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Sammanfattning 

Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på vilka påverkansfaktorer som är mest avgörande i 

utformningen av religionsundervisningen på gymnasiet. Undersökningen grundar sig på 

rapporten Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom 

skolämnet religionskunskap som Björn Falkevall skrev 1995. Syftet med hans rapport var att 

kartlägga lärares sätt att tänka kring hur undervisning i religionskunskap utformades. Falke-

vall utgick ifrån sex olika påverkansfaktorer. Dessa var läroboken, kollegorna, läroplanen, 

samhället, lärarens egen personlighet och eleverna. Han kom fram till att de tre förra var 

perifera faktorer och de tre senare var centrala sådana. Jag har använt kvalitativa intervjuer 

som metod, jag intervjuade sex stycken religionslärare på tre olika kommunala gymnasiesko-

lor i en kommun i Mellansverige. Intervjuerna grundades på samma påverkansfaktorer som 

Falkevall använde i sin studie. Mina frågeställningar har kretsat kring dessa påverkansfaktorer 

samt om det går att jämföra mitt resultat med Falkevalls. Jag har inte utfört intervjuerna på 

samma sätt som Falkevall gjorde eftersom jag anser att det finns brister i hans utförande. Till 

skillnad från Falkevall argumenterar jag för att det finns två påverkansfaktorer som är mer 

betydande än de övriga, dessa två faktorer är kursplanen och eleverna. Jag påstår dock att det 

inte finns någon perifer påverkansfaktor. Jag hävdar att de lärare jag intervjuat följer de 

riktlinjer för lärare som finns i Lpf 94. Jag anser att mitt resultat skiljer sig åt från Falkevalls 

på grund av att hans tillvägagångssätt inte överensstämmer med de kvalitetskriterier som 

kvalitativa forskare tar hänsyn till. En annan förklaring som jag kommit fram till är att Falke-

valls resultat blir missvisande eftersom han delar in och definierar påverkansfaktorerna i 

centrala och perifera sådana. Med en sådan indelning skapade han enligt mig ett större av-

stånd mellan de sex påverkansfaktorerna. 
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1.1 Inledning 

1686 års kyrkolag fastslog att det var husbönders och föräldrars plikt att lära tjänstefolk och 

barn att läsa. De skulle även lära sig den kristna trons huvudstycke enligt den lutherska 

katekesen. Denna utbildningsform låg under kyrkans och prästernas kontroll. Under 1800-

talet ökade befolkningen i landet snabbt. På grund av nämnda ökning blev det svårt för präster 

och kyrkan att behålla kontrollen på utbildningen. Detta ledde i sin tur till att staten övertog 

en del av utbildningsansvaret i och med 1842 års folkskolestadga. Religion var dock det ämne 

som dominerade undervisningen, Sven G. Hartman påstår i boken Livstolkning och värde-

grund, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik att folkskolan var under de första 75 åren 

en ren religionsskola.1 

 När Hartman förklarar hur religionsämnet har utvecklats från 1800-talet fram tills i dag 

talar han om fem olika vändpunkter. Den första vändpunkten inträffade enligt honom 1883, 

det var då som föräldrarnas och husböndernas undervisningsplikt avvecklades och ansvaret 

för utbildningen överfördes till lärare och skola. Den andra vändpunkten kom med undervis-

ningsplanen 1919. Enligt den skulle undervisningen anpassas mer till barnen. Luthers lilla 

katekes försvann ur skolan, åtminstone på pappret. Religionsundervisningen som tidigare 

varit bunden till Svenska kyrkan blev då istället en icke konfessionell kristendomskunskap. 

Den tredje vändpunkten kom med den nya läroplanen 1962. Innan läroplanen skrevs hade 

krav framförts på att kristendomsundervisningen skulle vara mer objektiv. I och med Lgr 62 

blev religionsundervisningen mer allsidig och saklig. Den fjärde vändpunkten kom med Lgr 

69. Fokus flyttades då från en stoffcentrerad religionsundervisning till en mer elevcentrerad 

sådan. Livsfrågeorienteringen spelade roll i denna profilförändring. Denna förändring blev 

tydligare i och med Lgr 80, då eleven ställdes ännu mer i fokus. Elevernas livsåskådningsfrå-

gor skulle vara utgångspunkten för hela religionsundervisningen. Den femte och sista vänd-

punkten inträffade enligt Hartman under 1990-talets skolreform. I och med de nya läroplaner-

na förändrades sättet att skriva läroplaner. De nya läroplanerna blev målstyrda till skillnad 

från dess regelstyrda föregångare. Lpo 94 och Lpf 94 innehåller mål och strävansmål. Till 

läroplanerna hör även kursplaner med särskilda mål som eleven skall uppnå i varje ämne. I 

och med att läroplanen blev målstyrd ökade lärarnas inflytande över hur kurser utformas för 

att eleverna skall kunna nå de mål som kursplanen eftersträvar.2 

 

                                                      
1 Hartman 2000, s.212 f 
2 Hartman 2000, s. 216 ff. 
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1.2 Bakgrund 

Björn Falkevall skrev 1995 rapporten Hur formas undervisning? Rapporten har karaktär av så 

kallad teachers thinking forskning. När rapporten skrevs undervisade Falkevall i religionskun-

skap vid lärarhögskolan i Stockholm. 

Falkevall intervjuade under våren 1994 nitton olika högstadielärare som undervisade i reli-

gionskunskap, nio olika högstadieskolor var representerade i studien. Syftet med Falkevalls 

studie var att kartlägga lärares sätt att tänka kring hur undervisningen i religionskunskap 

utformas. Falkevall hade innan intervjuerna listat sex olika påverkansfaktorer som han ansåg 

kunde betraktas som allmängods i den diskussion som förts runt utformningen av skolans 

undervisningspraxis. Dessa påverkansfaktorer var läroboken, läroplanen, kollegorna, elever-

na, den egna personligheten och samhället.3 

Resultatet i Falkevalls rapport var att läroplanen, läroboken och kollegorna var de tre på-

verkansfaktorerna som ”saknar röst i klassrummet” och som på egen hand inte kunde bryta in 

i undervisningen. Falkevall kallade sådana påverkansfaktorer för perifera.4 De tre faktorerna 

som var viktiga för de intervjuade lärarnas sätt att forma undervisningen var samhället, 

lärarpersonen och eleverna. Dessa tre påverkansfaktorer benämns som centrala. Dessa tre 

faktorer var centrala eftersom lärarna talade mest om dem, de var även de tre största kvalitati-

va kategorierna. Läsaren bör uppmärksamma att Lgr 80 var den rådande läroplanen när 

Falkevall genomförde sina intervjuer.5 

2.1 Syfte och frågeställning 

Med utgångspunkt ur Falkevalls rapport är uppsatsens syfte att försöka ta redan på vilka 

påverkansfaktorer som är mest avgörande i utformningen av religionsundervisningen på 

gymnasiet. Undersökningen riktar sig mot kommunala religionslärare på tre olika skolor i en 

kommun i Mellansverige. Uppsatsen har karaktär av så kallad teacher thinking forskning, 

denna forskning kännetecknas av att den inriktar sig på hur lärare tänker kring hur de planerar 

sin undervisning. 

 Mina frågeställningar är följande: 

 Vilka metodologiska svagheter innehåller Falkevalls rapport? 

 Finns det några centrala påverkansfaktorer? 

o Vilka är i sådana fall dessa? 

                                                      
3 Falkevall 1995, s. 12 ff. 
4 Falkevall 1995, s. 17 
5 Falkevall 1995, s. 27 

6 
 



 Finns det någon annan faktor som påverkar utformningen av undervisningen på ett av-

görande sätt? 

 Överensstämmer mitt resultat med Falkevalls resultat? 

o Vad kan svaret på ovanstående fråga tänkas bero på? 

3.1 Metod och filosofisk skolbildning 

Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar hur religions-

lärare utformar sin undervisning har jag valt en kvalitativ intervju som metod. Jan Trost 

skriver att för de forskare som söker förståelse eller att hitta mönster i en företeelse lämpar sig 

en kvalitativ metod bäst.6 Anne Ryen citerar författarna Denzin och Lincoln när hon förklarar 

vad och hur fenomen studeras med hjälp av kvalitativa metoder. ”[Forskare] som använder 

kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och försöker att göra fenomenen 

begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem.”7 Kvalitativa forskare 

påstår att de genom intervjuer kan få en djupare förståelse för av sociala fenomen en vad 

exempelvis kvantitativ data kan ge.8 Kvalitativ forskning kännetecknas bland annat av att den 

är induktiv, det vill säga att forskaren drar slutsatser från observationer till generella samband. 

En induktiv slutsats leder inte till entydiga universella påståenden som man kan säga att 

deduktiva metoder gör. Kvalitativa metoder prövar inte hypoteser utan har istället som mål att 

utveckla dem. Den kvalitativa metoden kännetecknas även för att vara ideografisk, det vill 

säga att metoden fokuserar på det unika hos det som studeras. Metoden fokuserar alltså inte 

på att söka generella lagmässigheter.9 

De kvalitativa metoderna är sprungna ur en hermeneutisk filosofisk skolbildning. Herme-

neutik kan förklaras som en tolkningslära, dess historia kan spåras tillbaka till 1600- och 

1700-talets metoder för att tolka bibeltexter. Moderna hermeneutiker påstår att man också kan 

tolka mänskliga handlingar och livsyttringar på samma sätt som man tolkat språkliga utsagor 

och texter. Hermeneutiken har ofta förknippats med de kvalitativa metodernas inriktning på 

att förstå och tolka olika företeelser som studeras. Forskarens roll beskrivs utifrån detta som 

öppen och subjektiv.10 

                                                      
6 Trost 1997, s. 16 
7 Ryen 2004, s. 14 
8 Ryen 2004, s. 15f 
9 Ryen 2004, s. 25f 
10 Patel & Davidson 1994, s. 25 f 

7 
 



3.1.2 Tillvägagångssätt 

Jag valde att intervjua sex religionslärare på tre olika kommunala gymnasieskolor i en kom-

mun i Mellansverige. Jag hade tänkta göra vad Trost kallar för ett strategiskt urval, som 

kännetecknas av att forskaren väljer ut ett antal variabler som har betydelse för studien.11 Jag 

lyckades dock inte få ihop tillräckligt med lärare som hade möjlighet att ställa upp på en 

intervju för att kunna utföra ett sådant urval. Istället gjorde jag ett så kallat bekvämlighetsur-

val, Trost skriver att detta urval är en vanlig och praktisk metod där intervjuaren ”tar vad man 

råkar finna.”12 Jag intervjuade därför de sex första lärarna som ställde sig positiv till att 

intervjuas. Trost skriver att det som är viktigt vid kvalitativa intervjuer är att få fram variatio-

ner inom den grupp man är intresserad av.13 Jag anser att jag har en bred variation av religi-

onslärare representerade i min studie. Jag kommer att presentera de lärare jag intervjuat i 

nästkommande kapitel. 

Jag började med att skickade e-post till alla rektorer på de kommunala gymnasieskolorna 

med en förfrågan om jag fick fråga alla religionslärare på skolan om de var villiga att ställa 

upp på en intervju. När jag fått ett godkännande från rektorerna skickade jag e-post till 

samtliga religionslärare på de kommunala gymnasieskolorna i den aktuella kommunen. I e-

post meddelandet frågade jag dem om de kunde tänka sig delta i min intervjustudie. Jag 

beskrev kortfattat undersökningens syfte och hur intervjun skulle gå till, jag beskrev även 

mina etiska ståndpunkter i brevet. Om de var intresserad bad jag dem att skriva hur gammal 

de var samt hur länge de arbetat som religionslärare. 

Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervju, den intervjumetoden känneteck-

nas av att man har på förhand ställt upp huvudfrågor och viktiga teman, intervjuguiden finns i 

bilaga (1). En sådan intervju kan påminna om ett vanligt samtal, som intervjuare har man 

förberett ett antal stickord eller underfrågor till varje tema för att vid behov få intervjun 

framåt.14 Jag byggde min intervjuguide från Falkevalls sex olika påverkansfaktorer, det vill 

säga kursplanen, läroboken, kollegorna, eleverna, samhället och lärarens egen personlighet. 

Jag vill uppmärksamma läsaren på att jag valt att byta ut påverkansfaktorn läroplan till 

kursplan. Detta eftersom kursplanen innehåller de mål som religionsundervisningen skall 

kretsa kring. 

Jag valde att använda min mobiltelefon som ”bandspelare” för att spela in intervjun, förde-

larna med att spela in intervjun är att man sedan kan lyssna igenom den igen och höra olika 

                                                      
11 Trost 1997, s. 105f 
12 Trost 1997, s. 108 
13 Trost 1997, s. 108 
14 Ryen 2004, s. 46 
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tonfall och ordval. Man behöver heller inte göra anteckningar under intervjun, jag valde dock 

att anteckna eftersom detta är en metod som föreslås av Trost.15 Efter som jag kände mig 

osäker som intervjuare ansåg jag att inspelade intervjuer skulle minimera risken för att jag 

missade väsentliga delar i lärarnas svar. 

När det var dags att transkribera intervjuerna valde jag att gå tillväga på det sätt som Trost 

beskriver som sin metod nummer fyra. Det vill säga att jag lyssnade igenom intervjuerna flera 

gånger samtidigt som jag skrev ned sådant som var av vikt i förhållande till studiens syfte och 

till innehållet i intervjuguiden. Sådant skrev jag ned ordagrant. Det som var av sekundär 

betydelse för studien skrev jag en sammanfattning om.16 Jag sorterade in materialet efter de 

påverkansfaktorerna som intervjuguiden var uppbyggd kring. Jag försökte dock att vara öppen 

för att hitta andra teman och underteman när jag transkriberade intervjuerna. 

3.1.3 Påverkansfaktorer 

Jag har byggt min intervjuguide kring de sex olika påverkansfaktorer som Falkevall använder 

i sin rapport. Nedan tänker jag förklara eller definiera hur jag använde dessa begrepp i min 

intervjustudie. 

 Kursplan: När jag skriver om kursplanen som påverkansfaktor menar jag målen och 

betygskriterierna i kursplanen för religionskunskap A. 

 Läroboken: När jag skriver om läroboken som påverkansfaktor menar jag den specifika 

bok som aktuell religionslärare använde sig av i sin undervisning. 

 Kollegor: När jag skriver om kollegor syftar jag på jag andra religionslärare och skol-

ledning. 

 Samhället: När jag skriver om samhället menar jag synen på religion både i det lokala 

och i det globala samhället. Media och nyhetsrapportering om religion ryms även under 

påverkansfaktorn samhälle. 

 Lärarens egen personlighet: När jag skriver om lärarens egen personlighet menar jag 

både läraren som yrkesutövare och privatperson. 

 Eleverna: När jag skriver om eleverna som påverkansfaktor menar jag både elevers 

inflytande över undervisningen och elevernas förförståelse för ämnet. Även elevernas 

kulturella bakgrund och attityd till ämnet ryms i ramen för denna påverkansfaktor. 

                                                      
15 Trost 1997, s. 50 ff. 
16 Trost 1997, s. 114 
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3.2 Reliabilitet och validitet 

Kvalitativa forskare har riktat kritik mot dessa två begrepp eftersom båda är traditionella 

positivistiska (kvantitativa) kvalitetskriterier. Kvalitativa forskare menar att eftersom det inte 

finns en enad uppfattning om vad sanning är så kan det därför heller inte finnas fasta kvali-

tetskriterier. För att möta kritiken om att kvalitativ forskning inte har genomgående hög 

reliabilitet och validitet har kvalitativa forskare utvecklat fyra egna kvalitetskriterier. I stället 

för att sträva mot validitet talar kvalitativa forskare snarare om trovärdighet och överförbar-

het.17 

Trovärdighet kan uppnås genom att forskaren har en skeptisk hållning till insamlad data 

och att forskaren söker efter negativa fall i analysen. Det vill säga att forskaren även upp-

märksammar sådant som inte är generellt. Överförbarhet kan uppnås genom detaljrika be-

skrivningar av den miljö som studeras. Detta kan i sin tur ge läsaren tillräcklig med informa-

tion för att denna skall kunna bedöma om resultatet kan överföras till andra miljöer. 

Kvalitativa forskare talar om pålitlighet istället för reliabilitet. Med pålitlighet vill man visa 

att olika forskare skall kunna identifiera samma teman ur det empiriska materialet. Pålitlighet 

kan även nås med en revidering av dokumentation, metod och det slutgiltiga resultatet. Kritik 

om att kvalitativa metoder inte är objektiv är också vanliga, på detta svarar de kvalitativa 

forskarna att konfirmerbarhet är lika viktigt. Konfirmerbarhet är en övning i reflektion som 

implicerar en metodologiskt självkritisk redogörelse för hur projektet har utförts.18 

Jag kommer i min analys att ta hänsyn till trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och kon-

firmerbarhet. Jag kommer även att föra en kritisk diskussion om huruvida jag lyckats att leva 

upp till dessa fyra kvalitetskriterier. Därutöver är det upp till läsaren att bestämma om jag har 

lyckas med detta eller ej. 

3.3 Kritik mot kvalitativa metoder 

Det är inte bara kritik om reliabilitet och validitet som riktats mot kvalitativa metoder. Kriti-

ker har även ifrågasatt om de kvalitativa metoderna verkligen kan räknas som vetenskapliga 

metoder. Kritiker menar att de kvalitativa metoderna inte är vetenskaplig utan att den snarare 

speglar det sunda förnuftet. På denna kritik svarar kvalitativa forskare att det inte finns någon 

enhetlig definition av vad vetenskap är, därför kan man inte säga att kvalitativa metoder inte 

är vetenskaplig. Kritiker påstår även att kvalitativa metoder inte är intersubjektiva, detta möter 

kvalitativa forskare med att påstå att det inte är något fel med att vara subjektiv så länge man 

                                                      
17 Ryen 2004, s. 137 
18 Ryen 2004, s. 138 ff. 
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lägger fler perspektiv på samma text. Det påstås även att den kvalitativa metoden inte är en 

vetenskaplig metod utan att den snarare är beroende av vem som utför intervjun. Detta möts 

med påståendet att kvalitativa forskare är medveten om kravet på forskarens hantverksskick-

lighet. Vidare har det sagts att den kvalitativa metoden inte är vetenskapligt hypotesprövande 

utan explorativ. Kvalitativa forskare menar att hypotesprövning inte är ett krav för samhälls-

vetenskap.19 

Jag kommer i slutet av uppsatsen att kritiskt diskutera mitt metodval och då återkoppla mitt 

resultat till ovanstående kritik mot kvalitativa metoder. 

3.4 Kritik mot Falkevalls tillvägagångssätt 

I detta avsnitt kommer jag att kritiskt diskutera Falkevalls metod. Jag kommer i kritiken att 

redogöra för de svagheter som jag anser att Falkevalls rapport innehåller. Kritiken som jag 

farmför kommer att förklara varför jag har valt att inte använda samma tillvägagångssätt som 

Falkevall. 

Falkevall gjorde en kvalitativ intervjustudie med kvantitativa inslag. Intervjuerna utgick 

ifrån en övergripande fråga, nämligen ”vilka 2-3 arbetsområden anser du vara viktigast i 

religionskunskapen? Varför?” Intervjusvaren antecknandes efter hand och när något var 

otydligt ställde Falkevall följdfrågor. Denna intervju typ kallar Falkevall för en ostrukturerad 

intervju, en sådan intervju kännetecknas enligt honom av att intervjuarens egna uppfattningar 

blir mindre styrande och formande än en strukturerad intervju.20 När Falkevall bearbetade 

insamlad data gick han tillväga på följande sätt. 

Först skrev han ut intervjuerna ordagrant, därefter klippte han söder utskrifterna så att han 

kunde sortera in intervjusvaren efter ovan nämnda påverkansfaktorer. Kategorierna analyse-

rades sedan var för sig. Falkevall visade att de tre centrala påverkansfaktorerna var central 

även ur ett kvantitativt perspektiv, eftersom högarna med de urklippta citaten blev mycket 

större hos de centrala påverkansfaktorerna.21 

Jag skall nedan framföra kritik mot Falkevalls tillvägagångssätt och hans resultat. När jag 

framfört denna kritik kommer jag att kunna motivera varför jag valt att gå tillväga på det sätt 

som jag gjort. 

Som jag nämnde ovan utgick Falkevall från en central fråga nämligen ”vilka 2-3 arbetsom-

råden anser du vara viktigast i religionskunskapen? Varför?”22 Trost skriver att ”frågan 

                                                      
19 Ryen 2004, s.93 ff. 
20 Falkevall 1995, s. 11 ff. 
21 Falkevall 1995, s. 12 ff. 
22 Falkevall 1995, s. 12 
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”Varför?” alls icke hör hemma vid kvalitativa intervjuer”.23 Detta eftersom varför frågor ofta 

är förknippad med ett ifrågasättande i vardagslivet, i en intervju skall man aldrig ifrågasätta 

vad intervjupersonen säger. Ett annat problem med denna typ av fråga som Trost belyser är att 

den antyder att intervjuaren vill ha ett svar som kan ange ett orsaksförhållande. Detta blir 

problematiskt eftersom intervjuaren kan få vilket svar som helst. Trost tar upp ett exempel där 

någon frågar varför en person kört mot rött, svaren på en sådan fråga kan bli många och de 

flesta kan ge en rimlig förklaring. Trost påpekar dock att de flesta av svaren tenderar att bli 

tämligen ointressanta för studien.24 

Jag anser med ovanstående bakgrund att det fanns en risk att Falkevalls intervjufråga upp-

fattades som ett ifrågasättande istället för att visa förståelse för svaren. Vilket kan ha lett till 

att de intervjuade kände sig tvungna att förklara och försvara sina ståndpunkter. 

Som jag nämnde ovan finns det fyra olika kvalitetskriterier som kvalitativa forskare försö-

ker eftersträva. Ett av dessa kvalitetskriterier är trovärdighet, trovärdighet kan nås genom att 

forskaren uppmärksammar negativa fall det vill säga sådant som inte är generellt.25 

Falkevall uppmärksammar inte några negativa fall i sin analys, det vill säga att han inte tar 

upp något exempel där exempelvis läroplanen är en central påverkansfaktor eller där eleverna 

är en perifer påverkansfaktor. Det kan vara så att Falkevall inte stötte på några negativa fall, 

men han nämner ingenting om det funnits negativa fall eller inte. 

Jag skrev i stycket om reliabilitet och validitet att överförbarhet är ett andra kvalitetskrite-

rium. Överförbarhet kan nås genom att noggrant beskriva den miljö som studerats. Denna 

beskrivning skall ge läsaren tillräckligt med kunskap för att kunna bedöma om resultatet kan 

överföras till andra miljöer.26 Falkevall har beskrivit och förklarat hur han gått tillväga, det 

jag saknar är information om vilka följdfrågor som ställdes och huruvida intervjupersonerna 

var informerade om studiens syfte. Trost skriver att man som intervjuare skall tala om vad 

intervjun handlar om.27 Falkevall skrev inte något om hur pass mycket information de inter-

vjuade fick angående intervjuns innehåll och undersökningens syfte. 

                                                     

Som jag ser det så finns det brister i Falkevalls överförbarhet, han utelämnar information 

om hur han berört de sex olika påverkansfaktorerna i intervjun samt att han inte talar om för 

läsaren hur mycket information de intervjuade fått innan intervjun. 

 
23 Trost 1997, s. 81 
24 Trost 1997, s. 82 
25 Ryen 2004, s. 137 ff. 
26 Ryen 2004, s. 137 ff. 
27 Trost 1997, s. 95 
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Ett tredje kvalitetskriterium är pålitlighet. Med pålitlighet vill man kunna visa att olika 

forskare skall identifiera samma teman ur det empiriska materialet.28 Som jag nämnt ovan 

klippte Falkevall itu de utskrivna intervjuerna och sorterade in citaten efter valda teman 

(påverkansfaktorerna). 

Med följande citat har Falkevall velat visa att samhället är en central påverkansfaktor. 

 

Det finns ett enormt intresse bland eleverna att få diskutera rätt och fel. Om det beror på att våra 
föräldrar är så mycket upptagna med sina arbeten att de inte hinner, vet jag inte.29 

 

Med nedanstående citat har Falkevall velat visa att lärarens egen personlighet är en central 

påverkansfaktor. 

 

Religion är lättare att undervisa i än t.ex. geografi, för även om eleverna måste ha en bas så kan 
man diskutera religion på ett sätt som inte går i geografiämnet. Jag tycker att religion är lättare än 
geografi kanske också p.g.a. mitt eget intresse.30 

 

Jag skulle vilja påstå att om pålitligheten i Falkevalls rapport skulle prövas skulle det finnas 

en stor risk att ovanstående citat inte skulle länkas samma med samma teman som Falkevall 

gjort. Det första citatet skulle kunna hamna under elever i stället för samhället. Som jag tolkar 

citatet har eleverna påverkats av samhället och att eleverna i sin tur påverkat läraren att 

diskutera rätt och fel. Alltså anser jag att det första citatet lika gärna skulle kunna vara före-

trädare för elevpåverkan. Detta påpekas även av Falkevall, han påpekade att gränsdragningen 

mellan olika tema kan vara svår att hålla skarp.31 

 Det andra citatet säger enlig min mening ingenting om att lärarens egen personlighet är en 

central påverkansfaktor. Jag tolkar citatet som att läraren ifråga tycker att religion är lättare att 

undervisa i än geografi samt att hon/han är mer intresserad av religion än geografi. Jag anser 

att Falkevalls tolkningar av den insamlade data han presenterar ibland är präglad av subjekti-

vitet. 

 Falkevall påpekade att de centrala påverkansfaktorerna var lärarnas egna val eftersom 

intervjuerna varit ostrukturerade.32 Detta uttalande kan man koppla till det fjärde och sista 

kvalitetskriterier nämligen konfirmerbarhet. Konfirmerbarhet är en metodologiskt självkritisk 

                                                      
28 Ryen 2004, s. 137 ff. 
29 Falkevall 1995, s. 28 
30 Falkevall 1995, s. 33 
31 Falkevall 1995, s. 38 
32 Falkevall 1995, s. 27 
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redogörelse för hur projektet har utförts.33 En sådan redogörelse saknar jag hos Falkevall, 

hans påpekande om att påverkansfaktorerna var lärarnas egna val överensstämmer inte riktigt 

enligt min mening med konfirmerbarheten. 

 Eftersom jag anser att man till viss del kan ifrågasätta Falkevalls rapport valde jag att 

omarbeta hans metod på följande sätt. 

Jag utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuform, där alla sex påverkansfaktorer är represente-

rade som en fråga i min intervjuguide. Jag har inte ställt några varför-frågor. När jag analyse-

rar data kommer jag att ta hänsyn till de ovan nämnda fyra kvalitetskriterier. Jag kommer 

alltså att redogöra för negativa data, försöka beskriva den miljö som studerats på ett omfat-

tande sätt, försöka analysera data så objektivt som möjligt, och fram för allt framföra ett 

kritiskt resonemang kring mitt metodval och resultat. 

 

3.5 Etik 

”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.”34 Med 

dessa ord inleder Jan Trost kapitlet om etik i boken Kvalitativa intervjuer. Jag anser att 

meningen belyser vikten av att forskaren förhåller sig till de etiska regler som skall genomsy-

ra all kvalitativ forskning. Trost trycker på punkten att man som forskare skall ska vara noga 

med att den som intervjuas alltid skall ha rätt till integritet och värdighet. Forskaren skall 

alltid informera vad intervjun skall handla om i stort, att forskaren har tystnadsplikt och att 

den som intervjuas kan närhelst han/hon önskar avbryta intervjun. Intervjuer skall alltid ske 

på frivillig basis.35 

I mitt inledande brev till de utvalda intervjupersonerna beskrev jag mitt syfte i grova drag 

för att intervjupersonerna skulle få en ungefärlig uppfattning om vad intervjun skulle handla 

om. Jag poängterade även att jag hade tystnadsplikt och att endast jag och eventuellt min 

handledare skulle ta del av insamlad data. Vidare skrev jag att de fick närsomhelst ändra sig 

och hoppa av studien oavsett om de gjorde detta innan eller under intervjun. Jag informerade 

dem även om att jag kommer att behandla data och rapportera data med största konfidentiali-

tet. Min avsikt är att hela uppsatsen skall genomsyras av ”forskaretik”, jag kommer att kritiskt 

reflektera över detta i slutet av uppsatsen. Annars lämnar jag över bedömningen i denna fråga 

till läsaren. 

                                                      
33 Ryen 2004, s. 137 ff. 
34 Trost 1997, s. 92 
35 Trost 1997, s. 92 ff. 
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3.6 Tidigare forskning 

Gerhard Arfwedson har tidigare arbetat vid lärarhögskolan i Stockholm. Han har många års 

erfarenhet av läraryrket och han har arbetat som lärarutbildare. Arfwedson har forskat i 

didaktik och skrivit ett antal böcker i ämnet. 1994 skrev han boken Nyare forskning om 

lärare: presentation och kritisk analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas engelsksprå-

kiga lärarforskning. I boken beskriver han hur pedagogiska forskare under 1970-talet började 

kartlägga felaktigheter i lärares sätt att tänka kring undervisning. Teacher thinking forskning-

en gick senare över till att kartlägga lärares sätt att tänka kring undervisningen, forskarna 

fokuserade då främst på skillnader mellan olika lärares sätt att tänka. Eftersom lärarnas tankar 

är det centrala studieobjektet i teachers thinking forskning har metoderna ofta kretsat kring 

studier av enskilda lärare eller intervjustudier med ett fåtal lärare. Detta blir enligt Arfwedson 

ett problem eftersom möjligheten till generaliserbara slutsatser blir låg. Resultatets hållbarhet 

blir också ett problem eftersom forskningen uppmuntrar till nya obearbetade problemställ-

ningar.36 

Antologin Teachers’ pedagogical thinking är skriven av sex finländare. Bland annat har 

Pertti Kansanen och Kirsi Tirri som båda har titeln Professor of Education skrivit ett varsitt 

avsnitt i boken. Författarna påstår att det pedagogiska tänkandet utvecklas när läraren kombi-

nerar sina avsikter med läroplanens mål och syften. De påstår även att undervisningen är 

kontextberoende. Författarna skriver även att lärarnas attityd och synsätt på utlärningsmetodik 

påverkar undervisningen. Boken tar även upp lärares moraliska dilemman och presenterar 

modeller för hur man som lärare kan arbeta med dessa. Undervisningsmetoder inlärningspro-

cesser är också teman som boken tar upp. 

Förutom Björn Falkevalls rapport finns det mig veterligen ingen annan forskning i Sverige 

på avancerad nivå kring hur religionslärare utformar sin undervisning. 

Den som enligt mig ligger närmst Falkevalls forskning är Anders Törnvall som 1988 skrev 

en rapport om lärares och elevers attityd till religionskunskap i grundskolan. När han skrev 

rapporten arbetade han på Linköpings universitets lärarutbildning. Törnvall intervjuade totalt 

nio lärare och samlade in enkätsvar från 900 elever. När Törnvall sammanställde elevsvaren 

från enkätundervisningen påvisade han att eleverna ansåg att det etiska innehållet i religions-

undervisningen varde mest betydelsefulla. Det var då främst frågor rörande otrohet och 

skilsmässor. Eleverna svarade också att livfulla berättelser är intressanta, ju äldre eleverna 

                                                      
36 Arfwedson 1994, s. 59 ff. 
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blev desto mer intresserade de sig för religionens betydelse för människan. Eleverna utveck-

lades för att se religionernas funktion enligt Törnvall.37 

Lärarna svarade att livsfrågor var viktigt för ämnet. Kristendomen skulle dominera under-

visningen eftersom den enligt lärarna gav trygghet, andakt och perspektiv. Existentiella frågor 

betonades. Lärarna skulle fostra eleverna bort från våld och egoism. Lärarna sade att deras 

attityd till ämnet var viktigt för hur de förmedlade frågor kring förståelse om religioners 

betydelse och hur man skulle kunna förstå varandra i samhället. Lärarna var eniga om att 

religionsundervisningen är viktig eftersom etikundervisningen var beroende av den. Törnvall 

förde slutligen en diskussion utifrån Blooms taxonomi och gav förslag på förändringar i 

religionsundervisningen. Törnvall ansåg att tonvikten borde läggas på att analysera trosföre-

ställningar. Han lyfte även fram att analysera skillnader och likheter var en metod att efter-

sträva. Törnvall gladdes åt att etikundervisningen framhölls som viktigt, samt att lärarna 

arbetade med elevernas livsfrågor. Författaren fastslog att lärarna är osäkra på vad målet för 

undervisningen var.38 

En studie som angränsar till mitt område är Thomas Nygrens rapport Historieundervis-

ningens praxis i modern tid. Nygren var vid tiden för studien magistrand vid Högskolan i 

Gävle samt yrkesverksam gymnasielärare i historia. Nygren har intervjuat tre gymnasielärare 

med lång yrkeserfarenhet angående deras historiedidaktiska tänkande och praktik. Studien 

kartlägger tre olika vägar om hur man kan undervisa i historia. Det Nygren kommer fram till 

är att historielärarna skapar en undervisningspraxis som bygger deras egen utbildning. Utbild-

ningen svarade för hur historia skall studeras. Undervisningspraxisen förändras med tiden 

genom nya rön inom historievetenskapen och förändringar i läroplaner. Att historieämnets 

tidsplan minskats är även det en faktor som påverkat lärarnas undervisning.39 

4.1 Resultat 

Detta kapitel inleds med en presentation av de lärare som intervjuats, därefter kommer jag att 

redovisa vad lärarna sagt kring de sex olika påverkansfaktorerna. 

4.2 Presentation av de intervjuade religionslärarna 

Jag har intervjuat sex stycken gymnasielärare som undervisar i religion och som är anställda 

på kommunala gymnasieskolor. Jag kommer nedan att presentera dem, jag använder figurera-

                                                      
37 Törnvall 1988, s. 48 ff. 
38 Törnvall 1988, s. 53 ff. 
39 Nygren 2005, s. 38 ff. 
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de namn, jag kommer inte att avslöja vilken skola de arbetar på och jag kommer endast att ge 

en ungefärlig uppskattning av deras ålder. 

 Den första religionsläraren jag intervjuade var Lisa. Lisa är mellan 20-30 år gammal och 

har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Lisa arbetar på den kommunala gymnasie-

skola A. 

 Den andra religionsläraren jag intervjuade var Stefan. Stefan är mellan 30-40 år gammal 

och har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Stefan arbetar på den kommunala 

gymnasieskola B. 

 Den tredje religionsläraren jag intervjuade var Anders. Anders är mellan 20-30 år gammal 

och har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Anders arbetar på den kommunala 

gymnasieskola B. 

 Den fjärde religionsläraren jag intervjuade var Peter. Peter är mellan 40-50 år gammal och 

har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Peter arbetar på gymnasieskola C. 

 Den femte religionsläraren jag intervjuade var Eva. Eva är mellan 30-40 år gammal och 

har arbetat som gymnasielärare i mer än fem år. Eva arbetar på gymnasieskola B. 

Den sjätte religionsläraren jag intervjuade var Mona. Mona är mellan 50-60 år gammal och 

har arbetat som gymnasielärare i mer än fem år. Mona arbetar på gymnasieskola A. 

Jag har alltså intervjuat tre lärare från gymnasieskola B, två från gymnasieskola A och en 

från gymnasieskola C. Fyra av lärarna har arbetat mindre än fem och två har arbetat mer än 

fem år. 

4.3 Svarstendenser 

Jag kommer nedan att presentera lärarnas svar på intervjufrågorna. Intervjuguiden finns 

bifogad som bilaga nummer ett. 

4.3.1 Eleverna 

Att eleverna i någon grad påverkar utformningen av undervisningen i religion var de flesta av 

lärarna överens om. De flesta av lärarna sade sig ta hänsyn till vilka de undervisar, den 

förförståelse och förkunskap som eleverna har med sig från högstadiet samt elevernas attityd 

till ämne och deras intressen. 

När lärarna talade om att vem de undervisar påverkar utformningen av undervisningen var 

de flesta av lärarna inne på att det beror på vilket program de undervisar på. De flesta av de 

intervjuade lärarna tycks utforma undervisningen på olika sätt beroende på om de skall 

undervisa på teoretiska eller yrkesinriktade program. 
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Lisa säger att innehållet i religionskursen kan skilja sig åt beroende på vilka hon undervi-

sar, hon berättar samtidigt att hon inte alltid tyckt att man kan undervisa på olika sätt på 

samma kurs, ”när jag gick ut lärarutbildningen hade jag nog en åsikt att det är ju samma kurs 

för alla /…/ nu har jag fått ompröva mina värderingar.”40 När Lisa berättar hur religionsun-

dervisningen kan skilja sig åt beroende på vem hon undervisar säger hon att ”det är ju som 

natt och dag fast det är samma kurs”.41 

Även Mona är inne på samma resonemang som Lisa när hon under intervjun berättade att: 

 

[I] början var jag ganska naiv, jag tänkte att alla elever på gymnasiet skulle klara av samma upp-
gifter. Därför körde jag samma undervisning i teoretiska grupper och i yrkesgrupper, men många i 
yrkesgrupperna klarade inte av mina uppgifter /…/ Jag gick emot mina principer och ändrade upp-
lägget i yrkesgrupperna och det gav resultat.42 

 

De lärare som undervisar på yrkesförberedande program talade också om att de ofta försöker 

anpassa religionsundervisningen till elevernas blivande yrken. Eva säger att hon brukar jobba 

mycket med etiska regler och dilemman som rör elevernas praktiska yrkesutbildning.43 

 De flesta lärarna talade även om elevernas förförståelse och förkunskaper kring ämnet 

religion påverkar utformningen. Peter säger att: 

 

Man måste ju läsa av gruppen givetvis /…/ kör vi fast, eller om det visar sig att jag utgår ifrån att 
islam, judendom och kristendom är klart från grundskolan, och så visar det sig att det inte är gjort 
då måste ju jag tänka om.44 

 

I ovanstående citat säger Peter att man måste ta hänsyn till elevernas förkunskaper men när 

han svarar på frågan om eleverna påverkar hans sätt att utforma undervisningen svarar han, 

”ursprunget nej, själv har jag en andemening att själva grunden är den samma, /…/ när jag går 

in i olika klasser har jag ungefär samma upplägg”.45 

Många av lärarna påpekar att elevernas intressen och attityd till ämnet också påverkar hur 

de utformar sin undervisning. Stefan säger att eleverna skall vara med och påverka undervis-

ningens utformning eftersom ”det står ju klart och tydligt i läroplanen att eleverna skall 

medverka i kursen”.46 Stefan säger att det också beror på elevernas intresse, han försöker 

tillgodose deras intresse så länge det går att koppla till kursplanen. Han säger även att elever-

                                                      
40 Intervju med Lisa 091009 
41 Intervju med Lisa 091009 
42 Intervju med Mona 091026 
43 Intervju med Eva 091022 
44 Intervju med Peter 091020 
45 Intervju med Peter 091020 
46 Intervju med Stefan 091015 

18 
 



nas motivation spelar en stor roll, ”hur de är rent motiveringsmässigt påverkar också, hur de 

vill visa sin kunskap”.47 Stefan berättar att han ofta låter elever som är studiemotiverade och 

ansvarsfulla bestämma lite mer hur och om vad de vill arbeta. Så länge de visar att de kan 

koppla det till kursplanen och har en idé om hur de vill bli examinerad så går det oftast att 

genomföra säger han. 

Eva säger att ”jag försöker att utgå ifrån eleverna själva, deras egen bild av religion och 

vad religion är för någonting.”48 Eva beskriver även att hon brukar låta eleverna skriva en 

uppgift i början av religionskursen, uppgiften går ut på att de skall beskriva deras egen 

livsåskådning. Detta använder hon sedan för att ”få lite hintar vad de kan och vad de tycker 

om det och sådär.”49 

Anders talar också om att elevernas intresse och motivation påverkar, han påpekar att det kan 

underlätta ”[A]tt ha en uppgift som är lite friare i början är bra för då ser man vilka som har 

ett eget driv, vilka som är intresserad av ämnet och man ser på något vis vilka som försöker 

förstå vad de skall göra”.50 

4.3.2 Kollegorna 

När jag frågade intervjupersonerna om kollegorna påverkade utformningen av undervisningen 

fick jag blandade svar. De flesta av lärarna pratade om att kollegorna påverkade utformningen 

av undervisningen genom tips och idéer på lektionsupplägg och examinerande uppgifter. 

Peter säger att kollegorna påverkar hans sätt att utforma undervisningen till viss del, ibland 

kommer han överens med sina kollegor om att de skall planera vissa moment tillsammans. 

Exempelvis kan de bjuda in en föreläsare och att de utifrån föreläsningen arbetar på liknande 

sätt i sina respektive klasser. Peter säger att: 

 

[O]ftast har det ju blivit så att det blir ett par eller tre lärare som gör samma moment eller liknande 
prov, och det kan ju vara inriktningarna tillexempel samhällsprogrammet. Då kan man prata lite så 
att det inte blir att eleverna säger åh håller ni på med det där, så gjorde inte vi, så att man ändå 
synkar lite vad man håller på med.51 

 

Lisa säger att hon påverkas av kollegornas planering när hon ser hur de har gått tillväga. Även 

tips och förslag på lektionsupplägg påverkar. Lisa säger att hon ibland kan känna en rädsla för 

att någon av de mer erfarna kollegorna skall ifrågasätta hennes arbetssätt. Hon säger att det 

                                                      
47 Intervju med Stefan 091015 
48 Intervju med Eva 091022 
49 Intervju med Eva 091022 
50 Intervju med Anders 091015 
51 Intervju med Peter 091020 
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därför vore skönt om kollegorna påverkade utformningen av undervisningen mer. Till exem-

pel genom att planera tillsammans och komma överens om en grundstruktur.52 

 Stefan säger att kollegorna inte påverkar honom så mycket, han säger att de kan byta tips 

och idéer med varandra. Stefans ämneslag har börjat diskutera betyg och bedömning och 

centrala begrepp, vilket är bra. Stefan säger dock att ”kollegorna är ändå mest tips”.53 

Mona säger att kollegorna inte påverka nämnvärt hur hon utformar sin undervisning. De 

kan diskutera litteraturtips med varandra på ämneslagsmötena. Anledningen till att kollegorna 

inte påverkar hennes sätt att utforma undervisningen tror hon kan vara lärarnas ämneskombi-

nation. Mona säger att ”min kollega som har religion och historia tar självklart upp den 

historiska delen i religionen, jag som har religion och filosofi tar främst upp den existentiella 

delen av religion.”54 Mona säger även att de olika undervisningsmetoderna försvårar ett 

samarbete med kollegorna, ”självklart skulle jag kunna anpassa mig men jag har för mycket 

erfarenhet så det blir svårt att ändra sig.”55 

Anders anser att hans kollegor påverkar hur han utformar sin undervisning i religion. Han 

säger att eftersom han är ganska oerfaren som lärare ”är det bra att få brainstorma med någon, 

att kunna säga titta nu har jag gjort den här uppgiften, vad tror du om den? De har ju ändå 

erfarenhet av att ha träffat fler elever än vad jag har gjort.”56 Anders säger att han och hans 

kollegor tillsammans utarbetat en bedömningsmall, de tolkar även kursplanen tillsammans så 

de kan definiera kursplanens begrepp på ett likvärdigt sätt inför eleverna. 

När Eva svarade på frågan om kollegorna påverkar utformningen av undervisningen i reli-

gion sade hon ”ja, de påverkar”.57 Eva säger att hon och hennes kollegor ofta byter tips och 

idéer med varandra, de brukar även kommentera varandras uppgifter. Eva säger att ”om man 

gjort en uppgift frågar man någon, vill du kolla på den här hur den ser ut, och så gör ju alla 

/…/ på så sätt får man ju influenser och ser jaha gör du så ja det var ju jättebra.”58 Eva berät-

tar även om ett nära samarbete med en av hennes kollegor: 

                                                     

 

[S]å åtminstone en gång har jag under en kurs samarbetat med /…/ då har vi haft varsin klass och 
haft undervisningen i och så har vi kört ihop vissa grejer som föreläsningar och uppgifter /…/ På 
så sätt har vi bearbetat stoffet, och fram för allt stoffet kände jag var jätteviktigt, men även metoder 

 
52 Intervju med Lisa 091009 
53 Intervju med Stefan 091015 
54 Intervju med Mona 091026 
55 Intervju med Mona 091026 
56 Intervju med Anders 091015 
57 Intervju med Eva 091022 
58 Intervju med Eva 091022 
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och hur man tänker när man bedömer. Det har varit jättebra, vi skall göra det i år igen och det ut-
vecklar ens lärarstil.59 
 

4.3.3 Kursplanen 

Samtliga av de intervjuade religionslärarna sa att kursplanen påverkar deras sätt att utforma 

undervisningen i religionskunskap. 

 Eva säger att kursplanen påverkar hennes sätt att utforma undervisningen, hon berättar att 

kursplanen återkommer i hennes undervisning. Inledningsvis går hon igenom kursplanen med 

eleverna sedan återkommer hon till målen vid varje nytt moment. Betygskriterierna finns med 

på varje uppgift eleverna får så de vet vad de skall uppnå. Eva säger också att det är viktigt att 

förtydliga vad som står i kursplanen för eleverna.60 

Anders berättar att kursplanen påverkar honom mycket. Han säger att undervisningen styrs 

av kursmålen och säger samtidigt att ”jag hade säkert valt helt andra saker om jag fått välja 

helt fritt.”61 När han utformar uppgifter till eleverna är han noga med att de måste förankras i 

kursplanen. Anders ger ett exempel på hur kursplanen påverkar honom när han säger: 

 

[E]ftersom det står kristendomen där så börjar jag ju gärna med de Abrahamitiska religionerna, för 
då vet jag då har jag gjort den där jämförelsen med kristendomen. Då kan vi sen bocka av det som 
står med kristendomen och sen vara lite friare.62 

 

Även Mona säger att kursplanen spelar en avgörande roll för hur hon utformar sin undervis-

ning. ”[M]in undervisning planerar jag utifrån kursplanen.”63 Mona beskriver hur hon utfor-

mar sina uppgifter utifrån betygskriterierna och att dessa finns bifogade i varje uppgift. 

Stefan säger att kursplanen ”är nummer ett, överlägset”64 när han listar de sex påverkans-

faktorerna. Stefan använder kursplanen dagligen i sin undervisning och förklara att det är den 

som avgör hur kursen utformas, ”styrdokumenten är det som är avgörande, det är målen som 

avgör kursen.”65 Stefan beskriver hur han dagligen aktivt arbetar med kursplanen: 

 

Det är ju samma tanke till alla kurser, det är ju mål och kriterier, sen får man ju förklara vad som 
är avgörande i målen och kriterierna. Då tar jag ut vissa begrepp som jag ser är centrala för G, VG 
och MVG sen visar jag, jag menar det är ju massor av kriterier så då säger jag att de här sakerna är 
det vi skall träna på nu. För g kanske det är att redogöra, för VG kan det vara att reflektera då tar 
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jag ut det. Det kanske också står på VG analysera men jag tar inte upp båda dem för att kunna lära 
sig analysera måste man ju först få det verktyget och då kan det vara att först reflektera och då för-
står det hur det hänger ihop. Om jag skall kunna göra en reflektion då måste jag först ha koll på 
stoffet.66 

 

Stefan berättar även hur eleverna ganska fritt kan välja vad de vill att han skall ta upp, det 

viktigaste är att de kan koppla stoffet till kursplanen och ha en idé om hur de skall visa sin 

kunskap. 

 Lisa berättar att hon utformar kursens innehåll utifrån den lokala kursplanen, hon säger att 

hon också tittar på den nationella kursplanen emellanåt så hon inte missar någonting. Samti-

digt påpekar hon att kursplanen är ”ju också formulerad så att man kan göra lite som man 

vill.”67 Hon säger även att hon tar hänsyn till kriterierna när hon utformar uppgifter. Lisa 

säger att kursplanen är en trygghet för henne som lärare, detta för att ”kunna försvara det man 

gör.”68 

När Peter svarar på frågan om kursplanen påverkar hans sätt att utforma undervisningen 

svarar han: 

 

[B]åde ja och nej det är ju självklart att vi måste hålla oss till kursplanen men samtidigt så kan man 
töja på gränserna. Grunden ligger ju där vad det skall innehålla, i vissa fall så tar jag upp det som 
krävs och inget mer.69 

 

Även Peter talar om att kursplanen är en trygghet för honom som lärare, han säger att man 

kan titta tillbaka och se så man har hunnit ta med allt. Peter berättar även att han visar kurs-

målen och betygskriterierna för eleverna så de vet vad de kan vänta sig av kursen och vad de 

förväntas prestera. 

4.3.4 Läroboken 

När de intervjuade lärarna beskrev huruvida läroboken påverkar utformningen av undervis-

ningen eller inte sade Mona att det beror på vem hon undervisar. Hon säger att ”om jag jobbar 

med teoretiska grupper använder jag ganska sällan min lärobok, då kör jag mer andra uppgif-

ter. Men om jag jobbar med yrkesgrupper använder jag boken ofta för att utan bok känner de 

sig lite otrygga.”70 Mona berättar även att hon har olika läroböcker beroende på vem hon 

undervisar. 
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Anders säger att läroboken påverkar honom, ibland kan boken vara en stöttepelare för ho-

nom. Anders ser även läroboken som en grundkälla för eleverna som måste kompletteras med 

annat material. Anders säger att ”när de forskar själv så säger jag att i boken hittar ni det, den 

är alltså en grundkälla säger jag till dem. Så ska ni ha godkänt så börja där innan ni går ut på 

nätet för så pass bra tycker jag ändå boken är.”71 Anders säger dock att han ibland måste fylla 

i fakta som boken utelämnar, som tillexempel när boken beskriver den muslimska vallfärden. 

Boken beskriver: 

 

[A]tt man skall göra vallfärden och då har de traditionella kläder av ett enda tygstycke. Så glöm-
mer man då bort att det finns jättemånga kvinnor som gör vallfärden som inte har ett enda tyg-
stycke utan de har sin hijab eller liknande på sig.72 

 

Anders poängterar att boken är en grundkälla, ett faktastoff han säger att ”ska man mot VG 

och MVG då måste man söka sig utanför boken /…/ jag kommer ju aldrig att köra ett prov på 

sida 2-25, det skulle jag aldrig i livet göra, skall de använda boken skall de ju bearbeta den.”73 

Eva säger att ”den bestämmer mycket och man kan få mycket idéer utifrån den.”74 Samtidigt 

påpekar Eva att hon väljer ut den lärobok hon tycker är bra innehållsmässigt och att den 

passar de elever hon undervisar. ”[J]ag brukar säga att läroboken är ett sätt för eleven att få 

mer kött på benen, det jag går igenom är ju inte helt hämtat från läroboken men självklart 

läser jag igenom den och ser vad som står i den och fyller på med annat.”75 Eva säger att 

boken skall ge eleverna en förståelse för det hon tar upp på lektionerna. Eva avslutar med att 

säga att ”en sak får man inte glömma att vissa lär sig mer genom att läsa och vissa på att 

lyssna.”76 

På frågan om läroboken påverkar utformningen av undervisningen säger Stefan följande 

”hördu du den påverkar mig fruktansvärt lite, det är fascinerande att många diskuterar att i 

läroboken tar de upp det här och det här och så måste man säga att det är ju målen som 

avgör.”77 Stefan resonerar hur han skall gå tillväga för att kunna sätta högre betyg än god-

känd, han menar att eleverna måste arbeta med stoff utanför boken för att lyckas med detta. 

 

Det man aldrig diskuterar heller är att jag måste ge för att de skall kunna nå VG och MVG. Jag 
måste ju ge de sådant stoff så att de klarar av det /…/ skall de kunna göra en reflektion måste de ju 
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ha tillräckligt med stoff för att klara av att göra det. Samma sak om de skall dra en slutsatts det är 
ju omöjligt att dra en slutsatts om de bara fått en del av stoffet, och då måste de ju få massor. Vissa 
böcker är ju så tunna jag kan inte ens skriva vettiga VG frågor, skall man utforma uppgifter för att 
de skall kunna nå VG och MVG frågor får man söka vidare, ibland till universitetslitteratur. Då får 
man ta ut vissa delar och försöka skriva om det så att det blir lite enklare.78 

 

Lisa säger att läroboken påverkar henne till viss del.”[D]et är ju en välkänd faktor att lärobo-

ken styr undervisningen, men jag tror inte den styr min undervisning lika mycket som den 

hade gjort för tio, tjugo år sedan.”79 Hon berättar även att det hon tar upp från boken överens-

stämmer med hennes kunskapssyn. Lisa brukar kunna hitta inspiration och få idéer på under-

visningsuppslag och uppgifter från boken. Hon säger dock att boken primärt är en faktabok, 

hon kompletterar dess innehåll med annat material. Att ta upp saker som inte står i boken kan 

försvåra förståelsen för många elever, ”det har jag ju lärt mig, om jag säger något som inte 

står i boken då blir det ju liksom kaos i huvudet på många elever.”80 

Peter säger att boken kan ses som en grund, eller faktastoff. När han svarar på frågan om 

läroboken påverkar säger han: 

 

I början gjorde den det för då höll jag ju mig strikt till läroboken, men nu blir det ju nästan tvärtom 
den påverkar. Jag vill ha mer kött på benen, ju mer man läser religion ju mer invecklat blir det. I 
de här läroböckerna är det ju väldigt stereotypt beskrivet, och då är min mening den att boken fö-
der fler fördomar än att den ger förklaringar tycker jag. Till exempel islam, de skall be fem gånger 
om dagen och det ska vara det ena med det andra. Och judar är på ett visst sätt men så är ju inte 
verkligheten. Det finns kristna riktningar, jag menar jag kan vara kristen och inte gå i kyrkan över 
huvud taget och du kan vara kristen och gå varenda dag, men vem är mer eller mindre kristen. Då 
skall vi stå här och på något vis säga att kristna gör si eller så, men återigen för att kunna förstå 
någonting måste man ju ta upp de här grunderna. Jag tycker att det är viktigt att belysa att det här 
är grunden, sen kan det spreta åt alla håll utan att det behöver vara osunt för det.81 

 
4.3.5 Lärarens egen personlighet 

De flesta av lärarna säger att deras personlighet påverkar utformningen i undervisningen i 

någon form. 

 När Stefan svarar på frågan om hans personlighet påverkar undervisningen svarar han, ”nej 

det gör det inte, men personligt blir det ju ändå.”82 Stefan säger dock att hans intressen ibland 

kan påverka till viss del, då i form av att han lägger ned lite mer tid åt att ta fram bra material. 

Lisa säger att personligheten påverkar, mest i form av hennes ämnessyn. Hon säger även 

att intresset styr, Lisa är mer intresserad av sitt andra ämne och detta tror hon har att göra med 
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att hennes religionsutbildning var dålig. Lisa säger att det ibland ”kan kännas som jag inte kan 

någonting om religion fast jag läst det.”83 Lisa tycker det är synd att utbildningen var så pass 

dålig eftersom ”Det jag har lärt mig där är det som jag kan prata om och lära ut.”84 Lisa säger 

att hennes erfarenheter från möten med religiösa människor påverkar henne, hon försöker 

förmedla dessa möten och människornas förklaringar till eleverna. 

När Peter svarar på frågan säger han ”ja absolut det skall jag inte sticka under stolen med, 

det var ju som jag inledd med genom att inte historiken ligger mig varmast om hjärtat.”85 Han 

förklarar att han inte tar upp mer än det han måste utifrån kursplanen kring sådana områden 

som inte hör till hans intressen. Peter säger att han är intresserad av vad religionen gör med 

oss, därför utgår han ofta från den aspekten. Peters intressen påverkar honom mycket, han 

säger att: 

 

Det som intresserar och berör mig mer det tar jag upp /…/ Jag tar ett exempel, det står ju inte i 
kursplanen att vi skall ta upp sekter, jag har talat med mina kära kollegor också och det är inte 
många som tar upp det. Men jag tycker att det är väldigt intressant så det har jag med i alla kurser 
och belyser själva tillvägagångssättet och att vem som helst kan hamna i det och hur svårt det är att 
ta sig ur.86 

 

Peter berättar att han även är intresserad av nyandlighet, han säger att han tror att han delar 

det intresset eller nyfikenheten med många elever. Han säger att ”i och med att jag är intresse-

rad av det så tar jag upp det också även fast det inte står i kursplanen.”87 

Mona säger att ”personligheten påverkar innehållet, de påverkar olika metoder och formen 

på undervisningen.”88 Mona berättar att: 

 

[E]leverna brukar vara intresserad att ta reda på vilken religion jag tillhör, men när jag berättar för 
dem att jag egentligen är ateist och att jag därför kan behålla min objektivitet och behandla alla re-
ligioner neutralt. Hade jag varit troende finns det risk att jag medvetet eller omedvetet poängterar 
att min religion är bättre än andra.89 

 

Mona säger även att hennes erfarenheter påverkar, när hon gör sin terminsplanering tar hon 

hänsyn till vem hon skall undervisa, hur hon skall undervisa dem. Mona tycker om att bjuda 

in religiösa företrädare till skolan, då får eleverna chans att ställa alla frågor till någon som är 

troende. 
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När Anders svarar på frågan angående hans personlighet svarar han: 

 

[D]et tror jag definitivt. Jag tror att det är ofrånkomligt och jag tror att jag gör lite av en grej av 
det. Det jag är intresserad av och de ämnen är ju jag också som bäst, där kan jag förklara bäst me-
dans ämnen som jag tycker är svåra själv blir jag ju inte lika bra.90 

 

Anders säger att hans ämnessyn också påverkar. Hans utgångspunkt är ofta vad religion 

betyder för människor idag, därför är människan central i hans undervisning. Även Anders 

talar om att möten med religiösa människor påverkar, vad de har berättar och vad de berättar. 

En annan sak angående ämnessynen är att Anders är noga med att tala om religion i pluralis, 

exempelvis kristendomar och islamer, det är viktigt att inte ge en generell bild av religioner. 

När Eva svarar på frågan om personlighetens påverkan säger hon: 

 

Ja det går väl inte att komma ifrån, det märks kanske vad man är mer intresserad av när man un-
dervisar. Man kanske blir mer engagerad, och sen har säkert intresse en stor del i hur man väljer att 
fördela tiden och vilka uppgifter man använder.91 

 

Eva säger att hennes lärarutbildning påverkar, det hon här läst mest om dominerar även 

hennes undervisning. En tredje sak som påverkar är hennes erfarenheter av sin egen skolgång. 

4.3.6 Samhället 

På frågan om samhället påverkar utformningen av undervisningen svarade Eva ”ja det påver-

kar definitivt, eleverna har ju med sig bilder, åsikter och förutfattade meningar och även 

fördomar, och var får man dem ifrån, jo det är ju från samhället.”92 Eva tycker att det är 

viktigt att jobba med elevernas fördomar. Då är det viktigt att påvisa att alla hinduer, musli-

mer och kristna inte är lika. Det finns en mångfald av olika inriktningar. Religion är inte så 

statiskt som det framställs i media säger hon. Även media påverkar Eva en del: 

 

[J]ag planerar ju inte hela undervisningen efter media och samhällets strömningar. Däremot påver-
kar det ju hur man lägger fram och vilka delar man väljer att ta upp för delar av exempelvis islam 
som figurerar mycket i media.93 

 

Artiklar är något som Eva använder sig av i undervisningen, hon berättar att hon har 

några stycken som är återkommande. 
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Anders berättar att samhället påverkar hans undervisning. Han brukar använda mediala 

kanaler som en röst för den troende människan. Till exempel vid ramadan, då brukar han 

försöka hitta någon tidning som intervjuat en troende muslim som förklarar vad ramadan 

betyder för honom/henne. ”[P]å så vis kan man visa en vardaglig islam och inte någon krigsis-

lam som man så lätt ser på nyhetssidan”94 säger han. Anders säger att de nationalistiska och 

rasistiska strömningarna som finns i samhället påverkar religionsämnet. Anders brukar även 

ta upp det som media rapporterar om, han ger exempel på att eleverna får jobba med frågor 

som ”vad är det som de kristna grupperna i Europa säger /…/ om turikets medlemskap i EU 

och slöjförbudet i Frankrike /…/ det finns ganska mycket i samhället där religion spelar 

ganska stor roll.”95 

Mona berättar att samhället påverkar hennes undervisning. Hon säger att hon brukar jobba 

med fördomar som eleverna kan ha och de som hela tiden syns i samhället. Mona säger att 

hon: 

 

[A]nvänder media ganska ofta, men det går inte att använda samma artiklar i teoretiska grupper 
och i yrkesgrupper. Den sista artikeln jag använde var Åkessons artikel om att muslimerna utgör 
ett hot, den klippte jag ut olika påståenden från och gav till dem en gruppvis, de fick jobba med att 
ta reda på fakta kring påståendena.96 

 

Stefan säger att samhället inte påverkar honom nämnvärt. Massmedia kan påverka undervis-

ningen genom den negativa beskrivningen av islam. Stefan säger att ”det står ju inte uttryckli-

gen i kursplanen att vi skall gå igenom islam, men eftersom det ofta tas upp i media och får en 

negativ bild tar jag oftast upp det /…/ det är lätt att komma överens med dem att läsa islam.”97 

Stefan säger att han försöker ta in ganska mycket källkritik kring just massmedia, men det gör 

han mer i samhällskunskap. Stefan berättar att han även försöker förklara hur samhället kan 

påverka människors tro. Stefan säger att eleverna måste förstå hur olika samhällen skiljer sig 

åt för att kunna förstå människors olika tro 

”[J]ag tror att samhällssynen påverkar mer än vad man är medveten om att den gör”98 sä-

ger Lisa. Hon säger att samhället påverkar i den bemärkelsen att samhällets religionssyn 

påverkar kursplaner och universitets- och högskoleutbildningar. I övrigt påverkar inte samhäl-

let så mycket, hon berättar att hon ibland använder sig av massmedia, som tillexempel ”det 
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här jättestora munkupproret i Vietnam eller om det var Burma, det försökte jag få in /…/ det 

var ju precis när jag höll på med buddhismen.”99 

                                                     

På frågan om samhället påverkar utformningen av undervisningen svarar Peter: 

 

Absolut framförallt i den här tiden, om man tar i Sverige där sverigedemokraterna försöket pränta i 
någonting så tycker jag att det är min roll att vidga vyerna lite. Sen får man ju tycka precis vad 
man vill, men ändå att man ger lite mer kring funderingar vad eleverna skall tänka på. För det 
finns ju många som tycker väldigt mycket själva och har väldigt lite på fötterna. Det är ju lite min 
roll, tyck vad du vill men ha på fötterna.100 

 

Peter säger att det är viktigt att man tar upp både positiva och negativa saker kring religion 

som massmedia publicerar. Han anser även att det är viktigt att visa att negativa saker sker i 

alla religioner, för att påvisa ”att det inte bara är muslimer som håller på.”101 Han använder 

sig av aktuella händelser som eleverna kan diskutera kring. 

4.3.7 Övrigt 

Den sista frågan jag ställde till de intervjuade lärarna var om det fanns någon eller några andra 

faktorer som påverkade deras utformning av undervisningen i religion. 

 Lisa nämner att hennes utbildning påverkar. Hon säger att det är framförallt det hon lärt sig 

under sin utbildning som hon tar upp i sin undervisning. 

Mona nämner den tekniska utrustningen, med hjälp av den får man ett rikare material som 

eleverna kan ta del av. Hon nämner även gäster som kommer till skolan och delar med sig av 

sina erfarenheter till eleverna. En tredje sak Mona nämner är tidsbrist, religionskunskap A är 

en kort kurs så man hinner inte med allt man önskar. 

 Anders anser att skolans organisation påverkar, bland annat de stora klassammansättning-

arna. Vissa saker kan man inte genomföra eftersom de är för många elever. Han berättar även 

att han ibland upplevt det som om ”vissa dörrar redan är stängda”102 organisatoriskt, när han 

försöker komma med nya idéer. 

 Även Eva säger att hennes utbildning påverkar, formar undervisningen i religion utifrån 

den inriktning hon läste under sin utbildning. 

5.1 Resultatanalys 

Jag kommer i min diskussion att svara på mina frågor som jag ställde mig inledningsvis. 
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Den första frågan jag ställde mig var om det fanns några centrala påverkansfaktorer. Samt 

om så var fallet, vilka är då de centrala påverkansfaktorerna? 

När Falkevall beskrev de centrala påverkansfaktorer menar han de faktorer som lärarna 

framhållit som viktiga för deras sätt att utforma undervisningen. När Falkevall redogjorde för 

de perifera påverkansfaktorerna påstod han att dessa ”saknar röst i klassrummet”103, med 

detta menade han att de inte kunde bryta in i undervisningen och föra en egen talan. 

                                                     

 Så som jag tolkar mitt resultat finns det två påverkansfaktorer som är mer betydande än de 

andra. Dessa två påverkansfaktorer skulle med Falkevalls ordval kallas för centrala faktorer. 

Jag benämner dem hellre som mer betydande faktorer, detta eftersom Falkevall har en motpol 

till de centrala faktorerna nämligen de perifera. Så som jag uppfattar Falkevalls definition av 

de perifera påverkansfaktorerna anser han att de var ganska betydelselösa för hur religionsun-

dervisningen utformades. Mitt resultat visar att det inte finns några faktorer som är perifera 

som saknar röst i klassrummet, jag kommer att återkomma till detta nedan. 

Den påverkansfaktor som jag anser är den mest betydande är kursplanen. Anledningen till 

detta är att samtliga av de sex intervjuade lärarna svarade att de utgick ifrån kursplanen och 

dess mål när du utformar sin undervisning i religionskunskap A. Samtliga lärare talade även 

om att de tar hänsyn till eller utgår ifrån betygskriterierna när de utformar prov och andra 

examinerande uppgifter. Några av lärarna påpekade dock att man kan töja lite på gränserna 

eller att man kan tolka kursplanen lite som man vill. Peter påpekade att vissa saker tar han 

bara upp det som krävs av kursplanen och inget mer. Stefan däremot säger att det är styrdo-

kumenten och kursmålen som är avgörande för hur kursen utformas. Samtliga lärare visar 

kursplanen och dess mål och kriterier för eleverna, så att de vet vad kursen kommer att 

innehålla och vad som förväntas av dem. 

Slutsatsen jag kan dra kring detta är att de lärare som jag intervjuat tar hänsyn till de rikt-

linjer som satts upp för lärarna i Lpf 94. Ett exempel på detta är att det i Lpf 94 står att: 

”eleverna kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i 

kursplanen.”104 Detta anser jag att eleverna kan göra eftersom samtliga lärare använder sig av 

och bifogar betygskriterierna i de examinerande uppgifterna. 

Den andra påverkansfaktorn som enligt mig är mer betydande än de fyra onämnda fakto-

rerna är eleverna. Lisa och Mona talar om att det är viktigt att ta hänsyn till vem man undervi-

sar, om det är teoretiska eller yrkesförberedande grupper. Eva talar om att det är viktigt att ta 

hänsyn till elevernas förförståelse och deras attityd till ämnet. Anders talar om att ta hänsyn 

 
103 Falkevall 1995, s. 17 
104 Lpf 94 2006, s15. 
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till elevernas intressen samt att han försöker färga in religion i elevernas olika programinrikt-

ningar. Stefan säger att elevinflytande är självklart eftersom det står i kursplanen att de skall 

medverka. Han talar även om elevernas intresse och motivation. Peter säger att han tar hänsyn 

till elevernas förkunskaper men att hans vision är att kursen skall se likadan ut för alla som 

läser den. Jag skulle vilja påstå att tendenserna i de intervjuade religionslärarnas svar visar att 

eleverna har ganska stor påverkan på hur lärarna utformar sin undervisning. Jag anser mig 

utifrån ovanstående resonemang kunna dra slutsatsen att de intervjuade lärarna även under 

denna punkt tar hänsyn till de riktlinjer som presenteras i Lpf 94. Enligt läroplanen skall 

lärarna ge eleverna inflytande över kursen.105 

Som jag ovan sagt är kursplanen och eleverna mer betydande än de fyra övriga påverkans-

faktorerna. Dessa fyra övriga påverkansfaktorerna är inte obetydliga och jag anser att de inte 

saknar röst i klassrummet som Falkevall beskrev sina perifera påverkansfaktorer. Dessa fyra 

påverkansfaktorer har betydelse när religionslärarna utformar sin undervisning, men jag kan 

inte beteckna någon som mer betydande. 

När lärarna svarade på frågan om kollegorna påverkar utformningen av undervisningen 

svarade Mona och Stefan att de inte påverkar nämnvärt, även om de bytte idéer och litteratur 

med varandra. Lisa säger att hon skulle tycka det var skönt med mer påverkan från kollegor-

na, men att de inte påverkar henne så mycket. Eva och Peter talade om samarbete med andra 

kollegor, att man tillsammans arbetade utifrån samma tema eller att man samarbetade genom 

hela kursen. Eva tycke att samarbete utvecklar henne som lärare. Anders talar om att det är 

skönt att kunna bolla idéer med sina äldre kollegor, att de kan titta och komma med synpunk-

ter på hans arbete. Han talar även om ett samarbete kring bedömningen av eleverna. Svaren på 

frågan visar att kollegorna påverkar vissa lärare, andra lärare säger att de inte påverkar 

nämnvärt. För Stefan är kollegorna kanske en mindre betydande faktor, Eva kanske däremot 

anser att kollegorna är en betydande faktor. 

Även när lärarna svarar på frågan om läroboken påverkar utformningen av undervisningen är 

svaren ganska olika. Stefan säger att boken påverkar honom ”fruktansvärt lite”.106 Lisa säger 

att det är en välkänd faktor att läroboken påverkar undervisningen. Hon berättade att hon 

försöker att inte ta upp saker som inte finns med i boken. Mona säger att det beror på vem hon 

undervisar, ibland påverkar boken och ibland påverkar den inte alls henne. Anders säger att 

boken påverkar honom men att han måste fylla i vissa saker som utelämnats. Eva berättade att 

boken bestämmer ganska mycket, boken skall ge eleverna förståelse för det hon tar upp under 
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lektionerna. Peter säger att boken har påverkat honom men att han idag tycker att den ibland 

kan späda på fördomar eftersom den är så förenklad. Lärarna säger dock att boken är en 

grundkälla till de faktastoff eleverna behöver. Anders och Stefan säger att eleverna måste 

arbeta med annat material än boken för att kunna nå VG och MVG. Lisa och Eva säger att de 

väljer avsnitt i boken som ger bra förklaringar och stämmer överens med deras kunskapssyn. 

Även läroboken tycks vara viktigare för vissa lärare medans andra kanske skulle klara sig bra 

boklös. 

När lärarna svarade på frågan om deras personlighet påverkar svarade Lisa att ämnessynen 

inverkar på hennes sätt att utforma undervisningen. Även hennes intresse påverkar en del, hon 

säger att hon är mer intresserad av sitt andra ämne. Stefan säger att hans personlighet inte 

påverkar, fast han säger att intresset kan styra i form av att han har mer stoff i vissa ämnen. 

Peter säger att personligheten absolut påverkar hans undervisning. Hans intresse styr innehål-

let i del kursmoment. Mona säger att hennes personlighet påverkar innehållet i kursen och 

undervisningsmetoden. Hon poängterar även att hon tycker det är viktigt att vara tydlig med 

sin objektivitet rörande olika religioner. Anders säger att det är ofrånkomligt att personlighe-

ten inte skulle påverka. Han säger att hans ämnessyn påverkar liksom hans intressen. Även 

Eva säger att personligheten påverkar, hon tror det märks vad man är mer intresserad av. Här 

tenderar svaren att visa att personligheten påverkar, men som jag tolkar intervjusvaren påver-

kar den inte lika mycket som kursplanen och eleverna. 

På frågan om samhället påverkar undervisningen svarade Stefan att det inte påverkade 

nämnvärt, även Lisa är till viss del inne på samma spår. Hon säger att samhällets religionssyn 

påverkar henne i stort, men att massmedia och olika strömningar i samhället inte påverkar 

mycket. Anders säger att samhället påverkar, han använder sig av media för att ge en vardag-

lig bild av hur en religiös människas liv kan se ut. Eva, Peter och Mona säger att samhället 

påverkar deras undervisning, främst i from av fördomar och förutfattade meningar som finns 

ute i samhället. Svaren kring samhällspåverkan visar heller inte entydiga tendenser. Hälften 

av lärarna talar om att fördomar i samhället påverkar, en lärare säger att samhället inte påver-

kar och en annan att samhället påverkar till viss del. 

På grund av att lärarsvaren är ganska spretiga beträffande om och hur faktorerna påverkar 

anser jag att det blir en omöjlig uppgift att försöka gradera de sex påverkansfaktorerna i 

någon slags skala. Svaret på min fråga blir därför att det finns två påverkansfaktorer som är 

mer betydelsefull än de övriga och det är kursplanen och eleverna. Det finns däremot enligt 

min mening inga obetydliga eller perifera påverkansfaktorer. Under intervjun med Mona sade 

hon följande: ”ibland är vissa faktorer centrala och andra perifera, nästa gång är det andra 
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faktorer som är centrala och perifera.”107 Citatet är ganska talande för mitt resultat, och man 

får inte glömma bort att lärarna hela tiden befinner sig i olika kontext. 

Den andra frågan jag ställde mig var om det fanns några andra faktorer förutom de sex som 

jag tog upp som påverkade utformningen av undervisningen på ett avgörande sätt. 

Svaret på denna fråga är att det inte finns några tendenser i lärarnas svar som anger en tydlig 

faktor. Lisa och Eva säger att deras utbildningar påverkar utformningen av undervisningen, 

Mona talar om den tekniska utrustningen. Anders talar om skolorganisationen. Peter och 

Stefan för inte in resonemanget på någon annan faktor än de som intervjun utgick ifrån. 

Därför anser jag att det inte finns någon annan påverkansfaktor som är betydande för hur 

lärarna utformar sin undervisning i religionskunskap A. 

Den tredje frågan löd: överensstämmer mitt resultat med Falkevalls resultat? Samt vad 

svaret på frågan kunde tänkas bero på. 

Som jag tolkar mitt resultat överensstämmer det inte med Falkevalls resultat. Som jag 

nämnt ovan är det svårt att dela in påverkansfaktorerna i centrala och perifera faktorer, jag har 

dock kunnat dra slutsatsen att kursplanen och eleverna är de mest betydelsefulla faktorerna. 

Efter dessa två faktorer är det svårt eller omöjligt att påstå att någon skulle vara mer betydel-

sefull än de övriga. Det beror på vilket kontext läraren för tillfället befinner sig i och vad som 

för stunden är vikigt som är avgörande för vad som påverkar. Att kontexten är viktig påpekar 

författarna till boken Teachers’ pedagogical thinking. 

Den största skillnaden jag kan påvisa är att kursplanen i min undersökning är den påver-

kansfaktor som är mest betydelsefull. Falkevall påstod i sin rapport att läroplanen, Lgr 80 var 

en perifer påverkansfaktor. Vad detta kan bero på kan jag naturligtvis bara spekulera i, om det 

skulle vara så att Falkevalls resultat skulle vara korrekt kan man tänka sig att det beror på 

följande. 

Olivestam skriver att när Lpo 94 och Lpf 94 infördes förändrades kursplanen i religions-

kunskap, från att tidigare varit innehållsstyrd till att den blev målstyrd.108 Sven G. Hartman 

påstår i boken Livstolkning och värdegrund att Lgr 80 var inriktad på religionernas funktion 

med elevernas livsfrågor i centrum. Lgr 80 blev mer elevcentrerad än sina tidigare stoffcentre-

rade föregångare. Lärarna gavs större frihet att planera undervisningen tillsammans med 

eleverna. Den nya inriktning och de friare arbetsformerna kan ha varit bidragande orsaker till 

att religionsämnet upplevdes som en smula otydligt. Otydligheten bestod bland annat att man 

blandade ihop undervisningens hur och vad frågor. Läroplanens egen motivering för ämnet 

                                                      
107 Intervju med Mona091026 
108 Olivestam 2006, s. 18 f 

32 
 



var varken undervisningsmetodisk eller ämnesteoretisk, lärarna skulle använda en undervis-

ningsmetod som lutade åt det psykologiska hållet.109 Till detta resonemang är det värt att 

nämna att Törnvall påpekade i sin studie att religionslärarna var osäkra på vad målet med 

religionsundervisningen skulle vara. 

Att Lgr 80 upplevts som otydlig och att det funnits oklarheter kring ämnets inriktning och 

dess mål kan ha varit en bidragande faktor till att Falkevall påstod att läroplanen var en perifer 

påverkansfaktor. Det bör även nämnas att Thomas Nygren påstod i sin rapport att vissa av de 

lärare som han intervjuat inte ansåg att förändringar i och byte av läroplaner ändrade deras 

undervisningspraxis.110 

I Lpf 94 står det att det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet 

att uppnå de mål som läroplan och kursplan eftersträvar.111I Lgr 80 var det elevernas livstolk-

ningsprocess stod i centrum av religionsundervisningen. I och med Lpo 94 och Lpf 94 föränd-

rades sättet att skriva läroplaner. Elevernas livsfrågor var inte lägre kärnan för religionsämnet. 

I stället för detaljerade arbetssätt blev kursmålen undervisningens kärna.112 Vad lärarna skall 

förmedla framgår bland annat av kursplanens målbeskrivningar. Det är skolans och lärarnas 

skyldighet att ge eleverna möjlighet till att uppnå målen i kursplanen. Detta kan enligt mig 

vara en bidragande faktor till att de lärare som jag intervjuade upplever att kursplanen är den 

påverkansfaktor som är den mest betydelsefulla. 

 Ovanstående förklaring skulle kunna svara på varför mitt resultat inte överensstämmer med 

Falkevalls. Jag anser dock att förklaringen inte är tillräcklig. Falkevalls resultat bör ifrågasät-

tas eftersom hans resultat enligt mig inte överensstämmer med de data som han presenterade. 

Jag kommer nedan att återkomma till varför jag anser att Falkevalls slutsats att Lgr 80 var en 

perifer påverkansfaktor bör ifrågasättas. 

Jag kan med mitt resultat visa att eleverna är en påverkansfaktor som är mer betydelsefull 

än de fyra onämnda faktorerna. Falkevall påstod i sin rapport att eleverna var en central 

påverkansfaktor. Så långt kan jag väl säga att jag och Falkevall är överens eftersom båda 

anser att eleverna är betydelsefulla som påverkansfaktor. Det som är intressant i Falkevalls 

rapport är hur han kom fram till att eleverna var en central påverkansfaktor. Bland annat 

diskuterade Falkevall livsfrågepedagogiken i undervisningen. Falkevall beskrev hur de 

intervjuade lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna hade ett forum där de kunde diskutera 

livsfrågor. En av lärarna berättade om hur hon/han kunde göra en hel lektion av en fråga från 
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en elev som berörde livsfrågor.113 Detta resonemang låg helt i linje med Lgr 80, läroplanen 

beskrev att lärarna skulle arbeta med barn och ungdomars livsfrågor. Lgr 80 gav också lärarna 

större möjlighet att planera ämnet tillsammans med sina elever. 

Som jag tolkar Falkevalls beskrivning om varför eleverna är en central påverkansfaktor 

kretsar hans resonemang mycket kring elevernas livsfrågor. Jag vill uppmärksamma läsaren 

att elevernas livsfrågor var kärnan i Lgr 80. Att religionslärare arbetade med elevernas livs-

frågor är något som Törnvall påstod i sin studie Religionskunskap i skolan. En studie i lärares 

och elevers attityd till ämnet religionskunskap i grundskola från 1988. Jag hävdar därför att 

man bör ifrågasätta om Falkevall gjorde en korrekt bedömning när han drog slutsatsen att 

läroplanen var en perifer påverkansfaktor. Jag anser att Falkevalls påstående om att läroplanen 

skulle sakna röst i klassrummet är felaktigt. 

Falkevall påstod även att samhället var en central påverkansfaktor. Jag påstår att samhället 

påverkar utformningen av undervisningen men den påverkar inte mer än någon annan. Både 

Falkevall och jag nämner främlingsfientliga strömningar som en form av samhällspåverkan. 

Det som skiljer sig är att jag tar hänsyn till de lärare som inte nämner sådant. Falkevall 

redovisade ingen negativ data i sin studie. De lärare han intervjuat kanske var eniga i detta, 

eller så hade Falkevalls resultat varit ett annat om han uppmärksammat det som talade emot 

hans resonemang. 

Lärarnas egen personlighet var den sista centrala faktorn som Falkevall tog upp. Jag hävdar 

att inte heller den påverkar mer än någon annan faktor. Falkevall nämnde erfarenheter och 

intresse som exempel som styrde lärarens personlighet. Mitt resultat visar att lärarnas intresse, 

attityd och ämnessyn spelar in. 

De lärare jag intervjuat säger att boken är en faktagrund som påverkar olika mycket. Men den 

påverkar utformningen av undervisningen på ett eller annat sätt. Falkevall skrev att läroboken 

var en perifer påverkansfaktor. Några av de lärare som han intervjuat sa att boken inte påver-

kade eftersom de böcker de använde inte tog upp livsfrågorna.114 

De livsfrågor som läroboken inte tog upp var något som Lgr 80 eftersträvade. I Lgr 80 stod 

det att religionsämnet skulle utgå ifrån elevernas livsfrågor. Även detta resonemang kan 

kopplas till Falkevalls slutsats som enlig mig var felaktig, att läroplanen var en perifer påver-

kansfaktor. En påverkansfaktor som saknat röst i klassrummet. 

Falkevall påstod även att kollegorna var en perifer påverkansfaktor. Kollegorna saknade 

alltså en röst i klassrummet och kunde inte bryta in i undervisningen. Anledningen till att 
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kollegorna var en perifer påverkansfaktor hos honom var att de intervjuade lärarna uppgett att 

de inte samarbetade. Till detta kan tilläggas att Falkevall hade som krav att de lärare han 

intervjuade skulle minst ha en kollega som undervisade i religion. De lärare som Falkevall 

intervjuade uppgav dock att det skedde ett massivt utbyte av tips och idéer på sådant som 

fungerar bra och på sådant som inte fungerat.115 Jag påstår att kollegorna påverkar utform-

ningen av undervisningen, dock inte mer än någon annan faktor. För Eva påverkar kollegorna 

utformningen av undervisningen mycket, dels genom tips och idéer men främst genom 

samarbete. Även Peter talar om ett kollegialt samarbete som ibland påverkar honom. Mona 

och Stefan säger att kollegorna inte påverkar så mycket, men att de påverkar genom ett utbyte 

av tips och idéer. Både de lärarna som jag intervjuade och de som Falkevall intervjuat talade 

om ett utbyte av tips och idéer. De lärare som jag intervjuade sade att dessa tips och idéer 

påverkar utformningen av undervisningen. Saknar verkligen kollegornas påverkan röst i 

klassrummet hos de lärare som Falkevall intervjuat? Som jag uppfattar Falkevalls resultat 

påverkar kollegorna mindre än eleverna, men de saknar definitivt inte röst i klassrummet. 

Som jag skrev ovan kunde oklarheter och otydligheter kring hur religionsundervisningen 

skulle utformas vara en förklaring till varför Falkevall ansåg att läroplanen var en perifer 

påverkansfaktor. Jag skrev att förklaringen inte var tillräcklig för att klargöra varför resultaten 

skiljer sig åt. Jag anser att Falkevalls resultat inte stämmer överens med de data han presente-

rade. Att jag ifrågasätter Falkevalls resultat hänger ihop med den kritik som jag redan riktat 

mot Falkevalls metod och utförande. Falkevall hävdade att eftersom hans intervjuer varit 

ostrukturerade så var det de intervjuade lärarna som valt de ut de centrala och perifera påver-

kansfaktorerna. Frågan är om det verkligen var lärarnas val. Falkevall beskrev hur han klippte 

sönder de utskrivna intervjuerna och sorterade in citaten efter påverkansfaktorerna. På grund 

av detta hävdar jag att Falkevall inte gjort en objektiv bedömning av sitt resultat. 

Efter detta drog han slutsatsen att de tre centrala faktorerna även var central ur ett kvantita-

tivt perspektiv. Jag anser att hans kvantitativa resultat är ganska ointressant för hans studie. 

Detta eftersom syftet med hans studie var att kartlägga det sätt att tänka som utformar under-

visningen i religionskunskap. Det kvantitativa resultatet visar bara att Falkevall ansåg att 

lärarna talat mer kring de centrala faktorerna, de visar inte hur och varför dessa faktorer 

påverkar utformningen av undervisningen. Han hade heller ingen utformad intervjuguide utan 

utgick ifrån en huvudfråga som inte berörde påverkansfaktorerna direkt. 
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Som jag tidigare skrev hävdar jag att Falkevall inte lever upp till trovärdighetskriteriet ef-

tersom han inte redovisat några negativa fall. Jag anser också att det finns brister i överförbar-

heten. Och jag ifrågasätter pålitligheten i hans arbetsmetod, det vill säga att olika forskare 

skall identifiera samma teman ur det empiriska materialet. Att Lgr 80 skulle ha varit en perifer 

påverkansfaktor anser jag vara mycket underligt. Med perifer påverkansfaktor menade 

Falkevall att de ”saknar röst i klassrummet, dvs. de kan inte bryta in i undervisningen och före 

sin egen talan”.116 Trots detta redogjorde Falkevall för att de lärare han har intervjuat sagt att 

de kunnat utforma en hel lektion kring en elevfråga som berörde livsfrågor. Falkevall citerade 

en annan lärare som påstod att läroboken inte används så mycket eftersom den saknade 

innehåll rörande livsfrågor. Livsfrågor var ett återkommande tema på svaren från de lärare 

Falkvall intervjuat, livsfrågor som var kärnan i Lgr 80. Visst kan läroplansbytet ha inneburit 

att kursplanen fått en större inverkan på utformningen av undervisningen. Jag anser att 

anledningen till att resultaten skiljer sig så markan åt är att Falkevall inte tagit hänsyn till de 

fyra kvalitetskriterierna. 

Jag har visat med mitt resultat att avståndet mellan de sex påverkansfaktorerna inte är så 

stort. Alla faktorer påverkar även om jag hävdar att kursplanen och eleverna är mer betydande 

än övriga. Jag anser vidare att Falkevalls resultat blir missvisande på grund av den skillnad 

som han skapar med sin definition av vad en central och perifer påverkansfaktor är. 

 

5.2 Kritisk diskussion av min studie 

Nedan kommer jag att föra en diskussion kring min uppsats utifrån de fyra tidigare nämnda 

kvalitetskriterierna som kvalitativa forskare använder sig av. Jag kommer även att diskutera 

huruvida min uppsats genomsyrats av forskaretik. Jag kommer också att ställa min uppsats 

mot den kritik som riktats mot kvalitativ intervju som vetenskaplig metod. 

 Den första av dessa fyra kriterier är trovärdighet. Som jag tidigare skrev skall forskaren ta 

hänsyn till negativa fall, forskaren skall alltså uppmärksamma sådant som inte är generellt. 

Jag anser att det har varit en utmaning att och ena sidan försöka redogöra för generella ten-

denser i intervjusvaren och samtidigt uppmärksamma negativa fall. Jag anser dock att jag tagit 

upp de svar som går mot strömmen, exempelvis när Peter sade att eleverna påverkar med sina 

förkunskaper men att han annars försöker ha samma upplägg i alla klasser. Ett annat exempel 

är när Stefan säger att hans personlighet inte påverkar utformningen av undervisningen, fast 

han medger att intresset kan ibland göra det mer innehållsrikt. Jag argumenterar för att mitt 
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resultat visar på att jag tagit hänsyn till negativa fall. Detta eftersom jag hävdar att det inte går 

att påstå att samhället är en betydande påverkansfaktor. Denna faktor är mindre betydande för 

33 % av de lärare som deltagit i intervjun. 

 Det andra kvalitetskriteriet är överförbarhet. Som jag tidigare beskrivit kan forskaren nå 

överförbarhet genom detaljrika beskrivningar av den miljö som studerats. Det skall ge läsaren 

tillräckligt med information att denne har möjlighet att bedöma om resultatet kan överföras 

till andra miljöer. Jag anser att jag givit läsaren en detaljerad beskrivning om hur jag gått 

tillväga och vilka frågor jag ställt till de lärare jag intervjuat. Frågan är om resultatet kan 

överföras till andra miljöer. De resultat som jag ovan har presenterat är enligt mig inte över-

förbart, jag har endast intervjuat sex religionslärare och som resultatet visar anser jag att det är 

svårt att få en nyanserad bild av vad som påverkar mer och vad som påverkar mindre. Mitt 

resultat skulle kunna användas genom att någon annan använder min intervjuguide och testar 

mitt resultat. Det tredje kvalitetskriteriet är pålitlighet. Med pålitlighet menar man att olika 

forskare skall kunna identifiera samma teman ur det empiriska materialet. Jag anser att jag 

lever upp till pålitlighetskriteriet. Detta eftersom min intervjuguide är utformad efter varje 

tema eller påverkansfaktor. Jag har på så vis minimerat risken för att jag skulle tolka ett tema 

som något annat. Men samtidigt är det så som Falkevall nämner i sin rapport att ibland flyter 

påverkansfaktorerna in i varandra. Därför skulle min pålitlighet eventuellt kunna ifrågasättas, 

men jag hävdar att några nya teman inte skulle dyka upp och inget tema skulle försvinna. 

Det fjärde och sista kvalitetskriteriet är konfirmerbarhet. Konfirmerbarhet är en självkritisk 

redogörelse för hur projektet har utförts. Som jag tidigare har nämnt i uppsatsen har kritik 

riktats mot den kvalitativa intervjun som metod. Kritikerna menar att den inte är någon 

vetenskaplig metod, tillvägagångssättet är beroende av vem som utför intervjun. Kvalitativa 

forskare försvarar sig med att säga att den kvalitativa intervjun visst är en vetenskaplig metod, 

en metod som ställer höga krav på intervjuarens hantverkskicklighet. Jag erkänner direkt att 

min hantverksskicklighet som intervjuare inte är den bästa. Jag som oerfaren intervjuare kan 

ha missat väsentlig fakta på grund av att jag inte ställt frågorna på rätt sätt, inflikat med 

följdfrågor på rätt ställe. Min oerfarenhet kan ha bidragit till att intervjuguide kanske inte var 

korrekt utformad utifrån studiens syfte. Jag har i min uppsats ställt mig kritisk till Falkevalls 

tillvägagångssätt och resultat. Min kritik som rör Falkevalls resultat baserar sig på de data han 

presenterar i rapporten. Hade jag kunnat ta del av hela hans intervjuserie kanske mina argu-

ment för att hans slutsatts rörande läroplanen är felaktig fallit eller blivit mindre slagkraftiga. 

 Kritiker har även påstått att den kvalitativa intervjun inte är vetenskaplig, kvalitativa 

forskare försvarar sig med att det inte finns någon enhetlig definition vad vetenskaplighet är. 
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Jag vill uppehålla mig vid frågan kring vetenskaplighet. Jag har genom min undersökning fått 

fram svarstendenser som jag har tolkat på ett visst sätt. Men vad säger egentligen mitt resul-

tat? Resultatet visar vilka faktorer som påverkar och hur de påverkar sex stycken religionslä-

rare i en kommun i Mellansverige. Undersökningen är enligt min mening för liten för att 

kunna påvisa generella tendenser som blir gällande för religionslärare i stort. Detta har också 

Gerhard Arfwedson påpekat, teachers thinking forskning kretsar ofta kring en eller ett fåtal 

lärare. Därför blir också möjligheten till generaliserande slutsatser låg. 

Annan kritik säger att den kvalitativa intervjun inte är intersubjektiv, detta har bemötts med 

att kvalitativa forskare sagt att det inte är fel med subjektivitet så länge flera olika perspektiv 

läggs på samma text. Frågan om intersubjektivitet väcker funderingar hos mig huruvida jag 

har tolkat mina intervjuer på ett rättvist sätt. Som jag skrivit har jag försökt att ta hänsyn till 

negativa fall och inte haft för avsikt att forma svaren för att passa min undersökning. Jag kan 

ändå ha övertolkat eller missförstått de intervjuade lärarna och att jag på grund av subjektivi-

tet gett resultatet en missvisande riktning. Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning 

sett hur mina lokala lärarutbildare arbetat med kursplanen. Detta kan ha haft betydelse när jag 

drog slutsatsen att kursplanen är den mest betydande påverkansfaktorn. Jag lämnar nu över 

frågan huruvida jag lyckats att leva upp till dessa fyra kvalitetskriterier till läsaren. 

Vidare hävdar jag att min uppsats genomsyrats av forskaretik när jag behandlat intervjusvaren 

och presenterat dem i uppsatsen. Har jag gjort övertramp i denna fråga är det inte ett medvetet 

val från mitt håll. 
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Bilaga 1 Intervjuguide 

1. Inledning, presentation av uppsatsens syfte, samt presentation av mig som intervjuare, 

kortfattad presentation av Falkevalls rapport. 

2. Information: varför jag spelar in intervjun, att den intervjuade ställer upp av fri vilja och 

därför kan avbryta intervjun när som helst. Konfidentialiteten i arbetet. 

Intervjupersonens bakgrund 

3.  Berätta lite om dig själv. 

a. Bakgrund, närstående, intressen, utbildning mm 

b. Hur kom det sig att du utbildade dig till lärare? 

c. Hur var din utbildning? 

d. Vilka ämnen undervisar du i? 

Intervjupersonen om skolämnet religion 

4. Hur kom det sig att du valde religionsämnet? 

5. Vad är religion för dig? 

6. Hur introducerar du religionskunskap A för eleverna? 

Hur undervisningen utformas 

7. Påverkar kursplanen ditt sätt att utforma undervisningen i religionskunskap A? 

a. Kan du ge exempel? 

b. Betygskriterier 

c. Kursmål 

8. Påverkan dina kollegor ditt sätt att utforma undervisningen i religionskunskap A? 

a. Kan du ge exempel? 

b. Andra lärare? 

c. Skolledning? 

9. Påverkar läroboken ditt sätt att utforma undervisningen i religionskap A? 

a. Kan du ge exempel? 

10. Påverkar samhällets religionssyn ditt sätt att utforma undervisningen i religionskun-

skap A? 

a. Kan du ge exempel? 

b. Det lokala samhället, lokal media rapportering. 

c. Det globala samhället, global media rapportering. 
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11. Påverkar din egen personlighet ditt sätt att utforma undervisningen? 

a. Kan du ge exempel? 

b. Intresseområden. 

c. Ämnesuppfattning, religionshistorikrik eller nutidsreligion. 

12. Påverkar eleverna ditt sätt att utforma undervisningen? 

a. Kan du ge exempel? 

b. Elevinflytande. 

c. Elevernas förförståelse. 

d. Elevernas kulturella bakgrund. 

e. Elevernas attityd till ämnet. 

f. Klass sammansättningar. 

13. Finns andra faktorer som påverkar ditt sätt att utforma undervisningen i religionskun-

skap A? 

a. Kan du ge exempel? 

14. Avslutning, jag sammanfattar de centrala svaren under varje påverkansfaktor för att 

se om jag har uppfattat intervjupersonen korrekt. 
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Sammanfattning


Uppsatsens syfte är att försöka ta reda på vilka påverkansfaktorer som är mest avgörande i utformningen av religionsundervisningen på gymnasiet. Undersökningen grundar sig på rapporten Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap som Björn Falkevall skrev 1995. Syftet med hans rapport var att kartlägga lärares sätt att tänka kring hur undervisning i religionskunskap utformades. Falkevall utgick ifrån sex olika påverkansfaktorer. Dessa var läroboken, kollegorna, läroplanen, samhället, lärarens egen personlighet och eleverna. Han kom fram till att de tre förra var perifera faktorer och de tre senare var centrala sådana. Jag har använt kvalitativa intervjuer som metod, jag intervjuade sex stycken religionslärare på tre olika kommunala gymnasieskolor i en kommun i Mellansverige. Intervjuerna grundades på samma påverkansfaktorer som Falkevall använde i sin studie. Mina frågeställningar har kretsat kring dessa påverkansfaktorer samt om det går att jämföra mitt resultat med Falkevalls. Jag har inte utfört intervjuerna på samma sätt som Falkevall gjorde eftersom jag anser att det finns brister i hans utförande. Till skillnad från Falkevall argumenterar jag för att det finns två påverkansfaktorer som är mer betydande än de övriga, dessa två faktorer är kursplanen och eleverna. Jag påstår dock att det inte finns någon perifer påverkansfaktor. Jag hävdar att de lärare jag intervjuat följer de riktlinjer för lärare som finns i Lpf 94. Jag anser att mitt resultat skiljer sig åt från Falkevalls på grund av att hans tillvägagångssätt inte överensstämmer med de kvalitetskriterier som kvalitativa forskare tar hänsyn till. En annan förklaring som jag kommit fram till är att Falkevalls resultat blir missvisande eftersom han delar in och definierar påverkansfaktorerna i centrala och perifera sådana. Med en sådan indelning skapade han enligt mig ett större avstånd mellan de sex påverkansfaktorerna.
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1.1 Inledning

1686 års kyrkolag fastslog att det var husbönders och föräldrars plikt att lära tjänstefolk och barn att läsa. De skulle även lära sig den kristna trons huvudstycke enligt den lutherska katekesen. Denna utbildningsform låg under kyrkans och prästernas kontroll. Under 1800-talet ökade befolkningen i landet snabbt. På grund av nämnda ökning blev det svårt för präster och kyrkan att behålla kontrollen på utbildningen. Detta ledde i sin tur till att staten övertog en del av utbildningsansvaret i och med 1842 års folkskolestadga. Religion var dock det ämne som dominerade undervisningen, Sven G. Hartman påstår i boken Livstolkning och värdegrund, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik att folkskolan var under de första 75 åren en ren religionsskola.



När Hartman förklarar hur religionsämnet har utvecklats från 1800-talet fram tills i dag talar han om fem olika vändpunkter. Den första vändpunkten inträffade enligt honom 1883, det var då som föräldrarnas och husböndernas undervisningsplikt avvecklades och ansvaret för utbildningen överfördes till lärare och skola. Den andra vändpunkten kom med undervisningsplanen 1919. Enligt den skulle undervisningen anpassas mer till barnen. Luthers lilla katekes försvann ur skolan, åtminstone på pappret. Religionsundervisningen som tidigare varit bunden till Svenska kyrkan blev då istället en icke konfessionell kristendomskunskap. Den tredje vändpunkten kom med den nya läroplanen 1962. Innan läroplanen skrevs hade krav framförts på att kristendomsundervisningen skulle vara mer objektiv. I och med Lgr 62 blev religionsundervisningen mer allsidig och saklig. Den fjärde vändpunkten kom med Lgr 69. Fokus flyttades då från en stoffcentrerad religionsundervisning till en mer elevcentrerad sådan. Livsfrågeorienteringen spelade roll i denna profilförändring. Denna förändring blev tydligare i och med Lgr 80, då eleven ställdes ännu mer i fokus. Elevernas livsåskådningsfrågor skulle vara utgångspunkten för hela religionsundervisningen. Den femte och sista vändpunkten inträffade enligt Hartman under 1990-talets skolreform. I och med de nya läroplanerna förändrades sättet att skriva läroplaner. De nya läroplanerna blev målstyrda till skillnad från dess regelstyrda föregångare. Lpo 94 och Lpf 94 innehåller mål och strävansmål. Till läroplanerna hör även kursplaner med särskilda mål som eleven skall uppnå i varje ämne. I och med att läroplanen blev målstyrd ökade lärarnas inflytande över hur kurser utformas för att eleverna skall kunna nå de mål som kursplanen eftersträvar.


1.2 Bakgrund


Björn Falkevall skrev 1995 rapporten Hur formas undervisning? Rapporten har karaktär av så kallad teachers thinking forskning. När rapporten skrevs undervisade Falkevall i religionskunskap vid lärarhögskolan i Stockholm.

Falkevall intervjuade under våren 1994 nitton olika högstadielärare som undervisade i religionskunskap, nio olika högstadieskolor var representerade i studien. Syftet med Falkevalls studie var att kartlägga lärares sätt att tänka kring hur undervisningen i religionskunskap utformas. Falkevall hade innan intervjuerna listat sex olika påverkansfaktorer som han ansåg kunde betraktas som allmängods i den diskussion som förts runt utformningen av skolans undervisningspraxis. Dessa påverkansfaktorer var läroboken, läroplanen, kollegorna, eleverna, den egna personligheten och samhället.


Resultatet i Falkevalls rapport var att läroplanen, läroboken och kollegorna var de tre påverkansfaktorerna som ”saknar röst i klassrummet” och som på egen hand inte kunde bryta in i undervisningen. Falkevall kallade sådana påverkansfaktorer för perifera.
 De tre faktorerna som var viktiga för de intervjuade lärarnas sätt att forma undervisningen var samhället, lärarpersonen och eleverna. Dessa tre påverkansfaktorer benämns som centrala. Dessa tre faktorer var centrala eftersom lärarna talade mest om dem, de var även de tre största kvalitativa kategorierna. Läsaren bör uppmärksamma att Lgr 80 var den rådande läroplanen när Falkevall genomförde sina intervjuer.


2.1 Syfte och frågeställning

Med utgångspunkt ur Falkevalls rapport är uppsatsens syfte att försöka ta redan på vilka påverkansfaktorer som är mest avgörande i utformningen av religionsundervisningen på gymnasiet. Undersökningen riktar sig mot kommunala religionslärare på tre olika skolor i en kommun i Mellansverige. Uppsatsen har karaktär av så kallad teacher thinking forskning, denna forskning kännetecknas av att den inriktar sig på hur lärare tänker kring hur de planerar sin undervisning.


Mina frågeställningar är följande:

· Vilka metodologiska svagheter innehåller Falkevalls rapport?


· Finns det några centrala påverkansfaktorer?

· Vilka är i sådana fall dessa?

· Finns det någon annan faktor som påverkar utformningen av undervisningen på ett avgörande sätt?

· Överensstämmer mitt resultat med Falkevalls resultat?

· Vad kan svaret på ovanstående fråga tänkas bero på?

3.1 Metod och filosofisk skolbildning

Eftersom mitt syfte med uppsatsen är att ta reda på vilka faktorer som påverkar hur religionslärare utformar sin undervisning har jag valt en kvalitativ intervju som metod. Jan Trost skriver att för de forskare som söker förståelse eller att hitta mönster i en företeelse lämpar sig en kvalitativ metod bäst.
 Anne Ryen citerar författarna Denzin och Lincoln när hon förklarar vad och hur fenomen studeras med hjälp av kvalitativa metoder. ”[Forskare] som använder kvalitativa metoder studerar saker i deras naturliga miljö och försöker att göra fenomenen begripliga eller tolka dem utifrån den mening som människor ger dem.”
 Kvalitativa forskare påstår att de genom intervjuer kan få en djupare förståelse för av sociala fenomen en vad exempelvis kvantitativ data kan ge.
 Kvalitativ forskning kännetecknas bland annat av att den är induktiv, det vill säga att forskaren drar slutsatser från observationer till generella samband. En induktiv slutsats leder inte till entydiga universella påståenden som man kan säga att deduktiva metoder gör. Kvalitativa metoder prövar inte hypoteser utan har istället som mål att utveckla dem. Den kvalitativa metoden kännetecknas även för att vara ideografisk, det vill säga att metoden fokuserar på det unika hos det som studeras. Metoden fokuserar alltså inte på att söka generella lagmässigheter.


De kvalitativa metoderna är sprungna ur en hermeneutisk filosofisk skolbildning. Hermeneutik kan förklaras som en tolkningslära, dess historia kan spåras tillbaka till 1600- och 1700-talets metoder för att tolka bibeltexter. Moderna hermeneutiker påstår att man också kan tolka mänskliga handlingar och livsyttringar på samma sätt som man tolkat språkliga utsagor och texter. Hermeneutiken har ofta förknippats med de kvalitativa metodernas inriktning på att förstå och tolka olika företeelser som studeras. Forskarens roll beskrivs utifrån detta som öppen och subjektiv.


3.1.2 Tillvägagångssätt

Jag valde att intervjua sex religionslärare på tre olika kommunala gymnasieskolor i en kommun i Mellansverige. Jag hade tänkta göra vad Trost kallar för ett strategiskt urval, som kännetecknas av att forskaren väljer ut ett antal variabler som har betydelse för studien.
 Jag lyckades dock inte få ihop tillräckligt med lärare som hade möjlighet att ställa upp på en intervju för att kunna utföra ett sådant urval. Istället gjorde jag ett så kallat bekvämlighetsurval, Trost skriver att detta urval är en vanlig och praktisk metod där intervjuaren ”tar vad man råkar finna.”
 Jag intervjuade därför de sex första lärarna som ställde sig positiv till att intervjuas. Trost skriver att det som är viktigt vid kvalitativa intervjuer är att få fram variationer inom den grupp man är intresserad av.
 Jag anser att jag har en bred variation av religionslärare representerade i min studie. Jag kommer att presentera de lärare jag intervjuat i nästkommande kapitel.

Jag började med att skickade e-post till alla rektorer på de kommunala gymnasieskolorna med en förfrågan om jag fick fråga alla religionslärare på skolan om de var villiga att ställa upp på en intervju. När jag fått ett godkännande från rektorerna skickade jag e-post till samtliga religionslärare på de kommunala gymnasieskolorna i den aktuella kommunen. I e-post meddelandet frågade jag dem om de kunde tänka sig delta i min intervjustudie. Jag beskrev kortfattat undersökningens syfte och hur intervjun skulle gå till, jag beskrev även mina etiska ståndpunkter i brevet. Om de var intresserad bad jag dem att skriva hur gammal de var samt hur länge de arbetat som religionslärare.

Jag valde att använda mig av en halvstrukturerad intervju, den intervjumetoden kännetecknas av att man har på förhand ställt upp huvudfrågor och viktiga teman, intervjuguiden finns i bilaga (1). En sådan intervju kan påminna om ett vanligt samtal, som intervjuare har man förberett ett antal stickord eller underfrågor till varje tema för att vid behov få intervjun framåt.
 Jag byggde min intervjuguide från Falkevalls sex olika påverkansfaktorer, det vill säga kursplanen, läroboken, kollegorna, eleverna, samhället och lärarens egen personlighet. Jag vill uppmärksamma läsaren på att jag valt att byta ut påverkansfaktorn läroplan till kursplan. Detta eftersom kursplanen innehåller de mål som religionsundervisningen skall kretsa kring.

Jag valde att använda min mobiltelefon som ”bandspelare” för att spela in intervjun, fördelarna med att spela in intervjun är att man sedan kan lyssna igenom den igen och höra olika tonfall och ordval. Man behöver heller inte göra anteckningar under intervjun, jag valde dock att anteckna eftersom detta är en metod som föreslås av Trost.
 Efter som jag kände mig osäker som intervjuare ansåg jag att inspelade intervjuer skulle minimera risken för att jag missade väsentliga delar i lärarnas svar.

När det var dags att transkribera intervjuerna valde jag att gå tillväga på det sätt som Trost beskriver som sin metod nummer fyra. Det vill säga att jag lyssnade igenom intervjuerna flera gånger samtidigt som jag skrev ned sådant som var av vikt i förhållande till studiens syfte och till innehållet i intervjuguiden. Sådant skrev jag ned ordagrant. Det som var av sekundär betydelse för studien skrev jag en sammanfattning om.
 Jag sorterade in materialet efter de påverkansfaktorerna som intervjuguiden var uppbyggd kring. Jag försökte dock att vara öppen för att hitta andra teman och underteman när jag transkriberade intervjuerna.

3.1.3 Påverkansfaktorer

Jag har byggt min intervjuguide kring de sex olika påverkansfaktorer som Falkevall använder i sin rapport. Nedan tänker jag förklara eller definiera hur jag använde dessa begrepp i min intervjustudie.


· Kursplan: När jag skriver om kursplanen som påverkansfaktor menar jag målen och betygskriterierna i kursplanen för religionskunskap A.


· Läroboken: När jag skriver om läroboken som påverkansfaktor menar jag den specifika bok som aktuell religionslärare använde sig av i sin undervisning.

· Kollegor: När jag skriver om kollegor syftar jag på jag andra religionslärare och skolledning.


· Samhället: När jag skriver om samhället menar jag synen på religion både i det lokala och i det globala samhället. Media och nyhetsrapportering om religion ryms även under påverkansfaktorn samhälle.


· Lärarens egen personlighet: När jag skriver om lärarens egen personlighet menar jag både läraren som yrkesutövare och privatperson.

· Eleverna: När jag skriver om eleverna som påverkansfaktor menar jag både elevers inflytande över undervisningen och elevernas förförståelse för ämnet. Även elevernas kulturella bakgrund och attityd till ämnet ryms i ramen för denna påverkansfaktor.

3.2 Reliabilitet och validitet


Kvalitativa forskare har riktat kritik mot dessa två begrepp eftersom båda är traditionella positivistiska (kvantitativa) kvalitetskriterier. Kvalitativa forskare menar att eftersom det inte finns en enad uppfattning om vad sanning är så kan det därför heller inte finnas fasta kvalitetskriterier. För att möta kritiken om att kvalitativ forskning inte har genomgående hög reliabilitet och validitet har kvalitativa forskare utvecklat fyra egna kvalitetskriterier. I stället för att sträva mot validitet talar kvalitativa forskare snarare om trovärdighet och överförbarhet.


Trovärdighet kan uppnås genom att forskaren har en skeptisk hållning till insamlad data och att forskaren söker efter negativa fall i analysen. Det vill säga att forskaren även uppmärksammar sådant som inte är generellt. Överförbarhet kan uppnås genom detaljrika beskrivningar av den miljö som studeras. Detta kan i sin tur ge läsaren tillräcklig med information för att denna skall kunna bedöma om resultatet kan överföras till andra miljöer.

Kvalitativa forskare talar om pålitlighet istället för reliabilitet. Med pålitlighet vill man visa att olika forskare skall kunna identifiera samma teman ur det empiriska materialet. Pålitlighet kan även nås med en revidering av dokumentation, metod och det slutgiltiga resultatet. Kritik om att kvalitativa metoder inte är objektiv är också vanliga, på detta svarar de kvalitativa forskarna att konfirmerbarhet är lika viktigt. Konfirmerbarhet är en övning i reflektion som implicerar en metodologiskt självkritisk redogörelse för hur projektet har utförts.


Jag kommer i min analys att ta hänsyn till trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmerbarhet. Jag kommer även att föra en kritisk diskussion om huruvida jag lyckats att leva upp till dessa fyra kvalitetskriterier. Därutöver är det upp till läsaren att bestämma om jag har lyckas med detta eller ej.

3.3 Kritik mot kvalitativa metoder


Det är inte bara kritik om reliabilitet och validitet som riktats mot kvalitativa metoder. Kritiker har även ifrågasatt om de kvalitativa metoderna verkligen kan räknas som vetenskapliga metoder. Kritiker menar att de kvalitativa metoderna inte är vetenskaplig utan att den snarare speglar det sunda förnuftet. På denna kritik svarar kvalitativa forskare att det inte finns någon enhetlig definition av vad vetenskap är, därför kan man inte säga att kvalitativa metoder inte är vetenskaplig. Kritiker påstår även att kvalitativa metoder inte är intersubjektiva, detta möter kvalitativa forskare med att påstå att det inte är något fel med att vara subjektiv så länge man lägger fler perspektiv på samma text. Det påstås även att den kvalitativa metoden inte är en vetenskaplig metod utan att den snarare är beroende av vem som utför intervjun. Detta möts med påståendet att kvalitativa forskare är medveten om kravet på forskarens hantverksskicklighet. Vidare har det sagts att den kvalitativa metoden inte är vetenskapligt hypotesprövande utan explorativ. Kvalitativa forskare menar att hypotesprövning inte är ett krav för samhällsvetenskap.


Jag kommer i slutet av uppsatsen att kritiskt diskutera mitt metodval och då återkoppla mitt resultat till ovanstående kritik mot kvalitativa metoder.

3.4 Kritik mot Falkevalls tillvägagångssätt

I detta avsnitt kommer jag att kritiskt diskutera Falkevalls metod. Jag kommer i kritiken att redogöra för de svagheter som jag anser att Falkevalls rapport innehåller. Kritiken som jag farmför kommer att förklara varför jag har valt att inte använda samma tillvägagångssätt som Falkevall.

Falkevall gjorde en kvalitativ intervjustudie med kvantitativa inslag. Intervjuerna utgick ifrån en övergripande fråga, nämligen ”vilka 2-3 arbetsområden anser du vara viktigast i religionskunskapen? Varför?” Intervjusvaren antecknandes efter hand och när något var otydligt ställde Falkevall följdfrågor. Denna intervju typ kallar Falkevall för en ostrukturerad intervju, en sådan intervju kännetecknas enligt honom av att intervjuarens egna uppfattningar blir mindre styrande och formande än en strukturerad intervju.
 När Falkevall bearbetade insamlad data gick han tillväga på följande sätt.

Först skrev han ut intervjuerna ordagrant, därefter klippte han söder utskrifterna så att han kunde sortera in intervjusvaren efter ovan nämnda påverkansfaktorer. Kategorierna analyserades sedan var för sig. Falkevall visade att de tre centrala påverkansfaktorerna var central även ur ett kvantitativt perspektiv, eftersom högarna med de urklippta citaten blev mycket större hos de centrala påverkansfaktorerna.


Jag skall nedan framföra kritik mot Falkevalls tillvägagångssätt och hans resultat. När jag framfört denna kritik kommer jag att kunna motivera varför jag valt att gå tillväga på det sätt som jag gjort.


Som jag nämnde ovan utgick Falkevall från en central fråga nämligen ”vilka 2-3 arbetsområden anser du vara viktigast i religionskunskapen? Varför?”
 Trost skriver att ”frågan ”Varför?” alls icke hör hemma vid kvalitativa intervjuer”.
 Detta eftersom varför frågor ofta är förknippad med ett ifrågasättande i vardagslivet, i en intervju skall man aldrig ifrågasätta vad intervjupersonen säger. Ett annat problem med denna typ av fråga som Trost belyser är att den antyder att intervjuaren vill ha ett svar som kan ange ett orsaksförhållande. Detta blir problematiskt eftersom intervjuaren kan få vilket svar som helst. Trost tar upp ett exempel där någon frågar varför en person kört mot rött, svaren på en sådan fråga kan bli många och de flesta kan ge en rimlig förklaring. Trost påpekar dock att de flesta av svaren tenderar att bli tämligen ointressanta för studien.


Jag anser med ovanstående bakgrund att det fanns en risk att Falkevalls intervjufråga uppfattades som ett ifrågasättande istället för att visa förståelse för svaren. Vilket kan ha lett till att de intervjuade kände sig tvungna att förklara och försvara sina ståndpunkter.


Som jag nämnde ovan finns det fyra olika kvalitetskriterier som kvalitativa forskare försöker eftersträva. Ett av dessa kvalitetskriterier är trovärdighet, trovärdighet kan nås genom att forskaren uppmärksammar negativa fall det vill säga sådant som inte är generellt.


Falkevall uppmärksammar inte några negativa fall i sin analys, det vill säga att han inte tar upp något exempel där exempelvis läroplanen är en central påverkansfaktor eller där eleverna är en perifer påverkansfaktor. Det kan vara så att Falkevall inte stötte på några negativa fall, men han nämner ingenting om det funnits negativa fall eller inte.


Jag skrev i stycket om reliabilitet och validitet att överförbarhet är ett andra kvalitetskriterium. Överförbarhet kan nås genom att noggrant beskriva den miljö som studerats. Denna beskrivning skall ge läsaren tillräckligt med kunskap för att kunna bedöma om resultatet kan överföras till andra miljöer.
 Falkevall har beskrivit och förklarat hur han gått tillväga, det jag saknar är information om vilka följdfrågor som ställdes och huruvida intervjupersonerna var informerade om studiens syfte. Trost skriver att man som intervjuare skall tala om vad intervjun handlar om.
 Falkevall skrev inte något om hur pass mycket information de intervjuade fick angående intervjuns innehåll och undersökningens syfte.

Som jag ser det så finns det brister i Falkevalls överförbarhet, han utelämnar information om hur han berört de sex olika påverkansfaktorerna i intervjun samt att han inte talar om för läsaren hur mycket information de intervjuade fått innan intervjun.

Ett tredje kvalitetskriterium är pålitlighet. Med pålitlighet vill man kunna visa att olika forskare skall identifiera samma teman ur det empiriska materialet.
 Som jag nämnt ovan klippte Falkevall itu de utskrivna intervjuerna och sorterade in citaten efter valda teman (påverkansfaktorerna).

Med följande citat har Falkevall velat visa att samhället är en central påverkansfaktor.


Det finns ett enormt intresse bland eleverna att få diskutera rätt och fel. Om det beror på att våra föräldrar är så mycket upptagna med sina arbeten att de inte hinner, vet jag inte.


Med nedanstående citat har Falkevall velat visa att lärarens egen personlighet är en central påverkansfaktor.

Religion är lättare att undervisa i än t.ex. geografi, för även om eleverna måste ha en bas så kan man diskutera religion på ett sätt som inte går i geografiämnet. Jag tycker att religion är lättare än geografi kanske också p.g.a. mitt eget intresse.


Jag skulle vilja påstå att om pålitligheten i Falkevalls rapport skulle prövas skulle det finnas en stor risk att ovanstående citat inte skulle länkas samma med samma teman som Falkevall gjort. Det första citatet skulle kunna hamna under elever i stället för samhället. Som jag tolkar citatet har eleverna påverkats av samhället och att eleverna i sin tur påverkat läraren att diskutera rätt och fel. Alltså anser jag att det första citatet lika gärna skulle kunna vara företrädare för elevpåverkan. Detta påpekas även av Falkevall, han påpekade att gränsdragningen mellan olika tema kan vara svår att hålla skarp.



Det andra citatet säger enlig min mening ingenting om att lärarens egen personlighet är en central påverkansfaktor. Jag tolkar citatet som att läraren ifråga tycker att religion är lättare att undervisa i än geografi samt att hon/han är mer intresserad av religion än geografi. Jag anser att Falkevalls tolkningar av den insamlade data han presenterar ibland är präglad av subjektivitet.


Falkevall påpekade att de centrala påverkansfaktorerna var lärarnas egna val eftersom intervjuerna varit ostrukturerade.
 Detta uttalande kan man koppla till det fjärde och sista kvalitetskriterier nämligen konfirmerbarhet. Konfirmerbarhet är en metodologiskt självkritisk redogörelse för hur projektet har utförts.
 En sådan redogörelse saknar jag hos Falkevall, hans påpekande om att påverkansfaktorerna var lärarnas egna val överensstämmer inte riktigt enligt min mening med konfirmerbarheten.



Eftersom jag anser att man till viss del kan ifrågasätta Falkevalls rapport valde jag att omarbeta hans metod på följande sätt.

Jag utgick ifrån en halvstrukturerad intervjuform, där alla sex påverkansfaktorer är representerade som en fråga i min intervjuguide. Jag har inte ställt några varför-frågor. När jag analyserar data kommer jag att ta hänsyn till de ovan nämnda fyra kvalitetskriterier. Jag kommer alltså att redogöra för negativa data, försöka beskriva den miljö som studerats på ett omfattande sätt, försöka analysera data så objektivt som möjligt, och fram för allt framföra ett kritiskt resonemang kring mitt metodval och resultat.


3.5 Etik


”Ingen forskning i världen kan vara så väsentlig att den får tulla på de etiska kraven.”
 Med dessa ord inleder Jan Trost kapitlet om etik i boken Kvalitativa intervjuer. Jag anser att meningen belyser vikten av att forskaren förhåller sig till de etiska regler som skall genomsyra all kvalitativ forskning. Trost trycker på punkten att man som forskare skall ska vara noga med att den som intervjuas alltid skall ha rätt till integritet och värdighet. Forskaren skall alltid informera vad intervjun skall handla om i stort, att forskaren har tystnadsplikt och att den som intervjuas kan närhelst han/hon önskar avbryta intervjun. Intervjuer skall alltid ske på frivillig basis.


I mitt inledande brev till de utvalda intervjupersonerna beskrev jag mitt syfte i grova drag för att intervjupersonerna skulle få en ungefärlig uppfattning om vad intervjun skulle handla om. Jag poängterade även att jag hade tystnadsplikt och att endast jag och eventuellt min handledare skulle ta del av insamlad data. Vidare skrev jag att de fick närsomhelst ändra sig och hoppa av studien oavsett om de gjorde detta innan eller under intervjun. Jag informerade dem även om att jag kommer att behandla data och rapportera data med största konfidentialitet. Min avsikt är att hela uppsatsen skall genomsyras av ”forskaretik”, jag kommer att kritiskt reflektera över detta i slutet av uppsatsen. Annars lämnar jag över bedömningen i denna fråga till läsaren.

3.6 Tidigare forskning


Gerhard Arfwedson har tidigare arbetat vid lärarhögskolan i Stockholm. Han har många års erfarenhet av läraryrket och han har arbetat som lärarutbildare. Arfwedson har forskat i didaktik och skrivit ett antal böcker i ämnet. 1994 skrev han boken Nyare forskning om lärare: presentation och kritisk analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning. I boken beskriver han hur pedagogiska forskare under 1970-talet började kartlägga felaktigheter i lärares sätt att tänka kring undervisning. Teacher thinking forskningen gick senare över till att kartlägga lärares sätt att tänka kring undervisningen, forskarna fokuserade då främst på skillnader mellan olika lärares sätt att tänka. Eftersom lärarnas tankar är det centrala studieobjektet i teachers thinking forskning har metoderna ofta kretsat kring studier av enskilda lärare eller intervjustudier med ett fåtal lärare. Detta blir enligt Arfwedson ett problem eftersom möjligheten till generaliserbara slutsatser blir låg. Resultatets hållbarhet blir också ett problem eftersom forskningen uppmuntrar till nya obearbetade problemställningar.


Antologin Teachers’ pedagogical thinking är skriven av sex finländare. Bland annat har Pertti Kansanen och Kirsi Tirri som båda har titeln Professor of Education skrivit ett varsitt avsnitt i boken. Författarna påstår att det pedagogiska tänkandet utvecklas när läraren kombinerar sina avsikter med läroplanens mål och syften. De påstår även att undervisningen är kontextberoende. Författarna skriver även att lärarnas attityd och synsätt på utlärningsmetodik påverkar undervisningen. Boken tar även upp lärares moraliska dilemman och presenterar modeller för hur man som lärare kan arbeta med dessa. Undervisningsmetoder inlärningsprocesser är också teman som boken tar upp.

Förutom Björn Falkevalls rapport finns det mig veterligen ingen annan forskning i Sverige på avancerad nivå kring hur religionslärare utformar sin undervisning.

Den som enligt mig ligger närmst Falkevalls forskning är Anders Törnvall som 1988 skrev en rapport om lärares och elevers attityd till religionskunskap i grundskolan. När han skrev rapporten arbetade han på Linköpings universitets lärarutbildning. Törnvall intervjuade totalt nio lärare och samlade in enkätsvar från 900 elever. När Törnvall sammanställde elevsvaren från enkätundervisningen påvisade han att eleverna ansåg att det etiska innehållet i religionsundervisningen varde mest betydelsefulla. Det var då främst frågor rörande otrohet och skilsmässor. Eleverna svarade också att livfulla berättelser är intressanta, ju äldre eleverna blev desto mer intresserade de sig för religionens betydelse för människan. Eleverna utvecklades för att se religionernas funktion enligt Törnvall.


Lärarna svarade att livsfrågor var viktigt för ämnet. Kristendomen skulle dominera undervisningen eftersom den enligt lärarna gav trygghet, andakt och perspektiv. Existentiella frågor betonades. Lärarna skulle fostra eleverna bort från våld och egoism. Lärarna sade att deras attityd till ämnet var viktigt för hur de förmedlade frågor kring förståelse om religioners betydelse och hur man skulle kunna förstå varandra i samhället. Lärarna var eniga om att religionsundervisningen är viktig eftersom etikundervisningen var beroende av den. Törnvall förde slutligen en diskussion utifrån Blooms taxonomi och gav förslag på förändringar i religionsundervisningen. Törnvall ansåg att tonvikten borde läggas på att analysera trosföreställningar. Han lyfte även fram att analysera skillnader och likheter var en metod att eftersträva. Törnvall gladdes åt att etikundervisningen framhölls som viktigt, samt att lärarna arbetade med elevernas livsfrågor. Författaren fastslog att lärarna är osäkra på vad målet för undervisningen var.


En studie som angränsar till mitt område är Thomas Nygrens rapport Historieundervisningens praxis i modern tid. Nygren var vid tiden för studien magistrand vid Högskolan i Gävle samt yrkesverksam gymnasielärare i historia. Nygren har intervjuat tre gymnasielärare med lång yrkeserfarenhet angående deras historiedidaktiska tänkande och praktik. Studien kartlägger tre olika vägar om hur man kan undervisa i historia. Det Nygren kommer fram till är att historielärarna skapar en undervisningspraxis som bygger deras egen utbildning. Utbildningen svarade för hur historia skall studeras. Undervisningspraxisen förändras med tiden genom nya rön inom historievetenskapen och förändringar i läroplaner. Att historieämnets tidsplan minskats är även det en faktor som påverkat lärarnas undervisning.


4.1 Resultat


Detta kapitel inleds med en presentation av de lärare som intervjuats, därefter kommer jag att redovisa vad lärarna sagt kring de sex olika påverkansfaktorerna.

4.2 Presentation av de intervjuade religionslärarna


Jag har intervjuat sex stycken gymnasielärare som undervisar i religion och som är anställda på kommunala gymnasieskolor. Jag kommer nedan att presentera dem, jag använder figurerade namn, jag kommer inte att avslöja vilken skola de arbetar på och jag kommer endast att ge en ungefärlig uppskattning av deras ålder.


Den första religionsläraren jag intervjuade var Lisa. Lisa är mellan 20-30 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Lisa arbetar på den kommunala gymnasieskola A.


Den andra religionsläraren jag intervjuade var Stefan. Stefan är mellan 30-40 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Stefan arbetar på den kommunala gymnasieskola B.



Den tredje religionsläraren jag intervjuade var Anders. Anders är mellan 20-30 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Anders arbetar på den kommunala gymnasieskola B.



Den fjärde religionsläraren jag intervjuade var Peter. Peter är mellan 40-50 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i mindre än fem år. Peter arbetar på gymnasieskola C.



Den femte religionsläraren jag intervjuade var Eva. Eva är mellan 30-40 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i mer än fem år. Eva arbetar på gymnasieskola B.


Den sjätte religionsläraren jag intervjuade var Mona. Mona är mellan 50-60 år gammal och har arbetat som gymnasielärare i mer än fem år. Mona arbetar på gymnasieskola A.

Jag har alltså intervjuat tre lärare från gymnasieskola B, två från gymnasieskola A och en från gymnasieskola C. Fyra av lärarna har arbetat mindre än fem och två har arbetat mer än fem år.

4.3 Svarstendenser


Jag kommer nedan att presentera lärarnas svar på intervjufrågorna. Intervjuguiden finns bifogad som bilaga nummer ett.


4.3.1 Eleverna


Att eleverna i någon grad påverkar utformningen av undervisningen i religion var de flesta av lärarna överens om. De flesta av lärarna sade sig ta hänsyn till vilka de undervisar, den förförståelse och förkunskap som eleverna har med sig från högstadiet samt elevernas attityd till ämne och deras intressen.

När lärarna talade om att vem de undervisar påverkar utformningen av undervisningen var de flesta av lärarna inne på att det beror på vilket program de undervisar på. De flesta av de intervjuade lärarna tycks utforma undervisningen på olika sätt beroende på om de skall undervisa på teoretiska eller yrkesinriktade program.

Lisa säger att innehållet i religionskursen kan skilja sig åt beroende på vilka hon undervisar, hon berättar samtidigt att hon inte alltid tyckt att man kan undervisa på olika sätt på samma kurs, ”när jag gick ut lärarutbildningen hade jag nog en åsikt att det är ju samma kurs för alla /…/ nu har jag fått ompröva mina värderingar.”
 När Lisa berättar hur religionsundervisningen kan skilja sig åt beroende på vem hon undervisar säger hon att ”det är ju som natt och dag fast det är samma kurs”.


Även Mona är inne på samma resonemang som Lisa när hon under intervjun berättade att:

[I] början var jag ganska naiv, jag tänkte att alla elever på gymnasiet skulle klara av samma uppgifter. Därför körde jag samma undervisning i teoretiska grupper och i yrkesgrupper, men många i yrkesgrupperna klarade inte av mina uppgifter /…/ Jag gick emot mina principer och ändrade upplägget i yrkesgrupperna och det gav resultat.


De lärare som undervisar på yrkesförberedande program talade också om att de ofta försöker anpassa religionsundervisningen till elevernas blivande yrken. Eva säger att hon brukar jobba mycket med etiska regler och dilemman som rör elevernas praktiska yrkesutbildning.



De flesta lärarna talade även om elevernas förförståelse och förkunskaper kring ämnet religion påverkar utformningen. Peter säger att:

Man måste ju läsa av gruppen givetvis /…/ kör vi fast, eller om det visar sig att jag utgår ifrån att islam, judendom och kristendom är klart från grundskolan, och så visar det sig att det inte är gjort då måste ju jag tänka om.


I ovanstående citat säger Peter att man måste ta hänsyn till elevernas förkunskaper men när han svarar på frågan om eleverna påverkar hans sätt att utforma undervisningen svarar han, ”ursprunget nej, själv har jag en andemening att själva grunden är den samma, /…/ när jag går in i olika klasser har jag ungefär samma upplägg”.


Många av lärarna påpekar att elevernas intressen och attityd till ämnet också påverkar hur de utformar sin undervisning. Stefan säger att eleverna skall vara med och påverka undervisningens utformning eftersom ”det står ju klart och tydligt i läroplanen att eleverna skall medverka i kursen”.
 Stefan säger att det också beror på elevernas intresse, han försöker tillgodose deras intresse så länge det går att koppla till kursplanen. Han säger även att elevernas motivation spelar en stor roll, ”hur de är rent motiveringsmässigt påverkar också, hur de vill visa sin kunskap”.
 Stefan berättar att han ofta låter elever som är studiemotiverade och ansvarsfulla bestämma lite mer hur och om vad de vill arbeta. Så länge de visar att de kan koppla det till kursplanen och har en idé om hur de vill bli examinerad så går det oftast att genomföra säger han.

Eva säger att ”jag försöker att utgå ifrån eleverna själva, deras egen bild av religion och vad religion är för någonting.”
 Eva beskriver även att hon brukar låta eleverna skriva en uppgift i början av religionskursen, uppgiften går ut på att de skall beskriva deras egen livsåskådning. Detta använder hon sedan för att ”få lite hintar vad de kan och vad de tycker om det och sådär.”


Anders talar också om att elevernas intresse och motivation påverkar, han påpekar att det kan underlätta ”[A]tt ha en uppgift som är lite friare i början är bra för då ser man vilka som har ett eget driv, vilka som är intresserad av ämnet och man ser på något vis vilka som försöker förstå vad de skall göra”.


4.3.2 Kollegorna


När jag frågade intervjupersonerna om kollegorna påverkade utformningen av undervisningen fick jag blandade svar. De flesta av lärarna pratade om att kollegorna påverkade utformningen av undervisningen genom tips och idéer på lektionsupplägg och examinerande uppgifter.


Peter säger att kollegorna påverkar hans sätt att utforma undervisningen till viss del, ibland kommer han överens med sina kollegor om att de skall planera vissa moment tillsammans. Exempelvis kan de bjuda in en föreläsare och att de utifrån föreläsningen arbetar på liknande sätt i sina respektive klasser. Peter säger att:

[O]ftast har det ju blivit så att det blir ett par eller tre lärare som gör samma moment eller liknande prov, och det kan ju vara inriktningarna tillexempel samhällsprogrammet. Då kan man prata lite så att det inte blir att eleverna säger åh håller ni på med det där, så gjorde inte vi, så att man ändå synkar lite vad man håller på med.


Lisa säger att hon påverkas av kollegornas planering när hon ser hur de har gått tillväga. Även tips och förslag på lektionsupplägg påverkar. Lisa säger att hon ibland kan känna en rädsla för att någon av de mer erfarna kollegorna skall ifrågasätta hennes arbetssätt. Hon säger att det därför vore skönt om kollegorna påverkade utformningen av undervisningen mer. Till exempel genom att planera tillsammans och komma överens om en grundstruktur.



Stefan säger att kollegorna inte påverkar honom så mycket, han säger att de kan byta tips och idéer med varandra. Stefans ämneslag har börjat diskutera betyg och bedömning och centrala begrepp, vilket är bra. Stefan säger dock att ”kollegorna är ändå mest tips”.


Mona säger att kollegorna inte påverka nämnvärt hur hon utformar sin undervisning. De kan diskutera litteraturtips med varandra på ämneslagsmötena. Anledningen till att kollegorna inte påverkar hennes sätt att utforma undervisningen tror hon kan vara lärarnas ämneskombination. Mona säger att ”min kollega som har religion och historia tar självklart upp den historiska delen i religionen, jag som har religion och filosofi tar främst upp den existentiella delen av religion.”
 Mona säger även att de olika undervisningsmetoderna försvårar ett samarbete med kollegorna, ”självklart skulle jag kunna anpassa mig men jag har för mycket erfarenhet så det blir svårt att ändra sig.”


Anders anser att hans kollegor påverkar hur han utformar sin undervisning i religion. Han säger att eftersom han är ganska oerfaren som lärare ”är det bra att få brainstorma med någon, att kunna säga titta nu har jag gjort den här uppgiften, vad tror du om den? De har ju ändå erfarenhet av att ha träffat fler elever än vad jag har gjort.”
 Anders säger att han och hans kollegor tillsammans utarbetat en bedömningsmall, de tolkar även kursplanen tillsammans så de kan definiera kursplanens begrepp på ett likvärdigt sätt inför eleverna.

När Eva svarade på frågan om kollegorna påverkar utformningen av undervisningen i religion sade hon ”ja, de påverkar”.
 Eva säger att hon och hennes kollegor ofta byter tips och idéer med varandra, de brukar även kommentera varandras uppgifter. Eva säger att ”om man gjort en uppgift frågar man någon, vill du kolla på den här hur den ser ut, och så gör ju alla /…/ på så sätt får man ju influenser och ser jaha gör du så ja det var ju jättebra.”
 Eva berättar även om ett nära samarbete med en av hennes kollegor:

[S]å åtminstone en gång har jag under en kurs samarbetat med /…/ då har vi haft varsin klass och haft undervisningen i och så har vi kört ihop vissa grejer som föreläsningar och uppgifter /…/ På så sätt har vi bearbetat stoffet, och fram för allt stoffet kände jag var jätteviktigt, men även metoder och hur man tänker när man bedömer. Det har varit jättebra, vi skall göra det i år igen och det utvecklar ens lärarstil.


4.3.3 Kursplanen


Samtliga av de intervjuade religionslärarna sa att kursplanen påverkar deras sätt att utforma undervisningen i religionskunskap.


Eva säger att kursplanen påverkar hennes sätt att utforma undervisningen, hon berättar att kursplanen återkommer i hennes undervisning. Inledningsvis går hon igenom kursplanen med eleverna sedan återkommer hon till målen vid varje nytt moment. Betygskriterierna finns med på varje uppgift eleverna får så de vet vad de skall uppnå. Eva säger också att det är viktigt att förtydliga vad som står i kursplanen för eleverna.


Anders berättar att kursplanen påverkar honom mycket. Han säger att undervisningen styrs av kursmålen och säger samtidigt att ”jag hade säkert valt helt andra saker om jag fått välja helt fritt.”
 När han utformar uppgifter till eleverna är han noga med att de måste förankras i kursplanen. Anders ger ett exempel på hur kursplanen påverkar honom när han säger:

[E]ftersom det står kristendomen där så börjar jag ju gärna med de Abrahamitiska religionerna, för då vet jag då har jag gjort den där jämförelsen med kristendomen. Då kan vi sen bocka av det som står med kristendomen och sen vara lite friare.


Även Mona säger att kursplanen spelar en avgörande roll för hur hon utformar sin undervisning. ”[M]in undervisning planerar jag utifrån kursplanen.”
 Mona beskriver hur hon utformar sina uppgifter utifrån betygskriterierna och att dessa finns bifogade i varje uppgift.


Stefan säger att kursplanen ”är nummer ett, överlägset”
 när han listar de sex påverkansfaktorerna. Stefan använder kursplanen dagligen i sin undervisning och förklara att det är den som avgör hur kursen utformas, ”styrdokumenten är det som är avgörande, det är målen som avgör kursen.”
 Stefan beskriver hur han dagligen aktivt arbetar med kursplanen:

Det är ju samma tanke till alla kurser, det är ju mål och kriterier, sen får man ju förklara vad som är avgörande i målen och kriterierna. Då tar jag ut vissa begrepp som jag ser är centrala för G, VG och MVG sen visar jag, jag menar det är ju massor av kriterier så då säger jag att de här sakerna är det vi skall träna på nu. För g kanske det är att redogöra, för VG kan det vara att reflektera då tar jag ut det. Det kanske också står på VG analysera men jag tar inte upp båda dem för att kunna lära sig analysera måste man ju först få det verktyget och då kan det vara att först reflektera och då förstår det hur det hänger ihop. Om jag skall kunna göra en reflektion då måste jag först ha koll på stoffet.


Stefan berättar även hur eleverna ganska fritt kan välja vad de vill att han skall ta upp, det viktigaste är att de kan koppla stoffet till kursplanen och ha en idé om hur de skall visa sin kunskap.


Lisa berättar att hon utformar kursens innehåll utifrån den lokala kursplanen, hon säger att hon också tittar på den nationella kursplanen emellanåt så hon inte missar någonting. Samtidigt påpekar hon att kursplanen är ”ju också formulerad så att man kan göra lite som man vill.”
 Hon säger även att hon tar hänsyn till kriterierna när hon utformar uppgifter. Lisa säger att kursplanen är en trygghet för henne som lärare, detta för att ”kunna försvara det man gör.”


När Peter svarar på frågan om kursplanen påverkar hans sätt att utforma undervisningen svarar han:

[B]åde ja och nej det är ju självklart att vi måste hålla oss till kursplanen men samtidigt så kan man töja på gränserna. Grunden ligger ju där vad det skall innehålla, i vissa fall så tar jag upp det som krävs och inget mer.


Även Peter talar om att kursplanen är en trygghet för honom som lärare, han säger att man kan titta tillbaka och se så man har hunnit ta med allt. Peter berättar även att han visar kursmålen och betygskriterierna för eleverna så de vet vad de kan vänta sig av kursen och vad de förväntas prestera.


4.3.4 Läroboken


När de intervjuade lärarna beskrev huruvida läroboken påverkar utformningen av undervisningen eller inte sade Mona att det beror på vem hon undervisar. Hon säger att ”om jag jobbar med teoretiska grupper använder jag ganska sällan min lärobok, då kör jag mer andra uppgifter. Men om jag jobbar med yrkesgrupper använder jag boken ofta för att utan bok känner de sig lite otrygga.”
 Mona berättar även att hon har olika läroböcker beroende på vem hon undervisar.


Anders säger att läroboken påverkar honom, ibland kan boken vara en stöttepelare för honom. Anders ser även läroboken som en grundkälla för eleverna som måste kompletteras med annat material. Anders säger att ”när de forskar själv så säger jag att i boken hittar ni det, den är alltså en grundkälla säger jag till dem. Så ska ni ha godkänt så börja där innan ni går ut på nätet för så pass bra tycker jag ändå boken är.”
 Anders säger dock att han ibland måste fylla i fakta som boken utelämnar, som tillexempel när boken beskriver den muslimska vallfärden. Boken beskriver:

[A]tt man skall göra vallfärden och då har de traditionella kläder av ett enda tygstycke. Så glömmer man då bort att det finns jättemånga kvinnor som gör vallfärden som inte har ett enda tygstycke utan de har sin hijab eller liknande på sig.


Anders poängterar att boken är en grundkälla, ett faktastoff han säger att ”ska man mot VG och MVG då måste man söka sig utanför boken /…/ jag kommer ju aldrig att köra ett prov på sida 2-25, det skulle jag aldrig i livet göra, skall de använda boken skall de ju bearbeta den.”


Eva säger att ”den bestämmer mycket och man kan få mycket idéer utifrån den.”
 Samtidigt påpekar Eva att hon väljer ut den lärobok hon tycker är bra innehållsmässigt och att den passar de elever hon undervisar. ”[J]ag brukar säga att läroboken är ett sätt för eleven att få mer kött på benen, det jag går igenom är ju inte helt hämtat från läroboken men självklart läser jag igenom den och ser vad som står i den och fyller på med annat.”
 Eva säger att boken skall ge eleverna en förståelse för det hon tar upp på lektionerna. Eva avslutar med att säga att ”en sak får man inte glömma att vissa lär sig mer genom att läsa och vissa på att lyssna.”


På frågan om läroboken påverkar utformningen av undervisningen säger Stefan följande ”hördu du den påverkar mig fruktansvärt lite, det är fascinerande att många diskuterar att i läroboken tar de upp det här och det här och så måste man säga att det är ju målen som avgör.”
 Stefan resonerar hur han skall gå tillväga för att kunna sätta högre betyg än godkänd, han menar att eleverna måste arbeta med stoff utanför boken för att lyckas med detta.

Det man aldrig diskuterar heller är att jag måste ge för att de skall kunna nå VG och MVG. Jag måste ju ge de sådant stoff så att de klarar av det /…/ skall de kunna göra en reflektion måste de ju ha tillräckligt med stoff för att klara av att göra det. Samma sak om de skall dra en slutsatts det är ju omöjligt att dra en slutsatts om de bara fått en del av stoffet, och då måste de ju få massor. Vissa böcker är ju så tunna jag kan inte ens skriva vettiga VG frågor, skall man utforma uppgifter för att de skall kunna nå VG och MVG frågor får man söka vidare, ibland till universitetslitteratur. Då får man ta ut vissa delar och försöka skriva om det så att det blir lite enklare.


Lisa säger att läroboken påverkar henne till viss del.”[D]et är ju en välkänd faktor att läroboken styr undervisningen, men jag tror inte den styr min undervisning lika mycket som den hade gjort för tio, tjugo år sedan.”
 Hon berättar även att det hon tar upp från boken överensstämmer med hennes kunskapssyn. Lisa brukar kunna hitta inspiration och få idéer på undervisningsuppslag och uppgifter från boken. Hon säger dock att boken primärt är en faktabok, hon kompletterar dess innehåll med annat material. Att ta upp saker som inte står i boken kan försvåra förståelsen för många elever, ”det har jag ju lärt mig, om jag säger något som inte står i boken då blir det ju liksom kaos i huvudet på många elever.”


Peter säger att boken kan ses som en grund, eller faktastoff. När han svarar på frågan om läroboken påverkar säger han:

I början gjorde den det för då höll jag ju mig strikt till läroboken, men nu blir det ju nästan tvärtom den påverkar. Jag vill ha mer kött på benen, ju mer man läser religion ju mer invecklat blir det. I de här läroböckerna är det ju väldigt stereotypt beskrivet, och då är min mening den att boken föder fler fördomar än att den ger förklaringar tycker jag. Till exempel islam, de skall be fem gånger om dagen och det ska vara det ena med det andra. Och judar är på ett visst sätt men så är ju inte verkligheten. Det finns kristna riktningar, jag menar jag kan vara kristen och inte gå i kyrkan över huvud taget och du kan vara kristen och gå varenda dag, men vem är mer eller mindre kristen. Då skall vi stå här och på något vis säga att kristna gör si eller så, men återigen för att kunna förstå någonting måste man ju ta upp de här grunderna. Jag tycker att det är viktigt att belysa att det här är grunden, sen kan det spreta åt alla håll utan att det behöver vara osunt för det.


4.3.5 Lärarens egen personlighet


De flesta av lärarna säger att deras personlighet påverkar utformningen i undervisningen i någon form.


När Stefan svarar på frågan om hans personlighet påverkar undervisningen svarar han, ”nej det gör det inte, men personligt blir det ju ändå.”
 Stefan säger dock att hans intressen ibland kan påverka till viss del, då i form av att han lägger ned lite mer tid åt att ta fram bra material.

Lisa säger att personligheten påverkar, mest i form av hennes ämnessyn. Hon säger även att intresset styr, Lisa är mer intresserad av sitt andra ämne och detta tror hon har att göra med att hennes religionsutbildning var dålig. Lisa säger att det ibland ”kan kännas som jag inte kan någonting om religion fast jag läst det.”
 Lisa tycker det är synd att utbildningen var så pass dålig eftersom ”Det jag har lärt mig där är det som jag kan prata om och lära ut.”
 Lisa säger att hennes erfarenheter från möten med religiösa människor påverkar henne, hon försöker förmedla dessa möten och människornas förklaringar till eleverna.

När Peter svarar på frågan säger han ”ja absolut det skall jag inte sticka under stolen med, det var ju som jag inledd med genom att inte historiken ligger mig varmast om hjärtat.”
 Han förklarar att han inte tar upp mer än det han måste utifrån kursplanen kring sådana områden som inte hör till hans intressen. Peter säger att han är intresserad av vad religionen gör med oss, därför utgår han ofta från den aspekten. Peters intressen påverkar honom mycket, han säger att:

Det som intresserar och berör mig mer det tar jag upp /…/ Jag tar ett exempel, det står ju inte i kursplanen att vi skall ta upp sekter, jag har talat med mina kära kollegor också och det är inte många som tar upp det. Men jag tycker att det är väldigt intressant så det har jag med i alla kurser och belyser själva tillvägagångssättet och att vem som helst kan hamna i det och hur svårt det är att ta sig ur.


Peter berättar att han även är intresserad av nyandlighet, han säger att han tror att han delar det intresset eller nyfikenheten med många elever. Han säger att ”i och med att jag är intresserad av det så tar jag upp det också även fast det inte står i kursplanen.”


Mona säger att ”personligheten påverkar innehållet, de påverkar olika metoder och formen på undervisningen.”
 Mona berättar att:

[E]leverna brukar vara intresserad att ta reda på vilken religion jag tillhör, men när jag berättar för dem att jag egentligen är ateist och att jag därför kan behålla min objektivitet och behandla alla religioner neutralt. Hade jag varit troende finns det risk att jag medvetet eller omedvetet poängterar att min religion är bättre än andra.


Mona säger även att hennes erfarenheter påverkar, när hon gör sin terminsplanering tar hon hänsyn till vem hon skall undervisa, hur hon skall undervisa dem. Mona tycker om att bjuda in religiösa företrädare till skolan, då får eleverna chans att ställa alla frågor till någon som är troende.

När Anders svarar på frågan angående hans personlighet svarar han:

[D]et tror jag definitivt. Jag tror att det är ofrånkomligt och jag tror att jag gör lite av en grej av det. Det jag är intresserad av och de ämnen är ju jag också som bäst, där kan jag förklara bäst medans ämnen som jag tycker är svåra själv blir jag ju inte lika bra.


Anders säger att hans ämnessyn också påverkar. Hans utgångspunkt är ofta vad religion betyder för människor idag, därför är människan central i hans undervisning. Även Anders talar om att möten med religiösa människor påverkar, vad de har berättar och vad de berättar. En annan sak angående ämnessynen är att Anders är noga med att tala om religion i pluralis, exempelvis kristendomar och islamer, det är viktigt att inte ge en generell bild av religioner.

När Eva svarar på frågan om personlighetens påverkan säger hon:

Ja det går väl inte att komma ifrån, det märks kanske vad man är mer intresserad av när man undervisar. Man kanske blir mer engagerad, och sen har säkert intresse en stor del i hur man väljer att fördela tiden och vilka uppgifter man använder.


Eva säger att hennes lärarutbildning påverkar, det hon här läst mest om dominerar även hennes undervisning. En tredje sak som påverkar är hennes erfarenheter av sin egen skolgång.

4.3.6 Samhället


På frågan om samhället påverkar utformningen av undervisningen svarade Eva ”ja det påverkar definitivt, eleverna har ju med sig bilder, åsikter och förutfattade meningar och även fördomar, och var får man dem ifrån, jo det är ju från samhället.”
 Eva tycker att det är viktigt att jobba med elevernas fördomar. Då är det viktigt att påvisa att alla hinduer, muslimer och kristna inte är lika. Det finns en mångfald av olika inriktningar. Religion är inte så statiskt som det framställs i media säger hon. Även media påverkar Eva en del:

[J]ag planerar ju inte hela undervisningen efter media och samhällets strömningar. Däremot påverkar det ju hur man lägger fram och vilka delar man väljer att ta upp för delar av exempelvis islam som figurerar mycket i media.


Artiklar är något som Eva använder sig av i undervisningen, hon berättar att hon har några stycken som är återkommande.

Anders berättar att samhället påverkar hans undervisning. Han brukar använda mediala kanaler som en röst för den troende människan. Till exempel vid ramadan, då brukar han försöka hitta någon tidning som intervjuat en troende muslim som förklarar vad ramadan betyder för honom/henne. ”[P]å så vis kan man visa en vardaglig islam och inte någon krigsislam som man så lätt ser på nyhetssidan”
 säger han. Anders säger att de nationalistiska och rasistiska strömningarna som finns i samhället påverkar religionsämnet. Anders brukar även ta upp det som media rapporterar om, han ger exempel på att eleverna får jobba med frågor som ”vad är det som de kristna grupperna i Europa säger /…/ om turikets medlemskap i EU och slöjförbudet i Frankrike /…/ det finns ganska mycket i samhället där religion spelar ganska stor roll.”


Mona berättar att samhället påverkar hennes undervisning. Hon säger att hon brukar jobba med fördomar som eleverna kan ha och de som hela tiden syns i samhället. Mona säger att hon:

[A]nvänder media ganska ofta, men det går inte att använda samma artiklar i teoretiska grupper och i yrkesgrupper. Den sista artikeln jag använde var Åkessons artikel om att muslimerna utgör ett hot, den klippte jag ut olika påståenden från och gav till dem en gruppvis, de fick jobba med att ta reda på fakta kring påståendena.


Stefan säger att samhället inte påverkar honom nämnvärt. Massmedia kan påverka undervisningen genom den negativa beskrivningen av islam. Stefan säger att ”det står ju inte uttryckligen i kursplanen att vi skall gå igenom islam, men eftersom det ofta tas upp i media och får en negativ bild tar jag oftast upp det /…/ det är lätt att komma överens med dem att läsa islam.”
 Stefan säger att han försöker ta in ganska mycket källkritik kring just massmedia, men det gör han mer i samhällskunskap. Stefan berättar att han även försöker förklara hur samhället kan påverka människors tro. Stefan säger att eleverna måste förstå hur olika samhällen skiljer sig åt för att kunna förstå människors olika tro


”[J]ag tror att samhällssynen påverkar mer än vad man är medveten om att den gör”
 säger Lisa. Hon säger att samhället påverkar i den bemärkelsen att samhällets religionssyn påverkar kursplaner och universitets- och högskoleutbildningar. I övrigt påverkar inte samhället så mycket, hon berättar att hon ibland använder sig av massmedia, som tillexempel ”det här jättestora munkupproret i Vietnam eller om det var Burma, det försökte jag få in /…/ det var ju precis när jag höll på med buddhismen.”


På frågan om samhället påverkar utformningen av undervisningen svarar Peter:

Absolut framförallt i den här tiden, om man tar i Sverige där sverigedemokraterna försöket pränta i någonting så tycker jag att det är min roll att vidga vyerna lite. Sen får man ju tycka precis vad man vill, men ändå att man ger lite mer kring funderingar vad eleverna skall tänka på. För det finns ju många som tycker väldigt mycket själva och har väldigt lite på fötterna. Det är ju lite min roll, tyck vad du vill men ha på fötterna.


Peter säger att det är viktigt att man tar upp både positiva och negativa saker kring religion som massmedia publicerar. Han anser även att det är viktigt att visa att negativa saker sker i alla religioner, för att påvisa ”att det inte bara är muslimer som håller på.”
 Han använder sig av aktuella händelser som eleverna kan diskutera kring.


4.3.7 Övrigt


Den sista frågan jag ställde till de intervjuade lärarna var om det fanns någon eller några andra faktorer som påverkade deras utformning av undervisningen i religion.



Lisa nämner att hennes utbildning påverkar. Hon säger att det är framförallt det hon lärt sig under sin utbildning som hon tar upp i sin undervisning.

Mona nämner den tekniska utrustningen, med hjälp av den får man ett rikare material som eleverna kan ta del av. Hon nämner även gäster som kommer till skolan och delar med sig av sina erfarenheter till eleverna. En tredje sak Mona nämner är tidsbrist, religionskunskap A är en kort kurs så man hinner inte med allt man önskar.



Anders anser att skolans organisation påverkar, bland annat de stora klassammansättningarna. Vissa saker kan man inte genomföra eftersom de är för många elever. Han berättar även att han ibland upplevt det som om ”vissa dörrar redan är stängda”
 organisatoriskt, när han försöker komma med nya idéer.



Även Eva säger att hennes utbildning påverkar, formar undervisningen i religion utifrån den inriktning hon läste under sin utbildning.


5.1 Resultatanalys

Jag kommer i min diskussion att svara på mina frågor som jag ställde mig inledningsvis.

Den första frågan jag ställde mig var om det fanns några centrala påverkansfaktorer. Samt om så var fallet, vilka är då de centrala påverkansfaktorerna?

När Falkevall beskrev de centrala påverkansfaktorer menar han de faktorer som lärarna framhållit som viktiga för deras sätt att utforma undervisningen. När Falkevall redogjorde för de perifera påverkansfaktorerna påstod han att dessa ”saknar röst i klassrummet”
, med detta menade han att de inte kunde bryta in i undervisningen och föra en egen talan.



Så som jag tolkar mitt resultat finns det två påverkansfaktorer som är mer betydande än de andra. Dessa två påverkansfaktorer skulle med Falkevalls ordval kallas för centrala faktorer. Jag benämner dem hellre som mer betydande faktorer, detta eftersom Falkevall har en motpol till de centrala faktorerna nämligen de perifera. Så som jag uppfattar Falkevalls definition av de perifera påverkansfaktorerna anser han att de var ganska betydelselösa för hur religionsundervisningen utformades. Mitt resultat visar att det inte finns några faktorer som är perifera som saknar röst i klassrummet, jag kommer att återkomma till detta nedan.

Den påverkansfaktor som jag anser är den mest betydande är kursplanen. Anledningen till detta är att samtliga av de sex intervjuade lärarna svarade att de utgick ifrån kursplanen och dess mål när du utformar sin undervisning i religionskunskap A. Samtliga lärare talade även om att de tar hänsyn till eller utgår ifrån betygskriterierna när de utformar prov och andra examinerande uppgifter. Några av lärarna påpekade dock att man kan töja lite på gränserna eller att man kan tolka kursplanen lite som man vill. Peter påpekade att vissa saker tar han bara upp det som krävs av kursplanen och inget mer. Stefan däremot säger att det är styrdokumenten och kursmålen som är avgörande för hur kursen utformas. Samtliga lärare visar kursplanen och dess mål och kriterier för eleverna, så att de vet vad kursen kommer att innehålla och vad som förväntas av dem.

Slutsatsen jag kan dra kring detta är att de lärare som jag intervjuat tar hänsyn till de riktlinjer som satts upp för lärarna i Lpf 94. Ett exempel på detta är att det i Lpf 94 står att: ”eleverna kan bedöma sina studieresultat och utvecklingsbehov i förhållande till kraven i kursplanen.”
 Detta anser jag att eleverna kan göra eftersom samtliga lärare använder sig av och bifogar betygskriterierna i de examinerande uppgifterna.


Den andra påverkansfaktorn som enligt mig är mer betydande än de fyra onämnda faktorerna är eleverna. Lisa och Mona talar om att det är viktigt att ta hänsyn till vem man undervisar, om det är teoretiska eller yrkesförberedande grupper. Eva talar om att det är viktigt att ta hänsyn till elevernas förförståelse och deras attityd till ämnet. Anders talar om att ta hänsyn till elevernas intressen samt att han försöker färga in religion i elevernas olika programinriktningar. Stefan säger att elevinflytande är självklart eftersom det står i kursplanen att de skall medverka. Han talar även om elevernas intresse och motivation. Peter säger att han tar hänsyn till elevernas förkunskaper men att hans vision är att kursen skall se likadan ut för alla som läser den. Jag skulle vilja påstå att tendenserna i de intervjuade religionslärarnas svar visar att eleverna har ganska stor påverkan på hur lärarna utformar sin undervisning. Jag anser mig utifrån ovanstående resonemang kunna dra slutsatsen att de intervjuade lärarna även under denna punkt tar hänsyn till de riktlinjer som presenteras i Lpf 94. Enligt läroplanen skall lärarna ge eleverna inflytande över kursen.


Som jag ovan sagt är kursplanen och eleverna mer betydande än de fyra övriga påverkansfaktorerna. Dessa fyra övriga påverkansfaktorerna är inte obetydliga och jag anser att de inte saknar röst i klassrummet som Falkevall beskrev sina perifera påverkansfaktorer. Dessa fyra påverkansfaktorer har betydelse när religionslärarna utformar sin undervisning, men jag kan inte beteckna någon som mer betydande.

När lärarna svarade på frågan om kollegorna påverkar utformningen av undervisningen svarade Mona och Stefan att de inte påverkar nämnvärt, även om de bytte idéer och litteratur med varandra. Lisa säger att hon skulle tycka det var skönt med mer påverkan från kollegorna, men att de inte påverkar henne så mycket. Eva och Peter talade om samarbete med andra kollegor, att man tillsammans arbetade utifrån samma tema eller att man samarbetade genom hela kursen. Eva tycke att samarbete utvecklar henne som lärare. Anders talar om att det är skönt att kunna bolla idéer med sina äldre kollegor, att de kan titta och komma med synpunkter på hans arbete. Han talar även om ett samarbete kring bedömningen av eleverna. Svaren på frågan visar att kollegorna påverkar vissa lärare, andra lärare säger att de inte påverkar nämnvärt. För Stefan är kollegorna kanske en mindre betydande faktor, Eva kanske däremot anser att kollegorna är en betydande faktor.

Även när lärarna svarar på frågan om läroboken påverkar utformningen av undervisningen är svaren ganska olika. Stefan säger att boken påverkar honom ”fruktansvärt lite”.
 Lisa säger att det är en välkänd faktor att läroboken påverkar undervisningen. Hon berättade att hon försöker att inte ta upp saker som inte finns med i boken. Mona säger att det beror på vem hon undervisar, ibland påverkar boken och ibland påverkar den inte alls henne. Anders säger att boken påverkar honom men att han måste fylla i vissa saker som utelämnats. Eva berättade att boken bestämmer ganska mycket, boken skall ge eleverna förståelse för det hon tar upp under lektionerna. Peter säger att boken har påverkat honom men att han idag tycker att den ibland kan späda på fördomar eftersom den är så förenklad. Lärarna säger dock att boken är en grundkälla till de faktastoff eleverna behöver. Anders och Stefan säger att eleverna måste arbeta med annat material än boken för att kunna nå VG och MVG. Lisa och Eva säger att de väljer avsnitt i boken som ger bra förklaringar och stämmer överens med deras kunskapssyn. Även läroboken tycks vara viktigare för vissa lärare medans andra kanske skulle klara sig bra boklös.

När lärarna svarade på frågan om deras personlighet påverkar svarade Lisa att ämnessynen inverkar på hennes sätt att utforma undervisningen. Även hennes intresse påverkar en del, hon säger att hon är mer intresserad av sitt andra ämne. Stefan säger att hans personlighet inte påverkar, fast han säger att intresset kan styra i form av att han har mer stoff i vissa ämnen. Peter säger att personligheten absolut påverkar hans undervisning. Hans intresse styr innehållet i del kursmoment. Mona säger att hennes personlighet påverkar innehållet i kursen och undervisningsmetoden. Hon poängterar även att hon tycker det är viktigt att vara tydlig med sin objektivitet rörande olika religioner. Anders säger att det är ofrånkomligt att personligheten inte skulle påverka. Han säger att hans ämnessyn påverkar liksom hans intressen. Även Eva säger att personligheten påverkar, hon tror det märks vad man är mer intresserad av. Här tenderar svaren att visa att personligheten påverkar, men som jag tolkar intervjusvaren påverkar den inte lika mycket som kursplanen och eleverna.

På frågan om samhället påverkar undervisningen svarade Stefan att det inte påverkade nämnvärt, även Lisa är till viss del inne på samma spår. Hon säger att samhällets religionssyn påverkar henne i stort, men att massmedia och olika strömningar i samhället inte påverkar mycket. Anders säger att samhället påverkar, han använder sig av media för att ge en vardaglig bild av hur en religiös människas liv kan se ut. Eva, Peter och Mona säger att samhället påverkar deras undervisning, främst i from av fördomar och förutfattade meningar som finns ute i samhället. Svaren kring samhällspåverkan visar heller inte entydiga tendenser. Hälften av lärarna talar om att fördomar i samhället påverkar, en lärare säger att samhället inte påverkar och en annan att samhället påverkar till viss del.

På grund av att lärarsvaren är ganska spretiga beträffande om och hur faktorerna påverkar anser jag att det blir en omöjlig uppgift att försöka gradera de sex påverkansfaktorerna i någon slags skala. Svaret på min fråga blir därför att det finns två påverkansfaktorer som är mer betydelsefull än de övriga och det är kursplanen och eleverna. Det finns däremot enligt min mening inga obetydliga eller perifera påverkansfaktorer. Under intervjun med Mona sade hon följande: ”ibland är vissa faktorer centrala och andra perifera, nästa gång är det andra faktorer som är centrala och perifera.”
 Citatet är ganska talande för mitt resultat, och man får inte glömma bort att lärarna hela tiden befinner sig i olika kontext.

Den andra frågan jag ställde mig var om det fanns några andra faktorer förutom de sex som jag tog upp som påverkade utformningen av undervisningen på ett avgörande sätt.


Svaret på denna fråga är att det inte finns några tendenser i lärarnas svar som anger en tydlig faktor. Lisa och Eva säger att deras utbildningar påverkar utformningen av undervisningen, Mona talar om den tekniska utrustningen. Anders talar om skolorganisationen. Peter och Stefan för inte in resonemanget på någon annan faktor än de som intervjun utgick ifrån. Därför anser jag att det inte finns någon annan påverkansfaktor som är betydande för hur lärarna utformar sin undervisning i religionskunskap A.

Den tredje frågan löd: överensstämmer mitt resultat med Falkevalls resultat? Samt vad svaret på frågan kunde tänkas bero på.

Som jag tolkar mitt resultat överensstämmer det inte med Falkevalls resultat. Som jag nämnt ovan är det svårt att dela in påverkansfaktorerna i centrala och perifera faktorer, jag har dock kunnat dra slutsatsen att kursplanen och eleverna är de mest betydelsefulla faktorerna. Efter dessa två faktorer är det svårt eller omöjligt att påstå att någon skulle vara mer betydelsefull än de övriga. Det beror på vilket kontext läraren för tillfället befinner sig i och vad som för stunden är vikigt som är avgörande för vad som påverkar. Att kontexten är viktig påpekar författarna till boken Teachers’ pedagogical thinking.

Den största skillnaden jag kan påvisa är att kursplanen i min undersökning är den påverkansfaktor som är mest betydelsefull. Falkevall påstod i sin rapport att läroplanen, Lgr 80 var en perifer påverkansfaktor. Vad detta kan bero på kan jag naturligtvis bara spekulera i, om det skulle vara så att Falkevalls resultat skulle vara korrekt kan man tänka sig att det beror på följande.

Olivestam skriver att när Lpo 94 och Lpf 94 infördes förändrades kursplanen i religionskunskap, från att tidigare varit innehållsstyrd till att den blev målstyrd.
 Sven G. Hartman påstår i boken Livstolkning och värdegrund att Lgr 80 var inriktad på religionernas funktion med elevernas livsfrågor i centrum. Lgr 80 blev mer elevcentrerad än sina tidigare stoffcentrerade föregångare. Lärarna gavs större frihet att planera undervisningen tillsammans med eleverna. Den nya inriktning och de friare arbetsformerna kan ha varit bidragande orsaker till att religionsämnet upplevdes som en smula otydligt. Otydligheten bestod bland annat att man blandade ihop undervisningens hur och vad frågor. Läroplanens egen motivering för ämnet var varken undervisningsmetodisk eller ämnesteoretisk, lärarna skulle använda en undervisningsmetod som lutade åt det psykologiska hållet.
 Till detta resonemang är det värt att nämna att Törnvall påpekade i sin studie att religionslärarna var osäkra på vad målet med religionsundervisningen skulle vara.

Att Lgr 80 upplevts som otydlig och att det funnits oklarheter kring ämnets inriktning och dess mål kan ha varit en bidragande faktor till att Falkevall påstod att läroplanen var en perifer påverkansfaktor. Det bör även nämnas att Thomas Nygren påstod i sin rapport att vissa av de lärare som han intervjuat inte ansåg att förändringar i och byte av läroplaner ändrade deras undervisningspraxis.


I Lpf 94 står det att det är skolans och skolhuvudmannens ansvar att eleverna ges möjlighet att uppnå de mål som läroplan och kursplan eftersträvar.
I Lgr 80 var det elevernas livstolkningsprocess stod i centrum av religionsundervisningen. I och med Lpo 94 och Lpf 94 förändrades sättet att skriva läroplaner. Elevernas livsfrågor var inte lägre kärnan för religionsämnet. I stället för detaljerade arbetssätt blev kursmålen undervisningens kärna.
 Vad lärarna skall förmedla framgår bland annat av kursplanens målbeskrivningar. Det är skolans och lärarnas skyldighet att ge eleverna möjlighet till att uppnå målen i kursplanen. Detta kan enligt mig vara en bidragande faktor till att de lärare som jag intervjuade upplever att kursplanen är den påverkansfaktor som är den mest betydelsefulla.


Ovanstående förklaring skulle kunna svara på varför mitt resultat inte överensstämmer med Falkevalls. Jag anser dock att förklaringen inte är tillräcklig. Falkevalls resultat bör ifrågasättas eftersom hans resultat enligt mig inte överensstämmer med de data som han presenterade. Jag kommer nedan att återkomma till varför jag anser att Falkevalls slutsats att Lgr 80 var en perifer påverkansfaktor bör ifrågasättas.

Jag kan med mitt resultat visa att eleverna är en påverkansfaktor som är mer betydelsefull än de fyra onämnda faktorerna. Falkevall påstod i sin rapport att eleverna var en central påverkansfaktor. Så långt kan jag väl säga att jag och Falkevall är överens eftersom båda anser att eleverna är betydelsefulla som påverkansfaktor. Det som är intressant i Falkevalls rapport är hur han kom fram till att eleverna var en central påverkansfaktor. Bland annat diskuterade Falkevall livsfrågepedagogiken i undervisningen. Falkevall beskrev hur de intervjuade lärarna ansåg att det var viktigt att eleverna hade ett forum där de kunde diskutera livsfrågor. En av lärarna berättade om hur hon/han kunde göra en hel lektion av en fråga från en elev som berörde livsfrågor.
 Detta resonemang låg helt i linje med Lgr 80, läroplanen beskrev att lärarna skulle arbeta med barn och ungdomars livsfrågor. Lgr 80 gav också lärarna större möjlighet att planera ämnet tillsammans med sina elever.

Som jag tolkar Falkevalls beskrivning om varför eleverna är en central påverkansfaktor kretsar hans resonemang mycket kring elevernas livsfrågor. Jag vill uppmärksamma läsaren att elevernas livsfrågor var kärnan i Lgr 80. Att religionslärare arbetade med elevernas livsfrågor är något som Törnvall påstod i sin studie Religionskunskap i skolan. En studie i lärares och elevers attityd till ämnet religionskunskap i grundskola från 1988. Jag hävdar därför att man bör ifrågasätta om Falkevall gjorde en korrekt bedömning när han drog slutsatsen att läroplanen var en perifer påverkansfaktor. Jag anser att Falkevalls påstående om att läroplanen skulle sakna röst i klassrummet är felaktigt.

Falkevall påstod även att samhället var en central påverkansfaktor. Jag påstår att samhället påverkar utformningen av undervisningen men den påverkar inte mer än någon annan. Både Falkevall och jag nämner främlingsfientliga strömningar som en form av samhällspåverkan. Det som skiljer sig är att jag tar hänsyn till de lärare som inte nämner sådant. Falkevall redovisade ingen negativ data i sin studie. De lärare han intervjuat kanske var eniga i detta, eller så hade Falkevalls resultat varit ett annat om han uppmärksammat det som talade emot hans resonemang.


Lärarnas egen personlighet var den sista centrala faktorn som Falkevall tog upp. Jag hävdar att inte heller den påverkar mer än någon annan faktor. Falkevall nämnde erfarenheter och intresse som exempel som styrde lärarens personlighet. Mitt resultat visar att lärarnas intresse, attityd och ämnessyn spelar in.

De lärare jag intervjuat säger att boken är en faktagrund som påverkar olika mycket. Men den påverkar utformningen av undervisningen på ett eller annat sätt. Falkevall skrev att läroboken var en perifer påverkansfaktor. Några av de lärare som han intervjuat sa att boken inte påverkade eftersom de böcker de använde inte tog upp livsfrågorna.


De livsfrågor som läroboken inte tog upp var något som Lgr 80 eftersträvade. I Lgr 80 stod det att religionsämnet skulle utgå ifrån elevernas livsfrågor. Även detta resonemang kan kopplas till Falkevalls slutsats som enlig mig var felaktig, att läroplanen var en perifer påverkansfaktor. En påverkansfaktor som saknat röst i klassrummet.

Falkevall påstod även att kollegorna var en perifer påverkansfaktor. Kollegorna saknade alltså en röst i klassrummet och kunde inte bryta in i undervisningen. Anledningen till att kollegorna var en perifer påverkansfaktor hos honom var att de intervjuade lärarna uppgett att de inte samarbetade. Till detta kan tilläggas att Falkevall hade som krav att de lärare han intervjuade skulle minst ha en kollega som undervisade i religion. De lärare som Falkevall intervjuade uppgav dock att det skedde ett massivt utbyte av tips och idéer på sådant som fungerar bra och på sådant som inte fungerat.
 Jag påstår att kollegorna påverkar utformningen av undervisningen, dock inte mer än någon annan faktor. För Eva påverkar kollegorna utformningen av undervisningen mycket, dels genom tips och idéer men främst genom samarbete. Även Peter talar om ett kollegialt samarbete som ibland påverkar honom. Mona och Stefan säger att kollegorna inte påverkar så mycket, men att de påverkar genom ett utbyte av tips och idéer. Både de lärarna som jag intervjuade och de som Falkevall intervjuat talade om ett utbyte av tips och idéer. De lärare som jag intervjuade sade att dessa tips och idéer påverkar utformningen av undervisningen. Saknar verkligen kollegornas påverkan röst i klassrummet hos de lärare som Falkevall intervjuat? Som jag uppfattar Falkevalls resultat påverkar kollegorna mindre än eleverna, men de saknar definitivt inte röst i klassrummet.

Som jag skrev ovan kunde oklarheter och otydligheter kring hur religionsundervisningen skulle utformas vara en förklaring till varför Falkevall ansåg att läroplanen var en perifer påverkansfaktor. Jag skrev att förklaringen inte var tillräcklig för att klargöra varför resultaten skiljer sig åt. Jag anser att Falkevalls resultat inte stämmer överens med de data han presenterade. Att jag ifrågasätter Falkevalls resultat hänger ihop med den kritik som jag redan riktat mot Falkevalls metod och utförande. Falkevall hävdade att eftersom hans intervjuer varit ostrukturerade så var det de intervjuade lärarna som valt de ut de centrala och perifera påverkansfaktorerna. Frågan är om det verkligen var lärarnas val. Falkevall beskrev hur han klippte sönder de utskrivna intervjuerna och sorterade in citaten efter påverkansfaktorerna. På grund av detta hävdar jag att Falkevall inte gjort en objektiv bedömning av sitt resultat.

Efter detta drog han slutsatsen att de tre centrala faktorerna även var central ur ett kvantitativt perspektiv. Jag anser att hans kvantitativa resultat är ganska ointressant för hans studie. Detta eftersom syftet med hans studie var att kartlägga det sätt att tänka som utformar undervisningen i religionskunskap. Det kvantitativa resultatet visar bara att Falkevall ansåg att lärarna talat mer kring de centrala faktorerna, de visar inte hur och varför dessa faktorer påverkar utformningen av undervisningen. Han hade heller ingen utformad intervjuguide utan utgick ifrån en huvudfråga som inte berörde påverkansfaktorerna direkt.

Som jag tidigare skrev hävdar jag att Falkevall inte lever upp till trovärdighetskriteriet eftersom han inte redovisat några negativa fall. Jag anser också att det finns brister i överförbarheten. Och jag ifrågasätter pålitligheten i hans arbetsmetod, det vill säga att olika forskare skall identifiera samma teman ur det empiriska materialet. Att Lgr 80 skulle ha varit en perifer påverkansfaktor anser jag vara mycket underligt. Med perifer påverkansfaktor menade Falkevall att de ”saknar röst i klassrummet, dvs. de kan inte bryta in i undervisningen och före sin egen talan”.
 Trots detta redogjorde Falkevall för att de lärare han har intervjuat sagt att de kunnat utforma en hel lektion kring en elevfråga som berörde livsfrågor. Falkevall citerade en annan lärare som påstod att läroboken inte används så mycket eftersom den saknade innehåll rörande livsfrågor. Livsfrågor var ett återkommande tema på svaren från de lärare Falkvall intervjuat, livsfrågor som var kärnan i Lgr 80. Visst kan läroplansbytet ha inneburit att kursplanen fått en större inverkan på utformningen av undervisningen. Jag anser att anledningen till att resultaten skiljer sig så markan åt är att Falkevall inte tagit hänsyn till de fyra kvalitetskriterierna.

Jag har visat med mitt resultat att avståndet mellan de sex påverkansfaktorerna inte är så stort. Alla faktorer påverkar även om jag hävdar att kursplanen och eleverna är mer betydande än övriga. Jag anser vidare att Falkevalls resultat blir missvisande på grund av den skillnad som han skapar med sin definition av vad en central och perifer påverkansfaktor är.

5.2 Kritisk diskussion av min studie

Nedan kommer jag att föra en diskussion kring min uppsats utifrån de fyra tidigare nämnda kvalitetskriterierna som kvalitativa forskare använder sig av. Jag kommer även att diskutera huruvida min uppsats genomsyrats av forskaretik. Jag kommer också att ställa min uppsats mot den kritik som riktats mot kvalitativ intervju som vetenskaplig metod.


Den första av dessa fyra kriterier är trovärdighet. Som jag tidigare skrev skall forskaren ta hänsyn till negativa fall, forskaren skall alltså uppmärksamma sådant som inte är generellt. Jag anser att det har varit en utmaning att och ena sidan försöka redogöra för generella tendenser i intervjusvaren och samtidigt uppmärksamma negativa fall. Jag anser dock att jag tagit upp de svar som går mot strömmen, exempelvis när Peter sade att eleverna påverkar med sina förkunskaper men att han annars försöker ha samma upplägg i alla klasser. Ett annat exempel är när Stefan säger att hans personlighet inte påverkar utformningen av undervisningen, fast han medger att intresset kan ibland göra det mer innehållsrikt. Jag argumenterar för att mitt resultat visar på att jag tagit hänsyn till negativa fall. Detta eftersom jag hävdar att det inte går att påstå att samhället är en betydande påverkansfaktor. Denna faktor är mindre betydande för 33 % av de lärare som deltagit i intervjun.


Det andra kvalitetskriteriet är överförbarhet. Som jag tidigare beskrivit kan forskaren nå överförbarhet genom detaljrika beskrivningar av den miljö som studerats. Det skall ge läsaren tillräckligt med information att denne har möjlighet att bedöma om resultatet kan överföras till andra miljöer. Jag anser att jag givit läsaren en detaljerad beskrivning om hur jag gått tillväga och vilka frågor jag ställt till de lärare jag intervjuat. Frågan är om resultatet kan överföras till andra miljöer. De resultat som jag ovan har presenterat är enligt mig inte överförbart, jag har endast intervjuat sex religionslärare och som resultatet visar anser jag att det är svårt att få en nyanserad bild av vad som påverkar mer och vad som påverkar mindre. Mitt resultat skulle kunna användas genom att någon annan använder min intervjuguide och testar mitt resultat. Det tredje kvalitetskriteriet är pålitlighet. Med pålitlighet menar man att olika forskare skall kunna identifiera samma teman ur det empiriska materialet. Jag anser att jag lever upp till pålitlighetskriteriet. Detta eftersom min intervjuguide är utformad efter varje tema eller påverkansfaktor. Jag har på så vis minimerat risken för att jag skulle tolka ett tema som något annat. Men samtidigt är det så som Falkevall nämner i sin rapport att ibland flyter påverkansfaktorerna in i varandra. Därför skulle min pålitlighet eventuellt kunna ifrågasättas, men jag hävdar att några nya teman inte skulle dyka upp och inget tema skulle försvinna.

Det fjärde och sista kvalitetskriteriet är konfirmerbarhet. Konfirmerbarhet är en självkritisk redogörelse för hur projektet har utförts. Som jag tidigare har nämnt i uppsatsen har kritik riktats mot den kvalitativa intervjun som metod. Kritikerna menar att den inte är någon vetenskaplig metod, tillvägagångssättet är beroende av vem som utför intervjun. Kvalitativa forskare försvarar sig med att säga att den kvalitativa intervjun visst är en vetenskaplig metod, en metod som ställer höga krav på intervjuarens hantverkskicklighet. Jag erkänner direkt att min hantverksskicklighet som intervjuare inte är den bästa. Jag som oerfaren intervjuare kan ha missat väsentlig fakta på grund av att jag inte ställt frågorna på rätt sätt, inflikat med följdfrågor på rätt ställe. Min oerfarenhet kan ha bidragit till att intervjuguide kanske inte var korrekt utformad utifrån studiens syfte. Jag har i min uppsats ställt mig kritisk till Falkevalls tillvägagångssätt och resultat. Min kritik som rör Falkevalls resultat baserar sig på de data han presenterar i rapporten. Hade jag kunnat ta del av hela hans intervjuserie kanske mina argument för att hans slutsatts rörande läroplanen är felaktig fallit eller blivit mindre slagkraftiga.


Kritiker har även påstått att den kvalitativa intervjun inte är vetenskaplig, kvalitativa forskare försvarar sig med att det inte finns någon enhetlig definition vad vetenskaplighet är. Jag vill uppehålla mig vid frågan kring vetenskaplighet. Jag har genom min undersökning fått fram svarstendenser som jag har tolkat på ett visst sätt. Men vad säger egentligen mitt resultat? Resultatet visar vilka faktorer som påverkar och hur de påverkar sex stycken religionslärare i en kommun i Mellansverige. Undersökningen är enligt min mening för liten för att kunna påvisa generella tendenser som blir gällande för religionslärare i stort. Detta har också Gerhard Arfwedson påpekat, teachers thinking forskning kretsar ofta kring en eller ett fåtal lärare. Därför blir också möjligheten till generaliserande slutsatser låg.

Annan kritik säger att den kvalitativa intervjun inte är intersubjektiv, detta har bemötts med att kvalitativa forskare sagt att det inte är fel med subjektivitet så länge flera olika perspektiv läggs på samma text. Frågan om intersubjektivitet väcker funderingar hos mig huruvida jag har tolkat mina intervjuer på ett rättvist sätt. Som jag skrivit har jag försökt att ta hänsyn till negativa fall och inte haft för avsikt att forma svaren för att passa min undersökning. Jag kan ändå ha övertolkat eller missförstått de intervjuade lärarna och att jag på grund av subjektivitet gett resultatet en missvisande riktning. Jag har under min verksamhetsförlagda utbildning sett hur mina lokala lärarutbildare arbetat med kursplanen. Detta kan ha haft betydelse när jag drog slutsatsen att kursplanen är den mest betydande påverkansfaktorn. Jag lämnar nu över frågan huruvida jag lyckats att leva upp till dessa fyra kvalitetskriterier till läsaren.

Vidare hävdar jag att min uppsats genomsyrats av forskaretik när jag behandlat intervjusvaren och presenterat dem i uppsatsen. Har jag gjort övertramp i denna fråga är det inte ett medvetet val från mitt håll.

Käll- och litteraturförteckning

Muntliga källor


Intervju med Lisa 091009. Intervjun finns i sin helhet hos författaren.


Intervju med Stefan 091015. Intervjun finns i sin helhet hos författaren.


Intervju med Anders 091015. Intervjun finns i sin helhet hos författaren.


Intervju med Peter 091020. Intervjun finn i sin helhet hos författaren.


Intervju med Eva 091022. Intervjun finns i sin helhet hos författaren.


Intervju med Mona 091026. Intervjun finns i sin helhet hos författaren.
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Bilaga 1 Intervjuguide


1. Inledning, presentation av uppsatsens syfte, samt presentation av mig som intervjuare, kortfattad presentation av Falkevalls rapport.


2. Information: varför jag spelar in intervjun, att den intervjuade ställer upp av fri vilja och därför kan avbryta intervjun när som helst. Konfidentialiteten i arbetet.

Intervjupersonens bakgrund


3.  Berätta lite om dig själv.


a. Bakgrund, närstående, intressen, utbildning mm


b. Hur kom det sig att du utbildade dig till lärare?

c. Hur var din utbildning?


d. Vilka ämnen undervisar du i?


Intervjupersonen om skolämnet religion


4. Hur kom det sig att du valde religionsämnet?


5. Vad är religion för dig?


6. Hur introducerar du religionskunskap A för eleverna?


Hur undervisningen utformas


7. Påverkar kursplanen ditt sätt att utforma undervisningen i religionskunskap A?


a. Kan du ge exempel?


b. Betygskriterier


c. Kursmål


8. Påverkan dina kollegor ditt sätt att utforma undervisningen i religionskunskap A?


a. Kan du ge exempel?


b. Andra lärare?


c. Skolledning?


9. Påverkar läroboken ditt sätt att utforma undervisningen i religionskap A?


a. Kan du ge exempel?


10. Påverkar samhällets religionssyn ditt sätt att utforma undervisningen i religionskunskap A?


a. Kan du ge exempel?


b. Det lokala samhället, lokal media rapportering.


c. Det globala samhället, global media rapportering.

11. Påverkar din egen personlighet ditt sätt att utforma undervisningen?


a. Kan du ge exempel?


b. Intresseområden.


c. Ämnesuppfattning, religionshistorikrik eller nutidsreligion.


12. Påverkar eleverna ditt sätt att utforma undervisningen?


a. Kan du ge exempel?


b. Elevinflytande.


c. Elevernas förförståelse.


d. Elevernas kulturella bakgrund.


e. Elevernas attityd till ämnet.


f. Klass sammansättningar.

13. Finns andra faktorer som påverkar ditt sätt att utforma undervisningen i religionskunskap A?


a. Kan du ge exempel?


14. Avslutning, jag sammanfattar de centrala svaren under varje påverkansfaktor för att se om jag har uppfattat intervjupersonen korrekt.
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