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Bakgrund och syfte med arbetet 

 

Inom skolans värld sker förändringar som vi måste iaktta, dessa förändringar medför positiva 

såväl som negativa inslag inom skolan. För att få ett helhetsperspektiv på detta bör vi se på 

gårdagens och dagens undervisning samt försöka tolka hur morgondagens undervisning blir för 

att kunna göra en rättvis bedömning av förändringarna. 

 

Vi har intresserat oss för religionskunskapen. Gårdagens undervisning som gällde för religio-

nen är ur dagens synvinkel förlegad. Detta innebar att man utgick från Bibeln som lärobok. 

Etik- och moralfrågor diskuterades inte i lika stor utsträckning som idag. Vi tycker att det är bra 

att etik- och moralfrågor behandlas på skolorna för med tanke på dagens samhälle med ökad 

invandring, motsättningar och missförstånd mellan folkgrupper måste alla, inte bara skolan, ta 

ett ökat ansvar för varandra. Därför behövs det att man diskuterar religion för att försöka ge 

eleverna djupare förståelse för olika kulturer. Vi måste försöka ge eleverna insikt om att 

människor har olika funderingar, värderingar och åsikter och utifrån detta försöka bygga en 

förståelse för andra kulturers religion, seder och bruk. 

 

Vi tycker att under vår lärarutbildning på Högskolan Gävle/Sandviken har vi fått för lite 

undervisning i religion men detta har dock väckt ett senare intresse för att se närmare på delar 

av ämnet. Under vår praktik har vi fått tillfällen att se religionsundervisning av den mest 

skiftande karaktär. Vi har då reagerat på att religionsundervisningen som berör bibelberättelser 

hade lika utformning lektion efter lektion. Ett intresse väcktes att se på hur undervisningen 

bedrevs av lärare. Även för att se om det var en ren tillfällighet för oss att vi kom till just dessa 

praktikskolor. Undervisningen har inte ändrats på de senaste tjugo åren då vanligaste av 

undervisning var att eleverna fick höra en biblisk berättelse som de sedan fick återberätta och 

rita en bild till. Kan inte religionsundervisningen göras lite mer varierande? Denna undervis-

ning tror vi inte ger någon djupare förståelse, utan endast ytkunskaper. Elevernas motivation för 

denna typ av undervisning gjorde att de tappade intresse för religionsämnet. 

 

Vi ville se om elever kan finna poängen i bibelberättelser som bygger på etik och moral. Kan 

elever se etik och moral i dessa berättelser? Hur kan man göra för att få dem att förstå detta? 

Vad kan man göra för att väva samman etik-, livs- och trosfrågor och få en naturlig koppling 

mellan dessa frågor? Vi vill se hur lärarna undervisar och hur de tror att eleverna uppfattar, 
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förstår och tolkar dessa berättelser. Vi ville också se om man kunde väva samman bibelberät-

telserna med etik- och moralfrågorna. 

 

I vår undersökning ville vi bl.a. se och förstå: 

 hur lärare praktiskt bland elever arbetar med religionsundervisning och med inriktning 

mot bibelberättelser 

 hur de presenterar och berättar händelserna för eleverna 

 vilka motiv de har för undervisningen 

 hur eleverna uppfattade undervisningen och innebörden i berättelserna 

 hur man kan väva samman bibelberättelserna med etik- och moralfrågorna 

 

Uppläggning av arbetet 

 

Hur bedrivs religionsundervisningen på skolorna idag? Hur tolkas och förstås religionsunder-

visningen av eleverna? Kan man arbeta med bibelberättelser, etik- och moralfrågor inom 

samma arbetsmoment? 

 

För att få svar på de två första frågorna tillfrågades lärare och elever inom Gävle Kommun för 

att besvara två enkäter. Dessa ligger som grund för detta arbete. För att få svar på hur lärarna 

bedriver sin religionsundervisning beslöt jag, Elisabet Johansson, mig för att göra en enkät-

undersökning som riktades till lärare. Denna enkät utformade och genomförde jag ensam, dock 

gjordes bearbetningen och tolkningen av enkäten tillsammans av Elisabet Johanson och Sofia 

Löfberg. 

 

För att få svar på hur eleverna tolkar och förstår religionsundervisningen gjorde vi en enkät som 

riktades till elever i årskurs 4 och årskurs 6. För undersökningen begränsade vi oss till det 

område inom religionen som omfattar förståelsen av bibelberättelser. Denna enkät har vi 

tillsammans formulerat, genomfört, bearbetat och tolkat. Vi ville titta på om bibelberättelser, 

etik- och moralfrågor kunde bindas samman till en helhetssyn och hur man i sådant fall kan gå 

tillväga med detta. 
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Uppläggning av enkät till lärarna 

 

Hur arbetar lärarna med bibelberättelserna i sin religionsundervisning? Vilka motiv har de för 

att använda sig av dessa berättelser? 

 

För att få svar på dessa frågor gjordes en enkät som riktades till lärare. Enkäten bestod av åtta 

frågor vars syfte var att ta reda på hur lärare arbetar med religionsundervisningen och då med 

tyngdpunkt på bibelberättelser, vilka motiv de har för att använda sig av dessa berättelser och 

hur de tror att eleverna uppfattar dem. 

 

Enkäten delades ut på tre låg- och mellanstadieskolor i Gävle Kommun, dessa finns på två 

rektorsområden. Av dessa tre skolor var två bekanta sedan tidigare. Enkäterna lades i lärarnas 

personliga fack på en av skolorna. På de resterande skolorna hjälpte två andra lärare till att dela 

ut enkäterna som lades i lärarnas personliga fack på deras respektive skola. Under denna 

undersökningsperiod fanns ingen kontinuerlig kontakt med dessa lärare. Tiden att besvara 

enkäten låg mellan 1-2 veckor. Enkäterna hämtades personligen på två av skolorna, på den 

tredje skolan samlades de in av samma lärare som delat ut dem. 

 

Resultat av enkät till lärarna 

 

Resultatet av undersökningen kommer här att redovisas mes se åtta frågorna från enkäten i 

turordning och med en sammanfattning av resultatet under respektive fråga. Vi vill påpeka att 

lärarna nämnt fler svarsalternativ på frågorna. Detta resulterar i att summan av vänstra ko-

lumnen överstiger 20, vilket var antalet lärare som ingick i undersökningen. För att lättare 

kunna förstå resonemanget i enkäten hänvisas till bilaga 1. Av de 36 enkäter som delades ut 

besvarades 20 stycken, dessa 20 var underlaget för vårt arbete. 

 

Använder du bibelberättelser i din religionsundervisning? 

På denna fråga svarade alla lärare att de använder bibelberättelser i sin religionsundervisning. 

Av de tillfrågade svarade två mellanstadielärare att de använder sig av bibelberättelser i årskurs 

4. 
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I vilken form tar du upp det? ex. Bibeln, Barnens Bibel, läroböckerna m.m. 

2 av 20 avstod att svara. 

15 av 20 använde sig av läromedel i någon form. Det vanligaste läromedlet är Barnens Bibel 

som hälften av lärarna använder sig av. Exempel på andra läromedel som används i undervis-

ningen är: bilderböcker, diabilder och film men att detta inte används i samma utsträckning. Av 

de tillfrågade uppgav 5 av 20 att de återberättar dessa texter fritt för eleverna. 

 

Nämn ex. på vad ni tar upp ex. Moses, skapelseberättelsen m.m. 

3 av 20 avstod att svara. 

6 av 20 tar upp Skapelseberättelsen och Moses liv. 

9 av 20 tar upp Jesu liv men ej preciserat i vilken omfattning. 

9 av 20 använder sig av Gamla Testamentet med preciserat innehåll. 

3 av 20 använder sig av Gamla Testamentet men ej preciserat vilka texter. 

2 av 20 använder sig av både Gamla och Nya Testamentet men ej preciserat vilka text 

 

Vilka motiv har du för dessa berättelser? 

3 av 20 avstod att svara. 

2 av 20 svarade endast Lgr-80. 

Några exempel på vad lärarna svarat på denna fråga är: 

”religionshistoriskt perspektiv” 

”förstå mycket i vårt samhälle” 

”kristendomens grunder” 

”insikt om olika religioner och andra synsätt” 

”allmänbildning” 

 

Hur bearbetar du dessa berättelser? ge ex. 

1 av 20 avstod att svara. 

Några exempel på vad lärarna svarat på denna fråga är: 

”eleverna ritar och skriver i sin egen religionsbok” 

”muntliga samtal” 

”bildkarta med hänvisning till bibelstället” 

”vad vi fått genom budorden” 

”vad vi har gemensamt med andra religioner och jämföra med vår tid” 

 

 6



 

Hur anser du att barnen uppfattar bibelberättelserna? saga, fakta, historia m.m. 

3 av 20 avstod att svara. 

2 av 20 tror att eleverna uppfattar detta endast som historia. 

3 av 20 tror att detta endast är saga för eleverna. 

6 av 20 tror att eleverna uppfattar detta som saga men även som historia. 

2 av 20 tror att eleverna uppfattar detta som saga i lägre åldrar men som historia i de högre 

årskurserna. 

4 av 20 tror att detta är en blandning av de olika alternativen som angavs i frågan. 

3 av 20 poängterar att lärarens framställning och hemmets inställning till religionen har stor 

betydelse för hur eleverna uppfattar berättelserna. 

 

Gör du någon koll på om barnen har tagit till sig informationen? ex. 

4 av 20 avstod att svara. 

3 av 20 har muntliga och skriftliga frågor. 

9 av 20 använder sig av samtal i någon form. 

2 av 20 använder sig av bilduppgifter. 

1 av 20 anser att förståelsen visar sig under arbetets gång. 

5 av 20 använder sig inte av någon kontroll. 

 

Vilket stadium arbetar du på? 

12 lärare arbetar på lågstadiet. 

8 lärare arbetar på mellanstadiet. 

 

Som sammanfattning vill vi ge en bild på hur religionsundervisningen vanligtvis bedrivs på 

skolorna idag. Lärarna använder sig av bibelberättelser i religionsundervisningen. Det som 

oftast tas upp är berättelser ur Gamla Testamentet och hur Jesus levde. Lärarna vill genom 

dessa berättelser ge eleverna ett religionshistoriskt perspektiv. 

 

Berättelserna läses högt ur Barnens Bibel och eleverna får sedan i sina religionsböcker 

återberätta dessa texter och rita en bild som stämmer överens med texten. När detta är färdigt 

samtalar klassen kring texten. Genom dessa samtal får lärarna en uppfattning om hur eleverna 

uppfattade texterna och om de ser detta som en saga eller som historia. 
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Tolkning av enkät till lärarna 

 

Detta var en enkel undersökningsform men tyvärr var det många lärare som avstod från att 

besvara enkäten. Av de 36 exemplar som delades ut fick vi tillbaka 20. Några av anledningarna 

till att enkäterna ej besvarades var: ”vill inte svara, glömt bort, inte haft religionsundervisning 

på många år …”, eller var det så att inget intresse fanns att besvara den. Klasslärare ”överlåter” 

religionsundervisningen till andra lärare, vad kan det bero på? Om läraren har djup kunskap 

inom ämnet religion kan det medföra att hon/han bättre kan göra jämförelser mellan olika 

kulturer och förklara för eleverna att människor inom olika religioner har skilda seder och bruk. 

 

Om vi någon gång i framtiden skall göra en liknande undersökning och få ett mer omfattande 

arbetsmaterial, måste det delas ut till fler personer, och vi skulle personligen åka ut till re-

spektive skola med enkäten och vid ett tillfälle då lärarna är samlade presentera oss själva, vårt 

material, och vilket syfte vi har med undersökningen. Lärarna skulle ges ett datum med en 

rimlig tidsmarginal för att besvara enkäten och vi skulle sedan hämta in dessa. Lärarna skulle då 

i lugn och ro få en chans att besvara enkäten. Vi tror de skulle ha lagt ner mer arbete och 

eftertanke på att besvara frågorna genom att vi som gjort enkäten inte blir lika anonyma. Vi 

skulle även vid presentationen erbjuda lärarkollegiet ett exemplar av den färdiga undersök-

ningen. 

 

Denna typ av enkät som tillåter helt öppna svar blir mer intressanta att läsa. Spridningen och 

variationerna på svaren blir större men de blir också svårare att tolka. Utseendet på enkäten 

kunde ha justerats genom att lämna större svarsutrymme mellan frågorna eller genom hänvis-

ning att baksidan kunnat användas för svar. Exemplen efter frågorna kan vara styrande för hur 

lärarna svarar och att de inte tänker igenom frågorna grundligt. 

 

Här följer enkätens åtta frågor med våra tolkningar under respektive fråga. 

 

Använder du bibelberättelser i din religionsundervisning? 

I vår undersökning framgick att, av de lärare som undervisar i religion använder sig alla av 

bibelberättelser i skiftande utsträckning. Detta var det svar vi väntat oss, eftersom Lgr-80 säger 

att man skall använda sig av bibelberättelser i undervisningen på låg- och mellanstadiet. Två 

mellanstadielärare använder sig av bibelberättelser endast i årskurs 4. Det framgick inte av 

svaret vad de använder sig av de resterande åren på mellanstadiet. 
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I vilken form tar du upp det? ex. Bibeln; Barnens Bibel, läroböcker m.m. 

Lärarna utgår i stor utsträckning från bundet material, exempelvis läroböcker och filmer, när de 

utgår från bibelberättelserna. Endast 1 av 4 berättar med egna ord dessa berättelser. Detta var 

inte ett svar vi väntat oss, trodde att fler lärare återberättade dessa texter fritt. Om läraren 

återberättar texterna fritt med lite inlevelse tror vi texten blir mer levande för eleverna. Dessa 

texter har ett klart budskap och fascinerar ofta elever i dessa åldrar. 

 

Nämn ex. på vad ni tar upp, ex. Moses, skapelseberättelsen m.m. 

Svaren på frågan var svårtolkade därför att många lärare använde sig endast av förkortningarna 

GT och NT, de preciserade ej vad som togs upp ur respektive testamente. Det visades inte i 

vilken utsträckning de använde berättelserna. Gamla och Nya Testamentet består av många 

olika böcker, vad är det som tas upp ur dem? Frågan kunde ha omformulerats för att få ett mer 

detaljerat svar och då har man även fått se hur mycket arbete och tid som lärarna lägger ner på 

dessa berättelser. 

 

Vilka motiv har du för dessa berättelser? 

Motiven till att använda sig av de valda berättelserna skiftade. En del lärare svarade utförligt 

och klart medan andra endast kortfattat. Detta tyder på att lärare ser olika på religionsunder-

visningen. Vi vill poängtera att 2 av 20 endast skrev Lgr-80 som motiv för sina berättelser. Är 

motivet, Lgr-80, besvarat med eftertanke eller är det något man bara skriver för att göra det 

enkelt för sig? 3 av 20 lärare avstod att svara på frågan. Dessa lärare har dock besvarat frågan: 

”Nämn ex. på vad ni tar upp.” men hade inga motiv till varför dessa berättelser valdes. 

 

Hur bearbetar du dessa berättelser? 

Tendenserna finns till att samma bearbetning används efter varje berättelse. Ett genomgående 

drag är att lärarna läser upp en berättelse som eleverna sedan får återberätta antingen skriftligt 

eller muntligt och rita en illustration till. Får eleverna genom denna bearbetningsform en 

bestående kunskap som är kopplad till deras verklighet? 5 av 20 väljer att bearbeta berättelserna 

genom dramatisering. Är detta det traditionella julspelet till för föräldrarna? Påståendet byggs 

på att vi aldrig hört eller sett något annat som dramatiserats ur Bibeln. Varför utnyttjar inte fler 

detta? En anledning kan vara att läraren inte har översikt över eleverna när de är utspridda på 

olika platser. Det kanske inte ges tid för detta i undervisningen. Genom att eleverna får agera en 

annan roll har de större möjlighet att förstå berättelsen, men dock är tidsperspektivet, något 

abstrakt vilket vi inte kommer ifrån! 

 9



 

Hur anser du att barnen uppfattar bibelberättelserna? saga, fakta, historia m.m. 

3 av 20 lärare poängterar att hemmets inställning och lärarens framställning till religion har stor 

betydelse för hur eleverna uppfattar bibelberättelserna. I dessa åldrar har eleverna ännu inte 

mognad för ett ställningstagande i dessa frågor. Detta tror vi också är en viktig faktor för hur 

eleverna uppfattar berättelserna. 

 

Gör du någon koll om eleverna tagit till sig informationen? ex. 

4 av 20 avstod att svar. Detta kan bero på frågans formulering, det borde ha stått undervisning 

istället för informationen. Hälften av lärarna använder sig av samtal i någon form för att se om 

eleverna förstått berättelserna. Dessa samtal är en viktig del för att kunna förstå innebörden i 

texterna och få nya infallsvinklar av andra personer och genom detta utvecklas individuellt och 

i grupp. Detta ämne är abstrakt och genom diskussion kan elevernas tankar utvecklas och ge 

dem en bättre förståelse för religion. 

 

Undersökning av elevers förståelse till bibeltext 

 

Kan eleverna förstå bibelberättelser och relatera dem till dagens samhälle? För att få en 

koppling mellan lärarnas svar på enkäten och hur eleverna uppfattar en bibeltext, om de kan 

relatera den till dagens samhälle har vi valt att göra en enkät. För detta arbete valde vi två 

klasser i Gävle Kommun som vi kände sedan tidigare. Dessa två klasser tillhör ej samma 

rektorsområde. 

 

För vår undersökning valde vi texten ”Den gode herden” som hämtades ur Barnens Bibel. Vi 

ville inte att eleverna skulle få problem med att läsa och förstå språket i texten varför denna 

version valdes. Vi tycker att berättelsen är vanligt förekommande i bibliska sammanhang och 

budskapet i den är tydligt. Det är få huvudpersoner att hålla reda på och berättelsen handlar om 

djur, vilket ofta engagerar elever i dessa åldrar. 

 

Det väsentliga med denna undersökning var för oss om eleverna kunde hitta poängen i berät-

telsen och om budskapet är tydligt och aktuellt. Enkäten bestod av tre sidor. På den första sidan 

hade vi texten ”Den gode herden”. De två resterande sidorna bestod av sju frågor som handlade 

om berättelsen. På de fyra första frågorna var det svarsalternativ, frågorna 2-4 graderades med 

en 4-gradig bedömningsskala. De resterande frågorna var formulerade så att eleverna fick svara 

med egna ord. 
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Beskrivning och arbetsgång av enkät till eleverna i årskurs 4 

 

Vi ville göra en undersökning om hur eleverna uppfattar en bibelberättelse. Den ena delen av 

undersökningen genomförde vi i en årskurs 4. Klassen är för Sofia Löfberg känd sedan tidigare, 

hon har varit hos dem en längre period innan undersökningen. Vi valde en klass som vi kände 

sedan tidigare för vi tror att eleverna har större förtroende för en person de känner som 

genomför undersökningen. 

 

Klassen består av 34 elever, vilka är uppdelade på två grupper. De har två hemrum, men samlas 

ibland för gemensamma genomgångar i något av hemrummen. Vid enskilt arbete är eleverna 

alltid uppdelade i respektive hemrum. Vi valde att göra undersökningen i två olika omgångar 

därför att eleverna skulle få sitta på sin vanliga plats, detta för att minska risken att eleverna blir 

styrda av varandras svar och att de skulle få mer individuell hjälp om så skulle behövas. Vid 

undersökningstillfallet var den ordinarie läraren närvarande under hela undersökningen men 

höll sig i bakgrunden och svarade ej på elevernas frågor angående enkäten. Vid undersök-

ningstillfället var 30 av 34 elever närvarande. 

 

Vi började med att presentera vårt arbete och varför vi ville att de skulle besvara dessa frågor, 

dock berörde vi ej vilket ämne som det skulle frågas på. Vi talade också om att enkäten var 

anonym, det viktigaste var att de tänkte igenom och besvarade frågorna så ärligt som möjligt. 

Vi frågade om materialet fick användas för ett arbete på Högskolan och vi fick positivt 

bemötande från eleverna på detta. För att lättare kunna förstå resonemanget i enkäten hänvisas 

till bilaga 2. Vi delade ut stencilen med texten på, se bilaga 2, och det första frågeformuläret, se 

bilaga 3. Vi lade stencilerna ovanpå varandra. Stencilen med texten överst och bad eleverna att 

inte titta på understa papperet. Läste sedan berättelsen högt för eleverna och bad dem följa med 

i sina texter. När vi läst berättelsen färdigt fick de ta fram bilaga 3. Gick igenom frågorna 

tillsammans med klassen och de besvarades sedan individuellt. När eleverna besvarat detta 

formulär gick vi runt och samlade in dem samtidigt som bilaga 4 delades ut. Anledningen till att 

vi samlade in pappren var att eleverna inte skulle kunna använda de svar de redan avgivit när 

sista papperet besvarades. Eleverna fick läsa igenom sista frågan individuellt och besvara den. 

När de var färdiga gick vi runt och samlade in papperet. Efter detta tackade vi för att de ställt 

upp för oss och gick in i det andra klassrummet och genomförde på samma sätt undersök-

ningen. Vi hade räknat med att tiden för undersökningen skulle ligga runt 40 minuter men alla 

ansåg sig färdiga inom 30 minuter. 
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Resultat av enkät i årskurs 4 

 

Resultatet vi fick fram av undersökningen kommer här att redovisas med de sju frågorna från 

enkäten i tur och ordning med en sammanfattning av resultatet under respektive fråga. Fråga 7 

skiljer sig från de övriga eftersom vi på denna fråga gjort en subjektiv bedömning och denna 

fråga hör egentligen inte hemma i denna resultatdel men vi har dock valt att presentera några 

olika svar från de olika bedömningskategorierna för att under denna del kunna ge ett så brett 

resultat som möjligt. 

 

Känner du igen texten från något tidigare sammanhang? 

Av de 30 elever svarade 5 att de hört berättelsen i ett tidigare sammanhang. De 25 resterande 

eleverna kände inte igen texten. 

 

Hur var texten att läsa? 

19 av 30 svarade att texten var mycket lätt att läsa. 

11 av 30 svarade att texten var ganska lätt att läsa. 

Ingen elev svarade att texten var ganska eller mycket svår att läsa. 

 

Hur förstod du texten? 

22 av 30 förstod texten mycket bra. 

7 av 30 förstod texten ganska bra. 

1 av 30 förstod ganska lite av texten. 

 

Hur tyckte du texten var? 

4 av 30 tyckte att texten var mycket spännande. 

21 av 30 tyckte att texten var ganska spännande. 

3 av 30 tyckte att texten var ganska tråkig. 

2 av 30 tyckte att texten var mycket tråkig. 

 

Varifrån tror du texten är hämtad? 

13 av 30 trodde att texten var hämtad från en bok, ej preciserat vilken. 

6 av 30 trodde att texten var hämtad ur Barnens Bibel. 

2 av 30 trodde att texten var hämtad ur Bibeln. 

2 av 30 trodde att texten var en djursaga. 
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1 av 30 trodde att denna text var en liknelse. 

1 av 30 trodde att texten var hämtad ur en sagobok. 

5 av 30 visste ej vad texten var hämtad ifrån. 

 

Hur tyckte du herden handlade? 

Några exempel på vad eleverna svarat på denna fråga är: 

”mycket bra” 

”klok” 

”modig” 

”han tänkte på sina får” 

”en bra herde som inte bara tänkte på sig själv” 

 

Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig! 

Denna fråga skiljer sig avsevärt från de övriga uppgifterna eftersom den tillåter helt öppna svar. 

Denna uppgift får en subjektiv bedömning eftersom vi själva gjort de fyra bedömningskatego-

rierna och utifrån detta tolkat elevernas svar. Vi väljer därför att i denna resultatdel endast ge 

exempel på berättelser vi tycker hör hemma i de respektive kategorierna. Av de 30 berättelser 

som undersökningen omfattar har vi bedömt att: 

 

5 elever tillhör kategori A som vi inte anser har förstått, översatt eller tolkat texten. 

Några exempel på hur eleverna skrivit: 

”jag vet inte faktiskt” 

”ingenting” 

”vad tycker du?” 

 

15 elever tillhör kategori B som vi anser vi förstått texten men inte översatt och tolkat den till 

rimligt budskap. 

Några exempel på hur eleverna skrivit: 

”texten berättar om att man måste passa fåren” 

”den berättar om ett lamm som sprang bort” 

 

8 elever tillhör kategori C som vi anser förstått och kunnat tolka texten men inte översatt den till 

rimligt budskap. 

Några exempel på hur eleverna skrivit: 
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”att man ska vara lydig och hjälpsam” 

”att man ska vara snäll och lydig” 

 

2 elever tillhör kategori D som vi anser förstått och tolkat texten och översatt den till rimligt 

budskap. 

Dessa elever har skrivit: 

”att man ska vara hjälpsam och modig och inte ge upp hoppet” 

”att man ska vara rädd om det som lever och inte bara tänka på sig själv” 

 

Tolkning av enkät i årskurs 4 

 

Dessa elever har ej haft religionsundervisning i årskurs 4 vilket kan ha betydelse för hur 

eleverna besvarat frågorna. Detta är en ”pilotundersökning” så eleverna hade ingen förbere-

delse för uppgiften. De fyra första frågorna bygger på fyra olika svarsalternativ. Vanligtvis 

brukar man ha fem olika alternativ i denna typ av undersökning men för att slippa detta ”lagom” 

valde vi att använda oss av fyra alternativ, resultatet på dessa frågor blev lätta att avläsa men 

svårare att se vad som dolde sig bakom svaren. 

 

Vi kommer här att redovisa de sju frågorna med tolkning under respektive fråga. 

 

Känner du igen texten från något tidigare sammanhang? 

Av de 30 elever som svarade på denna fråga hade endast 5 hört berättelsen i ett tidigare 

sammanhang. Detta var inte det svar vi väntat oss. Vi trodde att fler elever hört denna berättelse 

tidigare. Detta kan ha att göra med att eleverna ej haft religionsundervisning i årskurs 4 och 

därför ej var bekanta med denna typ av text. De har dock gått i skolan under 3 år och kanske 

även på kyrkans barntimmar el.dyl. så detta borde ej ha varit helt främmande text för så många 

elever. 

 

Hur var texten att läsa? 

Av de 30 eleverna ansåg 19 att berättelsen var mycket lätt att läsa och 11 stycken den som 

ganska lätt. Denna fråga har vi medvetet konstruerat fel eftersom eleverna inte läste berättelsen 

själva utan endast följde med i sina texter när vi läste högt för dem. Detta gjorde vi för att få en 

gemensam start och för att försäkrade oss om att alla elever skulle få höra berättelsen. Om 

eleverna från början läste texten enskilt är det många elever som har svårt att koncentrera sig på 
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uppgiften. Om undersökningen skulle göras om idag skulle eleverna själva få läsa igenom 

texten, detta för att få en större spridning på svaren och för att se hur eleverna läser denna typ av 

text. 

 

Hur förstod du texten? 

Av de 30 eleverna ansåg 22 att de förstod texten mycket bra, 7 ganska bra och 1 ganska lite. 

Denna fråga tillsammans med fråga 7 är kärnpunkten i vår undersökning. Med avseende på hur 

tolkningen av resultatet blev på fråga 7 borde fler elever än 1 svarat att de förstod ganska lite av 

texten. Eleverna förstod texten men hade svårt för att tolka och översätta den till rimligt 

budskap. Denna fråga har klar anknytning till fråga 7 varför den är svår att specificera. Under 

tolkningen på fråga 7 finns mer om detta. 

 

Hur tyckte du texten var? 

Denna fråga gav lite mer varierande svar. Texten tilltalade dock de flesta eleverna i denna ålder. 

Detta kan ha att göra med att texten handlade om djur som hamnade i en nödsituation. När 

texten läses högt har det också betydelse hur insatt och väl förberedd personen är som läser 

texten för hur eleverna uppfattar den. Om eleverna däremot läser texten enskilt är det endast de 

själva som upplevt texten och detta skulle antagligen ge ännu större spridning på svaren. 

 

Varifrån tror du att texten är hämtad? 

Av de 30 eleverna svarade 13 att texten var hämtad från en bok. Hur skall detta tolkas? Vi tolkar 

det som att dessa elever egentligen inte vet varifrån texten är hämtad, de hade då preciserat från 

vilken bok. Vi borde istället ha ställt frågan: Vilken bok tror du texten är hämtad ifrån? Tyvärr 

var det en elev som viskade: ”Kan man skriva Barnens Bibel?” Kanske någon annan elev hörde 

detta. Man måste dock ha med detta i beräkningen när undersökningar genomfors med barn i 

stor grupp. 

 

Hur tyckte du herden handlade? 

Av de 30 eleverna svarade 29 att herden handlade positivt. En elev skrev att herden var tråkig. 

Eleverna skrev endast ett fåtal ord som svar på denna fråga. 10 av 30 elever skrev att herden 

handlade ”bra” och det är svårt att tolka vad eleverna menar med detta, kanske är det någonting 

som bara skrivs utan större eftertanke vilket gör det svårt att veta vad som egentligen döljer sig 

bakom svaret. 
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Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig! 

Av de 30 elever som besvarade enkäten har vi bedömt att 5 elever tillhör kategori A vilka vi 

anser ej har försökt att förstå, översatt eller tolkat texten. 2 av dessa elever har inte ens försökt 

att klara av uppgiften utan endast svarat med ”vad tycker du?”. Vi såg elevernas svar men ville 

ej poängtera detta för dem därför att genom att göra det skulle vi tvinga eleverna att skriva 

något de ej ville. 

 

15 elever tillhör kategori B som vi anser förstått texten bokstavligt men ej tolkat eller översatt 

den till rimligt budskap. I undersökningen till lärarna framgick det att de tror att eleverna 

uppfattar dessa texter som saga och historia. Eleverna är inte vana att analysera och försöka 

förstå vad som döljer sig bakom texten utan endast förstå den bokstavligt. Detta bygger vi på att 

så många elever endast tolkat texten bokstavligt ex: ”den berättar om ett lamm som sprang 

bort”. 

 

8 elever tillhör kategori C som vi anser förstått och tolkat texten men inte översatt den till ett 

rimligt budskap. Dessa elever har förstått frågan vi ställde och försökt att se budskapet i texten 

men ej lyckats riktigt med detta. 

 

2 elever tillhör kategori D som vi anser har förstått och tolkat texten och att översatt den till ett 

rimligt budskap. Trots valet av bibelberättelse, där budskapet för oss, framträdde tydligt var det 

inte fler än 2 elever som kunde översätta den till ett rimligt budskap. Vi hade förväntat oss att 

några fler elever sett att texten innehöll ett budskap. Detta tyder på att eleverna läser texter 

bokstavligt men ej med analyserande ögon. 

 

Beskrivning och arbetsgång av enkät till eleverna i årskurs 6 

 

Den andra klassen som besvarade enkäten var en årskurs 6. Dessa elever var kända för 

Elisabeth Johansson och hon för dem. Vi tog en klass för undersökningen som hon träffat 

tidigare bara för att det kan ligga mer i elevernas intresse att lägga ner mer arbete på uppgiften 

om de känner personen/personerna ifråga som vill ha uppgifterna. Innan vi genomförde 

undersökningen frågade vi klassläraren om det gick bra om vi fick komma in i klassen och bryta 

deras lektion, det var inget problem. För att få enkäterna besvarade gjorde vi undersökningen då 

vi visste att hela klassen var samlad. Klassen består av 30 elever och alla var närvarande vid 
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undersökningen. Klassläraren var med hela tiden men höll sig i bakgrunden och kommenterade 

inget. 

 

Vi presenterade oss själva och berättade om specialarbetet vi skulle göra och att det behövdes 

en klass för undersökningen. Vad arbetet rörde för ämne berättade vi inte om för eleverna innan 

de svarat på frågorna, men när enkäten besvarats talade vi om syftet med undersökningen. Vi 

informerade även om att de fick vara anonyma men att de fick skriva sin namnteckning om de 

ville. För att lättare kunna förstå resonemanget i enkäten hänvisas till bilaga 2. Undersökningen 

började med att vi delade ut bilaga 2 och 3. Vi läste texten ”Den gode herden” för eleverna och 

sedan fick de besvara frågorna enskilt. Efter bilaga 3 var klar fick de räcka upp handen som 

tecken på att de var klara med uppgiften. Vi samlade in de färdiga bilagorna samtidigt som vi 

delade ut bilaga 4. Insamlande av bilaga 3 vid utdelandet av bilaga 4 var för att eleverna inte 

skulle ha möjlighet att ändra sitt svar på fråga 3. Detta för att det är en intressant koppling dessa 

frågor emellan. Vi var närvarande under hela undersökningen, så att eleverna kunde fråga oss 

om det var något som var oklart för dem. Vi hade fått ett lektionspass till förfogande men 

undersökningen tog endast 20 minuter. 

 

Resultat av enkät i årskurs 6 

 

Resultatet vi fick fram av undersökningen kommer här att redovisas med de 7 frågorna från 

enkäten i turordning med en sammanfattning av resultatet under respektive fråga. Vi vill 

poängtera att vi gjort en subjektiv bedömning på fråga 7 eftersom vi gjort de fyra olika 

bedömningskategorierna och utifrån dessa tolkat elevernas resultat. Vi har dock valt att 

presentera några resultat som passar in i de olika kategorierna därför att vi vill ha fråga 7 som 

resultat för att ge ett heltäckande resultatmaterial. 

 

Känner du igen texten från något tidigare sammanhang? 

Av de 30 eleverna svarade 3 att de hört berättelsen i ett tidigare sammanhang medan 27 elever 

inte kände igen texten. 

 

Hur var texten att läsa? 

16 av 30 tyckte att texten var mycket lätt att läsa. 

14 av 30 tyckte att texten var lätt att läsa. 

Ingen elev tyckte att texten var ganska eller mycket svår att läsa. 
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Hur förstod du texten? 

25 av 30 förstod texten mycket bra. 

5 av 30 förstod texten ganska bra. 

Ingen elev ansåg sig förstå texten ganska eller mycket lite. 

 

Hur tyckte du texten var? 

Ingen elev tyckte att texten var mycket spännande. 

10 av 30 tyckte att texten var ganska spännande. 

18 av 30 tyckte att texten var ganska tråkig. 

2 av 30 tyckte att texten var mycket tråkig. 

 

Varifrån tror du att texten är hämtad? 

14 av 30 trodde att texten var hämtad ur en bok, ej preciserat vilken. 

5 av 30 trodde att texten var hämtad ur Bibeln. 

11 av 30 visste ej var texten var hämtad ifrån. 

 

Hur tyckte du att herden handlade? 

Några exempel på vad eleverna svarat på denna fråga: 

”mycket bra” 

”rätt” 

”handlade inte riktigt rätt han var för snäll” 

”handlade efter hjärtat inte efter orken” 

”vet inte” 

 

Vad tror du texten vill säga dig? 

Resultatet på denna fråga bygger på våra egna tolkningar och att vara objektiv är därför 

omöjligt. Elevernas svar har vi delat in i 4 olika bedömningskategorier. I denna resultatdel 

väljer vi därför att endast ge exempel på berättelser som vi tycker hör hemma i de olika 

kategorierna. 

 

Av de 30 berättelser som undersökningen omfattar har vi bedömt att: 

 

Ingen elev tillhör kategori A som vi inte anser förstått, översatt eller tolkat texten. 
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21 elever tillhör kategori B som vi anser förstått texten men inte översatt och tolkat den 

bokstavligt. 

Exempel på hur en elev skrivit: 

”Det handlade om ett lamm som hette Ulli. En dag så rymde Ulli. Herden började leta överallt. 

Och han ropade på Ulli. Till slut så hittade han Ulli i skogen.” 

 

5 elever tillhör kategori C som vi anser förstått och kunnat tolka texten men ej översatt till 

rimligt budskap. 

Exempel på hur en elev skrivit: 

”Att man aldrig ska springa bort från någon annan. Man ska lyda den som tar hand om en. Man 

ska lyssna. Man ska ta åt sig vad andra säger.” 

 

4 elever tillhör kategori D som vi anser förstått och tolkat texten och översatt den till rimligt 

budskap. 

Exempel på hur en elev skrivit: 

”Att man ska bry sig om varandra och inte bara tänka på sig själv.” 

 

Tolkning av enkät i årskurs 6 

 

Vi kommer här att koncentrera oss på att tolka frågorna enskilt. 

 

Känner du igen texten från något tidigare sammanhang? 

Av de 30 eleverna kände endast 3 igen texten från ett tidigare sammanhang. Detta var inte ett 

svar vi väntat oss. Vi anser att denna bibelberättelse är vanligt förekommande och därför trodde 

vi att fler elever skulle ha hört och känt igen texten. Under de sex år eleverna gått i skolan borde 

de någon gång ha kommit i kontakt med denna text. 

 

Hur var texten att läsa? 

Denna fråga har vi medvetet valt att konstruera på detta vis trots att eleverna blev ombedda att 

följa med i sina texter när den lästes högt. Eleverna hade sedan möjlighet att själva läsa igenom 

texten. Hade eleverna själva läst texten tror vi spridningen på svaren blivit större. Berättelsen 

var tagen ur Barnens Bibel med tanke på att eleverna skulle ha lätt att förstå och läsa texten och 

att den är riktad till elever i dessa åldrar. 
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Hur förstod du texten? 

Det visade sig att 25 av 30 elever ansåg sig förstå texten mycket bra. De resterande 5 eleverna 

förstod texten ganska bra. Vi anser att eleverna förstod texten bokstavligt men förstod ej 

budskapet texten ville ge. Det visas tydligt under fråga 7 som har en koppling till denna fråga 

läs mer om det under fråga 7. 

 

Hur tyckte du texten var? 

Det var 18 av 30 elever som tyckte att texten var ganska tråkig och 2 av 30 mycket tråkig. Detta 

tyder på att denna text inte tilltalade eleverna i årskurs 6. Kan det vara för att det är en text som 

läses i skolan eller beror det på att textens innehåll var för torftigt? 

 

Varifrån tror du texten är hämtad? 

Det var 11 elever av 30 som inte visste var texten var hämtad ifrån. Vi drar slutsatsen att även de 

elever som nämnt att texten är tagen ur en bok egentligen inte vet var texten är hämtad ifrån. Det 

var 5 elever som trodde att texten var hämtad ur Bibeln. Detta är en osäker siffra, det kunde vara 

lägre för två elever pratade högt om frågan och då kan det ha varit någon som hört och dragit 

slutsatsen att detta var svaret på frågan. 

 

Hur tyckte du herden handlade? 

Övervägande elever tyckte att herden handlade rätt och att han var mycket bra. Det var mycket 

positiva svar som eleverna formulerat om herden. Dessa svar hade vi också hoppats på. 

 

Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig! 

Trots vårt medvetna val av berättelse kunde inte många elever tolka och förstå vad texten ville 

säga. Alla elever hade en bokstavlig läsförståelse. Detta var ett väntat resultat. Under kategori B 

placerades det största antalet elever, 21 av 30, som förstått texten men inte översatt och tolkat 

den bokstavligt. Under kategori C och D var det en jämn fördelning, 5 respektive 4 elever. Detta 

resultat kan bero på elevernas ovana att läsa bibeltexter som även medför att de får svårt att 

placera en bibeltexts ursprung. Texten hade kännetecken av en bibeltext genom herden och 

fåret. 

 

En annan faktor kan vara att elevernas ovana i att läsa texter med analyserande ögon. Detta 

behöver inte bara gälla bibeltexter utan även andra texter eleverna kommer i kontakt med. 
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Slutsatser och jämförelser av enkäterna i årskurs 4 och 6 

 

Ett gemensamt drag var att antalet elever som kunde och som inte visste var texten var hämtad 

ifrån var i stort sett lika i de bägge årskurserna. Samma påstående kan göras om eleverna som 

kände igen texten från ett tidigare sammanhang. De elever som visste textens ursprung och de 

som kände till berättelsen sedan tidigare är samma elever. Vad kan det bero på att så många 

elever inte hade kunskap inom området? Ingen av klasserna hade haft religionsundervisning 

denna termin, att då göra en koppling till bibelberättelser kan vara långsökt. Eleverna kanske 

inte tänkte efter tillräckligt på frågorna. Båda klasserna hade lika inställning till hur herden 

handlade. De tyckte att han var en god människa. Detta kan tyda på att eleverna har en sund 

uppfattning om vad som är rätt och fel. Denna berättelse tilltalade eleverna i årskurs 4. Detta 

kan bero på att texten handlade om djur i nöd och elever i denna ålder är starkt engagerade i 

djurens värld. För årskurs 6 var handlingen i berättelsen kanske för tam för att tilltala eleverna. 

 

På uppgiften vad de tror texten vill säga dig skrev de äldre eleverna längre och mer utförliga 

svar och alla hade en bokstavlig förståelse av texten. Eleverna i årskurs 4 skrev endast få och 

korta meningar och där fanns det elever som inte klarade av den bokstavliga tolkningen av 

texten. De båda klasserna hade inga märkbara skillnader i undersökningen. 

 

Hur man kan använda bibelberättelser, etik och moralfrågor i undervis-

ningen 

 

När man arbetar med frågor inom religionen sådana som handlar om etik och moral, kan man 

göra detta utifrån de bibliska berättelserna eftersom dessa historier har detta klart definierat 

budskap. Eftersom religion är ett stort och i många avseende ett svårt ämne och som påverkar 

hela vår kultur och uppväxt, vare sig vi vill det eller inte, bör läraren ha goda kunskaper om 

detta ämne. 

 

För att använda de bibliska berättelserna som utgångspunkt för de etik- och moralfrågor som 

finns bör man klar linje i sin undervisning. Annars händer det nog lätt att man använder dessa 

berättelser som historia och på så sätt inte berör de etik och moralfrågor som finns i dessa. Om 

en historia som Den Gode Herden används för att ge en syn på hur dagens samhälle kan vara 
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bör man börja med det historiska och därefter fråga eleverna om vi kan lära oss något utifrån 

detta. 

 

Berättelserna kan vara en bra utgångspunkt om ett känsligt ämne ska behandlas, detta tack vare 

att texterna inte berör någon personligt utan istället berättas neutralt, vilket i sin tur medför att 

ingen behöver känna sig träffad av ämnet. Genom att diskutera det ämne eller fråga som berörs 

i texten kommer man ofta fram till att dessa ämnen och frågor även är aktuella idag. 

 

Varför just bibelberättelser för detta? 

Detta därför att dessa har att göra med vår religiösa bakgrund. Skulle man istället använda 

fabler som utgångspunkt, som ofta just tar upp moral och etik frågor, försvinner den religi-

onshistoriska kopplingen och det kulturarv som vi idag har. Genom att använda bibelberättelser 

kan man få eleverna att se kopplingen i en berättelse och att det finns en underton och mening 

med de frågor om etik och moral som finns. 

 

Eftersom, som tidigare påpekats, religion kan vara ett svårt ämne bör undervisningen först ske i 

mindre grupper och sedan efter hand som eleverna blir säkrare på ämnet övergå i större grupp 

för diskussion om olika situationer och händelser. Genom att låta eleverna dramatisera en del 

olika berättelser kan de få nya infallsvinklar om de frågor som finns i dagens samhälle. Hämtas 

texterna ifrån Barnens Bibel är de skrivna i en enkel form och på så sätt lättare för dem att 

återberätta. 
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Bilaga 1. Introduktionsbrev 

 

Gävle 920922 

Hej 

 

Nu kanske du tänker som så att det här har jag varken lust eller tid med, men jag ber dig om 

hjälp för mitt specialarbete. Jag som har satt ihop den här enkäten heter Elisabet Johansson och 

går sista terminen på grundskolelärarlinjen här i Gävle. 

 

Vad jag behöver är information från lärare som arbetar ute på fältet. Frågorna som du blir 

ombedd att svara på berör religionsundervisningen. Det kommer inte att bli den enskildes svar 

utan en sammanställning av allt material som jag får in. 

 

Jag är mycket tacksam för er hjälp så att jag kan genomföra mitt arbete. Oklarheter eller något 

annat så är det bara att kontakta mig. Mitt telefonnr. är 026-653558. 

 

1. Använder du bibelberättelser i din religionsundervisning? 

2. I vilken form tar du upp det? ex bibeln, barnens bibel, läroböckerna mm 

3. Nämn ex på vad ni tar upp? ex Moses, skapelseberättelsen mm 

4. Vilka motiv har du för dessa berättelser? 

5. Hur bearbetar du dessa berättelser? ge ex 

6. Hur anser du att barnen uppfattar bibelberättelserna? saga fakta historia mm 

7. Gör du någon koll på om barnen har tagit till sig informationen? ex 

8. På vilket stadium arbetar du? 

 

TACK FÖR HJÄLPEN 

 

 24



 

Bilaga 2. Den gode herden 

 

Det var en gång ett litet lamm som hette Ulli. Ulli bodde i ett fårahus tillsammans med många 

andra får. Tillsammans var de hundra stycken. Dörren till fårahuset hölls stängd hela natten. Då 

sov alla fåren på den mjuka halmen. 

 

På morgonen vaknade de av att herden öppnade dörren så att solen lyste in. ”Kom, Svarten! 

Hitåt, Vitlock!” ropade han. Han hade namn på dem allihop. Alla fåren kände den gode herden, 

och när de hörde hans röst följde de honom. 

 

Han ledde dem ut på ängarna och de höll sig tätt tillsammans bakom honom Det var herden som 

visade vart de skulle gå, och alla fåren vandrade efter honom. Ibland var stigen smal och brant 

och farlig, men fåren höll sig nära herden och då gick allting bra. De gick aldrig vilse, för 

herden visste precis var de skulle gå. Så småningom kom de alltid fram till en fin betesmark. 

 

Den här dagen hade herden tagit dem till en underbar äng med härligt grönt gräs. Fåren kunde 

äta så mycket de ville, men de fick inte gå därifrån. Om någon gick iväg brukade herden ropa 

det fåret tillbaka, för han tog väl hand om dem. 

 

Nu såg herden att Ulli hade vandrat iväg en bit bort från de andra. Och där lurade en varg i 

buskarna som ville äta upp Ulli om han bara kunde! Lyckligtvis hann herden springa dit och 

jaga iväg vargen med sin käpp. ”Nu håller du dig till mig, eller hur, Ulli”, sade herden till 

lammet. ”Hos mig är du säker.” 

 

Men Ulli var ett oförståndigt litet lamm, som inte ville lyda. Han glömde snart bort vargen och 

tänkte: ”Jag kan faktiskt ta vara på mig själv. Jag är stor nog, så det så!” Och så skuttade Ulli 

bort från de andra igen. 

 

Ulli tänkte inte alls på de andra fåren i flocken, när han gick sin väg. Han kom längre och längre 

bort från den gode herden. Och plötsligt var det kväll och mörkt. Då var det inte roligt längre. 

Ulli ville vända tillbaka. Men var fanns alla de andra? Hur han än bräkte och bräkte, fick han 

inget svar. Nu blev lilla Ulli rädd. Han var alldeles ensam på de stora mörka ängarna. Och den 

gode herden var borta. 
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Å, vad han ångrade sig! ”Om jag ändå hade hållit mig till den gode herden”, tänkte han. Han 

fortsatte att leta i mörkret, men han såg nästan ingenting. Runtomkring honom fanns vassa 

klippor och branta stup. Och plötsligt föll han ner i ett stort hål! Han bräkte och ropade, men 

ingen hörde honom. Till råga på allt hade han skadat foten när han ramlade, så han kunde inte 

ens stå. ”Hjälp! Snälla, kom och hjälp mig!” ropade han, men han var så långt borta, så ingen 

kunde höra honom. 

 

Stackars, stackars Ulli. Skulle han aldrig mer få se den gode herden? Under tiden hade den gode 

herden kommit hem. Han stod vid dörren till fårahuset och såg hjorden gå in. Varje kväll 

räknade han fåren när de gick genom dörren. Och nu märkte han att Ulli fattades! 

 

Den gode herden blev ledsen, för han älskade sitt olydiga lilla lamm. Visst var han trött efter 

den långa arbetsdagen ute på ängarna, men han gick inte hem för att vila. Istället gav han sig 

genast iväg ut på fälten igen för att leta efter det förlorade fåret. 

 

Han gick och han gick, och hela tiden ropade han: ”Ulli!” Till slut hörde han något. Han sprang 

dit där ljudet hördes, och där fann han sitt lilla bortsprungna lamm. 

 

Då blev han så glad! Han lyfte upp lilla Ulli i sina starka armar och bar hem honom i mörkret. 

Där låg Ulli och tänkte. Han tänkte så här: ”Nu är jag trygg. Den gode herden tar hand om mig. 

Jag ska aldrig mer springa bort. Aldrig mer! Och jag ska alltid följa hans röst.” Och så borrade 

han sitt huvud i herdens varma famn för att visa hur mycket han tyckte om honom. Så var de då 

hemma vid fårahuset igen. Där lade herden Ulli på den mjuka halmen och gav honom vatten att 

dricka. Han skötte om såret på Ullis fot, och när han var säker på att allt var som det skulle, då 

först gick han själv in och lade sig att sova. Nu kunde han sova gott, för han hade hittat sitt 

förlorade får. 
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Bilaga 3. Frågor till ”Den gode herden” 

 

1. Känner du igen texten från något tidigare sammanhang? 

 ja nej 

 

2. Hur var texten att läsa? 

mycket lätt 

ganska lätt 

ganska svår 

mycket svår 

 

3. Hur förstod du texten? 

mycket bra 

ganska bra 

ganska lite 

mycket lite 

 

4. Hur tyckte du texten var? 

mycket spännande 

ganska spännande 

ganska tråkig 

mycket tråkig 

 

5. Varifrån tror du att texten är hämtad? 

 

 

6. Hur tycker du att herden handlade? 
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Bilaga 4. Uppsatsfråga till ”Den gode herden” 

 

7. Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig? 
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Bakgrund och syfte med arbetet


Inom skolans värld sker förändringar som vi måste iaktta, dessa förändringar medför positiva såväl som negativa inslag inom skolan. För att få ett helhetsperspektiv på detta bör vi se på gårdagens och dagens undervisning samt försöka tolka hur morgondagens undervisning blir för att kunna göra en rättvis bedömning av förändringarna.


Vi har intresserat oss för religionskunskapen. Gårdagens undervisning som gällde för religionen är ur dagens synvinkel förlegad. Detta innebar att man utgick från Bibeln som lärobok. Etik- och moralfrågor diskuterades inte i lika stor utsträckning som idag. Vi tycker att det är bra att etik- och moralfrågor behandlas på skolorna för med tanke på dagens samhälle med ökad invandring, motsättningar och missförstånd mellan folkgrupper måste alla, inte bara skolan, ta ett ökat ansvar för varandra. Därför behövs det att man diskuterar religion för att försöka ge eleverna djupare förståelse för olika kulturer. Vi måste försöka ge eleverna insikt om att människor har olika funderingar, värderingar och åsikter och utifrån detta försöka bygga en förståelse för andra kulturers religion, seder och bruk.


Vi tycker att under vår lärarutbildning på Högskolan Gävle/Sandviken har vi fått för lite undervisning i religion men detta har dock väckt ett senare intresse för att se närmare på delar av ämnet. Under vår praktik har vi fått tillfällen att se religionsundervisning av den mest skiftande karaktär. Vi har då reagerat på att religionsundervisningen som berör bibelberättelser hade lika utformning lektion efter lektion. Ett intresse väcktes att se på hur undervisningen bedrevs av lärare. Även för att se om det var en ren tillfällighet för oss att vi kom till just dessa praktikskolor. Undervisningen har inte ändrats på de senaste tjugo åren då vanligaste av undervisning var att eleverna fick höra en biblisk berättelse som de sedan fick återberätta och rita en bild till. Kan inte religionsundervisningen göras lite mer varierande? Denna undervisning tror vi inte ger någon djupare förståelse, utan endast ytkunskaper. Elevernas motivation för denna typ av undervisning gjorde att de tappade intresse för religionsämnet.


Vi ville se om elever kan finna poängen i bibelberättelser som bygger på etik och moral. Kan elever se etik och moral i dessa berättelser? Hur kan man göra för att få dem att förstå detta? Vad kan man göra för att väva samman etik-, livs- och trosfrågor och få en naturlig koppling mellan dessa frågor? Vi vill se hur lärarna undervisar och hur de tror att eleverna uppfattar, förstår och tolkar dessa berättelser. Vi ville också se om man kunde väva samman bibelberättelserna med etik- och moralfrågorna.


I vår undersökning ville vi bl.a. se och förstå:


· hur lärare praktiskt bland elever arbetar med religionsundervisning och med inriktning mot bibelberättelser


· hur de presenterar och berättar händelserna för eleverna


· vilka motiv de har för undervisningen


· hur eleverna uppfattade undervisningen och innebörden i berättelserna


· hur man kan väva samman bibelberättelserna med etik- och moralfrågorna


Uppläggning av arbetet


Hur bedrivs religionsundervisningen på skolorna idag? Hur tolkas och förstås religionsundervisningen av eleverna? Kan man arbeta med bibelberättelser, etik- och moralfrågor inom samma arbetsmoment?


För att få svar på de två första frågorna tillfrågades lärare och elever inom Gävle Kommun för att besvara två enkäter. Dessa ligger som grund för detta arbete. För att få svar på hur lärarna bedriver sin religionsundervisning beslöt jag, Elisabet Johansson, mig för att göra en enkätundersökning som riktades till lärare. Denna enkät utformade och genomförde jag ensam, dock gjordes bearbetningen och tolkningen av enkäten tillsammans av Elisabet Johanson och Sofia Löfberg.


För att få svar på hur eleverna tolkar och förstår religionsundervisningen gjorde vi en enkät som riktades till elever i årskurs 4 och årskurs 6. För undersökningen begränsade vi oss till det område inom religionen som omfattar förståelsen av bibelberättelser. Denna enkät har vi tillsammans formulerat, genomfört, bearbetat och tolkat. Vi ville titta på om bibelberättelser, etik- och moralfrågor kunde bindas samman till en helhetssyn och hur man i sådant fall kan gå tillväga med detta.


Uppläggning av enkät till lärarna


Hur arbetar lärarna med bibelberättelserna i sin religionsundervisning? Vilka motiv har de för att använda sig av dessa berättelser?


För att få svar på dessa frågor gjordes en enkät som riktades till lärare. Enkäten bestod av åtta frågor vars syfte var att ta reda på hur lärare arbetar med religionsundervisningen och då med tyngdpunkt på bibelberättelser, vilka motiv de har för att använda sig av dessa berättelser och hur de tror att eleverna uppfattar dem.


Enkäten delades ut på tre låg- och mellanstadieskolor i Gävle Kommun, dessa finns på två rektorsområden. Av dessa tre skolor var två bekanta sedan tidigare. Enkäterna lades i lärarnas personliga fack på en av skolorna. På de resterande skolorna hjälpte två andra lärare till att dela ut enkäterna som lades i lärarnas personliga fack på deras respektive skola. Under denna undersökningsperiod fanns ingen kontinuerlig kontakt med dessa lärare. Tiden att besvara enkäten låg mellan 1-2 veckor. Enkäterna hämtades personligen på två av skolorna, på den tredje skolan samlades de in av samma lärare som delat ut dem.


Resultat av enkät till lärarna


Resultatet av undersökningen kommer här att redovisas mes se åtta frågorna från enkäten i turordning och med en sammanfattning av resultatet under respektive fråga. Vi vill påpeka att lärarna nämnt fler svarsalternativ på frågorna. Detta resulterar i att summan av vänstra kolumnen överstiger 20, vilket var antalet lärare som ingick i undersökningen. För att lättare kunna förstå resonemanget i enkäten hänvisas till bilaga 1. Av de 36 enkäter som delades ut besvarades 20 stycken, dessa 20 var underlaget för vårt arbete.


Använder du bibelberättelser i din religionsundervisning?


På denna fråga svarade alla lärare att de använder bibelberättelser i sin religionsundervisning. Av de tillfrågade svarade två mellanstadielärare att de använder sig av bibelberättelser i årskurs 4.


I vilken form tar du upp det? ex. Bibeln, Barnens Bibel, läroböckerna m.m.


2
av 20 avstod att svara.


15 av 20 använde sig av läromedel i någon form. Det vanligaste läromedlet är Barnens Bibel som hälften av lärarna använder sig av. Exempel på andra läromedel som används i undervisningen är: bilderböcker, diabilder och film men att detta inte används i samma utsträckning. Av de tillfrågade uppgav 5 av 20 att de återberättar dessa texter fritt för eleverna.


Nämn ex. på vad ni tar upp ex. Moses, skapelseberättelsen m.m.


3
av 20 avstod att svara.


6 av 20 tar upp Skapelseberättelsen och Moses liv.


9 av 20 tar upp Jesu liv men ej preciserat i vilken omfattning.


9 av 20 använder sig av Gamla Testamentet med preciserat innehåll.


3 av 20 använder sig av Gamla Testamentet men ej preciserat vilka texter.


2
av 20 använder sig av både Gamla och Nya Testamentet men ej preciserat vilka text


Vilka motiv har du för dessa berättelser?


3
av 20 avstod att svara.


2 av 20 svarade endast Lgr-80.


Några exempel på vad lärarna svarat på denna fråga är:


”religionshistoriskt perspektiv”

”förstå mycket i vårt samhälle”

”kristendomens grunder”

”insikt om olika religioner och andra synsätt”

”allmänbildning”

Hur bearbetar du dessa berättelser? ge ex.


1 av 20 avstod att svara.


Några exempel på vad lärarna svarat på denna fråga är:


”eleverna ritar och skriver i sin egen religionsbok”

”muntliga samtal”

”bildkarta med hänvisning till bibelstället”

”vad vi fått genom budorden”

”vad vi har gemensamt med andra religioner och jämföra med vår tid”

Hur anser du att barnen uppfattar bibelberättelserna? saga, fakta, historia m.m.


3 av 20 avstod att svara.


2 av 20 tror att eleverna uppfattar detta endast som historia.


3 av 20 tror att detta endast är saga för eleverna.


6 av 20 tror att eleverna uppfattar detta som saga men även som historia.


2 av 20 tror att eleverna uppfattar detta som saga i lägre åldrar men som historia i de högre årskurserna.


4 av 20 tror att detta är en blandning av de olika alternativen som angavs i frågan.


3 av 20 poängterar att lärarens framställning och hemmets inställning till religionen har stor betydelse för hur eleverna uppfattar berättelserna.


Gör du någon koll på om barnen har tagit till sig informationen? ex.


4 av 20 avstod att svara.


3 av 20 har muntliga och skriftliga frågor.


9 av 20 använder sig av samtal i någon form.


2 av 20 använder sig av bilduppgifter.


1 av 20 anser att förståelsen visar sig under arbetets gång.


5
av 20 använder sig inte av någon kontroll.


Vilket stadium arbetar du på?


12 lärare arbetar på lågstadiet.


8 lärare arbetar på mellanstadiet.

Som sammanfattning vill vi ge en bild på hur religionsundervisningen vanligtvis bedrivs på skolorna idag. Lärarna använder sig av bibelberättelser i religionsundervisningen. Det som oftast tas upp är berättelser ur Gamla Testamentet och hur Jesus levde. Lärarna vill genom dessa berättelser ge eleverna ett religionshistoriskt perspektiv.


Berättelserna läses högt ur Barnens Bibel och eleverna får sedan i sina religionsböcker återberätta dessa texter och rita en bild som stämmer överens med texten. När detta är färdigt samtalar klassen kring texten. Genom dessa samtal får lärarna en uppfattning om hur eleverna uppfattade texterna och om de ser detta som en saga eller som historia.


Tolkning av enkät till lärarna


Detta var en enkel undersökningsform men tyvärr var det många lärare som avstod från att besvara enkäten. Av de 36 exemplar som delades ut fick vi tillbaka 20. Några av anledningarna till att enkäterna ej besvarades var: ”vill inte svara, glömt bort, inte haft religionsundervisning på många år …”, eller var det så att inget intresse fanns att besvara den. Klasslärare ”överlåter” religionsundervisningen till andra lärare, vad kan det bero på? Om läraren har djup kunskap inom ämnet religion kan det medföra att hon/han bättre kan göra jämförelser mellan olika kulturer och förklara för eleverna att människor inom olika religioner har skilda seder och bruk.


Om vi någon gång i framtiden skall göra en liknande undersökning och få ett mer omfattande arbetsmaterial, måste det delas ut till fler personer, och vi skulle personligen åka ut till respektive skola med enkäten och vid ett tillfälle då lärarna är samlade presentera oss själva, vårt material, och vilket syfte vi har med undersökningen. Lärarna skulle ges ett datum med en rimlig tidsmarginal för att besvara enkäten och vi skulle sedan hämta in dessa. Lärarna skulle då i lugn och ro få en chans att besvara enkäten. Vi tror de skulle ha lagt ner mer arbete och eftertanke på att besvara frågorna genom att vi som gjort enkäten inte blir lika anonyma. Vi skulle även vid presentationen erbjuda lärarkollegiet ett exemplar av den färdiga undersökningen.


Denna typ av enkät som tillåter helt öppna svar blir mer intressanta att läsa. Spridningen och variationerna på svaren blir större men de blir också svårare att tolka. Utseendet på enkäten kunde ha justerats genom att lämna större svarsutrymme mellan frågorna eller genom hänvisning att baksidan kunnat användas för svar. Exemplen efter frågorna kan vara styrande för hur lärarna svarar och att de inte tänker igenom frågorna grundligt.

Här följer enkätens åtta frågor med våra tolkningar under respektive fråga.

Använder du bibelberättelser i din religionsundervisning?


I vår undersökning framgick att, av de lärare som undervisar i religion använder sig alla av bibelberättelser i skiftande utsträckning. Detta var det svar vi väntat oss, eftersom Lgr-80 säger att man skall använda sig av bibelberättelser i undervisningen på låg- och mellanstadiet. Två mellanstadielärare använder sig av bibelberättelser endast i årskurs 4. Det framgick inte av svaret vad de använder sig av de resterande åren på mellanstadiet.


I vilken form tar du upp det? ex. Bibeln; Barnens Bibel, läroböcker m.m.


Lärarna utgår i stor utsträckning från bundet material, exempelvis läroböcker och filmer, när de utgår från bibelberättelserna. Endast 1 av 4 berättar med egna ord dessa berättelser. Detta var inte ett svar vi väntat oss, trodde att fler lärare återberättade dessa texter fritt. Om läraren återberättar texterna fritt med lite inlevelse tror vi texten blir mer levande för eleverna. Dessa texter har ett klart budskap och fascinerar ofta elever i dessa åldrar.


Nämn ex. på vad ni tar upp, ex. Moses, skapelseberättelsen m.m.


Svaren på frågan var svårtolkade därför att många lärare använde sig endast av förkortningarna GT och NT, de preciserade ej vad som togs upp ur respektive testamente. Det visades inte i vilken utsträckning de använde berättelserna. Gamla och Nya Testamentet består av många olika böcker, vad är det som tas upp ur dem? Frågan kunde ha omformulerats för att få ett mer detaljerat svar och då har man även fått se hur mycket arbete och tid som lärarna lägger ner på dessa berättelser.


Vilka motiv har du för dessa berättelser?


Motiven till att använda sig av de valda berättelserna skiftade. En del lärare svarade utförligt och klart medan andra endast kortfattat. Detta tyder på att lärare ser olika på religionsundervisningen. Vi vill poängtera att 2 av 20 endast skrev Lgr-80 som motiv för sina berättelser. Är motivet, Lgr-80, besvarat med eftertanke eller är det något man bara skriver för att göra det enkelt för sig? 3 av 20 lärare avstod att svara på frågan. Dessa lärare har dock besvarat frågan: ”Nämn ex. på vad ni tar upp.” men hade inga motiv till varför dessa berättelser valdes.


Hur bearbetar du dessa berättelser?


Tendenserna finns till att samma bearbetning används efter varje berättelse. Ett genomgående drag är att lärarna läser upp en berättelse som eleverna sedan får återberätta antingen skriftligt eller muntligt och rita en illustration till. Får eleverna genom denna bearbetningsform en bestående kunskap som är kopplad till deras verklighet? 5 av 20 väljer att bearbeta berättelserna genom dramatisering. Är detta det traditionella julspelet till för föräldrarna? Påståendet byggs på att vi aldrig hört eller sett något annat som dramatiserats ur Bibeln. Varför utnyttjar inte fler detta? En anledning kan vara att läraren inte har översikt över eleverna när de är utspridda på olika platser. Det kanske inte ges tid för detta i undervisningen. Genom att eleverna får agera en annan roll har de större möjlighet att förstå berättelsen, men dock är tidsperspektivet, något abstrakt vilket vi inte kommer ifrån!


Hur anser du att barnen uppfattar bibelberättelserna? saga, fakta, historia m.m.


3
av 20 lärare poängterar att hemmets inställning och lärarens framställning till religion har stor betydelse för hur eleverna uppfattar bibelberättelserna. I dessa åldrar har eleverna ännu inte mognad för ett ställningstagande i dessa frågor. Detta tror vi också är en viktig faktor för hur eleverna uppfattar berättelserna.


Gör du någon koll om eleverna tagit till sig informationen? ex.


4 av 20 avstod att svar. Detta kan bero på frågans formulering, det borde ha stått undervisning istället för informationen. Hälften av lärarna använder sig av samtal i någon form för att se om eleverna förstått berättelserna. Dessa samtal är en viktig del för att kunna förstå innebörden i texterna och få nya infallsvinklar av andra personer och genom detta utvecklas individuellt och i grupp. Detta ämne är abstrakt och genom diskussion kan elevernas tankar utvecklas och ge dem en bättre förståelse för religion.


Undersökning av elevers förståelse till bibeltext


Kan eleverna förstå bibelberättelser och relatera dem till dagens samhälle? För att få en koppling mellan lärarnas svar på enkäten och hur eleverna uppfattar en bibeltext, om de kan relatera den till dagens samhälle har vi valt att göra en enkät. För detta arbete valde vi två klasser i Gävle Kommun som vi kände sedan tidigare. Dessa två klasser tillhör ej samma rektorsområde.


För vår undersökning valde vi texten ”Den gode herden” som hämtades ur Barnens Bibel. Vi ville inte att eleverna skulle få problem med att läsa och förstå språket i texten varför denna version valdes. Vi tycker att berättelsen är vanligt förekommande i bibliska sammanhang och budskapet i den är tydligt. Det är få huvudpersoner att hålla reda på och berättelsen handlar om djur, vilket ofta engagerar elever i dessa åldrar.


Det väsentliga med denna undersökning var för oss om eleverna kunde hitta poängen i berättelsen och om budskapet är tydligt och aktuellt. Enkäten bestod av tre sidor. På den första sidan hade vi texten ”Den gode herden”. De två resterande sidorna bestod av sju frågor som handlade om berättelsen. På de fyra första frågorna var det svarsalternativ, frågorna 2-4 graderades med en 4-gradig bedömningsskala. De resterande frågorna var formulerade så att eleverna fick svara med egna ord.


Beskrivning och arbetsgång av enkät till eleverna i årskurs 4


Vi ville göra en undersökning om hur eleverna uppfattar en bibelberättelse. Den ena delen av undersökningen genomförde vi i en årskurs 4. Klassen är för Sofia Löfberg känd sedan tidigare, hon har varit hos dem en längre period innan undersökningen. Vi valde en klass som vi kände sedan tidigare för vi tror att eleverna har större förtroende för en person de känner som genomför undersökningen.


Klassen består av 34 elever, vilka är uppdelade på två grupper. De har två hemrum, men samlas ibland för gemensamma genomgångar i något av hemrummen. Vid enskilt arbete är eleverna alltid uppdelade i respektive hemrum. Vi valde att göra undersökningen i två olika omgångar därför att eleverna skulle få sitta på sin vanliga plats, detta för att minska risken att eleverna blir styrda av varandras svar och att de skulle få mer individuell hjälp om så skulle behövas. Vid undersökningstillfallet var den ordinarie läraren närvarande under hela undersökningen men höll sig i bakgrunden och svarade ej på elevernas frågor angående enkäten. Vid undersökningstillfället var 30 av 34 elever närvarande.


Vi började med att presentera vårt arbete och varför vi ville att de skulle besvara dessa frågor, dock berörde vi ej vilket ämne som det skulle frågas på. Vi talade också om att enkäten var anonym, det viktigaste var att de tänkte igenom och besvarade frågorna så ärligt som möjligt. Vi frågade om materialet fick användas för ett arbete på Högskolan och vi fick positivt bemötande från eleverna på detta. För att lättare kunna förstå resonemanget i enkäten hänvisas till bilaga 2. Vi delade ut stencilen med texten på, se bilaga 2, och det första frågeformuläret, se bilaga 3. Vi lade stencilerna ovanpå varandra. Stencilen med texten överst och bad eleverna att inte titta på understa papperet. Läste sedan berättelsen högt för eleverna och bad dem följa med i sina texter. När vi läst berättelsen färdigt fick de ta fram bilaga 3. Gick igenom frågorna tillsammans med klassen och de besvarades sedan individuellt. När eleverna besvarat detta formulär gick vi runt och samlade in dem samtidigt som bilaga 4 delades ut. Anledningen till att vi samlade in pappren var att eleverna inte skulle kunna använda de svar de redan avgivit när sista papperet besvarades. Eleverna fick läsa igenom sista frågan individuellt och besvara den. När de var färdiga gick vi runt och samlade in papperet. Efter detta tackade vi för att de ställt upp för oss och gick in i det andra klassrummet och genomförde på samma sätt undersökningen. Vi hade räknat med att tiden för undersökningen skulle ligga runt 40 minuter men alla ansåg sig färdiga inom 30 minuter.


Resultat av enkät i årskurs 4


Resultatet vi fick fram av undersökningen kommer här att redovisas med de sju frågorna från enkäten i tur och ordning med en sammanfattning av resultatet under respektive fråga. Fråga 7 skiljer sig från de övriga eftersom vi på denna fråga gjort en subjektiv bedömning och denna fråga hör egentligen inte hemma i denna resultatdel men vi har dock valt att presentera några olika svar från de olika bedömningskategorierna för att under denna del kunna ge ett så brett resultat som möjligt.


Känner du igen texten från något tidigare sammanhang?


Av de 30 elever svarade 5 att de hört berättelsen i ett tidigare sammanhang. De 25 resterande eleverna kände inte igen texten.


Hur var texten att läsa?


19 av 30 svarade att texten var mycket lätt att läsa.


11 av 30 svarade att texten var ganska lätt att läsa.


Ingen elev svarade att texten var ganska eller mycket svår att läsa.


Hur förstod du texten?


22 av 30 förstod texten mycket bra.


7 av 30 förstod texten ganska bra.


1
av 30 förstod ganska lite av texten.


Hur tyckte du texten var?


4 av 30 tyckte att texten var mycket spännande.


21 av 30 tyckte att texten var ganska spännande.


3 av 30 tyckte att texten var ganska tråkig.


2 av 30 tyckte att texten var mycket tråkig.


Varifrån tror du texten är hämtad?


13 av 30 trodde att texten var hämtad från en bok, ej preciserat vilken.


6 av 30 trodde att texten var hämtad ur Barnens Bibel.


2 av 30 trodde att texten var hämtad ur Bibeln.


2 av 30 trodde att texten var en djursaga.


1 av 30 trodde att denna text var en liknelse.


1 av 30 trodde att texten var hämtad ur en sagobok.


5 av 30 visste ej vad texten var hämtad ifrån.


Hur tyckte du herden handlade?


Några exempel på vad eleverna svarat på denna fråga är:


”mycket bra”

”klok”

”modig”

”han tänkte på sina får”

”en bra herde som inte bara tänkte på sig själv”

Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig!


Denna fråga skiljer sig avsevärt från de övriga uppgifterna eftersom den tillåter helt öppna svar. Denna uppgift får en subjektiv bedömning eftersom vi själva gjort de fyra bedömningskategorierna och utifrån detta tolkat elevernas svar. Vi väljer därför att i denna resultatdel endast ge exempel på berättelser vi tycker hör hemma i de respektive kategorierna. Av de 30 berättelser som undersökningen omfattar har vi bedömt att:


5 elever tillhör kategori A som vi inte anser har förstått, översatt eller tolkat texten.


Några exempel på hur eleverna skrivit:


”jag vet inte faktiskt”

”ingenting”

”vad tycker du?”

15 elever tillhör kategori B som vi anser vi förstått texten men inte översatt och tolkat den till rimligt budskap.


Några exempel på hur eleverna skrivit:


”texten berättar om att man måste passa fåren”

”den berättar om ett lamm som sprang bort”

8 elever tillhör kategori C som vi anser förstått och kunnat tolka texten men inte översatt den till rimligt budskap.


Några exempel på hur eleverna skrivit:


”att man ska vara lydig och hjälpsam”

”att man ska vara snäll och lydig”

2 elever tillhör kategori D som vi anser förstått och tolkat texten och översatt den till rimligt budskap.


Dessa elever har skrivit:


”att man ska vara hjälpsam och modig och inte ge upp hoppet”

”att man ska vara rädd om det som lever och inte bara tänka på sig själv”

Tolkning av enkät i årskurs 4


Dessa elever har ej haft religionsundervisning i årskurs 4 vilket kan ha betydelse för hur eleverna besvarat frågorna. Detta är en ”pilotundersökning” så eleverna hade ingen förberedelse för uppgiften. De fyra första frågorna bygger på fyra olika svarsalternativ. Vanligtvis brukar man ha fem olika alternativ i denna typ av undersökning men för att slippa detta ”lagom” valde vi att använda oss av fyra alternativ, resultatet på dessa frågor blev lätta att avläsa men svårare att se vad som dolde sig bakom svaren.

Vi kommer här att redovisa de sju frågorna med tolkning under respektive fråga.

Känner du igen texten från något tidigare sammanhang?


Av de 30 elever som svarade på denna fråga hade endast 5 hört berättelsen i ett tidigare sammanhang. Detta var inte det svar vi väntat oss. Vi trodde att fler elever hört denna berättelse tidigare. Detta kan ha att göra med att eleverna ej haft religionsundervisning i årskurs 4 och därför ej var bekanta med denna typ av text. De har dock gått i skolan under 3 år och kanske även på kyrkans barntimmar el.dyl. så detta borde ej ha varit helt främmande text för så många elever.


Hur var texten att läsa?


Av de 30 eleverna ansåg 19 att berättelsen var mycket lätt att läsa och 11 stycken den som ganska lätt. Denna fråga har vi medvetet konstruerat fel eftersom eleverna inte läste berättelsen själva utan endast följde med i sina texter när vi läste högt för dem. Detta gjorde vi för att få en gemensam start och för att försäkrade oss om att alla elever skulle få höra berättelsen. Om eleverna från början läste texten enskilt är det många elever som har svårt att koncentrera sig på uppgiften. Om undersökningen skulle göras om idag skulle eleverna själva få läsa igenom texten, detta för att få en större spridning på svaren och för att se hur eleverna läser denna typ av text.


Hur förstod du texten?


Av de 30 eleverna ansåg 22 att de förstod texten mycket bra, 7 ganska bra och 1 ganska lite. Denna fråga tillsammans med fråga 7 är kärnpunkten i vår undersökning. Med avseende på hur tolkningen av resultatet blev på fråga 7 borde fler elever än 1 svarat att de förstod ganska lite av texten. Eleverna förstod texten men hade svårt för att tolka och översätta den till rimligt budskap. Denna fråga har klar anknytning till fråga 7 varför den är svår att specificera. Under tolkningen på fråga 7 finns mer om detta.


Hur tyckte du texten var?


Denna fråga gav lite mer varierande svar. Texten tilltalade dock de flesta eleverna i denna ålder. Detta kan ha att göra med att texten handlade om djur som hamnade i en nödsituation. När texten läses högt har det också betydelse hur insatt och väl förberedd personen är som läser texten för hur eleverna uppfattar den. Om eleverna däremot läser texten enskilt är det endast de själva som upplevt texten och detta skulle antagligen ge ännu större spridning på svaren.


Varifrån tror du att texten är hämtad?


Av de 30 eleverna svarade 13 att texten var hämtad från en bok. Hur skall detta tolkas? Vi tolkar det som att dessa elever egentligen inte vet varifrån texten är hämtad, de hade då preciserat från vilken bok. Vi borde istället ha ställt frågan: Vilken bok tror du texten är hämtad ifrån? Tyvärr var det en elev som viskade: ”Kan man skriva Barnens Bibel?” Kanske någon annan elev hörde detta. Man måste dock ha med detta i beräkningen när undersökningar genomfors med barn i stor grupp.


Hur tyckte du herden handlade?


Av de 30 eleverna svarade 29 att herden handlade positivt. En elev skrev att herden var tråkig. Eleverna skrev endast ett fåtal ord som svar på denna fråga. 10 av 30 elever skrev att herden handlade ”bra” och det är svårt att tolka vad eleverna menar med detta, kanske är det någonting som bara skrivs utan större eftertanke vilket gör det svårt att veta vad som egentligen döljer sig bakom svaret.


Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig!


Av de 30 elever som besvarade enkäten har vi bedömt att 5 elever tillhör kategori A vilka vi anser ej har försökt att förstå, översatt eller tolkat texten. 2 av dessa elever har inte ens försökt att klara av uppgiften utan endast svarat med ”vad tycker du?”. Vi såg elevernas svar men ville ej poängtera detta för dem därför att genom att göra det skulle vi tvinga eleverna att skriva något de ej ville.


15 elever tillhör kategori B som vi anser förstått texten bokstavligt men ej tolkat eller översatt den till rimligt budskap. I undersökningen till lärarna framgick det att de tror att eleverna uppfattar dessa texter som saga och historia. Eleverna är inte vana att analysera och försöka förstå vad som döljer sig bakom texten utan endast förstå den bokstavligt. Detta bygger vi på att så många elever endast tolkat texten bokstavligt ex: ”den berättar om ett lamm som sprang bort”.


8 elever tillhör kategori C som vi anser förstått och tolkat texten men inte översatt den till ett rimligt budskap. Dessa elever har förstått frågan vi ställde och försökt att se budskapet i texten men ej lyckats riktigt med detta.


2 elever tillhör kategori D som vi anser har förstått och tolkat texten och att översatt den till ett rimligt budskap. Trots valet av bibelberättelse, där budskapet för oss, framträdde tydligt var det inte fler än 2 elever som kunde översätta den till ett rimligt budskap. Vi hade förväntat oss att några fler elever sett att texten innehöll ett budskap. Detta tyder på att eleverna läser texter bokstavligt men ej med analyserande ögon.


Beskrivning och arbetsgång av enkät till eleverna i årskurs 6


Den andra klassen som besvarade enkäten var en årskurs 6. Dessa elever var kända för Elisabeth Johansson och hon för dem. Vi tog en klass för undersökningen som hon träffat tidigare bara för att det kan ligga mer i elevernas intresse att lägga ner mer arbete på uppgiften om de känner personen/personerna ifråga som vill ha uppgifterna. Innan vi genomförde undersökningen frågade vi klassläraren om det gick bra om vi fick komma in i klassen och bryta deras lektion, det var inget problem. För att få enkäterna besvarade gjorde vi undersökningen då vi visste att hela klassen var samlad. Klassen består av 30 elever och alla var närvarande vid undersökningen. Klassläraren var med hela tiden men höll sig i bakgrunden och kommenterade inget.


Vi presenterade oss själva och berättade om specialarbetet vi skulle göra och att det behövdes en klass för undersökningen. Vad arbetet rörde för ämne berättade vi inte om för eleverna innan de svarat på frågorna, men när enkäten besvarats talade vi om syftet med undersökningen. Vi informerade även om att de fick vara anonyma men att de fick skriva sin namnteckning om de ville. För att lättare kunna förstå resonemanget i enkäten hänvisas till bilaga 2. Undersökningen började med att vi delade ut bilaga 2 och 3. Vi läste texten ”Den gode herden” för eleverna och sedan fick de besvara frågorna enskilt. Efter bilaga 3 var klar fick de räcka upp handen som tecken på att de var klara med uppgiften. Vi samlade in de färdiga bilagorna samtidigt som vi delade ut bilaga 4. Insamlande av bilaga 3 vid utdelandet av bilaga 4 var för att eleverna inte skulle ha möjlighet att ändra sitt svar på fråga 3. Detta för att det är en intressant koppling dessa frågor emellan. Vi var närvarande under hela undersökningen, så att eleverna kunde fråga oss om det var något som var oklart för dem. Vi hade fått ett lektionspass till förfogande men undersökningen tog endast 20 minuter.


Resultat av enkät i årskurs 6


Resultatet vi fick fram av undersökningen kommer här att redovisas med de 7 frågorna från enkäten i turordning med en sammanfattning av resultatet under respektive fråga. Vi vill poängtera att vi gjort en subjektiv bedömning på fråga 7 eftersom vi gjort de fyra olika bedömningskategorierna och utifrån dessa tolkat elevernas resultat. Vi har dock valt att presentera några resultat som passar in i de olika kategorierna därför att vi vill ha fråga 7 som resultat för att ge ett heltäckande resultatmaterial.


Känner du igen texten från något tidigare sammanhang?


Av de 30 eleverna svarade 3 att de hört berättelsen i ett tidigare sammanhang medan 27 elever inte kände igen texten.


Hur var texten att läsa?


16 av 30 tyckte att texten var mycket lätt att läsa.


14 av 30 tyckte att texten var lätt att läsa.


Ingen elev tyckte att texten var ganska eller mycket svår att läsa.


Hur förstod du texten?


25 av 30 förstod texten mycket bra.


5 av 30 förstod texten ganska bra.


Ingen elev ansåg sig förstå texten ganska eller mycket lite.


Hur tyckte du texten var?


Ingen elev tyckte att texten var mycket spännande.


10 av 30 tyckte att texten var ganska spännande.


18 av 30 tyckte att texten var ganska tråkig.


2 av 30 tyckte att texten var mycket tråkig.


Varifrån tror du att texten är hämtad?


14 av 30 trodde att texten var hämtad ur en bok, ej preciserat vilken.


5 av 30 trodde att texten var hämtad ur Bibeln.


11 av 30 visste ej var texten var hämtad ifrån.


Hur tyckte du att herden handlade?


Några exempel på vad eleverna svarat på denna fråga:


”mycket bra”

”rätt”

”handlade inte riktigt rätt han var för snäll”

”handlade efter hjärtat inte efter orken”

”vet inte”

Vad tror du texten vill säga dig?


Resultatet på denna fråga bygger på våra egna tolkningar och att vara objektiv är därför omöjligt. Elevernas svar har vi delat in i 4 olika bedömningskategorier. I denna resultatdel väljer vi därför att endast ge exempel på berättelser som vi tycker hör hemma i de olika kategorierna.


Av de 30 berättelser som undersökningen omfattar har vi bedömt att:


Ingen elev tillhör kategori A som vi inte anser förstått, översatt eller tolkat texten.


21 elever tillhör kategori B som vi anser förstått texten men inte översatt och tolkat den bokstavligt.


Exempel på hur en elev skrivit:


”Det handlade om ett lamm som hette Ulli. En dag så rymde Ulli. Herden började leta överallt. Och han ropade på Ulli. Till slut så hittade han Ulli i skogen.”

5 elever tillhör kategori C som vi anser förstått och kunnat tolka texten men ej översatt till rimligt budskap.


Exempel på hur en elev skrivit:


”Att man aldrig ska springa bort från någon annan. Man ska lyda den som tar hand om en. Man ska lyssna. Man ska ta åt sig vad andra säger.”

4 elever tillhör kategori D som vi anser förstått och tolkat texten och översatt den till rimligt budskap.


Exempel på hur en elev skrivit:


”Att man ska bry sig om varandra och inte bara tänka på sig själv.”

Tolkning av enkät i årskurs 6


Vi kommer här att koncentrera oss på att tolka frågorna enskilt.

Känner du igen texten från något tidigare sammanhang?


Av de 30 eleverna kände endast 3 igen texten från ett tidigare sammanhang. Detta var inte ett svar vi väntat oss. Vi anser att denna bibelberättelse är vanligt förekommande och därför trodde vi att fler elever skulle ha hört och känt igen texten. Under de sex år eleverna gått i skolan borde de någon gång ha kommit i kontakt med denna text.


Hur var texten att läsa?


Denna fråga har vi medvetet valt att konstruera på detta vis trots att eleverna blev ombedda att följa med i sina texter när den lästes högt. Eleverna hade sedan möjlighet att själva läsa igenom texten. Hade eleverna själva läst texten tror vi spridningen på svaren blivit större. Berättelsen var tagen ur Barnens Bibel med tanke på att eleverna skulle ha lätt att förstå och läsa texten och att den är riktad till elever i dessa åldrar.


Hur förstod du texten?


Det visade sig att 25 av 30 elever ansåg sig förstå texten mycket bra. De resterande 5 eleverna förstod texten ganska bra. Vi anser att eleverna förstod texten bokstavligt men förstod ej budskapet texten ville ge. Det visas tydligt under fråga 7 som har en koppling till denna fråga läs mer om det under fråga 7.


Hur tyckte du texten var?


Det var 18 av 30 elever som tyckte att texten var ganska tråkig och 2 av 30 mycket tråkig. Detta tyder på att denna text inte tilltalade eleverna i årskurs 6. Kan det vara för att det är en text som läses i skolan eller beror det på att textens innehåll var för torftigt?


Varifrån tror du texten är hämtad?


Det var 11 elever av 30 som inte visste var texten var hämtad ifrån. Vi drar slutsatsen att även de elever som nämnt att texten är tagen ur en bok egentligen inte vet var texten är hämtad ifrån. Det var 5 elever som trodde att texten var hämtad ur Bibeln. Detta är en osäker siffra, det kunde vara lägre för två elever pratade högt om frågan och då kan det ha varit någon som hört och dragit slutsatsen att detta var svaret på frågan.


Hur tyckte du herden handlade?


Övervägande elever tyckte att herden handlade rätt och att han var mycket bra. Det var mycket positiva svar som eleverna formulerat om herden. Dessa svar hade vi också hoppats på.


Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig!


Trots vårt medvetna val av berättelse kunde inte många elever tolka och förstå vad texten ville säga. Alla elever hade en bokstavlig läsförståelse. Detta var ett väntat resultat. Under kategori B placerades det största antalet elever, 21 av 30, som förstått texten men inte översatt och tolkat den bokstavligt. Under kategori C och D var det en jämn fördelning, 5 respektive 4 elever. Detta resultat kan bero på elevernas ovana att läsa bibeltexter som även medför att de får svårt att placera en bibeltexts ursprung. Texten hade kännetecken av en bibeltext genom herden och fåret.

En annan faktor kan vara att elevernas ovana i att läsa texter med analyserande ögon. Detta behöver inte bara gälla bibeltexter utan även andra texter eleverna kommer i kontakt med.


Slutsatser och jämförelser av enkäterna i årskurs 4 och 6


Ett gemensamt drag var att antalet elever som kunde och som inte visste var texten var hämtad ifrån var i stort sett lika i de bägge årskurserna. Samma påstående kan göras om eleverna som kände igen texten från ett tidigare sammanhang. De elever som visste textens ursprung och de som kände till berättelsen sedan tidigare är samma elever. Vad kan det bero på att så många elever inte hade kunskap inom området? Ingen av klasserna hade haft religionsundervisning denna termin, att då göra en koppling till bibelberättelser kan vara långsökt. Eleverna kanske inte tänkte efter tillräckligt på frågorna. Båda klasserna hade lika inställning till hur herden handlade. De tyckte att han var en god människa. Detta kan tyda på att eleverna har en sund uppfattning om vad som är rätt och fel. Denna berättelse tilltalade eleverna i årskurs 4. Detta kan bero på att texten handlade om djur i nöd och elever i denna ålder är starkt engagerade i djurens värld. För årskurs 6 var handlingen i berättelsen kanske för tam för att tilltala eleverna.


På uppgiften vad de tror texten vill säga dig skrev de äldre eleverna längre och mer utförliga svar och alla hade en bokstavlig förståelse av texten. Eleverna i årskurs 4 skrev endast få och korta meningar och där fanns det elever som inte klarade av den bokstavliga tolkningen av texten. De båda klasserna hade inga märkbara skillnader i undersökningen.


Hur man kan använda bibelberättelser, etik och moralfrågor i undervisningen


När man arbetar med frågor inom religionen sådana som handlar om etik och moral, kan man göra detta utifrån de bibliska berättelserna eftersom dessa historier har detta klart definierat budskap. Eftersom religion är ett stort och i många avseende ett svårt ämne och som påverkar hela vår kultur och uppväxt, vare sig vi vill det eller inte, bör läraren ha goda kunskaper om detta ämne.


För att använda de bibliska berättelserna som utgångspunkt för de etik- och moralfrågor som finns bör man klar linje i sin undervisning. Annars händer det nog lätt att man använder dessa berättelser som historia och på så sätt inte berör de etik och moralfrågor som finns i dessa. Om en historia som Den Gode Herden används för att ge en syn på hur dagens samhälle kan vara bör man börja med det historiska och därefter fråga eleverna om vi kan lära oss något utifrån detta.


Berättelserna kan vara en bra utgångspunkt om ett känsligt ämne ska behandlas, detta tack vare att texterna inte berör någon personligt utan istället berättas neutralt, vilket i sin tur medför att ingen behöver känna sig träffad av ämnet. Genom att diskutera det ämne eller fråga som berörs i texten kommer man ofta fram till att dessa ämnen och frågor även är aktuella idag.


Varför just bibelberättelser för detta?


Detta därför att dessa har att göra med vår religiösa bakgrund. Skulle man istället använda fabler som utgångspunkt, som ofta just tar upp moral och etik frågor, försvinner den religionshistoriska kopplingen och det kulturarv som vi idag har. Genom att använda bibelberättelser kan man få eleverna att se kopplingen i en berättelse och att det finns en underton och mening med de frågor om etik och moral som finns.


Eftersom, som tidigare påpekats, religion kan vara ett svårt ämne bör undervisningen först ske i mindre grupper och sedan efter hand som eleverna blir säkrare på ämnet övergå i större grupp för diskussion om olika situationer och händelser. Genom att låta eleverna dramatisera en del olika berättelser kan de få nya infallsvinklar om de frågor som finns i dagens samhälle. Hämtas texterna ifrån Barnens Bibel är de skrivna i en enkel form och på så sätt lättare för dem att återberätta.
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Bilaga 1. Introduktionsbrev


Gävle 920922


Hej


Nu kanske du tänker som så att det här har jag varken lust eller tid med, men jag ber dig om hjälp för mitt specialarbete. Jag som har satt ihop den här enkäten heter Elisabet Johansson och går sista terminen på grundskolelärarlinjen här i Gävle.


Vad jag behöver är information från lärare som arbetar ute på fältet. Frågorna som du blir ombedd att svara på berör religionsundervisningen. Det kommer inte att bli den enskildes svar utan en sammanställning av allt material som jag får in.


Jag är mycket tacksam för er hjälp så att jag kan genomföra mitt arbete. Oklarheter eller något annat så är det bara att kontakta mig. Mitt telefonnr. är 026-653558.


1.
Använder du bibelberättelser i din religionsundervisning?

2.
I vilken form tar du upp det? ex bibeln, barnens bibel, läroböckerna mm


3. Nämn ex på vad ni tar upp? ex Moses, skapelseberättelsen mm


4. Vilka motiv har du för dessa berättelser?


5. Hur bearbetar du dessa berättelser? ge ex


6. Hur anser du att barnen uppfattar bibelberättelserna? saga fakta historia mm


7. Gör du någon koll på om barnen har tagit till sig informationen? ex


8. På vilket stadium arbetar du?

TACK FÖR HJÄLPEN


Bilaga 2. Den gode herden

Det var en gång ett litet lamm som hette Ulli. Ulli bodde i ett fårahus tillsammans med många andra får. Tillsammans var de hundra stycken. Dörren till fårahuset hölls stängd hela natten. Då sov alla fåren på den mjuka halmen.


På morgonen vaknade de av att herden öppnade dörren så att solen lyste in. ”Kom, Svarten! Hitåt, Vitlock!” ropade han. Han hade namn på dem allihop. Alla fåren kände den gode herden, och när de hörde hans röst följde de honom.

Han ledde dem ut på ängarna och de höll sig tätt tillsammans bakom honom Det var herden som visade vart de skulle gå, och alla fåren vandrade efter honom. Ibland var stigen smal och brant och farlig, men fåren höll sig nära herden och då gick allting bra. De gick aldrig vilse, för herden visste precis var de skulle gå. Så småningom kom de alltid fram till en fin betesmark.


Den här dagen hade herden tagit dem till en underbar äng med härligt grönt gräs. Fåren kunde äta så mycket de ville, men de fick inte gå därifrån. Om någon gick iväg brukade herden ropa det fåret tillbaka, för han tog väl hand om dem.


Nu såg herden att Ulli hade vandrat iväg en bit bort från de andra. Och där lurade en varg i buskarna som ville äta upp Ulli om han bara kunde! Lyckligtvis hann herden springa dit och jaga iväg vargen med sin käpp. ”Nu håller du dig till mig, eller hur, Ulli”, sade herden till lammet. ”Hos mig är du säker.”

Men Ulli var ett oförståndigt litet lamm, som inte ville lyda. Han glömde snart bort vargen och tänkte: ”Jag kan faktiskt ta vara på mig själv. Jag är stor nog, så det så!” Och så skuttade Ulli bort från de andra igen.


Ulli tänkte inte alls på de andra fåren i flocken, när han gick sin väg. Han kom längre och längre bort från den gode herden. Och plötsligt var det kväll och mörkt. Då var det inte roligt längre. Ulli ville vända tillbaka. Men var fanns alla de andra? Hur han än bräkte och bräkte, fick han inget svar. Nu blev lilla Ulli rädd. Han var alldeles ensam på de stora mörka ängarna. Och den gode herden var borta.


Å, vad han ångrade sig! ”Om jag ändå hade hållit mig till den gode herden”, tänkte han. Han fortsatte att leta i mörkret, men han såg nästan ingenting. Runtomkring honom fanns vassa klippor och branta stup. Och plötsligt föll han ner i ett stort hål! Han bräkte och ropade, men ingen hörde honom. Till råga på allt hade han skadat foten när han ramlade, så han kunde inte ens stå. ”Hjälp! Snälla, kom och hjälp mig!” ropade han, men han var så långt borta, så ingen kunde höra honom.


Stackars, stackars Ulli. Skulle han aldrig mer få se den gode herden? Under tiden hade den gode herden kommit hem. Han stod vid dörren till fårahuset och såg hjorden gå in. Varje kväll räknade han fåren när de gick genom dörren. Och nu märkte han att Ulli fattades!


Den gode herden blev ledsen, för han älskade sitt olydiga lilla lamm. Visst var han trött efter den långa arbetsdagen ute på ängarna, men han gick inte hem för att vila. Istället gav han sig genast iväg ut på fälten igen för att leta efter det förlorade fåret.


Han gick och han gick, och hela tiden ropade han: ”Ulli!” Till slut hörde han något. Han sprang dit där ljudet hördes, och där fann han sitt lilla bortsprungna lamm.


Då blev han så glad! Han lyfte upp lilla Ulli i sina starka armar och bar hem honom i mörkret. Där låg Ulli och tänkte. Han tänkte så här: ”Nu är jag trygg. Den gode herden tar hand om mig. Jag ska aldrig mer springa bort. Aldrig mer! Och jag ska alltid följa hans röst.” Och så borrade han sitt huvud i herdens varma famn för att visa hur mycket han tyckte om honom. Så var de då hemma vid fårahuset igen. Där lade herden Ulli på den mjuka halmen och gav honom vatten att dricka. Han skötte om såret på Ullis fot, och när han var säker på att allt var som det skulle, då först gick han själv in och lade sig att sova. Nu kunde han sova gott, för han hade hittat sitt förlorade får.


Bilaga 3. Frågor till ”Den gode herden”

1. Känner du igen texten från något tidigare sammanhang?


ja
nej


2. Hur var texten att läsa?


mycket lätt

ganska lätt


ganska svår


mycket svår


3. Hur förstod du texten?

mycket bra


ganska bra


ganska lite


mycket lite

4. Hur tyckte du texten var?


mycket spännande


ganska spännande


ganska tråkig


mycket tråkig


5. Varifrån tror du att texten är hämtad?


6. Hur tycker du att herden handlade?


Bilaga 4. Uppsatsfråga till ”Den gode herden”


7. Skriv och berätta vad du tror texten vill säga dig?
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