisning utan att de ska integrera med varandra. Pragmatismen syn på kunskap blir då att 

man bör knyta ihop erfarenheter i undervisningen för att eleverna ska få en fördjupad 

förståelse av stoffet (Lundgren 2014).  

4.3   Urval  

I denna studie har vi valt att utgå från målstyrda urval (Bryman, 2014). I början valde vi att 

begränsa vårt urval till fyra olika skolor i Mellansverige. Vi valde två skolor i Västmanland 
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län och två skolor i Södermanland län. För att få ett fylligare material kontaktades tio lärare 

som arbetar med årskurserna 1–3. 

5   Resultat 

I resultatet kommer vi att redogöra den insamlade data där vi genom semistrukturerade 

intervjuer fått fram information som vi sedan sorterat och fått fram olika kategorier. I avsnittet 

5.1 empiri kommer vi att tolka resultatet utifrån det teoretiska perspektivet, pragmatismen. I 

avsnitt 5.1.1 och 5.1.2 kommer kategorierna att presenteras. 

5.1   Empiri 

Genom att väcka intresse och värdefull kunskap menar Dewey är ett fungerande sätt för att 

kunna koppla kunskapen i vardagliga situationer till människors konkreta erfarenheter. I 

pragmatismens syn på kunskap tar man avstånd från allt vad separata förhållanden mellan 

teori och praktik är. (Lundgren, 2014). Utifrån detta har vi tolkat vår insamlade data och 

skapat två olika kategorier. Kategorierna är, svårast och enklast att undervisa om utifrån det 

centrala innehållet i religionskunskap respektive integration mellan teoretisk och praktisk 

undervisning. Dessa kommer presenteras under respektive rubrik.  

5.1.1   Svårast och enklast att undervisa om utifrån det centrala innehållet i 

religionskunskap 
Undervisningen i den svenska skolan strävar efter att nå de uppsatta målen ur det centrala 

innehållet i religionskunskap. Den planerade undervisningen i den svenska skolan strävar 

efter att kunna koppla elevers vardagssituationer till undervisningen, detta på grund utav att 

elever lättare ska kunna förstå samhället. Eleverna ska även få möjligheten att utveckla en 

personlig livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.  

Jag tycker att jämställdhet är viktigt och brukar oftast diskutera jämställdhet med eleverna. Jag brukar 

oftast ta upp kvinnliga frontfigurer för att kunna visa och berätta hur det var att leva som kvinna förut och 

hur livet såg ut. Att det ser olika ut i olika världsdelar och religioner. När det är barnkonventionsdagen 

pratar vi i so om hur barn har det i olika världsdelar 

Det viktigaste rubrikerna är, att leva tillsammans och att leva i närområdet som två gynnande 

och enkla områden att förhålla sig till i undervisningen. I rubriken att leva tillsammans 

framkommer det att livsfrågor, normer och regler vanligen lyfts fram av lärare eftersom det är 

enklare att diskutera om i undervisningen.  
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Livsfrågor känns det som de är lättast att förhålla sig till. Vi arbetar med det hela tiden känns det som 

samma sak gäller normer och regler. Vi jämför ofta dåtid och nutid 

Livsfrågor, normer och regler är enklare att undervisa i, i religionskunskap. Uppenbarligen på 

grund av att elever kan diskutera frågor som berör framtida yrken, drömmar och vad som är 

rätt och fel. När elever får diskutera gemensamma intressen leder det till ett större 

engagemang, relation och kamratskap. Det som är automatiserat enligt två lärare är normer 

och regler eftersom barn från tidig ålder får bekanta sig med regler hemifrån. När barnen 

börjar skolan blir det enklare att följa de regler och normer som finns. Detta för att eleverna 

har en viss förkunskap om regler. Elever får vara med och skapa klassrumsregler som leder 

till en större förståelse för normer och regler.  

 En annan viktig punkt är att leva tillsammans som är skildring av livet förr och nu i 

barnlitteratur, sånger och filmer. Skildringar av familjeliv och skola blir enklare att förhålla 

sig till i undervisningen. Det anses vare enklare på grund av tillgången till olika konkreta 

material och elevers erfarenheter. Några exempel på konkret material som visar jämförelse är 

barnlitteratur, sånger, klädsel och föremål. Det framkommer att elever tycker om att 

undersöka och jämföra det förflutna med samtiden. Lärare nämner hur sociala medier 

påverkar barnens tankar kring religionskunskap där de kan få vinkla fakta från verkligheten, 

där olika diskussioner förs fram mellan lärare och elever. 

 Den andra rubriken som var enklare att förhålla sig till är att leva i närområdet. Under 

den rubriken lyfts dessa punkter, yrken, verksamheter i närområdet, och kristendomens roll i 

skolan. Dessa punkter är enklare att förhålla sig till och diskuteras ofta i klassrummet. Elevers 

drömmar och framtida yrken diskuteras tidigt i klassrummen och detta menar på att det är en 

början på en utveckling av en samhällsmedborgare. Med elevers medvetenhet av framtida 

yrken leder till enklare förståelse av ”verkligheten”. Kristendomens roll i skolan 

uppmärksammas ofta i undervisningen i religionskunskapen. Dom kristna traditionerna är 

betydelsefulla för landet vi bor i. Vidare förklaras det att dom svenska traditionerna blir 

givande i undervisningen på grund av de kristna högtiderna. Traditionerna som lyfts fram är 

julen och påsken. Under julen undervisas det om Jesus födelse och hans resa. Under julen 

brukar elever tillsammans med klasslärare oftast pyssla föremål som är kopplad till julen. När 

påsken infaller undervisas det om vad Jesus har för betydelse för påsken. Helgdagar som 

exempelvis, skärtorsdagen, långfredagen och påskafton diskuteras för att eleverna ska veta 

innebörden.     

 Det framkommer några jobbiga och känsliga punkter att undervisa om i 

religionskunskap. När man förhåller sig till det tre världsreligionerna framkommer det att det 
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är ett känsligt ämne att undervisa om. Det framkommer att lärare oftast inte har en fördjupad 

kunskap om religionerna, vilket leder till att de inte vill gå in djupgående på ämnet. Lärare 

måste vara objektiva och inte vinkla religionerna åt något håll. Beroende på vad man säger är 

det ett känsligt ämne att diskutera. Ett exempel på vad som kan vara känsligt är när 

hemförhållanden påverkar elevernas skolsituation. Det kan bero på vårdnadshavarnas synsätt 

från det förflutna som påverkar elevens uppfyllda mål Ett exempel som lärare nämner är när 

det gäller simning på idrotten, där en elev som har Islam som religion inte får delta i 

simningen på grund av att eleven visar hud och andra elever är involverade i undervisningen. 

Jag tycker allmänt att religion är oerhört känsligt att prata om. Det är svårt som lärare att veta vad man 

ska ta upp eftersom man vet inte vad eleverna tycker är känsligt eller inte. Det är viktigt att vara ett 

objektiv för eleverna och förmedla att alla människor är olika. Jag tycker att avsnitten, att leva i världen 

och att undersöka verkligheten är lite svårare att prata om i klassrummen än de två tidigare 

Barns åsikter och tankar är svåra att diskutera om eftersom alla tycker olika. Det handlar 

mycket om hur man talar med elever så det inte uppstår konflikter mellan elev-elev och 

lärare-elev, där hemförhållanden även kan påverkas. Sociala medier har stor påverkan på 

elevernas åsikter och tankar. Som lärare blir det svårt att förmedla fakta när det gäller de tre 

världsreligionerna eftersom eleverna fått en annan bild från sociala medierna.  

5.1.2   Samspel mellan teoretisk och praktisk undervisning 

Teoretisk och praktisk undervisning har framförts som två viktiga begrepp som förknippas 

med varandra i religionsundervisningen. I vår studie framkom det att lärare anser att praktisk 

och teoretisk undervisning är en viktig komponent för att ge eleverna förutsättning att 

utvecklas. Det framkommer att lärare planerar in både teoretisk och praktisk undervisning i 

religionskunskap. Det blir en bra undervisning för eleverna om det teoretiska och praktiska 

integrerar med varandra. Elever lär sig och får in kunskap på olika sätt genom varierade 

metoder.  

Vi arbetar både med praktisk och teoretisk hela tiden tycker jag. Både teori och praktik kan ligga till 

grund för undervisningen, att man gör något praktiskt först och sedan teoretiskt och tvärt om 

Uppenbarligen används dessa två metoder ofta och att grunden i den planerade religionskunskaps 

undervisningen varierar. Ett exempel kan vara att elever arbetar inom ett temat, grottor. Barnen får 

först kolla på en film på hur en grotta ser ut och får leva sig in i samtiden. I vidare arbete får elever 

praktiskt arbeta med att själva göra en grotta. Detta visar att teori och praktik samspelar. Det 

framkommer att det är viktigt med en grund för religionskunskapen för den planerande 
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undervisningen, att man både kan ha det teoretiska och det praktiska som grund för undervisningen. 

Elever tycker mer om att arbeta praktiskt i undervisningen eftersom de får ett mer konkret synsätt 

och inte enbart förhåller sig till att läsa och skriva. Detta gör att elever blir mer aktiva i ämnet enligt 

lärare. Utifrån det fyra avsnitten under det centrala innehållet i religionskunskap planeras 

undervisningen teoretiskt och det praktiskt utifrån elevers intresse. Vilket menas att man involverar 

elever i arbetssätten, utifrån läroplanen. Elever får vara med att ge förslag på vad man skulle kunna 

arbeta med i religionskunskapen vilket leder till att de blir mer engagerad i undervisningen.  

 Utifrån grovplaneringen gör vi en LPP1 där vi involverar eleverna. Både på det viset att vi pratar om det 

vid starten och tittar även på hur vi arbetar i andra arbetsområden. Vi utvärderar våra arbetsområden på 

vårt klassråd och får tips av barnen vad dom tycker är roligt. Främst för att det nämner att dom vill ha en 

rolig undervisning, som jag tycker är viktigt men jag försöker komma till frågan, vad har ni lärt er? 

Varför har ni lärt er det här? Och kolla över vilka metoder som använts av eleverna. 

Uppenbarligen menar lärare att elevers åsikter och tips är viktiga för att lärare ska kunna arbeta fram 

bra metoder. Det framkommer att det är viktigt att involvera elever i planering av 

religionsundervisningen utifrån det fyra avsnitten i det centrala innehållet, att leva tillsammans, att 

leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten. När man arbetar med det lägre 

åldrarna som i F-3 framstod den praktiska undervisningen som mer lustfylld. Det är viktigt för 

elever att undervisningen har inslag av det praktiska för att elever ska förstå innehållet på ett enklare 

sätt. Det framkommer att vissa skolor använder sig av en inhyrd pedagog. Pedagogen kommer från 

en kyrka som de har kontakt med. Pedagogen kommer för att undervisa mer detaljerat om de tre 

världsreligionerna. Skolans klasslärare planerar en undervisningsmall utifrån ett av det fyra 

avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskap. Denna mall får sedan pedagogen från kyrkan 

som hen undervisar om. Denna pedagog förhåller sig både till det teoretiska och praktiska i 

undervisningen. Ett exempel är att hen tar med sig de heliga böckerna och låter elever få arbeta med 

rollspel. Utifrån den planerande undervisningsmallen har klassläraren förhållit sig till det tredje 

avsnittet, att leva i världen. De resterande avsnitten från det centrala innehållet undervisas av 

klasslärare.  

 Teoriundervisningen anses vara en bra grund till den påbörjande undervisningen. Det kan vara 

att elever får inleda lektionen med läsning som handlar om exempelvis järnåldern. Vidare diskuterar 

man i helklass, vad man läste om och vad som hände i boken. Vidare i undervisningen visar lärare 

bilder som förknippar sig med järnålder, hur man levde på den tiden och hur familjerna kunde se ut. 

Detta tas upp på tavlan genom exempelvis Power Point, för att elever ska få en bättre bild och 

                                                
1 Definition av LPP: Lokal pedagogisk planering.  
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förståelse av järnålder. Ibland kan undervisningen enbart innehåll teori, detta förklarar en lärare med 

att säga ” Så kan det se ut ibland, man får inte alltid med det praktiska i undervisningen”. Lärarna 

använder sig av antingen klass eller gruppdiskussioner i teori i religionskunskap för att förklara 

syftet med undervisningen.  

 När det gäller den praktiska undervisningen föredrar elever en praktisk undervisning eftersom 

att eleverna upplever de som lustfyllt. Det involveras olika delar i religionskunskapsundervisningen 

när man förhåller sig till det fyra avsnitten, att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i 

världen och att undersöka verkligheten. Man utnyttjar elevernas sinnen på ett annorlunda sätt som 

gör att elever får olika förutsättningar att utveckla sina kunskaper och förstå innehållet, då det får 

arbeta med hörsel, syn, lukt och smak. När lärare arbetar med den praktiska undervisningen används 

olika artefakter vilket menas som olika föremål. Några exempel som fram gavs var att de besöker 

kyrkor, går på olika studiebesök, går på påsk vandring och får ta del av olika föremål som är 

kopplade till religionskunskapen. Elever får möjlighet att känna och läsa ur bibeln när de arbetar 

med den kristna tron, får luktat på myrra och tittat på symboler i form av ett kors. Vissa elever får 

enbart arbeta med artefakter när det kommer till högtider. Eleverna får då möjlighet att lukta på 

pepparkakskryddor och smaka exempelvis dadlar som förknippas med julen och vissa elever får 

enbart använda artefakter när undervisningen handlar om de kristna traditionerna som jul och påsk. 

Anledningen till detta är på grund av tidsbrist och skolans ekonomi.  

Tyvärr så hinns det inte med så mycket studiebesök som vi skulle vilja, dels har vi inte pengar till det om 

alla klasser ska gå för att det ska bli rättvist, det infaller mycket röda dagar och lov vid jul och påsk, så då 

faller det bort dagar att använda tiden till och tyvärr så lär vi lägga den tiden på annat än att gå på 

studiebesök de dagarna även om vi skulle vilja. 

Enligt lärarna är det viktigt att förhålla sig till både det teoretiska och praktiska där de 

integrerar dessa två med varandra i religionsundervisningen.  

5.2   Tolkning av empiri 

Det två kategorier som vi framställt förstås utifrån det teoretiska perspektivet pragmatismen där 

vikten av integration mellan teori och praktisk undervisning är viktig. Att förhålla sin undervisning 

till verkligheten ska eleverna kunna använda sin kunskap i de samhällslivet (Lundgren, 2014). 

Vilket motsvarar studiens forskningsfrågor. 

5.2.1   Undervisning i religionskunskap 

Empirin visar att det uppsatta målet ur det centrala innehållet i religionskunskap är viktiga att 

följa. Samtliga lärare lyfter rubriken att leva tillsammans i det centrala innehållet som enklast 
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att undervisa om. Det framkommer att livsfrågor inom religionskunskap är något som ofta 

lyfts i klassrummet. Livsfrågor är enklast att förhålla sig till i religionskunskapen, detta för att 

elever får diskutera gemensamma intressen. En annan punkt som lyfts fram från att leva 

tillsammans är normer och regler, då det framstod som automatiserat. Elever har förkunskaper 

om normer och regler vilket leder till att det blir enklare att diskutera om. En annan åsikt som 

lyfts fram är att elever tycker om att jämföra dåtid med nutid, där elever får chansen att 

undersöka. Den andra punkten som lyfts fram i rubriken att leva tillsammans är skildringar i 

livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Lärarna tycker att det är enklare att 

förhålla sig till skildringar förr och nu påg rund av tillgången till olika konkreta material och 

elevers erfarenheter. Några exempel på de konkreta material som visar jämförelse är 

barnlitteraturer som handlar om forntiden, sånger som handlar om olika religioner, klädsel 

som man hade förr i tiden och föremål som representerar något. En annan åsikt som lyfts fram 

är när lärarna diskuterar att sociala medier påverkar barnens synsätt kring religionskunskap. 

Det förs fram att det kan inträffa konsekvenser i klassrummet på grund av sociala medier.  

 En annan rubrik som lyfts fram som enklast att förhålla sig till i undervisningen i 

religionskunskap är att leva i närområdet. De punkter som lyfts fram ur att leva i närområdet 

är yrken, verksamheter i närområdet, och kristendomens roll i skolan. Dessa punkter lyfter 

lärarna upp eftersom det anses vara enklare att förhålla sig till och diskuteras ofta i 

klassrummet. Elevers drömmar och framtida yrken diskuteras tidigt i årskurs 1-3 och lärarna 

tyder på att det är en början av en utveckling av samhällsmedborgare. Dom kristna 

traditionerna är betydelsefulla för Sverige eftersom vi bor i ett kristet land. Därför är det 

viktigt att skolan uppmärksammar kristendomens roll i skolan så elever får en medvetenhet 

om vilka traditioner Sverige har. De två traditionerna som samtliga lärare lyfte fram var julen 

och påsken.  

  När Kristendomen nämns lyfts även det två andra världsreligionerna Judendomen och 

Islam. Det framkommer att det är känsligt att undervisa om de tre världsreligionerna i 

religionskunskap. Hemförhållanden påverkar elevernas skolsituation som gör det svårt för 

samtliga lärare att undervisa inom de tre världsreligionerna. Det är viktigt att vara objektiv när 

man undervisar om de tre världsreligionerna. Genom att vara objektiv leder det till mindre 

konflikter och konsekvenser genom att lärarna inte vinklar religionerna åt något håll utan är 

neutral i undervisningen. Vidare framkommer det att barns åsikter och tankar är svåra att 

diskutera om eftersom att alla tycker olika. Det är viktigt att tänka på hur man väljer att tala 

med elev-elev och lärare-elev så det inte uppstår konflikter. 
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5.2.2   Teori och praktik i religionskunskap 

Det framkommer att teoretisk och praktiskt arbete förknippas med varandra i undervisningen i 

religionskunskap. Den teoretiska och praktiska undervisningen ska ge eleverna förutsättningar 

att utveckla sina kunskaper. Det blir en bra undervisning när metoderna integrerar med 

varandra. Vidare lyfts det fram att varierade metoder ger eleverna möjlighet att lära sig stoffet 

på olika sätt. Ett exempel kan vara under ett temaarbete där elever arbetar med kyrkor. Barnen 

får först dela med sig av sina erfarenheter där lärare skriver upp alla ord med hjälp av en 

maindmap. För att involvera det praktiska bokas exempelvis ett studiebesök, där elever får 

möjlighet att vistas och ta del av kyrkans miljö. Elever föredrar att arbeta praktiskt i 

undervisningen eftersom det får ett mer konkret synsätt. De fyra avsnitten under det centrala 

innehållet i religionskunskap planerar lärarna undervisningen utifrån elevers intresse. Vidare 

framkommer det hur viktigt det är att involvera eleverna i arbetssätten då eleverna får 

möjlighet att ge förslag på vad man skulle kunna arbeta med i religionskunskap. Vilket leder 

till att elever blir mer engagerad i den planerade undervisningen. När det arbetas med de lägre 

åldrarna som F-3 framstår den praktiska undervisningen som mer lustfylld. Utifrån de fyra 

avsnitten i det centrala innehållet anser samtliga lärare att teoriundervisning kan vara en bra 

grund till undervisningen.  

  I religionskunskap kan undervisningen ibland enbart innehålla teori och ibland enbart 

innehålla praktik. Det framkommer i vår insamlade data att i den optimala undervisningen 

behöver lärare samspela både den praktiska och teoretiska metoden.  I teori använder sig 

några lärare av antingen klass eller gruppdiskussioner i religionskunskap för att uppfylla de 

fyra rubrikerna i det centrala innehållet. Vidare förklaras syftet med undervisningen för senare 

gå vidare till innehållet. När det gäller den praktiska undervisningen förklaras det att eleverna 

lättare kan involvera flera delar när man förhåller sig till de fyra avsnitten leva tillsammans, 

att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligheten. I den praktiska 

undervisningen utnyttjas elevers sinnen när eleverna får använda sig av olika artefakter. I den 

praktiska undervisningen används artefakter för att göra innehållet mer konkret för eleverna, 

där de får en enklare förståelse. Elever får möjlighet att använda sig av sin hörsel, syn, lukt 

och smak. Artefakter som tillhör kristendomen framkommer som betydelsefulla för 

religionsundervisningen. Bibel och kors framstår som två viktiga artefakter som elever ska få 

möjlighet att beröra, se och läsa ur.  

 Det lyfts fram att enstaka skolor använder sig av inhyrd pedagog i religionskunskap. 

Den inhyrda pedagogen kommer för att undervisa om de tre världsreligionerna eftersom 

lärarna anser att detta är ett känsligt område att undervisa om. Den inhyrda pedagogen 
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förhåller sig till både de teoretiska och praktiska i undervisningen. Ett exempel från 

pedagogens undervisning är när man arbetar med de heliga böckerna och låter eleverna utföra 

rollspel. De resterande punkterna inom religionskunskapen undervisas av klassläraren.  

Det framkommer att teori kan vara en bra grund till undervisningen där elever får inleda 

lektionen med läsning och vidare diskutera i helklass för att sedan gå över till det praktiska 

där elever får måla en bild som handlar om boken de läst. Ibland kan undervisningen enbart 

innehålla teori eller praktik. Elever föredrar en praktisk undervisning eftersom de upplever de 

som mer lustfullt. Artefakter framkom som en fördel i den praktiska undervisningen. Några 

exempel på artefakter är de heliga böckerna, heliga platser och symboler i form av kors m.m. 

Eleverna får även möjlighet att använda sina sinnen genom att känna, lukta och se 

artefakterna.  

5.3   Resultatsammanfattning 

Det som framkommer i studien påvisar att två av de fyra rubrikerna från det centrala 

innehållet i religionskunskap är enklare att förhålla sig till. De två som framstod som enklare 

att förhålla sig till i undervisningen i religionskunskap var att leva tillsammans och att leva i 

närområdet. Dessa två framstod som enklast på grund av elevers intresse och tillgång till 

material i skolan. När skolan har tillgång till material anpassad till varje punkt utifrån det 

centrala innehållet blir det enklare att planera undervisning i religionskunskap. Elevers 

tidigare förkunskaper har påverkan på den planerade undervisningen. Från rubriken att leva 

tillsammans framstod livsfrågor, regler, normer och skildringar av livet förr och nu i 

barnlitteratur, sånger och filmer som enklast att diskutera och undervisa om. Detta på grund 

av elevers förkunskaper och skolans ramfaktorer. Från rubriken att leva i närområdet 

framstod kristendomens roll, yrken och verksamheter i närområdet som enklast att diskutera 

och undervisa om. Detta på grund av att de kristna traditionerna har en stor betydelse för 

skolan då Sverige är ett kristet land. Yrken framkom som enklast eftersom elever är oerhört 

intresserade av framtida yrken och har ett intresse av att diskutera drömmar. Utifrån det som 

ansågs som enklast tolkar vi resultatet att elevers intresse och förkunskaper har påverkan på 

lärares planering från det centrala innehållet i religionskunskap där två ansågs som enklare. 

 De resterande rubrikerna framstod som besvärligare och känsligare. Att undervisa om 

de tre världsreligionerna i religionskunskap ansågs det som känsligt och jobbigt. Sociala 

medier påverkar eleverna som leder till att det blir svårare att undervisa till de tre 

världsreligionerna. Det dyker upp olika vinklar och synpunkter på sociala medier som barn 

kollar på och tar med sig till skolan och det påverkas läraren av. Det som även framkommer i 
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resultatet som känsligt och jobbigt är barns olika åsikter och tankar kring världsreligionerna. 

Det framkom att det är svårt att veta hur man ska kommunicera med alla barn som har olika 

åsikter och tankar där man som lärare måste anpassa sig efter varje elev. Skolans utbud och 

tillgång till material har även en stor påverkan till undervisningen där det skiljer sig mellan 

skolor. Vi tolkar resultatet att de två första rubrikerna ansågs som enklare att förhålla sig till i 

undervisningen i religionskunskap. Vi tolkar att världsreligioner och barns olika åsikter och 

tankar ansågs som jobbigt och känsligt att undervisa om i religionskunskap.  

 Teori och praktik i undervisning i religionskunskap framstod som två begrepp som 

samspelar med varandra. Det framkom att både teori och praktik kan ses som en bra grund för 

undervisningen i religionskunskap. Undervisningen i religionskunskap kan enbart innehålla 

antingen teori och praktik. Det framkom även att praktik ansågs mer lustfyllt för eleverna i 

undervisningen i religionskunskap. Elever föredrar den praktiska undervisningen mer än den 

teoretiska eftersom elever får möjlighet att använda sig av konkreta material och därmed få en 

större förståelse. Dessa två begrepp behövs i undervisningen samtidigt för att få varierande 

undervisning för att kunna nå ut till så många elever som möjligt. Genom att ha teori och 

praktik i undervisningen gynnas de olika rubrikerna från det centrala innehållet i 

religionskunskap. Där dessa två metoder kan involvera många delar från det centrala 

innehållet. Det framkom att artefakter exempelvis kan användas i flera sammanhang där 

elever får möjlighet att använda sig av sina sinnen i form av att känna, lukta, smaka och se.  

6   Diskussion 

Kapitlet inleds med 6.1 Resultatdiskussion där resultatet diskuteras. I avsnittet 6.1.1 Slutsats 

kommer slutsatsen att presenteras. I avsnitt 6.2 Metoddiskussion diskuteras valet av metod. I 

avsnitt 6.2.1 pålitlighet och trovärdighet diskuteras studiens pålitlighet och trovärdighet. I 

avsnittet 6.2.2 vidare forskning kommer de ges förslag på framtida forskningsfrågor. 

6.1   Resultatdiskussion 

I den svenska skolan är det oerhört viktigt att följa skolverket och det centrala innehållet i 

religionskunskap för att elever skall ha möjlighet att uppfylla sina mål (Skolverket, 2017). I 

Denna studie har vi undersökt lärares olika förhållningssätt till det centrala innehållet i 

religionskunskap. Vi har fått möjlighet att intervjua och ta del av hur lärare planerar sin 

undervisning utifrån de fyra avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskap. De fyra 

avsnitten ur det centrala innehållet är att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i 
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världen och att undersöka verkligheten. Genom vår insamlade data har vi fått ta del av lärares 

åsikter och tankar kring de fyra avsnitten och vad de anser är enklast respektive svårast att 

undervisa i. Av de sju lärare vi intervjuade framkom det att teoretiskt och praktiskt arbete 

förknippas med varandra i undervisningen i religionskunskap. 

 De didaktiska frågorna är betydelsefulla för undervisningen där de berör både de 

teoretiska utgångspunkter och modeller. Det användas i undervisningen för att kunna 

analysera, kunna förstå den och hur den konkret tar sig an undervisningens form. De 

didaktiska frågorna som behandlas är vad man gör i undervisningen, hur man lär sig i 

undervisningen och varför man lär sig (skolverket, 2017a). När vi ställde frågan om teori och 

praktik kom varför-frågan in och samtliga lärare menar att den teoretiska och praktiska 

undervisningen ger eleverna förutsättningar att utveckla sina kunskaper. Vidare diskuteras det 

mellan lärare och oss skribenter att det blir en bra undervisning i religionskunskap när teori 

och praktik integrerar med varandra. I intervjun diskuterades även hur-frågan där samtliga 

lärare gav exempel på hur teori och praktik integrerar med varandra i undervisningen. Ett 

exempel som en av lärarna presenterade var att eleverna gemensamt med klassläraren går 

igenom ett ämne på tavlan där förkunskaper redovisas. Eleverna går därefter vidare till eget 

arbete där det praktiska kommer in i undervisningen. Eleverna får exempelvis rita och arbeta i 

sin arbetsbok och sitt arbetsblad. Werner och Hilbert (1997) beskriver att de didaktiska 

frågorna när, hur och varför är en av skolundervisningens fundament som lärare behöver 

förhålla sig till i undervisningen. Här hänvisar vi till den didaktiska teorin utifrån 

religionskunskap.  

 När lärare ska undervisa i religionskunskap och utgå från det centrala innehållet är det 

bra att använda sig av de didaktiska frågorna. Utifrån de didaktiska frågorna förklarar man 

varför man ska lära sig, när man ska lära sig, hur man ska lära sig och vad man lär sig. 

Tidigare i denna studie framkom det att samtliga lärare skulle vilja använda sig mer av de 

praktiska i undervisningen i religionskunskap. De anser att undervisningen blir mer lustfyllt 

vilket leder till att eleverna blir mer engagerade i undervisningen. Det som hindrar detta är att 

skolan inte har tillräckligt med pengar för att köpa in material eller tid för att gå iväg på 

exempelvis studiebesök. Det är oerhört tråkigt att sådant inträffar och påverkar skolans 

önskemål för att gynna och utveckla elevers kunskap. Några funderingar som inträffar är, vad 

kan man som klasslärare göra för att bidra till en lustfylld undervisning. Resultatet tyder på att 

samtliga lärare utgår från elevers intresse när de planerar undervisningen, det anser vi 

skribenter som en fördel att inkludera elever i planeringen. Det leder till mer motiverade och 

engagerade elever i undervisningen. Under vår verksamhetsförlagda undervisning har vi sätt 
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hur motiverade elever blir mer engagerade i undervisningen när de blir involverade i 

planeringen. Undervisningen i religionskunskap kan lärare ibland enbart förhålla sig till det 

teoretiska när man exempelvis har genomgång och det förklarade lärare med att säga ” ibland 

kan det vara så”. Elever föredrar att jobba praktiskt i religionskunskap eftersom de anser att 

det är mer lustfyllt. Utifrån våra erfarenheter i skolan har vi sätt att elever föredrar att jobba 

praktiskt där de får använda sig av konkreta material i undervisningen. Utifrån det teoretiska 

perspektivet pragmatismen är att en social miljö och meningsfulla aktiviteter är en viktig 

komponent i barnets utveckling när eleverna ska ut i samhällslivet (Dewey, 2004). Vi anser 

att skolan är en del av samhällslivet och därför är det viktigt att förbereda eleverna inför 

verkligenheten. Eleverna får även en större motivation när man förhåller sig mellan liv och 

skola. Det menas att det eleverna lär sig i skolan ska de kunna hitta i samhället och kunna vara 

användbart (Kroksmark, 2011). Vi ser samhället som ett viktigt ämne att inkludera i elevers 

undervisning i religionskunskap detta på grund av att eleverna ska vara redo när de kommer ut 

i samhället, känna sig bekväma och trygga. Som tidigare nämnt är det viktigt att skapa en 

social miljö för att barnen ska kunna utveckla sina individuella förutsättningar i frihet. Att 

väcka intresse hos elever är ett fungerade sätt för att kunna koppla kunskapen i vardagliga 

situationer. Vi anser att det är viktigt att tänka på vad elever har för intresse, så som stödjer 

det teoretiska perspektivet där de nämns att det är ett fungerade sätt och elever blir mer 

involverade.  

 Utifrån vår undersökning berörandes de fyra avsnitten i det centrala innehållet i 

religionskunskap, att leva tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att 

undersöka verkligheten. Vi undersökte vad lärare anser vara enklast respektive svårast att 

undervisa i utifrån de fyra avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskap. För att 

komma fram till ett resultat i denna studie intervjuade vi sju grundlärare som jobbar med 

årskurs f-3 och olika resultat redovisades. Det har varit väldigt intressant och nyttigt att få ta 

del av alla lärares synpunkter om de fyra rubrikerna i det centrala innehållet i 

religionskunskap. Det som framkom i vårt resultat var att samtliga lärare ansåg att det var 

enklast att förhålla sig till de två första avsnitten att leva tillsammans och att leva i 

närområdet. Det som tas upp i denna studie är att lärare anser att livsfrågor, normer och regler 

är enklast att undervisa och diskutera om eftersom det är saker som vanligtvis lyfts fram i 

klassrummet. Vi anser att livsfrågor är nyttigt i religionskunskap eftersom elever får diskutera 

fritt om saker de är intresserade av. Varför regler och normer är enklast att diskutera om är på 

grund av att elever ofta har erfarenheter där de exempelvis skapat klassrumsregler. Vart man 

än befinner sig finns det regler som man måste följa. Att förstå och ha kunskap om regler och 
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normer anser vi vara en fördel för elever senare när de möter på verkligheten eftersom som 

tidigare nämnt finns regler bland oss hela tiden. En annan punkt som framstod som enklast av 

samtliga lärare var skildringar av livet förr och nu i barnlitteratur, sånger och filmer. Detta på 

grund av olika konkreta material skolan har tillgång till samt elevers erfarenheter. När det 

handlade om sånger och filmer tänkte vi mycket på vår egna barndom. En känd författare som 

Astrid Lindgren lever fortfarande i elevers värld där skolan fortfarande har användning av 

hennes berättelser. Varför detta var enklast var inte förvånade eftersom vi själva har tagit del 

av Astrid Lindgrens historier när vi gick i grundskolan och dessa historier tror vi kommer 

användas framöver. En annan punkt som ansågs som enklast att undervisa om var framtida 

yrken, verksamheter i närområdet och kristendomens roll i skolan. Alla lärare berättade att 

elever tycker om att prata om vad de vill jobba med i framtiden och drömmar. Vårt tyckande 

angående detta kan vi koppla till Deweys synpunkter där den teoretiska teorin går ut på att 

förbereda barnen till samhällslivet. Att barnen redan i den tidiga åldern föredrar att diskutera 

om detta är en fördel då elever redan tänker på framtiden. Det är oerhört bra att elever blickar 

framåt och har kunskap om verkligheten.  

 Kristendomens roll i skolan uppmärksammas ofta i religionskunskap, de kristna 

traditionerna är betydelsefulla för skolan. Från våra erfarenheter har kristendomens roll 

uppmärksammats som det är i nuläget. Varför man uppmärksammar kristendomen mer är för 

Sverige är ett kristet land och är viktig för det kristna landet. Utöver det som framstår som 

enklast i undervisningen framkom det besvärliga och känsliga punkter i religionskunskap från 

det centrala innehållet att undervisa om. När lärare förhåller sig till det tre världsreligionerna 

blir det både jobbigt och känsligt för samtliga lärare. Varför är det så? Hur gör man som lärare 

för att det ska funka? Vad är det lärare ska förhålla sig till för att det inte ska bli känsligt? Det 

är många frågor man kan ställa sig själv som lärare innan man undervisar om något. Det 

framkommer att sociala medier har en stor påverkan på elevers tankar och åsikter. Det som 

framkommer idag på nyheter handlar om krig och flyktingar där olika religioner är 

inblandade. När elever träffar på sådant får dem en annan bild och tror på något som kanske 

är opålitligt. I undervisningen framkommer det att lärare måste vara objektiva när det handlar 

om de tre världsreligionerna i religionskunskap. Detta på grund av att de inte vill gå in 

djupgående på ämnet, annars blir det för känsligt. Vi anser att det är viktigt att nämna alla 

religioner i undervisningen eftersom det är så mångkulturellt i många skolor. I klasser är olika 

religioner involverade och därför är det viktigt att nämna religionerna. Det som även 

diskuterades i intervjun var att hemförhållanden även kan påverka barnen. Det som även 

framkommer som känsligt och jobbigt i undervisningen är barns olika åsikter och tankar. Det 
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är svårt att diskutera om detta eftersom alla tycker olika. Det är viktigt att tänka på hur man 

talar med varandra så det inte uppstår konflikter. Det är oerhört viktigt att låta eleverna dela 

med sig av sina åsikter och tankar. Varför ska de skilja sig mellan de fyra avsnitten i det 

centrala innehållet? Vi tänker mycket på att lärare har kunskapen och hur kan det vara så 

svårt? Utifrån intervjuerna fick vi veta att det faktiskt kan skilja sig. Vissa saker är svårare att 

undervisa i och vissa är enklare. Vissa skolor har inte tillgång till material som gör det svårare 

för lärare att planera undervisningen i religionskunskap. Lärare får idag undersöka mycket 

själv när det gäller material och planera utifrån det. Skolverket (2017) betonar att det inte 

finns några svar till varför just religionskunskap framstår som ett problematiskt 

undervisningsämne. Varför uppmärksammar man inte religionskunskap lika mycket som de 

andra undervisningsämnen?  

6.1.1   Slutsats  

Det som framkom i studien bevisar att de fyra avsnitten från det centrala innehållet skiljer sig 

åt i undervisningen i religionskunskap. Att förhålla sig till de två första rubrikerna att leva 

tillsammans och att leva i närområdet blir det enklare att diskutera och undervisa om. De 

resterande två att leva i världen och undersöka verkligheten framkom som besvärliga och 

känsliga då världsreligionerna involverades. Vi tolkar det som att de två första rubrikerna som 

tidigare nämnts är lättare att förhålla sig till i undervisningen i religionskunskap där elevers 

förkunskaper och lärares kompetens har en påverkan. Vi tolkar dessa avsnitt genom lärares 

åsikter där det skiljer sig mellan avsnitten i det centrala innehållet. I studien tolkar vi att lärare 

påverkas av ett mångkulturellt klassrum med olika religioner. På grund av dagens invandring 

har världsreligionerna tagit stor plats i samhället. Det har lett till osäkra lärare när det gäller 

undervisning om världsreligionerna. Vi tolkar detta resultat att det finns lärare som känner en 

viss osäkerhet inom världsreligionerna. Sociala medier har en stor påverkan i undervisningen i 

religionskunskap där världsreligionerna tas upp. Det som framkommer i studien är att teori 

och praktik är gynnande för elevers kunskapsutveckling där elever får möjlighet till varierad 

undervisning. Vi tolkar och anser att dessa två metoder är viktiga i undervisningen. Vi tolkar 

att undervisningen enbart kan innehålla praktisk eller teoretisk i 

religionskunskapsundervisning. I studien tolkar vi att samspelet mellan dessa två metoder går 

ihop med varandra i undervisningen där det blir en gynnande effekt för elevers 

kunskapsutveckling. Detta leder till en varierande undervisning i religionskunskap. Att 

involvera elevers intresse leder till större engagemang och intresse i religionskunskap där 

motivationen ökar. Det som även framkom var att elever föredrar praktiken i undervisningen 
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där undervisningen blir mer lustfylld där elever även får möjlighet att använda sig av konkreta 

material. När elever använder sig av artefakter i undervisningen får elever även använda sina 

sinnen. Slutligen är det viktigt att fokusera på elevers individuella utveckling och 

kunskapsmål. Planera och undervisa utifrån elevers intresse som leder till en ökad motivation 

som skapar framtida demokratiska medborgare.  

6.2   Metoddiskussion  

I denna studien har kvalitativa intervjuer valts eftersom vi anser att denna metod är lämplig 

för studien. Semistrukturerad intervju innebär att informanten får frågor kring specifika teman 

och kan besvara frågorna med en stor frihet. Vi har valt att använda oss av semistrukturerad 

intervju. Fördelen med en semistrukturerad intervju är att informanten kan besvara 

intervjufrågorna i en större omfattning som Bryman (2011) nämner. Bryman (2011) nämner 

vidare att nackdelen med semistrukturerad intervju kan vara att informanterna svävar ut för 

mycket från det aktuella ämnet och diskuterar om något opassande.  

 Inom kvalitativa metoder finns det även observationer och enkätfrågor som vi valt att 

inte använda. Vi anser att semistrukturerade intervjuer är den bästa metoden för denna studie 

då vi får direkt information om vad lärarna tycker. Vi har valt att avstå från observationer 

eftersom vi lägger mer fokus på lärarnas planerade undervisning. För att få in relevant 

information är det viktigt att informanterna uppfattar och tolkar frågorna rätt. Det gäller att 

strukturera frågorna på ett sätt som gör att informanterna lätt kan visa sin förståelse. I den 

kvalitativa intervjun som vi har valt i denna studie är det viktigt att vi ställer relevanta frågor 

utifrån det valda ämnet (Bryman, 2011). 

6.2.1   Pålitlighet och trovärdighet 

För att säkerställa tillförlitligheten och giltigheten i studien har vi valt att utgå från Tivenius 

(2015) syn på reliabilitet och validitet kritiskt granskat vårt urval, metod och datainsamling. 

Studien anses vara pålitlig då alla faser i studien kommer att redovisas. Alla faser i studien 

kommer att redovisas skapas en transparens och oklarheter försvinner. Studien blir pålitlig då 

egna värderingar inte kommer att påverka studiens resultat (Bryman, 2011). I denna studie 

användes det en beprövad metod som semistrukturerade intervjuer vilket ger studien en 

trovärdighet för bearbetning och datainsamling (Tivenius, 2015). Trovärdighet menas att en 

studie mäter det som syftar till att mätas. Forskningsfrågorna och studiens syfte måste därför 

ha en koppling till varandra för att få en trovärdighet vilket denna studie har (Bryman, 2011) 



 27 

6.3   Vidare forskning 

Det skulle vara intressant att se och vara med om hur lärare i F-3 arbetar med eleverna i 

religionskunskap. Då studien är utformad med sju intervjuer hade det varit intressant att 

utvidga studien med observationer, för att kunna bidra till ett mer varierande urval. Genom 

observationer skulle vi kunna få se och ta del av lärares arbetssätt och hur det förhåller sig till 

de fyra avsnitten i religionskunskap, Att leva tillsammans, Att leva i närområdet, Att leva i 

världen och Att undersöka verkligheten. Lärare nämner att integration mellan teoretisk 

undervisning och praktiskundervisning är viktig. Det skulle det vara intressant att få se hur 

dessa två metoder samspelar i undervisningen i religionskunskap samt en mer fördjupad 

inblick.  
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Bilagor 

Bilaga 1.  
Informations brev 
 
Hej! 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola vid namnen Anna Basel och Ann-
Christin Lindberg. Vi har bestämt oss för att undersöka och inrikta oss i ämnet 
religionskunskap i denna studie. Vi tycker att religionskunskap är oerhört viktigt 
ämne i skolan och därför valde vi att undersöka och skriva om undervisning i 
religionskunskap. Vår valda metod blir intervjuer med lärare i grundskolan. Att delta 
i denna undersökning är inte obligatorisk där man får avbryta deltagandet när som. 
De pedagoger som deltar i intervjun blir helt anonyma om inget annat framkommer 
från deltagarna.  
 
 
Vi går tredje året på grundlärarprogrammet f-3 och är inne i termin 6. Syftet med 
denna undersökning är att få ta del av lärares erfarenheter och åsikter kring 
religionskunskap kopplat till det centrala innehållet i läroplanen. Vi har valt att 
fördjupa oss inom de fyra avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskapen och 
där vi skall undersöka hur lärare planerar sin undervisning utifrån dessa. Att leva 
tillsammans, att leva i närområdet, att leva i världen och att undersöka verkligen.  
Vi har därför valt att intervjua pedagoger och ställa relevanta frågor passande till 
ämnet. Det är även viktigt att veta att vi har 7 intervjufrågor till lärare. Vi har valt att 
intervjua 7 lärare som jobbar i grundskolan och har olika årskurser. Som tidigare 
nämnt har vi valt att använda oss av intervjuer för vår datainsamling. I vår 
undersökning har vi valt att intervjua våra handledare i vår fältskola och andra lärare 
som jobbar i regionerna Västmanland och Södermanland. Vi valde att vända oss till 
vår fältskola eftersom vi har en trygghet i skolan och med våra handledare. När man 
deltar i denna studie, används informationen till studien anonymt. Det är oerhört 
viktigt att veta att inga namn eller bilder kommer att användas för denna studie 
förutom kurslitteratur. Vid frågan av resultat av denna uppsats finns självklart att ta 
del av.  
Varje intervju kommer ungefär ta ungefär25-30 minuter. Det insamlade materialet 
till denna studie kommer vi gemensamt att bearbeta genom att lyssna och ta del av 
intervjuerna som genomfört. Utifrån svaret vi fått kommer vi att kategorisera och 
bestämma passande rubrik. De som kommer att ta del av vår studie och få tillgång till 
att läsa uppsatsen är vår handledare, opponenterna, examinator samt kursansvarig. 
Att delta i denna studie är helt frivilligt, du som tillfrågas har rätten att avbryta 
deltagandet när som helt utan någon motivering och konsekvenser. Det insamlade 
material kommer att spara till uppsatsen blivit godkänd och kursen är avslutat.  
 
Denna uppsats presenteras via Mälardalens Högskola och som slutsats läggs ut på 
databasen Diva. Denna studie och självständiga arbete är ett 10 veckors arbete som 
kommer att genomföras av två studenter som studerar i Mälardalens Högskola.  
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Bilaga 2 
Intervjuer 

Hur planerar du som lärare din undervisning, teoretisk och praktiskt när du 
förhåller dig till de fyra avsnitten i det centrala innehållet i religionskunskap? 
 
 

Använder du som lärare artefakter i din planerade undervisning, får eleverna ta 
med sig föremål hemifrån? 
 

Är det någon av dessa fyra rubriker i det centrala innehållet som är enklare att 
förhålla sig i undervisningen? Varför? 

 

Är det någon av dessa fyra rubriker i det centrala innehållet som är svårare att 
förhålla sig i undervisningen? Varför? 

 
 

Har du som lärare tillräckligt med material för att kunna förhålla dig till varje 
rubrik? 
 
 
Får någon del/rubrik mer uppmärksamhet av eleverna, genom att de vill diskutera 
eller fråga mer än annars? Intresserar eleverna sig mer till en del? Blir mer 
engagerad i? 
 

 
 

Om du som lärare har viss svårighet kring dessa rubriker i religionsundervisningen, 
vad gör du för att kunna hantera det? Tar du hjälp av din kollega? Undersöker du i 
internet? 
 
 

 

 


