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1. Inledning 
 

I dagens skola, i alla fall på min partnerskola står det inskrivet i den lokala läroplanen att 

eleverna ska ha ett visst inflytande. Hur ska läraren välja material som tillfredsställer alla 

eleverna som har olika kunskaper och synsätt på religionsämnet? På vilket sätt kan eleverna få 

vara med och påverka när det handlar om undervisningsmaterial. Jag vill även ta reda på vad 

för sorts undervisning eleverna vill ha och vad de vill lära sig inom ämnet religionskunskap, 

det är frågor som jag har utgått ifrån i mitt examensarbete kring ämnet kristendomen. Jag vill i 

min uppsats framförallt lyfta fram elevernas perspektiv och se hur man kan tillgodose deras 

synpunkter på undervisningen och tillämpa dessa. 

 Kristendomen speglar dagens svenska samhälle i den bemärkelsen att vi lever 

efter dess gamla traditioner och seder och de flesta har någon anknytning till kristendomen. 

Det kan vara att man är troende, döpt, konfirmerad eller att man har haft skolavslutningar i 

kyrkan och på så sätt kommit i kontakt med kristendomen. 

 En intressant tanke från min sida är att ta reda på hur ungdomar ser på 

kristendomen idag. Eftersom eleverna får vara med att påverka undervisningen så vore det 

intressant att ta reda på vad de anser är kristendomen utifrån bilder, intryck från samhället, 

filmer, kultur och läromedelsböcker som t.ex; Söka svar och Religion och sammanhang som 

de använder sig av på min partnerskola. 

 Utifrån olika undervisningsmaterial som t.ex. texter, film och bilder ska jag 

försöka se hur man kan väcka ett intresse för ämnet religionskunskap och då i synnerhet 

kristendomen. Vad säger forskningen om ungdomars synsätt angående religion och 

kristendomen i synnerhet, stämmer det överens med vad ungdomar, av idag, tycker? 

Efter tidigare erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagd undervisning) har jag fått intrycket 

att elever inte är särskilt intresserade av ämnet religion. 

Elevernas bilder, som de blivit ombedda att ta, har jag en föreställning om att de 

tar den enklaste utvägen och tar bilder som kyrkobyggnader, kors eller Bibeln. Vad har de för 

tankar kring kristna symboler, det är frågor som jag ställer i min uppsats. 
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1. 2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå vad ungdomar och i synnerhet dagens 

elever har för tankar kring kristendomen och vad som anses vara relevant i 

religionsundervisning för eleven. 

Uppsatsen är uppdelad i två delar. För det första har jag med elevernas bilder och bilder från 

läromedel och jag ska göra en jämförelse för att se om det finns någon skillnad. För det andra 

finns en del angående urval av material som både elever och lärare kan använda sig av. 

I första delen ska jag se vilka urval som läraren har när de väljer 

undervisningsmaterial och jämföra med vad eleverna, den andra delen, vill ha för sorts 

material i kristendomsundervisningen. 

 

 Mina frågeställningar i del ett är: 

• Vad har elever, på min partnerskola, för syn på religionen kristendomen? 

• Hur skiljer sig elevernas bilder i jämförelse med läroböckernas bilder? 

 

Mina frågeställningar i del två är: 

• Vilken sorts material kan man använda sig av i kristendomsundervisningen för att göra 

ämnet mer intressant? 

• Vad vill eleverna använda för undervisningsmaterial och hur kan de vara med och 

påverka? 

 

1.3. Metod och material 

 

Jag har gjort en pilotstudie i liten skala med elever från ett Teknikprogram, i Gävleborgslän, 

och de läser med inriktning data. I denna studie ingår det 17 pojkar och en flicka i årskurs tre 

på gymnasiet. 

Innan jag presenterade min önskan att eleverna skulle vilja delta i min 

undersökning så bad jag eleverna, i en brainstorming, att lista vad de förknippar med 

kristendomen på tavlan i klassrummet och det blev ganska många olika saker. Detta gjordes i 

syfte att ta reda på vad de hade för kunskaper och hur deras tankegångar gick kring ämnet 

kristendomen. 
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Uppgiften som de skulle vara delaktiga i var att fotografera bilder på vad de 

anser förknippas och är representativa med kristendomen samt att bli intervjuade. Jag 

berättade att uppgiften gick ut på att de tillsammans i en grupp om tre till fyra stycken skulle 

fotografera under 60 minuter, en lektion, fem olika motiv som de anser associerar med 

kristendomen. De instruktioner som gavs var att de fritt fick välja motiv och plats bara de 

kunde motivera varför de har valt just dessa motiv och platser. Jag nämnde även att det finns 

ingenting som är rätt respektive fel utan eleverna själva skulle diskutera inom gruppen och 

komma på motiv. 

 En vecka efter det att de hade fotograferat blev eleverna intervjuade i de olika 

grupperna som de fotograferade tillsammans med och alla grupper fick samma frågor. Detta 

för att göra det lättare att identifiera om de fanns några likheter eller skillnader om elevernas 

intryck av kristendomen. 

Dessa frågor ställdes under intervjuerna: 

Fråga 1. 

Vad har du/ni för bild och uppfattning av religionen kristendomen?(Vilka tankar/funderingar) 

Fråga 2. 

Vad vet du/ni om kristendomen, vad känner du till om religionen? Hur vet du det, vad har du 

fått den kunskapen ifrån? 

Fråga 3. 

 Vad vill du/ni lära er, på gymnasiet, angående religionen kristendomen, vad vill du/ni ha för 

sorts kunskaper om kristendomen? 

Fråga 4. 

Om du/ni tittar på bilderna i läroboken Söka svar, vad tror du att författaren vill förmedla för 

bild vad gäller kristendomen, stämmer det med den bild du/ni har av kristendomen? Ger 

boken en sann bild av kristendomen? 

Fråga 5. 

Varför valde ni denna bild att representera symboliken i kristendomen? Vad var tanken och 

hur resonerade ni inom gruppen? 

Fråga 6. 

Om du/ni får vara med och påverka hur och vad man ska lära sig om kristendomen vad skulle 

du/ni vilja att läraren pratar/diskuterar/visar för material för att ni ska få lära er om 

kristendomen på bästa sätt?(Ex film, böcker, studiebesök, texter etc) 

Fråga 7. 
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Är religion, över lag, något som man pratar om med sina vänner och familj, brukar du/ni 

diskutera religion överhuvudtaget? 

 

Den metod använst är en kombination av litteraturstudier och en empirisk studie. Även böcker 

i form av läromedel och film som används i undervisningen har jag studerat. Jag har fått 

tillgång till läromedel och filmer på min partnerskola samt att en klass som deltagit i min 

pilotstudie har fotograferat bilder, i olika små grupper, utifrån deras perspektiv angående 

kristendomen. 

Jag har gjort vissa avgränsningar eftersom tiden är begränsad för att skriva 

denna uppsats och har därför valt bort vissa delar. Jag kommer inte att diskutera texternas 

innehåll i läromedlen utan bara fokusera på bildanalys. Jag har således inte ställt några frågor 

till mina informanter om texterna i deras läromedel. 

Den metod jag har använt mig av är den kvalitativa det vill säga att jag har 

samlat in data som kan ge en grov och generell skattning istället för precisa värden såsom 

kvantitativa.1

 

1.4 Tidigare forskning 

 

Till området film i religionsundervisning har jag valt att läsa och tolka en nyexaminerad 

forskare, Tomas Axelson, som disputerade vid Uppsala Universitet i februari 2008, numera 

Doktor i teologi, och är således en färsk studie. Han belyser hur film kan påverka och 

intressera samt väcka nyfikenhet kring ämnet religion och i synnerhet religionssociologi. 

Tomas Axelson ställer sig frågan hur film kan ses som en resurs för bland annat existentiella 

frågor.2

Jag har utgått från två av hans böcker, Film och mening samt Film och religion, som beskriver 

hur man kan integrera film i undervisningen och vad den har för betydelse för att förstå 

livsfrågor i religionerna. 

  Göran Larsson, filosofie doktor i religionsvetenskap, har skrivit en bok som 

handlar om användandet av Internet och jag har utgått från några av hans synpunkter för en 

vidare diskussion. Eftersom dagens ungdomar använder datorer och Internet i allt större 

utsträckning så bör detta belysas. Lärare av idag bör möta kraven från dagens ungdomar att 

använda mer datorer och i synnerhet Internet i undervisningen. 

                                                 
1 Starrin & Svensson, 1994: 19 
2 Axelson, 2008: 18 
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 En annan forskare som finns med i denna uppsats är norrmannen Paul Otto 

Brunstad och jag har läst delar av hans doktorsavhandling, 1998, som belyser hur ungdomarna 

ser på kristendomsundervisningen i Norge och jag har gjort en jämförelse med hans resultat 

med vad som framkommit i min egen pilotstudie. 

 Carl E Olivestam som forskare inom området religionsdidaktik används i de didaktiska 

frågorna som lyfts fram i uppsatsen. 

 Jag har inte kunnat hitta någon information angående elevinflytande i 

religionsundervisningen. Därför har jag inget resultat att jämföra med till min egen 

pilotstudie. 

Eftersom en del av min uppsats bygger på elevinflytande så bad jag elever att fotografera 

bilder som de associerar med kristendomen och jag har inte funnit någon forskning kring hur 

elever tänker kring läroböckers bildmaterial. Detta är ett outforskat område vilket gör det hela 

ännu mer intressant. 

 

1.5 Disposition 

 

Jag har efter inledning med syfte, metod och material samt tidigare forskning börjat med 

undersökningen. Den består av vad eleverna listar med vad de associerar med kristendomen 

samt deras egna fotografier och resultatet av mina intervjuer. Elevperspektivet är av stort 

fokus i uppsatsen därav anledningen till att den har fått ett eget kapitel. Därefter beskrivs 

läromedel och framförallt bilderna i läromedelsböcker och gör sedan en jämförelse med 

elevernas bilder. 

Fortsättningsvis så kommer urvalen från lärarens och elevens perspektiv, olika metoder för att 

skapa en intressant undervisning från två olika perspektiv. 

Slutligen kommer en diskussion och en sammanfattning av uppsatsen där frågorna besvaras 

som jag inledningsvis ställde samt vilket resultat som framkom i den empiriska undersökning. 
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DEL 1 

2.Undersökning 
 
2.1 Elevperspektiv 
 

Det finns ett medvetet fokus på elevperspektivet eftersom jag anser att de bör vara mer 

involverade i undervisningen och vill peka på hur de kan vara mer delaktiga. 

Om eleven får vara med att påverka hur undervisningen kan utformas kanske de blir mer 

involverade till att komma med förslag till material som texter, filmer eller vilka besök man 

kan göra till olika samfund inom de olika religionerna t.ex. 

I Lpf94 står det skrivet att ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och 

uppmuntra att de framförs”.3 Detta tycker jag att i religionskunskap på gymnasial nivå bör 

tänka på eftersom eleverna bör framföra sina åsikter. Om man har ett bra klimat i 

klassrummet där eleven får uttrycka sig fritt, bara det inte kränker någon, så tror jag att man 

som lärare når fram till eleven och får bra diskussioner. I mina intervjuer så framkom det att 

just diskussioner var något som eleverna eftersträvar mer av och diskussioner kan vara en bra 

inlärningsmetod, då eleverna kan lära sig av varandra. 

I kursmålen för Religionskunskap A står det följande att eleven ska kunna efter 

kursens slut. ”kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och 

etik” samt ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”4det står inte hur eleverna ska kunna lära sig det 

och detta tolkar jag det som att det är läraren som väljer inlärningsmetod och material för att 

eleverna ska klara kursmålen. 

Jag kommer i följande kapitel att redogöra för vad eleverna själva anser 

förknippas med kristendom utifrån bilder och vilka urval de vill ha i sin undervisning. 

 

2.2 Elevernas lista på vad de associerar med kristendomen 
 

Jag bad min undersökningsgrupp att lista vad de förknippar och känner till om kristendomen. 

Vi gjorde en brainstorming den 21 augusti 2008 och dessa kom de fram till: 

- Gud 

- prästkappan 

- påsk, jul 
                                                 
3 Lärarförbundet, 2004: 38 
4 www.skolverket.se 
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- nattvard 

- änglar 

- heliga graalen 

- ljuset 

- korset 

- lamm 

- Jesus och Maria 

- Moses 

- åsna 

- kyrkor 

- Satan 

- Bibeln (NT) 

 
Jag tolkar det som att eleverna har förkunskaper när det handlar om vad de associerar med 

kristendomen. När någon elev började nämna något som de förknippar med kristendomen så 

kom det genast flera förslag. Jag tycker att de har fångat kärnan i kristendomen och det som 

de allra flesta känner till. 

 
2.3 Elevernas bilder med vad de associerar med kristendomen 
 
I den empiriska undersökning där eleverna blev ombedda att fotografera vad de förknippar 

och associerar med kristendomen ingår det 18 elever, 17 pojkar och en flicka, och de blev 

indelade i fem grupper. Denna undersökning gjorde jag av den anledningen för att jag ville 

”se” vad eleverna har för tankegångar kring kristendomen. En annan anledning var att ta reda 

på om elevernas fotografier skiljer sig markant från läromedelsböcker som jag har kommit i 

kontakt med. 

Eleverna fick en lektion, 60 minuter, på sig att fotografera fem bilder och 

tillsammans välja motiv som skulle representera gruppen. De fick låna kameror från skolan 

och en del fotograferade med sina mobiltelefoner. Eftersom skolan är belägen ganska centralt 

så finns det många kyrkor och samfund att tillgå samt närheten till centrum så det fanns 

relativt mycket intressant att undersöka i närheten. Eleverna fick fritt välja vad och var 

någonstans de skulle fotografera bara de kunde motivera fotografierna vad de står för och hur 

de har tolkat symboliken i dem. 

Alla grupper blev sedan efter en vecka efter fotograferingen intervjuade av mig 

och alla grupper har fått samma frågor. Detta i syfte att se om det finns några likheter eller 
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skillnader i gruppernas svar om kristendomsundervisning och hur de vill påverka 

undervisningen, i främst kristendomen, för att införskaffa sig kunskaper om religionen. 

Jag har fört anteckningar samtidigt som eleverna har svarat på mina frågor och 

samtalat med varandra. Jag fick tillgång till ett mindre avgränsat rum där vi kunde tala ostört 

och inte behöva tänka på tidsåtgången per grupp. 

Eleverna fick välja en bild av de fem som de fotograferat som, de tillsammans 

kom överens om, fick representera deras grupp och sedan fick de berätta vad och hur de 

tänkte kring bilden och hur symboliken kan te sig i den. 

Jag har jag valt att föra en diskussion med mina egna kommentarer efter varje 

fråga där gruppernas svar kommer efter varandra för att underlätta för läsaren. Intervjuerna är 

elevernas ord och jag har inte ”retuscherat” vad de har sagt, utan det är de svar som de angav 

under intervjuerna. 

 Jag har valt att införa en kommentar efter elevernas svar samt att belysa vad andra författare 

och forskare anser och inte bara vad jag tycker. Det blir lättare att göra en direktanalys istället 

för i en analys och diskussions del på slutet av uppsatsen, därför har jag valt att göra på detta 

viset. 

 

2.4 Resultatet av mina intervjuer samt elevernas fotografier med vad de associerar med 

kristendomen 

 

Fråga 1 

Vad har du/ni för bild och uppfattning av religionen kristendomen?(Vilka tankar/funderingar) 

 

Grupp 1 

- En falsk bild eftersom de inte står för allt som står i Bibeln. Västerländerna och 

kapitalismen lutar sig på kristendomen men det är inte vad kristendomen står för. 

- Det är ett sätt att tro. 

- Kristna människor är snälla, goda människor som gör goda gärningar om de är 

troende. 

- Jag tänker på Korståget hur de försökte få människor att tro på deras religion. 

Korsfararna erbjöd människor religionen så att de kunde komma till Paradiset. 

 

Grupp 2 

- Man besöker kyrkan. 
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- Högtiderna som påsken och julen. 

- Folk som tror på Gud. 

 

Grupp 3 

- Korståget, hur de tvingade med våld människor, flera oskyldiga dog i striderna. 

- Hur kyrkan och prästerna brände häxor förr i tiden eftersom prästerna hade oskyldiga 

tankar om kvinnor och häxor. Präster får göra som de vill eftersom de har Gud på sin 

sida. 

- Uppvuxen av traditionen men det finns ingen existerande Gud. 

- Tror att de är bättre än andra och de som inte är med i kyrkan är okunniga. Så tänkte 

de mera förr i tiden. 

- De troende håller tillbaka det som kan hota religionen och de accepterar inte alla 

människor. 

Grupp 4 

- Kyrkan och präst. 

- Konfirmation. 

- Inte så mycket konflikter som de andra religionerna. 

- Förut så missionerade människor och då försökte de övertyga och lösa konflikter 

människor emellan. 

Grupp 5 

- Kyrkan, ber böner och sätter sin tro till Gud. 

- Veckodagen söndag en vilodag som fortfarande existerar att man ska vara ledig. 

- Utan religion skulle det bli kaos, allt är uppbyggt runt religion eftersom de har svar på 

frågor som vi inte kan besvara. 

- Jul och traditioner. 

- Det går inte att bevisa teorier, många skulle försöka hitta svar och då blir det kaos. 

 

Kommentar: de flesta grupperna svarade att kyrkan är central men ingen nämner Bibeln. Jag 

fick för mig att eleverna var skeptiska till religion överhuvudtaget och de visar även svaren på 

när de nämner Korståget och att kristendomen skulle vara falsk och de troende tror att de är 

bättre än andra. Högtiderna, som vi firar i Sverige, visste eleverna att det kom från 

kristendomen samt att någon nämnde mission. 
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Fråga 2 

Vad vet du/ni om kristendomen, vad känner du till om religionen? Hur vet du det, vad har du 

fått den kunskapen ifrån? 

 

Grupp 1 

- Jag är konfirmerad och har läst Bibeln. 

- Från filmer och böcker har jag fått information. 

- Jag har tagit åt mig från massmedia, en mer förvrängd bild som ger en demokratisk 

religion. 

- Jag har lärt mig från högstadiet då vi gjorde grupparbeten om världsreligionerna. Mer 

ytkunskaper, det var lättbristande utbildning mer historia än religion. 

 

Grupp 2 

- Skolan, från högstadiet som var en liten del. Vi pratade mer om de övriga religionerna 

som vi hade grupparbeten om och sedan redovisade, typ fakta bara. Vi hade lektioner 

om alla religionerna inom SO (historia, religion, geografi och samhällskunskap) och så 

hade man vissa veckor som det var religion och så gjorde man olika grupparbeten. 

- Från lågstadiet, då vi läste ur en barnbibel. Det var mera som en saga än religion. 

- Familjen har väl lärt mig lite. 

 

Grupp 3 

- Från skolan, vi fick lära oss om historien om alla världsreligionerna. 

- Läst böcker som Da Vincikoden. 

- Från TV och filmer. 

- Internet finns det ju en hel del material om man vill läsa. 

- Det finns även faktaböcker men då måste man vara lite mer skeptisk eftersom man 

inte vet vilken som har skrivit dem. Det kan ju vara en kristen och då blir det bara från 

en synvinkel. 

- Inte så mycket från högstadiet, religionen var bara en liten del inom SO. 

 

Grupp 4 

- Jag har lärt mig från skolan, lågstadiet, det var högläsning ur Bibeln. 
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- På högstadiet hade jag ganska mycket religion. Vi pratade om alla världsreligionerna 

och alla ämnen i SO (historia, religion, geografi och samhällskunskap) delade på tiden 

i varierande perioder. 

 

Grupp 5 

- Jag har lärt mig eftersom jag är konfirmerad. Jag vet hur kristendomen är uppbyggd. 

Vi var på läger och hade en del diskussioner. 

- Jag har lärt mig från skolan. I SO, på högstadiet, så var kristendomen ett kapitel och de 

övriga religionerna andra kapitel. Vi jämförde de olika religionerna. 

- Jag tänker på högtider som jul och påsk. 

- Man ser ju kyrkor överallt, det tänker jag på när jag hör ordet kristendom. 

 

Kommentar: Alla eleverna har i någon form kommit i kontakt med kristendomen via skolan 

på låg och högstadiet där de har samtalat och arbetat med religionen. Någon elev har 

konfirmerat sig och fått kunskaper därifrån. Merparten av eleverna har fått sina kunskap från 

skolan och då är det ännu viktigare att skapa förstålelse för alla religionerna och inte bara 

belysa någon eller några. 

Trots att jag uppfattar eleverna som skeptiska till ämnet religionskunskap så 

hävdar Göran Larsson, filosofie doktor i religionsvetenskap Göteborgs universitet, att 

ungdomar har ett intresse för religion trots att vi lever i ett sekulariserat land. Han beskriver 

vidare i sin bok, ungdomar, religion och identitet, att oavsett ifall ungdomar har växt upp i en 

”religiös” miljö (den primära socialisationen) eller har fått ”religiösa” intryck utifrån som t.ex. 

konfirmation eller skolan (den sekundära socialisationen) så uppvisar ungdomar ett intresse 

för religion och livsåskådningsfrågor.5

Till skillnad emot vad Larsson tycker så har jag funnit en doktorsavhandling 

från Norge av Paul Otto Brunstad6 och han hävdar att eleverna, hans informanter, har en 

negativ syn på kristendomsundervisningen. I Brunstads intervjuer finner jag liknande svar 

som jag själv upplevt nämligen att eleverna inte har något större intresse för ämnet 

kristendomen. Brunstad påstår att hans informanter känner ett missnöje samt är skeptiska 

gentemot religionsundervisning möjligen av den anledningen att de inte är särskilt 

intresserade. 

                                                 
5 Larsson, 2003: 19 
6 Brunstad, 1998: 150 
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Likt min egen pilotstudie finner jag gemensamma svar i Brunstads doktorsavhandling 

nämligen att eleverna som han har intervjuat har fått sina kunskaper via skolan eller 

konfirmation men att de inte är särskilt intresserade. Ingenting tycks ha förändrats på tio år, 

Brunstads studie är från 1998, och då kanske det är dags för en förändring i skolans 

undervisning. 

 

 Fråga 3 

 Vad vill du/ni lära er, på gymnasiet, angående religionen kristendomen, vad vill du/ni ha för 

sorts kunskaper om kristendomen? 

 

Grupp 1 

- Jag vill gå djupare in på vad religionen är, visa på brister. 

- Inget speciellt. 

 

Grupp 2 

- Inget speciellt, delvis av att jag inte har något intresse. 

- Någon påminnelse, en slags repetition om vad det handlar om. 

- Jag har inget emot att gå in djupare, vad religionen handlar om. 

 

Grupp 3 

- Allt hemligt, allt det som undantrycks, vill jag veta. 

- Jag vill veta lite hur det fungerar inom kyrkan hierarkin inom den, som Påven, prästen 

och de övriga. Måste man lyda Påven? 

- Jag vill veta vad som hände med lärjungarna när Jesus dog? Vem av dem gjorde vad 

sedan? 

- Jag vill förstå hur de kristna ser på saken, varför de tror. 

Grupp 4 

- Jag har inget behov av att veta mera än det jag har lärt mig på högstadiet. Inte 

intresserad. 

Alla instämmer (Min anteckning) 

 

Grupp 5 

- Det mest grundläggande eftersom jag har glömt från högstadiet. Jag vill inte ha någon 

fördjupning. Man ska respektera varandra inom religionerna. 

14 
 



- Jag vill veta mer om korståget. 

 

Kommentar: det verkar inte finnas något större intresse, i den här klassen, att veta mer om 

religionen/ religioner än de redan har kunskaper om. Det finns dock vissa som vill gå in 

djupare på livsfrågor och veta mera om vad de kristna tror på och varför. 

Enligt Olivestam så är religionsämnet en ofta diskuterad fråga, om huruvida det ska vara ett 

kärnämne eller inte, och då inte bara från elevernas håll. Många har åsikter på hur vi formar 

ämnets innehåll t.ex. kyrkan, samhället och näringslivet.7

I många andra länder som USA och det forna Sovjetunionen så är inte religion 

ett ämne i skolan utan de har istället en konfessionell undervisning. Det vill säga att kyrkan 

och olika samfund kan undervisa och kan då göra detta med sin trosuppfattning. Det blir inte 

en objektiv undervisning som vi i Sverige har eftersom vi har styrdokument som vi måste 

följa.8

 

Fråga 4 

Om du/ni tittar på bilderna i läroboken Söka svar, vad tror du att författaren vill förmedla för 

bild vad gäller kristendomen, stämmer det med den bild du/ni har av kristendomen? Ger 

boken en sann bild av kristendomen? 

 

Grupp 1 

- En mer ”nordisk” bild av religionen, som påvisa lagar och hur religionen inkasserar 

pengar. 

- Samma gamla bilder som man har sett förr. 

 

Grupp 2 

- Samma bilder som förr, inget nytt. 

- Tråkiga, bara för att det är samma vanliga som man redan har sett. 

 

Grupp 3 

- Det skulle ta en stund att förstå att detta handlar om kristendom om jag inte visste det. 

- Det är klassiska bilder som man känner igen. Några utav de är svåra att koppla till 

kristendomen, tycker jag. 

                                                 
7 Olivestam, 2006: 9 
8 Olivestam, 2006: 9 
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- De visar olika sidor av kristendomen, men inga dåliga sidor framställs. 

 

Grupp 4 

- Inte direkt några glada bilder, det är sådana man har sett förut. 

- Inte något nyskapande alls. 

-  

Grupp 5 

- Det är mycket vitt som är vänligt och mjukt. 

- Jag skulle vilja ha mer bilder som beskriver religionen. 

- Det är ganska blandade bilder, äldre och mer modernt. Som den på Carola och 

gospelkören. 

- Jag förknippar kyrkan med gospel och det var ju typiskt att Carola skulle vara med! 

 

Kommentar: de allra flesta grupperna tycker att bilderna är sådana som de har sett förut i 

läromedel från högstadiet. De anser att det inte har skett någon stor förändring på bilderna 

utan de visar bilder som varken berör eller väcker nyfikenhet. 

Enligt docent Agnes Nobel, i kulturpedagogik, hon vill att vi ska lyfta in konsten i form av 

bilder, musik och film till klassrummet, eftersom det kan vara ett sätt att undervisa med. Hon 

nämner följande i sin bok, Hur kunskap får liv? Om konst och eget skapande i undervisningen 

att vi kan ta in konsten till klassrummet också och inte bara i ”finsalongen”. 

”Liksom konsten med sin beröringsförmåga - i ord, toner, dans och bilder - alltid har spelat en 

nyckelroll i mänsklig kultur utanför klassrummet”9 och hon menar med detta att vi även kan 

beröra med konst i klassrummet också. 

 

Fråga 5 

Varför valde ni denna bild att representera symboliken i kristendomen? Vad var tanken och 

hur resonerade ni inom gruppen? 

 

Grupp 1 

De valde en bild med kors på dörren. 

- Korset symboliserar religionen. Själva dörren symboliserar att man går in i något nytt, 

en annan värld. 

                                                 
9 Nobel, 2001: 7 
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Grupp 2 

Gruppen har valt bilden på filmen Arn. 

- Den symboliserar korsriddare, de som förde kristendomen vidare. Den nya tiden 

jämfört med den gamla tiden. 

- Vi kom att tänka på korsriddare när vi såg bilden, inget som vi hade på förhand tänkt 

på. 

 

Grupp 3 

Gruppen har valt bilden med en hand. 

- Jag har läst i en tidning att detta var ett meddelande, att det skulle symbolisera Gud på 

grekiska. Handen ska peka mot himlen och detta ska vara ett hemligt meddelande tydligen. 

När jag såg denna hand vid ett övergångställe så kom jag på att jag hade läst om detta. En 

rolig bild tyckte vi. 

 

Grupp 4 

Gruppen har valt att ta med bilden på en kyrka, Valbo. 

- Vi tycker att Valbokyrka är fin och det har ett guldigt kors. Den är ståtlig och det 

märks att det är Guds hus, just för att den är ståtlig och guldprydd. 

- Vi tycker att kyrkan symboliserar kristendomen. 

Grupp 5 

Gruppen har valt en bild av en bukett röda rosor. 

- Jag tänkte på Da Vincikoden, när de söker efter den Heliga Graalen då lägger de alltid 

en röd ros kvar. 

- Det kan även symbolisera utsmyckningen i en kyrka som ofta har blommor. När man 

gifter sig eller vid begravningar till exempel har man blommor. 

- Vi tänkte också på att blommor är en symbol för livet och växter. 

- Färgen röd symboliserar jul och Bibeln och prästen brukar ha färgen röd på sin 

prästkappa. 

- Det kan även vara att röd dag är en ledig dag. 

 

Kommentar: vad fel jag hade. Jag som trodde att eleverna skulle välja en enkel utväg när de 

blev ombedda att fotografera symboler. Eleverna har verkligen tänkt till och valt sina bilder 

med omsorg, tycker jag, och fotograferat många olika motiv. 
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En längre analys kommer att framföras efter läromedlens bilder, då jag ska jämföra elevernas 

och läromedlens bilder. 

 

Fråga 6 

Om du/ni får vara med och påverka hur och vad man ska lära sig om kristendomen vad skulle 

du/ni vilja att läraren pratar/diskuterar/visar för material för att ni ska få lära er om 

kristendomen på bästa sätt?(Ex film, böcker, studiebesök, texter etc) 

 

Grupp 1 

- Diskussioner. 

- Filmer. 

- Jag skulle vilja att någon som har en annan synvinkel, t.ex en judisk man berättade sin 

version av kristendomen, ett annat perspektiv. Detta skulle ge en annan bild än om 

man hör från en kristen präst. Kul att få se hur ”andra” ser på kristendomen. 

 

Grupp 2 

- Jag skulle vilja veta mer om myter, historien bakom religionen. 

- Mera om varför man gör och varför man följer Guds budord. 

- Lite rövarhistorier från förr. 

- Kanske diskutera Da Vinci koden och den Heliga Graalen. 

Grupp 3 

- Man kan titta på filmer som Arn eller Kingdom of Heaven. Jag tycker att det är lättare 

att förstå än böcker,(läs läromedel, min anteckning) Man skulle få ett annat perspektiv. 

- Ifrågasätta fakta skulle jag vilja veta mera om. 

 

Grupp 4 

- Jag skulle vilja söka information själv på datorn eftersom det går mycket fortare. 

 

Grupp 5 

- Jag vill inte gå på studiebesök i alla fall. 

- Jag vill se mera film där vi kan diskutera och analysera, där symbolerna inte är så 

självklara. 

- Jag vill ha mera gruppdiskussioner, det lär man sig mer på än läsa i böcker. 
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Kommentar: merparten av eleverna vill ha diskussioner därför att de anser att de lär sig mer 

av varandra och kan ta del av kompisarnas åsikter. 

Film och böcker är även representerade som ett alternativ att lära sig om kristendomen. 

Studiebesök eller inbjudna föreläsare verkar inte vara något som eleverna efterfrågar utan de 

vill hellre diskutera i grupper tillsammans. 

Om man ska lyssna till Olivestam, som är av en annan åsikt än eleverna i denna 

studie, han förespråkar att man lämnar klassrumssituationer och läromedel så kan man skapa 

andra förutsättningar för att få kunskaper. Olivestam menar att det finns andra ”miljöer” som 

man kan använda som inlärning. Den autentiska miljön, som ett besök i en kyrka eller moské, 

kan skapa en annan sorts förståelse eftersom man får uppleva något själv och inte enbart läser 

ur läromedel. I en artificiell miljö så blir det mest att man läser i en läromedelsbok eller att 

eleven får information från läraren. Detta bidrar till att man bara förflyttar kunskapen från en 

läromedelsbok till eleven och de blir inte själva delaktiga. 

Precis så som eleverna påpekar, att de vill ha mer film i undervisningen, nämner Olivestam att 

läraren kan skapa en autentisk inlevelse genom t.ex. religiösa miljöer som har inspirerat bland 

annat författare och filmmakare. Han nämner Da Vinci koden som ett exempel där man kan 

diskutera Jesus sista måltid.10

 

Fråga 7 

Är religion, över lag, något som man pratar om med sina vänner och familj, brukar du/ni 

diskutera religion överhuvudtaget? 

 

Grupp 1 

- Ibland. 

- Religion är skit, en ursäkt att få bomba. Man pratar mer illa om religioner, som t.ex 

Muhammed- teckningarna. 

- Om det är någon händelse i världen, annars inte. 

- Slöja, varför kvinnor har det. Trakasserier. 

- Historiska händelser. 

 

Grupp 2 

- Aldrig. 

                                                 
10 Olivestam, 2006: 60-61 
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- Om man kommer in på det någon gång bara, inte annars. 

- Krig, ”heliga”, mycket krig skulle försvinna, det skulle få andra konsekvenser. Det är 

det som jag mest har diskuterat. 

- Människor skulle få bättre självförtroende om inte religioner fanns brukar jag 

diskutera med mina vänner. 

 

Grupp 3 

- Det är mest om man kollat på någon film eller sett något på TV, vad man tycker om 

det. 

- Det kan vara referenser från böcker eller film. 

- Religion är inget som man vanligen talar om. Det är om man har läst eller kollat på 

film som man diskuterar. 

 

Grupp 4 

- Aldrig. 

- Det är om man hört om någon skum sekt som man sett på nyheterna eller läst i någon 

tidning. 

 

Grupp 5 

- Oftast inte alls. 

- Man blir påverkad av nyheterna, hur de tänker, vilken makt religionen har. 

- Det är om det är annorlunda saker som man diskuterar religion som t.ex Ramadan, 

eller när människor offrar, eller varför vissa människor inte äter en viss sorts mat. 

- En sak som att muslimer inte äter mat när de fastar, hur klarar sig de utan mat en hel 

dag? Det är sådant som vi kan diskutera, om det är något som väcker frågor. 

 

Kommentar: Det är som jag tidigare nämnde att elever inte verkar vara särskilt intresserade 

av religion och det stämmer med denna klass. Religion står inte högst upp bland 

samtalsämnen om det inte har inträffat något krig eller något annat som de har sett på TV och 

nyheterna. De har åsikter och kommer med konkreta förslag om varför de inte pratar om 

religion så ofta. En anledning kan vara att eleverna inte samtalar om religion med sina 

kompisar eller familjen men att de har tankar och funderingar kring ämnet. 

 Jag anser att religionsundervisningen är viktig och lärare har ett stort ansvar att både lyssna 

till elevernas funderingar och åsikter samt vara objektiva i sin undervisning. Lärare bör ha 
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många olika sorters material för att ge eleverna kunskaper om religioner samt för att skapa ett 

intresse och det framgår även att eleverna, i denna empiriska undersökning, vill ha olika 

material att välja bland. 

 

3. Läromedel 
 

3.1 Läromedlens bilder av kristendomen 

 

Jag har valt att undersöka bilder, i två olika läromedel inom religionskunskapsämnet som 

förekommer på den skola som undersökning är baserad på. Dessa är Söka svar samt Religion 

och sammanhang. 

Avsikten är att försöka påvisa om och vad skillnaderna är i böckerna och elevernas bilder, när 

det handlar om vad som kan kännetecknas med kristendomen. 

I läromedelsboken Söka svar finns det sammanlagt 15 bilder varav åtta är 

tecknade och de resterande är fotografier. 

Jag har avgränsat till fem bilder/fotografier i läromedelsboken som symboliserar olika sätt att 

se på kristendomen. 

Den första är en bild eller en ikon, en bysantisk, som föreställer Jesus. Valet föll på den därför 

att ingen av eleverna hade någon bild på Jesus och det är honom som de flesta symboliserar 

med kristendomen. I de flesta läromedel som jag har tittat i så finns det en bild eller ikon av 

Jesus. 

Den kristna hjälpverksamheten är representerad i form av en nunna som tar hand om 

flyktingar på Alsike kloster i Östergötland. Jag vet inte om ungdomar och elever tänker på att 

det inom de olika religiösa samfunden finns det en hel del hjälpverksamhetsområden som man 

kan ta del utav. Det kan handla om ett tillfälligt stöd, ekonomiskt eller socialt, samtal och 

aktiviteter. 

Kristendomen bör även samverka med nutiden och inte bara samtala och predika om det 

”gamla”. I boken så finns det en bild ur en debatterad utställning Ecce Homo som tar upp 

nutida problem som kan uppstå och som den kristna kyrkan bör ta ställning till. Här visas en 

bild föreställande en misshandlad, homosexuell man, som blir lämnad kvar i ensamhet precis 

som Jesus blev. Konstnären och fotografen Elisabeth Ohlsson vill påvisa att även 

homosexuella vill vara en del av kristendomen, svenska kyrkan, och inte bli bortstötta, utan de 
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vill bli accepterade precis som de som är heterosexuella. Enligt Bibeln så älskar Jesus alla 

människor, och särskilt de förtryckta, och hon vill visa det med denna bild. 

Det är inte bara den ”svenska/nordiska” tron på kristendomen som visas i bilder utan även den 

katolska. Påven är avbildad som en klippdocka eftersom han enligt boken är en ”populär 

person” inom kristendomen. 

Det visas inte bara bilder av den positiva sidan av kristendomen utan även en liten djävul är 

avbildad i läromedelsboken. Det är en liten tecknad bild, som är svart och har horn i pannan, 

eller symbol av djävulen, den ondskefulla kraften som kristendomen kämpar emot. 

I den andra läromedelsboken Religion och sammanhang så finns det 22 bilder av 

olika slag representerade. Sju av bilderna är tecknade och resterande är fotografier. Jag har 

även avgränsat till fem olika symboler och motiv som representerar kristendomen. 

I den här boken så finns det ett större utbud av olika riktningar inom kristendomen 

representerade. Den första bilden är av en bikt i den katolska kyrkan, en viktig del i deras tro 

och synsätt. Läromedelsboken vill påvisa att det finns flera synsätt inom kristendomen och 

visar detta med olika bilder. 

Den andra bilden, en tecknad, visar hur kristendomen har olika inriktningar, katolska, 

ortodoxa och den protestantiska, och visar detta med en bild som förklarar hur kristendomen 

kan se olika ut och varför. Enligt mig en bra och informativ samt förenklad bild som förklarar 

de olika inriktningarna. Detta skapar en större bild av att kristendomen inte bara berör oss 

svenskar utan även många delar av Europa. 

Det finns ett fotografi på Jesus på korset med inskriptionen INRI, en latinsk förkortning som 

betyder Jesus från Nasaret, judarnas konung.11

 I denna bok så beskrivs Jesus sista vecka och har med denna bild försökt att visa hur folket 

ville håna Jesus genom att ta på honom en krona av taggar. 

Den fjärde bilden är lite mer ”modern” och visar hur man i kyrkan viger ett lesbiskt par. 

Eftersom det fortfarande är en het debatt kring huruvida den svenska kyrkan ska få eller vill 

viga homosexuella par i kyrkan eller inte så är det bra att ha med en bild för diskussion. 

Texten kring denna bild handlar om hur kristendomen och övriga religioner ser på 

homosexualitet. 

Den sista bilden ser man en rakad kvinna med ett barn i famnen och den är från andra 

världskrigets slut. Den ska symbolisera skam, kvinnan har blivit rakad på huvudet för att hon 

älskar en tysk soldat, enligt boken. Alla tittar på kvinnan med det rakade huvudet och vid 

                                                 
11 Ring, 2001: 86 
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första anblicken kan jag inte symbolisera detta med kristendomen om jag inte läste stycket 

innan om skam. Boken visar på ett bra sätt vad skam kan betyda ur olika kontexter. 

 

3.2 Skillnaden mellan elevernas bilder av kristendomen och de två läromedelböckernas 

bilder av kristendomen 

 

Eleverna har valt både nytänkande och klassiska porträtt och bilder som symboliserar 

kristendomen. Jag ser det nyskapande tankesättet som kommer från populärkulturen i filmen 

Arn - Tempelriddaren och samtidigt i den med blombuketten där boken Da Vinci koden 

nämns. Göran Larsson nämner att det alltid har funnits intresse för religion inom 

populärkulturen.12

Ungdomar får sina influenser från bland annat populärkulturen idag i form av filmer, böcker 

och musik. 

Jag märker även att eleverna har en massmedial syn på religionen därför att 

eleverna påverkas av massmedia i sitt sätt att tänka om religionen. Åtminstone fick jag det 

intrycket under intervjuerna att de var influerade av tidningar och TV. 

 Eftersom eleverna inte verkar intresserade av att samtala om religion, enligt 

intervjuerna, så kanske de blir influerade av filmer som handlar om kristendomen utan att de 

tänker på det. Om man tar Arn filmerna som handlar om korsriddare så har de lite 

förkunskaper, från högstadiet t.ex. om hur det var på den tiden det begav sig och kan relatera 

till den tidens problem som uppstod i samband med korsriddare. Idag kan ungdomarna se hur 

kristendomen har förändrat världen just bland annat genom filmer. 

 Den grupp elever som valde en bild på kyrkan, Valbo församling, beskriver att 

kyrkan uppfattas av dem som ett Guds hus medan man i läroboken Religion och sammanhang 

bara visar en bild inuti en kyrka och dess altare. I jämförelse med vad eleverna sagt att detta är 

Guds hus så varken benämns eller påvisas det att bilden i läroboken skulle symbolisera Guds 

hus, utan mer som en bild av hur det kan se ut inuti en kyrkobyggnad. 

Jag anser att bilderna i läroboken Religion och sammanhang har fler motiv som symboliserar 

olika inriktningar av kristendomen, både mer moderna och en del traditionella. Med 

traditionella menar jag t.ex. bilder på Jesus, kors och Bibeln. I denna bok så beskriver man 

t.ex. helgdagar, evangelisterna och synd i olika kapitel och sedan visar man bilder som 

                                                 
12 Larsson, 2003: 19 
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symboliserar vad man skrivit. Det är ett bra sätt att få eleverna uppmärksamma på vad 

författaren vill framföra för budskap. 

Bilderna som finns i boken Söka svar är mer gammalmodiga och inte alls 

nyskapande. Jag kan således förstå att eleverna tycker att de har sett bilderna förr, som de 

nämner i intervjuerna. Det kanske är likartade bilder från högstadiet och därför reflekterade 

eleverna att bilderna var ”tråkiga” och inte beskriver kristendomen särskilt väl. 

Många av bilderna i Söka svar är tecknade och detta kan medföra att eleverna tycker att dessa 

bilder känns ointressanta och lite tråkiga. 

Om jag jämför elevernas bilder med läroboken Söka svar så känns elevernas 

bilder mer moderna och ett sätt att se på samhället i stort. De har fotograferat bilder som 

handlar mer om nuet och inte om historia. Eleverna har satt in sina egna bilder i en kontext av 

dagens samhälle. De har hittat symboliken i det samhälle som de lever i idag men kan 

samtidigt förhålla sig till historien. Jag tänker främst på bilderna om korset och kyrkan samt 

buketten där de beskriver hur de tänkt ur en historisk kontext. 

 Bilden från grupp 3 som har valt den från ett övergångsställ, en hand som pekar 

mot himlen, var en överraskning för mig. Jag hade aldrig hört talas om att det skulle vara 

symboliskt med att Gud pekar mot himlen. Sådana bilder skulle vara ett bra exempel för att 

skapa en debatt och diskussion i klassrummet. Läromedlen måste våga vara nytänkande men 

samtidigt visa på en historisk kontext för att skapa förståelse i vårt sekulariserade samhälle. 

Jag har försökt att hitta artiklar och forskning kring hur man ser på bilder och 

symboliken i läromedelsböcker men har inte funnit några. I de böcker jag läst om didaktik, 

religionssociologi och religionsvetenskap nämns inte skolans läromedel och i synnerhet inte 

något om bilder. Det skrivs om hur pedagoger kan skapa en förståelse kring alla religionerna 

genom att bemöta och besöka samfund för att fråga de som är troende inom de olika 

religionerna. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och således är sekulariserade så 

kanske det förhoppningsvis kommer läromedel som även har med nytänkande och 

nyskapande texter och bilder. 

I Saelid Gilhus och Mikaelssons bok, Nya perspektiv på Religion, nämner de att 

de som forskar kring symboler närmar sig olika infallsvinklar. En som studerar religion 

undersöker symbolens plats i religionen medan någon som forskar inom det 

samhällsvetenskapliga letar efter symboler i människans vardagsliv, arbetsliv och ekonomi.13 

Om vi kunde få ta del av båda dessa forskningsresultat så kunde vi förstå symboliken i vårt 

                                                 
13 Saelid Gilhus & Mikaelsson, 2003: 136 
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samhälle bättre än om vi bara får ta del av en av dessa. Jag anser att båda är viktiga för att 

belysa att religion och samhället är en del av varandra. 

Om jag ska summera vad den största skillnaden mellan elevernas och 

läromedlens bilder är så tycker jag att elevernas bilder är mer nytänkande och ett sätt att se på 

vårt samhälle idag. Läromedelsböckerna har en mer traditionell framtoning och förmedlar 

bilder som man har sett flera gånger förut. Det behövs ett nytänkande i läromedelsböckerna 

för att väcka elevernas intresse och engagemang och det gör inte dessa två läromedel. 

 

25 
 



DEL 2 

 

4. Urval ur lärarens perspektiv 

I detta avsnitt följer en presentation om tänkbara urval som lärare kan använda sig av i 

religionsundervisningen för att göra det intressant för eleven och skapa förståelse för religion. 

Jag kommer inte att diskutera läromedlens textinnehåll utan bara fokusera på film, drama och 

diskussioner. 

 

4.1 Diskussioner som en inlärningsmetod 

 

Ett urval som en lärare kan föra in mer av i sin undervisning är diskussioner. Jag anser att man 

vinner mer på att diskutera och reflektera i små grupper eller i helklass. Vissa saker lämpar sig 

bättre att diskutera än att ta till sig genom läsning. Ibland kan det vara svårt för den enskilde 

eleven att förstå komplexa och abstrakta saker som står i läromedel och då lämpar det sig 

bättre med diskussioner. När jag undervisade en klass där vi diskuterade hinduismen så var 

det väldigt svårt för vissa elever att förstå hinduernas sätt att se på livet och hur de lever och 

då blev det enklare att diskutera för att de skulle förstå. Jag tror att i längden vinner eleverna 

mer på gemensamma diskussioner än att bara läsa och försöka tyda budskapet på egen hand. 

Läraren har begränsat med tid och material för all undervisning och vad ska man 

välja för att skapa ett engagemang och intresse för sitt ämne bland sina elever? 

 De flesta skolor har sin egen ”bank” av material och det skiftar från skola till skola. Det kan 

handla om hur stor budget och resurser de har till vilken relation de har till kommunens 

samfund och vilka religioner som finns representerade. I Gävleborgs län finns flertalet 

samfund, olika kristna, muslimska, buddhistiska och nya religiösa rörelser bland annat och 

som skolan kan skapa kontakter med. På min partnerskola kommer det besök, från olika 

samfund, och skolan besöker olika samfund efter det att lärarlaget har knutit kontakter. 

Eleverna får då ”se” olika religioner från ett annat perspektiv än de får av läromedel t.ex. 

I dagens samhälle där allting händer så snabbt får eleverna det allt lättare 

 att införskaffa information via Internet och massmedia. Den massmediala bilden som ges om 

religion är inte ur en positiv synvinkel eller objektiv. Eleverna tar till sig detta och vill gärna 

diskutera detta om varför tidningar skriver si eller så om någon religion eller händelse. Ibland 

har jag känt att det är lärarna som får ta konsekvenserna av hur massmedia framställer de 

olika religionerna. Debattartiklar från tidningar och kontra dessa mot läromedel samt vad de 
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olika samfunden anser sig tro på är en bra utgångspunkt till diskussion eftersom eleverna får 

olika synvinklar att ta ställning till och detta kan skapa en bra dialog hos eleverna. Eleverna 

får då själva ta ställning och läraren behöver inte ”stå till svars” och ge en korrekt bild och 

vem har sagt att vi lärare har den korrekta bilden? Är vi objektiva alla gånger kan jag då ställa 

mig frågan? 

Genom diskussion med andra eleverna lär de sig mer genom diskussioner och 

samtal eftersom de kan ha olika referensramar. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle och 

det betyder att vi har en blandning av olika religioner i klassrummet. Detta kan bidra till att 

diskussionerna kan bli mångfacetterade och eleverna får kunskap av sina kompisar och deras 

religioner. 

 

4.2 Film i undervisningen 

 

Att använda film i syfte att förmedla något kring ämnet religionskunskap är ett bra sätt att öka 

elevers intresse för själva ämnet. De flesta elever och ungdomar tittar allt mer på film 

eftersom det har blivit mer tillgängligt via ett allt större utbud på TV och bio samt att man kan 

ladda hem filmer från Internet. 

I Tomas Axelsons studie14där hans informanter har svarat på frågan om”är film 

viktig för dig” svarade 75 % att film är viktigt som en del att umgås med familjen, att vara 

med sina vänner till att använda film som utbildning eller till arbete. Axelson tolkar detta som 

att film har en stark ställning på många individers liv och ”filmens starka ställning bygger 

framförallt på dess emotionella kraft som ett medium för ’starka upplevelser’ och att bli ’djupt 

’berörd’.”15 Filmen kan tolkas som en viktig del i människors liv och då kan detta vara bra att 

ha med film som syfte för inlärning i undervisning. Det kan bli bra diskussioner och få igång 

elevernas tankar efter en filmvisning. Varför inte visa delar av en film som handlar om en 

händelse i kristendomen och sedan får eleverna själva leta information eller spela ett drama? 

Det kan vara en god idé att introducera en religion genom att visa filmklipp för att skapa ett 

intresse och en diskussion eller debatt. 

Från senare delen av 1990-talet blev film och religion ett område för forskning. 

Innan dess, tidigare delen av 1990-talet, gjorde forskare inom filmvetenskapen inte mycket 

angående religion och teologer och religionsvetare ägnade inte heller tid till film.16

                                                 
14 Axelson, 2008: 93 
15 Axelson, 2008: 94 
16 Axelson & Sigurdson, 2005: 10 
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För tio år sedan ungefär nämner Axelson att den internationella akademiska världen 

exploderade och olika forskare försökte sig på att tolka filmer och dess budskap, så även 

religionsvetarna. 

I antologin Film och religion, av Tomas Axelson och Ola Sigurdson, möts 

teologi, filosofi, sociologi, psykologi, filmvetenskap och litteraturvetenskap för att kunna föra 

en kritisk diskussion över de vetenskapliga gränserna och analysera existentiella frågor.17

Vad man ska välja för filmer och vilken sorts diskussion vill läraren skapa? Jag 

har valt att diskutera olika filmatiseringar som handlar om Jesus liv utifrån olika aspekter och 

kontexter som jag har funnit i Axelson och Sigurdsons bok Film och religion. Det bör 

påpekas för eleverna utifrån vilken tidsperiod och hur världen såg ut när filmen skapades och 

vem som har regisserat och producerat filmen. 

Dessa iakttagelser har Axelson och Sigurdson gjort när det kommer till filmer om Jesus liv. 

 

• Jesus på 1960-talet: Mellan politik och högtidlighet 

Den klassiska filmen Konungarnas konung från 1927 av Cecil B DeMille har filmatiseras på 

nytt på 1960-talet eftersom man ansåg att den ursprungliga filmatiseringen var föråldrad. Efter 

efterkrigstiden så började Hollywood att förstå att ungdomarna och deras kultur förändrades 

samtidigt som deras syn på politik och samhället i stort gick att kritisera. Synen på 

kristendomen och Jesusgestalten var nu möjlig att betona och berätta om andra dimensioner 

angående bibelberättelser.18 Nicholas Ray gjorde en ny filmatisering, 1961, av filmen 

Konungarnas konung där Jesus framställdes som en hippie samt som en svärmorsdröm. Ray 

framställde även Jesus som en mänsklig varelse som är emotionell och har ett humanistiskt 

budskap. 

 Filmen blev starkt kritiserad och blev inte alls den uppfräschning som 

Hollywood ville skapa kring Jesusgestalten. En förklaring kan vara som det nämns i boken att 

”Filmforskare spekulerar i om filmens betoning av Jesus mänskliga sida och ett 

grundläggande humanistiska budskap om fred, kärlek och broderskap kom att krocka med 

tidsandan i det tidiga 1960-talets spända politiska läge.”19

                                                 
17 Axelson & Sigurdson, 2005: 10 
18 Axelson & Sigurdson, 2005: 127-128 
19 Axelson & Sigurdson, 2005: 129 
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• Jesus på 1970-talet: Från tv-hjälte till satiroffer 

På 1970-talet producerades musikalen Jesus Christ Superstar av Andrew Lloyd Webber och 

ännu idag spelas musikalen världen över. I Sverige har den nyligen haft premiär i Malmö med 

Ola Salo, frontman i gruppen The Ark, så den är fortfarande aktuell. 

En annan Jesus gestaltning gjorde den italienske regissören Franco Zeffirelli när 

han filmatiserade, en TV-film, Jesus från Nasaret. Den blev omåttligt populär. Zefferelli 

berättar från olika bibelpassage och den berättar om Jesus närhet till människorna samt en rad 

konflikter som skapas med de starka karaktärerna i bibeln.20 Jesus framställs i denna 

filmatisering som en hjälte i och med att han umgås med prostituerade, lytta samt sjuka 

människor. 

På senare tiden av 1970-talet gjorde Monty Python ensemblen ironi och satir av 

Jesus genom filmen Life of Brian som kom ut 1979. Plötsligt blev Jesus porträtterade med 

humor och en figur som man gjorde parodi på. Den kristna höger i USA reagerade starkt och 

många andra delar av den kristna världen visade sin vrede med att förbjuda att visa filmen.21

 

• Jesus på 1980-talet: En tvehågsen frälsare 

Den film som skapade mest reaktioner och ett starkt motstånd var filmen Kristi sista frestelse 

som regisserades av Martin Scorsese, som för övrigt är katolik. Filmen visar Jesus ur en 

synvinkel där han framstod som en mänsklig gestalt med typiska mänskliga drag som 

osäkerhet, psykisk förvirring och en sårbarhet.22 Jesus framställs även i denna filmatisering 

som om hans gudomliga uppdrag vacklar mellan det onda och det goda. I Hollywood på 

1980-talet så spelades det in mängder av actionfilmer med teman som det goda emot det onda 

och detta gjorde även Scorsese i sin filmatisering om Jesus. 

”Jesus pendlar mellan ett starkt kallelsemedvetande och tvehågsen undandragenhet”23

Scorsese påvisar att Jesus kunde frestas av att vara en helt vanlig man som hade fru och barn. 

 

• Jesus på 2000-talet: Superhjälten 

Den mest framgångsrika filmen som hittills har spelats in är Mel Gibsons Passion of the 

Christ. Värt att nämna är att Gibson tillsatte en teologisk kommitté som skulle granska 

manuset som bestod av både kristna och judar. Även denna film har blivit starkt kritiserad 
                                                 
20 Axelson & Sigurdson, 2005: 133-134 
21 Axelson & Sigurdson, 2005: 138 
22 Axelson & Sigurdson, 2005: 139 
23 Axelson & Sigurdson, 2005: 140 
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från en rad olika håll, främst från teologer, eftersom den anses som om judarna är blodtörstiga 

fiender samt att den innehåller mängder av felaktigheter kring Jesus. 

Detta har inte stoppat kristna samfund världen över utan snarare tvärtom har de stöttat denna 

filmatisering och gett den en stor uppbackning. 

 Gibson har valt att fokusera på Jesus lidande och detta har gjort att människor 

som har sett filmen har olika meningar om hur Jesus var. En del anser att han som frälsare var 

beredd att stå ut med mycket lidande för oss människor medan en annan del tycker att filmen 

är för känslomässig och har haft svårare att ta till sig filmens budskap.24

 

Jag tycker att lärare kan visa filmer från olika tidsperioder och kontexter för att skapa debatter 

och diskussioner. De ovannämnda filmer kan man visa och prata kring och då kanske eleverna 

får en annan uppfattning av kristendomen att den inte bara kan ses från en sida utan flera 

beroende på vem regissören är och vilken religiös tro han eller hon har. Varför inte låta 

eleverna få göra grupparbeten kring olika filmer och berätta om hur och i vilken kontext de 

har skapats? 

 

4.3 Tidigare forskning om drama i undervisningen 

 

Jag har läst ett tidigare examensarbete angående drama i undervisningen som är intressant ur 

ett didaktiskt perspektiv. Den är skriven av Linnéa Bredwad vårterminen 2007, 

Lärarhögskolan i Stockholm och heter Drama som metod i religionsundervisningen på 

gymnasiet. Linnéa har gjort en undersökning med 100 personer i åldrarna 18-60+ där hon har 

frågat vad det har för erfarenheter om sin undervisning på gymnasiet i ämnet religion och vad 

de tyckte om den. Hon har även ställt frågan ifall drama kan vara ett sätt att skapa intresse hos 

dagens elever ifråga om religionsämnet. 

 De resultat Linnéa fick fram var att av de tillfrågade, 68 % kvinnor och 32 % 

män, så var det 35 % som tyckte att ämnet religion var intressant på gymnasiet medan hela 52 

% tyckte att ämnet religion var tråkigt, de var likgiltiga eller så minns de inte vad de lärt sig. 

Hon fann även att 67 % av de intervjuade var positivt inställda till att använda drama i 

undervisningen. 

 Linnéa anser även att John Deweys teori ”learning by doing” där syftet är att 

eleverna bör få en verklighetsförankrad undervisning som kan leda till att eleverna får 

                                                 
24 Axelson & Sigurdson, 2005: 143 

30 
 



kunskaper för framtiden är en bra teori i drama. Hon påpekar att lärarna kan använda sig av 

följande dramatiska och pedagogiska sätt att förankra kunskaper: 

 Improvisation där eleverna får improvisera olika begrepp eller gestalter i de olika 

religionerna. 

 Rollspel. 

 Forumspel, där vissa elever får en given sak eller roll att spela och där alla eleverna 

kan vara delaktiga genom att avbryta spelet när de har en åsikt som de vill föra fram. 

 

Detta kan vara ett bra pedagogisk sätt att diskutera religioner och dess betydelse. 

Linnéa har även skapat en del lektionsplaneringar som man kan använda sig av och jag tänker 

presentera två av dem. Hon har använt sig av didaktikens frågor vad, hur och varför i sina 

lektionsplaneringar. 

 

 Vad: Jesu födelse 

Här menar Linnéa att eleverna ska förstå hur det var på den här tiden, historisk aspekt, samt 

att eleverna ska få en bättre bild och uppfattning om vilka personerna är, David, Maria och 

Herodes. 

Hur: man kan läsa julevangeliet i bibeln samt annan intressant fakta. Eleverna kan dra 

paralleller till dagens samhälle och det kan bli diskussioner kring detta. 

Varför: eleverna kan få en djupare förståelse för kärnan i denna berättelse samt att de kan 

koppla händelsen till modern tid. 

 

Vad: Religiös händelse eller tradition 

Läraren har fritt spelrum att välja från vilka eller vilken religion som helst. Hon nämner t.ex. 

att man kan spela upp eller diskutera allt ifrån den judiska Jom Kippur eller till hur islam blev 

en stor religion. 

Hur: Elever kan samla information om olika traditioner och sedan dramatisera dessa för att 

skapa en förståelse. 

Varför: Eleverna kan få känna på hur de kan ”försvara” sin tro eller tradition genom att göra 

ett drama av dem. 

Jag anser att detta är ett bra pedagogiskt sätt att göra ämnet religionskunskap mer intressant 

för eleverna dels genom att de själva får leta information och sedan göra ett drama av det. 
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Eleverna kanske tycker att det blir roligare om de får gestalta en person eller en tradition om 

det får spela en roll och det behöver inte vara deras personliga åsikter som de förmedlar. 

Eleverna kan lära sig av varandra när man använder sig av dramatiseringar. 

Läraren kan dra nytta av elevernas dramatiseringar för en vidare diskussion och 

ett sätt för att få eleven att reflektera över historiska händelser som man kan göra till en nutida 

kontext. Det finns ett stort smörgåsbord att välja bland för att föra en diskussion eller 

reflektion t.ex. etik/moral, traditioner, likheter och olikheter i de olika religionerna. 

 

5. Urval ur elevens perspektiv 

 
5.1 Internet som en källa till undervisning 
 

Det framkommer i intervjun med en av grupperna att de gärna vill använda sig av Internet 

som ett sätt att söka och få svar på livsfrågor i religion. Det kan även bero på att eleverna går 

ett datainriktat program inom Teknikprogrammet och de är vana att arbeta och söka 

information på egen hand. Det användes i allt större utsträckning datorer i undervisningen och 

tillgången på datorer bara ökar i skolan idag. Det är en fördel att alla kan söka information 

men det finns större risker att eleverna får ”fel” information. På Internet finns det en uppsjö av 

information och jag vet inte ifall eleverna är källkritiska när det handlar om att söka 

information på egen hand. Ett sätt kan vara att använda sig av datorer för att jämföra de olika 

källorna både faktaböcker, historieböcker och Internet, då kan de även se att alla sajter inte är 

att lita på. 

Göran Larsson har skrivit en bok, Virtuell religion. Globalisering och Internet, 

som handlar om elever och hur de använder sig av Internet i undervisningen. Han påpekar att 

dagens ungdomar använder sig av Internet regelbundet och det kommer troligen att bli 

framtidens informationskälla.25 Lärare kan bli bättre på och mer införstådda samt mer rustade 

för användandet av Internet. Istället för att förbjuda elever att använda Internet som en källa 

kan vi ge dem verktyg att tänka kritiskt och framförallt att bli källkritiska. 

 I dagens skola arbetar man alltmer med IT didaktik och då är det bra ifall läraren 

är rustade med kunskaper om Internet och vilka sajter som är acceptabla. Är läraren rustad, 

alla gånger, i denna fråga och har de kunskaper om vem eller vilka, företag och föreningar 

och organisationer som ligger bakom hemsidor och olika sajter? 

                                                 
25 Larsson, 2002: 12-13 
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 Hur ska lärare kunna lita på allt som florerar på Internet och hur ska läraren 

hinna med alla uppdateringar som det görs på de olika sajterna undrar jag. Larsson nämner att 

det kan bli svårt för eleverna att referera till olika sajter eftersom dessa uppdateras och ändrats 

ofta eller bara försvinner samt att de kan innehålla felaktigheter rent historiskt och i språket.26

Eftersom det finns oändliga mängder med information på Internet gäller det både för eleven 

och läraren att gallra och sovra bort det som inte stämmer eller är viktigt material, men är 

eleverna verkligen mogna för det? Jag är skeptisk till användning av Internet just av den 

anledningen men är samtidigt medveten om att detta kommer att bli framtidens 

informationskälla och då är det viktig att vara med på tåget när det går. 

Eftersom läraren i framtiden förmodligen kommer att arbeta mer och mer med datorer och 

Internet i undervisningen vore det föredömligt om det kunde finnas en sökmotor för varje 

vetenskaplig forskning att tillgå. Som det är idag så får man massor av träffar när man söker 

efter ”kristendomen” t.ex. och detta kan medföra att det blir svårt för eleven att hitta ”korrekt” 

och relevant information. 

Det kan bli ytterligare ett problem som Larsson nämner när han skriver att ”sökmotorns 

träffar inte är rangordnade efter vare sig kvalité, relevans eller dylikt”27 som jag tidigare 

nämnde så vore det bra om det fanns en vetenskaplig sökmotor om vi ska möta elevernas 

önskan att arbeta med Internet. Elever använder i allt större utsträckning datorer i 

undervisningen och lärare och pedagoger bör möta elevernas önskan att använda sig av 

Internet för att öka deras intresse för religionsämnet? 

 

5.2 Diskussioner som en del av undervisningen 

 

Det framgår av intervjuerna att eleverna i min pilotstudie gärna ser mer av diskussioner kring 

religionsämnet. De hävdar att de lär sig mer av varandra om de får diskutera och komma med 

egna ”lösningar” till något de funderar över. Eleverna har funderingar och många tankar kring 

religion men de samtalar sällan om det med sin familj eller vänner. Enda gången de diskuterar 

religion är om det har hänt någonting i världen där religionen har stor betydelse som krig, 

varför muslimer fastar till religiösa seder. I min mening så har eleverna en ganska massmedial 

syn på religion och de verkar inte särskilt intresserade att vilja lära sig något mer om religion. 

Hur får läraren eleverna intresserade av att diskutera? Ett exempel kan vara att läraren 

använder massmedias syn på religion och skapar en diskussion. Eleverna kan läsa artiklar och 

                                                 
26 Larsson, 2002: 11 
27 Larsson, 2002: 16 
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sedan leta information i läromedel, böcker, faktamaterial samt filmer, och göra en jämförelse. 

Det kan bli många bra diskussioner där kanske eleverna får en annorlunda syn på hur 

massmedia och faktaböcker ser på saker och ting olika. 

 I en artikel i Pedagogiska magasinet har de intervjuat en religionslärare, Simon 

Rybrand, som gärna provocerar sina elever med att komma med påståenden som han vet 

”triggar” igång eleverna. I ett fall så visar han en bild ur Ecce Homo utställningen och den får 

genast starka reaktioner från eleverna och detta utmynnar i en bra och intressant diskussion 

bland eleverna. Eleverna tycker olika kring utställningen. En del anser att den är stötande och 

andra tycker att homosexuella är ”äckliga” medan andra anser att Jesus älskar alla människor 

oavsett sexualitet. De blir diskussioner kring många olika teman genom att han provocerar 

fram diskussioner och Simon Rybrand påpekar att i betygskriterierna står det att i de högre 

betygen som VG och MVG ska man reflektera över vad tolerans innebär t.ex.28 Detta kan 

vara en bra metod om man har en grupp som kan vara saklig i sitt bedömande och att det leder 

till bra diskussioner som inte kränker andra. Ibland så behöver man säga någonting 

provocerande för att få igång elevernas tänkande. 

”På Simon Ryheds lektioner gäller heta ämnen. Under sina hittills fyra år som lärare har han 

gått från att rita kartor över kristna kyrkans utbredning inför ointresserade elever till att 

introducera aktuella, konfliktladdade teman, som eleverna ”går i gång vansinnigt på”29

Jag håller med Simon Rybrand i den bemärkelsen att skapa debatt krävs det nyare metoder för 

diskussioner och använda det som en inlärningsstil. 

 

5.3 Film i undervisningen 

Det framkom i intervjuerna att eleverna gärna ser film som ett komplement, till läromedel, för 

inlärning. När eleverna själva får vara med och bestämma hur lektionerna ska planeras vill de 

gärna ha med film, framkom det i intervjuerna. De angav även exempel på filmer som har 

tydlig kristet budskap, da Vinci koden, Passion of the Christ, Arn- Tempelriddaren eller 

Kingdom of Heaven för att nämna titlar som de diskuterade. Någon elev påpekade att han inte 

ville se någon film där symboliken och budskapet var självklar utan att det kunde man 

diskutera i grupper och göra en analys av. Detta är ett bra sätt för eleverna eftersom de 

tillsammans kan komma på en ”lösning” och analysera för att skapa förståelse. 

En forskning, receptionsstudie, av Tomas Axelsons angående nyare film och hur 

man kan tolka det religiösa budskapet i dessa har använts till denna del. Tre filmer är 

                                                 
28 Pedagogiska magasinet Nr 4, Mimmi Palm, 2008: 38 
29 Pedagogiska magasinet Nr 4, Mimmi Palm 2008: 38 

34 
 



representerade, till denna del, som jag tror skulle vara av intresse ur elevernas synvinkel 

eftersom de är ganska nyproducerade. 

Om läraren ska nå fram till eleverna och göra undervisningen mer intressant bör denne fånga 

elevernas uppmärksamhet och film är ett bra exempel på hur läraren kan väcka deras 

nyfikenhet och intresse på. Det finns mängder av genrer som man kan använda sig av och de 

filmer jag kommer att presentera lite närmare är science- fiction, fantasy, drama och action. 

 Den första filmen är Matrix, som är en trilogi, och den handlar om hur framtiden 

beskrivs ur en negativ vision. Karaktärerna i filmen har en artificiell intelligens och en rebell i 

filmen vill ”befria den passiviserade mänskligheten till verkligt liv”30 i kontrast till den 

databaserade programmet som individen har i filmen. Karaktärerna i filmen har ingen egen fri 

vilja utan de styrs av datorer. 

En av karaktärerna är en kvinna vid namn Trinity, som kan tolkas från kristendomen är 

treenigheten fader, sonen och den heliga anden, och hon är med i en sekt som letar efter en 

frälsare. 

Filmen har många olika ämnen som man kan diskutera t.ex. kampen mellan gott och ont, 

manligt och kvinnligt eller hur och varför människan är en sökande varelse. 

En annan film som har många budskap som är utmärkta att diskutera är filmen 

Narnia-häxan och lejonet. Denna film handlar om fyra syskon som kommer till en sagovärld 

där kampen mellan det onda och goda är en central handling. Syskonen dras in i kampen och 

där visar man på att blod är tjockare än vatten eftersom syskonen måste hålla ihop och göra 

viktiga gemensamma val för att överleva det onda. Filmen använder sig av miljöerna för att 

beskriva det onda genom att använda sig av snö, is och kalla färger medan det goda 

representeras av djur och varmare färger. 

Författaren C.S Lewis som har skrivit dessa böcker om Narnia var själv troende kristen och 

hans böcker som filmen är baserad på har tydliga kristna budskap som lojalitet och kampen 

mellan det goda och onda. Lejonet Aslan kan jämföras med Jesus eftersom han återuppstår 

och inger hopp till de övriga i denna fantasivärld.31

Den tredje och sista filmen är svenska Så som i himmelen och den handlar om 

hur en grupp människor i en liten ort får en möjlighet till att utveckla sitt självförtroende 

genom att medverka i en kör. Den kristna prästen i filmen, som för övrigt inte har så många 

besökare på sina gudstjänster, kommer i konflikt med körledaren eftersom han får mer 

uppmärksamhet än prästen och hans budskap. Prästen är enligt min mening väldigt auktoritär 

                                                 
30 Axelson, 2008: 153 
31 www.sfi.se  
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medan den nya körledaren ser människan för den hon är. Filmen utspelar sig mycket i 

kyrkolokaler och den nye körledaren öppnar upp den lokala befolkningen och får dem att tro 

på sig själva och att de duger precis som de är, precis som Jesus gjorde till befolkningen. 

Denna film har mycket som diskuteras, prästens roll i kristendomen, att tro på sig själv, 

sångens betydelse, även psalmer, och även i denna film kampen mellan det onda och goda. 

Jag har valt dessa tre alternativ därför att de handlar om kampen mellan det onda 

och goda, sökandet efter något eller någon att förlita sig på och tro på till att det kan handla 

om auktoritära personer som styr. 

Om läraren skulle koppla ihop elevernas bilder och filmerna till en helhet så kan man föra bra 

diskussioner och kanske se sambanden. Den bilden som en grupp har valt om korset, att man 

går in i något nytt, kan även ses som en symbolik i filmerna Så som i himmelen och i Narnia 

eftersom de handlar om att gå nya vägar och att våga lita på sig själv och andra. 

 Matrix trilogin handlar mycket om datorer och hur de styr människan och detta torde göra 

eleverna intresserade eftersom de använder sig mycket av datorer, både hemma och i skolan. 

Det finns många dolda budskap i dessa filmer och ett alternativ är att skapa lektioner där 

eleverna får hitta olika budskap och föra en diskussion om dem. 

 

5.4 Elevernas bilder som en del av undervisningen 

 

Elevernas egna bilder kan ses som en bra grund för diskussion och belysa det ur ett historiskt 

och nutida perspektiv. Många utav dessa bilder har kopplingar till historia. Det finns bilder, 

som eleverna har fotograferat, som har motiv av en gran, gravstenar, kors, lamm, säng som 

ska symbolisera dåtidens krubba samt änglar i ett skyltfönster. Jag blev oerhört överraskad när 

jag fick ta del av elevernas fotografier eftersom det fanns ett djup i dem och de var 

genomtänkta. De förklarade bilderna på ett mycket bra sätt, i intervjuerna, och jag skulle 

kunna säga att elevernas bilder är både nyskapande och konstnärliga. Vissa av bilderna skulle 

kunna användas som ett projekt eller grupparbete istället för att läsa i böcker eftersom 

bilderna har en sådan bra berättande synvinkel. 

När jag och min handledare tittade på bilderna blev vi båda rejält överraskade av resultatet. Vi 

blev överrumplade att de faktiskt inte hade tagit en enklare lösning som att fotografera kors, 

kyrkor eller bibeln t.ex. utan genomtänkta bilder som man kan få ut mer diskussioner av än 

bilderna i läroböckerna. 

 Jag kommer absolut att använda mig av denna metod när jag har 

religionsundervisning eftersom jag anser att resultatet blev mycket bra och att samtidigt 
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påpeka att läromedelsböckerna bör tänka mer på att skapa nyare och modernare bilder för att 

öka elevernas intresse för kristendomen. Elevernas bilder var sett ur ett perspektiv som 

blandade historia och nytänkande. 

  

6. Diskussion 
Efter intervjuerna och litteraturstudier så kom jag fram till att eleverna vill vara med och 

påverka undervisningen. Detta kan de göra genom diskussioner, bildanalys samt film och att 

använda sig av Internet och läraren bör bemöta elevens önskan för att skapa en bra 

undervisning där alla blir nöjda. 

Läraren kan även be eleven att välja redovisningsform istället för prov. De kan 

handla om att elever får redovisa och analysera en film, som de har valt själv, spela upp ett 

drama, redovisa olika tidningsartiklar och jämföra med läroboken och annan litteratur. Varför 

inte göra ett studiebesök hos något samfund och redovisa detta inför klassen? Detta tror jag att 

eleverna skulle föredra att göra om de fick vara med och bestämma utformningen av 

religionskursen. I Lpf94 så nämns det att vi lärare skall ”se till att alla elever, oavsett kön och 

social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen”32

Elevernas egna fotografier kan användas och göra en analys eller en diskussions 

forum på klassens egna hemsidor, som finns på denna skola som jag har gjort undersökningen 

på, där eleverna får kommentera och föra en diskussion kring. Mina informanter som läser på 

ett datainriktat Teknikprogram skulle kunna göra egna hemsidor för något samfund där de 

presenterar fakta och vad de olika samfunden står för. De kan då koppla samman ett 

studiebesök och sedan göra en hemsida med den information de har fått genom samfundet och 

faktaböcker. Det finns säkert massor av olika sätt som eleven kan vara med att påverka på och 

dessa är bara ett urval från min sida. 

 

Jag vill även rikta kritik till forskare inom religionsdidaktik eftersom jag inte har funnit 

material och texter angående elevinflytande eller bildanalys i religionsläromedel. Det kanske 

inte har varit så angeläget att involvera elevernas inflytande och medbestämmande tidigare? 

Eftersom man på min partnerskola har tagit med detta i varje lärares arbetsplan så kanske det 

blir ändring på detta. Det kommer säkerligen att bli fler skolor som kommer att ägna mer tid 

till att ge eleven mer inflytande och då är det bra ifall det kunde bedrivas forskning om detta. 

                                                 
32 Lärarföbundet, 2004: 47 
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Sammanfattning 
Jag har valt att sammanfatta uppsatsen i punktform med de inledande frågeställningar som jag 

gjorde och ge de resultat som framkommit. 

• Vad har eleverna, på min partnerskola, för syn på religionen kristendomen? 

Merparten av eleverna anser att de inte är särskilt intresserade av religionsämnet eftersom de 

redan, i deras mening, har lärt sig det mesta på högstadiet eller hemifrån. De vill ha en mer 

diskussionsinriktad undervisning där film och Internet kan vara en del av undervisningen 

istället för läromedel och studiebesök t.ex. 

De diskuterar sällan eller aldrig religion vare sig med kompisar eller med familjen. 

Diskussioner kommer självmant om det har hänt någonting i världen som har med religion att 

göra och som de själva har läst i tidningen eller sett på TV. Eleverna tenderar att ha en 

massmedial och negativ syn på religionsämnet överlag. 

 

• Hur skiljer sig elevernas bilder i jämförelse med läroböckernas bilder? 

Det blev en stor skillnad på elevernas och läromedlens bilder. Eleverna har fotograferat bilder, 

i de olika grupperna, där de har reflekterat på ett nytänkande sätt och där vår tids samhälle 

samt historia speglas. I läromedlen så fanns det mest äldre bilder förutom något undantag där 

de hade med en bild från utställningen Ecce Homo, som är från senare delen av 1990-talet, 

annars tyckte eleverna att de redan hade sett samma bilder från föregående läromedel från 

högstadiet. 

Bilderna i läromedlen var av traditionell art och många var tecknade och det kan ha påverkat 

elevernas syn på läromedelsbilderna eftersom deras egna var mer nyskapande. 

 

• Vilken sorts material kan man använda sig av i kristendomsundervisningen för 

att göra ämnet mer intressant? 

I min undersökning så har jag nämnt film som utgångspunkt för vidare diskussioner samt att 

använda sig utav drama där eleverna får spela upp olika händelser i religioner. Detta kan med 

fördel användas eftersom eleven själv inte behöver ventilera sina egna åsikter i en speciell 

fråga utan får spela en roll. Rollspel, forumspel och improvisation kan användas för att skapa 

förståelse för alla religionerna på ett bra och informativt sätt. 

Elevernas egna bilder, som de har fotograferat, är utmärkta att användas som 

undervisningsmaterial eftersom det finns mycket intressant att diskutera om dem. Läraren kan 
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be eleverna att göra analyser eller diskussionsforum på deras klassidor angående deras egna 

bilder. 

 

• Vad vill eleverna använda för undervisningsmaterial och hur kan de vara med 

och påverka? 

Eleverna bör vara med och påverka undervisningen eftersom de får vara med och bestämma 

utformningen av kursen. På min partnerskola står det inskrivet i den lokala läroplanen att 

eleverna ska få vara med och påverka. Detta bör läraren och framförallt eleven ta fasta på i 

form av olika redovisningsformer där eleven bestämmer hur han eller hon kommer bäst till sin 

rätt och kan visa på sina kunskaper. I sammanfattningen har jag listat några olika varianter på 

hur de kan påverka utformningen och hur de ska gå till väga för att införskaffa sig kunskaper 

om kristendom. 

Film och Internet samt diskussioner är något som eleverna vurmar för att använda i 

undervisningen enligt denna pilotstudie. 

Eftersom elever och ungdomar idag använder sig allt mer av IT och massmedia så vill de även 

föra in det i undervisningen. 

Vad de däremot inte vill ha i sin undervisning är att besöka eller få besök av olika samfund 

framkom det i intervjuerna. 

Läraren och eleven kan tillsammans göra kristendomsundervisningen mer 

intressant om man gör en planering och formar den så att alla kan känna att de får visa sina 

kunskaper. Det står ingenstans i vare sig kursmål eller andra styrdokument hur man når dessa 

mål att visa sina kunskaper på så det finns ett stort tolkningsutrymme för både läraren och 

eleven. 
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1. Inledning

I dagens skola, i alla fall på min partnerskola står det inskrivet i den lokala läroplanen att eleverna ska ha ett visst inflytande. Hur ska läraren välja material som tillfredsställer alla eleverna som har olika kunskaper och synsätt på religionsämnet? På vilket sätt kan eleverna få vara med och påverka när det handlar om undervisningsmaterial. Jag vill även ta reda på vad för sorts undervisning eleverna vill ha och vad de vill lära sig inom ämnet religionskunskap, det är frågor som jag har utgått ifrån i mitt examensarbete kring ämnet kristendomen. Jag vill i min uppsats framförallt lyfta fram elevernas perspektiv och se hur man kan tillgodose deras synpunkter på undervisningen och tillämpa dessa.



Kristendomen speglar dagens svenska samhälle i den bemärkelsen att vi lever efter dess gamla traditioner och seder och de flesta har någon anknytning till kristendomen. Det kan vara att man är troende, döpt, konfirmerad eller att man har haft skolavslutningar i kyrkan och på så sätt kommit i kontakt med kristendomen.


En intressant tanke från min sida är att ta reda på hur ungdomar ser på kristendomen idag. Eftersom eleverna får vara med att påverka undervisningen så vore det intressant att ta reda på vad de anser är kristendomen utifrån bilder, intryck från samhället, filmer, kultur och läromedelsböcker som t.ex; Söka svar och Religion och sammanhang som de använder sig av på min partnerskola.


Utifrån olika undervisningsmaterial som t.ex. texter, film och bilder ska jag försöka se hur man kan väcka ett intresse för ämnet religionskunskap och då i synnerhet kristendomen. Vad säger forskningen om ungdomars synsätt angående religion och kristendomen i synnerhet, stämmer det överens med vad ungdomar, av idag, tycker?


Efter tidigare erfarenheter från VFU (verksamhetsförlagd undervisning) har jag fått intrycket att elever inte är särskilt intresserade av ämnet religion.

Elevernas bilder, som de blivit ombedda att ta, har jag en föreställning om att de tar den enklaste utvägen och tar bilder som kyrkobyggnader, kors eller Bibeln. Vad har de för tankar kring kristna symboler, det är frågor som jag ställer i min uppsats.


1. 2. Syfte och frågeställningar

Syftet med den här uppsatsen är att försöka förstå vad ungdomar och i synnerhet dagens elever har för tankar kring kristendomen och vad som anses vara relevant i religionsundervisning för eleven.

Uppsatsen är uppdelad i två delar. För det första har jag med elevernas bilder och bilder från läromedel och jag ska göra en jämförelse för att se om det finns någon skillnad. För det andra finns en del angående urval av material som både elever och lärare kan använda sig av.

I första delen ska jag se vilka urval som läraren har när de väljer undervisningsmaterial och jämföra med vad eleverna, den andra delen, vill ha för sorts material i kristendomsundervisningen.

 Mina frågeställningar i del ett är:

· Vad har elever, på min partnerskola, för syn på religionen kristendomen?


· Hur skiljer sig elevernas bilder i jämförelse med läroböckernas bilder?


Mina frågeställningar i del två är:

· Vilken sorts material kan man använda sig av i kristendomsundervisningen för att göra ämnet mer intressant?


· Vad vill eleverna använda för undervisningsmaterial och hur kan de vara med och påverka?

1.3. Metod och material


Jag har gjort en pilotstudie i liten skala med elever från ett Teknikprogram, i Gävleborgslän, och de läser med inriktning data. I denna studie ingår det 17 pojkar och en flicka i årskurs tre på gymnasiet.


Innan jag presenterade min önskan att eleverna skulle vilja delta i min undersökning så bad jag eleverna, i en brainstorming, att lista vad de förknippar med kristendomen på tavlan i klassrummet och det blev ganska många olika saker. Detta gjordes i syfte att ta reda på vad de hade för kunskaper och hur deras tankegångar gick kring ämnet kristendomen.

Uppgiften som de skulle vara delaktiga i var att fotografera bilder på vad de anser förknippas och är representativa med kristendomen samt att bli intervjuade. Jag berättade att uppgiften gick ut på att de tillsammans i en grupp om tre till fyra stycken skulle fotografera under 60 minuter, en lektion, fem olika motiv som de anser associerar med kristendomen. De instruktioner som gavs var att de fritt fick välja motiv och plats bara de kunde motivera varför de har valt just dessa motiv och platser. Jag nämnde även att det finns ingenting som är rätt respektive fel utan eleverna själva skulle diskutera inom gruppen och komma på motiv.

 En vecka efter det att de hade fotograferat blev eleverna intervjuade i de olika grupperna som de fotograferade tillsammans med och alla grupper fick samma frågor. Detta för att göra det lättare att identifiera om de fanns några likheter eller skillnader om elevernas intryck av kristendomen.

Dessa frågor ställdes under intervjuerna:


Fråga 1.


Vad har du/ni för bild och uppfattning av religionen kristendomen?(Vilka tankar/funderingar)


Fråga 2.

Vad vet du/ni om kristendomen, vad känner du till om religionen? Hur vet du det, vad har du fått den kunskapen ifrån?


Fråga 3.


 Vad vill du/ni lära er, på gymnasiet, angående religionen kristendomen, vad vill du/ni ha för sorts kunskaper om kristendomen?


Fråga 4.

Om du/ni tittar på bilderna i läroboken Söka svar, vad tror du att författaren vill förmedla för bild vad gäller kristendomen, stämmer det med den bild du/ni har av kristendomen? Ger boken en sann bild av kristendomen?


Fråga 5.


Varför valde ni denna bild att representera symboliken i kristendomen? Vad var tanken och hur resonerade ni inom gruppen?


Fråga 6.


Om du/ni får vara med och påverka hur och vad man ska lära sig om kristendomen vad skulle du/ni vilja att läraren pratar/diskuterar/visar för material för att ni ska få lära er om kristendomen på bästa sätt?(Ex film, böcker, studiebesök, texter etc)


Fråga 7.


Är religion, över lag, något som man pratar om med sina vänner och familj, brukar du/ni diskutera religion överhuvudtaget?


Den metod använst är en kombination av litteraturstudier och en empirisk studie. Även böcker i form av läromedel och film som används i undervisningen har jag studerat. Jag har fått tillgång till läromedel och filmer på min partnerskola samt att en klass som deltagit i min pilotstudie har fotograferat bilder, i olika små grupper, utifrån deras perspektiv angående kristendomen.

Jag har gjort vissa avgränsningar eftersom tiden är begränsad för att skriva denna uppsats och har därför valt bort vissa delar. Jag kommer inte att diskutera texternas innehåll i läromedlen utan bara fokusera på bildanalys. Jag har således inte ställt några frågor till mina informanter om texterna i deras läromedel.

Den metod jag har använt mig av är den kvalitativa det vill säga att jag har samlat in data som kan ge en grov och generell skattning istället för precisa värden såsom kvantitativa.


1.4 Tidigare forskning

Till området film i religionsundervisning har jag valt att läsa och tolka en nyexaminerad forskare, Tomas Axelson, som disputerade vid Uppsala Universitet i februari 2008, numera Doktor i teologi, och är således en färsk studie. Han belyser hur film kan påverka och intressera samt väcka nyfikenhet kring ämnet religion och i synnerhet religionssociologi. Tomas Axelson ställer sig frågan hur film kan ses som en resurs för bland annat existentiella frågor.


Jag har utgått från två av hans böcker, Film och mening samt Film och religion, som beskriver hur man kan integrera film i undervisningen och vad den har för betydelse för att förstå livsfrågor i religionerna.


 Göran Larsson, filosofie doktor i religionsvetenskap, har skrivit en bok som handlar om användandet av Internet och jag har utgått från några av hans synpunkter för en vidare diskussion. Eftersom dagens ungdomar använder datorer och Internet i allt större utsträckning så bör detta belysas. Lärare av idag bör möta kraven från dagens ungdomar att använda mer datorer och i synnerhet Internet i undervisningen.


En annan forskare som finns med i denna uppsats är norrmannen Paul Otto Brunstad och jag har läst delar av hans doktorsavhandling, 1998, som belyser hur ungdomarna ser på kristendomsundervisningen i Norge och jag har gjort en jämförelse med hans resultat med vad som framkommit i min egen pilotstudie.

 Carl E Olivestam som forskare inom området religionsdidaktik används i de didaktiska frågorna som lyfts fram i uppsatsen.



Jag har inte kunnat hitta någon information angående elevinflytande i religionsundervisningen. Därför har jag inget resultat att jämföra med till min egen pilotstudie.

Eftersom en del av min uppsats bygger på elevinflytande så bad jag elever att fotografera bilder som de associerar med kristendomen och jag har inte funnit någon forskning kring hur elever tänker kring läroböckers bildmaterial. Detta är ett outforskat område vilket gör det hela ännu mer intressant.

1.5 Disposition


Jag har efter inledning med syfte, metod och material samt tidigare forskning börjat med undersökningen. Den består av vad eleverna listar med vad de associerar med kristendomen samt deras egna fotografier och resultatet av mina intervjuer. Elevperspektivet är av stort fokus i uppsatsen därav anledningen till att den har fått ett eget kapitel. Därefter beskrivs läromedel och framförallt bilderna i läromedelsböcker och gör sedan en jämförelse med elevernas bilder.

Fortsättningsvis så kommer urvalen från lärarens och elevens perspektiv, olika metoder för att skapa en intressant undervisning från två olika perspektiv.

Slutligen kommer en diskussion och en sammanfattning av uppsatsen där frågorna besvaras som jag inledningsvis ställde samt vilket resultat som framkom i den empiriska undersökning.

DEL 1

2.Undersökning

2.1 Elevperspektiv

Det finns ett medvetet fokus på elevperspektivet eftersom jag anser att de bör vara mer involverade i undervisningen och vill peka på hur de kan vara mer delaktiga.

Om eleven får vara med att påverka hur undervisningen kan utformas kanske de blir mer involverade till att komma med förslag till material som texter, filmer eller vilka besök man kan göra till olika samfund inom de olika religionerna t.ex.

I Lpf94 står det skrivet att ”Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de framförs”.
 Detta tycker jag att i religionskunskap på gymnasial nivå bör tänka på eftersom eleverna bör framföra sina åsikter. Om man har ett bra klimat i klassrummet där eleven får uttrycka sig fritt, bara det inte kränker någon, så tror jag att man som lärare når fram till eleven och får bra diskussioner. I mina intervjuer så framkom det att just diskussioner var något som eleverna eftersträvar mer av och diskussioner kan vara en bra inlärningsmetod, då eleverna kan lära sig av varandra.


I kursmålen för Religionskunskap A står det följande att eleven ska kunna efter kursens slut. ”kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik” samt ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”
det står inte hur eleverna ska kunna lära sig det och detta tolkar jag det som att det är läraren som väljer inlärningsmetod och material för att eleverna ska klara kursmålen.

Jag kommer i följande kapitel att redogöra för vad eleverna själva anser förknippas med kristendom utifrån bilder och vilka urval de vill ha i sin undervisning.


2.2 Elevernas lista på vad de associerar med kristendomen

Jag bad min undersökningsgrupp att lista vad de förknippar och känner till om kristendomen. Vi gjorde en brainstorming den 21 augusti 2008 och dessa kom de fram till:


· Gud


· prästkappan


· påsk, jul


· nattvard


· änglar


· heliga graalen


· ljuset


· korset


· lamm


· Jesus och Maria


· Moses


· åsna


· kyrkor


· Satan


· Bibeln (NT)


Jag tolkar det som att eleverna har förkunskaper när det handlar om vad de associerar med kristendomen. När någon elev började nämna något som de förknippar med kristendomen så kom det genast flera förslag. Jag tycker att de har fångat kärnan i kristendomen och det som de allra flesta känner till.

2.3 Elevernas bilder med vad de associerar med kristendomen

I den empiriska undersökning där eleverna blev ombedda att fotografera vad de förknippar och associerar med kristendomen ingår det 18 elever, 17 pojkar och en flicka, och de blev indelade i fem grupper. Denna undersökning gjorde jag av den anledningen för att jag ville ”se” vad eleverna har för tankegångar kring kristendomen. En annan anledning var att ta reda på om elevernas fotografier skiljer sig markant från läromedelsböcker som jag har kommit i kontakt med.

Eleverna fick en lektion, 60 minuter, på sig att fotografera fem bilder och tillsammans välja motiv som skulle representera gruppen. De fick låna kameror från skolan och en del fotograferade med sina mobiltelefoner. Eftersom skolan är belägen ganska centralt så finns det många kyrkor och samfund att tillgå samt närheten till centrum så det fanns relativt mycket intressant att undersöka i närheten. Eleverna fick fritt välja vad och var någonstans de skulle fotografera bara de kunde motivera fotografierna vad de står för och hur de har tolkat symboliken i dem.

Alla grupper blev sedan efter en vecka efter fotograferingen intervjuade av mig och alla grupper har fått samma frågor. Detta i syfte att se om det finns några likheter eller skillnader i gruppernas svar om kristendomsundervisning och hur de vill påverka undervisningen, i främst kristendomen, för att införskaffa sig kunskaper om religionen.

Jag har fört anteckningar samtidigt som eleverna har svarat på mina frågor och samtalat med varandra. Jag fick tillgång till ett mindre avgränsat rum där vi kunde tala ostört och inte behöva tänka på tidsåtgången per grupp.


Eleverna fick välja en bild av de fem som de fotograferat som, de tillsammans kom överens om, fick representera deras grupp och sedan fick de berätta vad och hur de tänkte kring bilden och hur symboliken kan te sig i den.


Jag har jag valt att föra en diskussion med mina egna kommentarer efter varje fråga där gruppernas svar kommer efter varandra för att underlätta för läsaren. Intervjuerna är elevernas ord och jag har inte ”retuscherat” vad de har sagt, utan det är de svar som de angav under intervjuerna.


 Jag har valt att införa en kommentar efter elevernas svar samt att belysa vad andra författare och forskare anser och inte bara vad jag tycker. Det blir lättare att göra en direktanalys istället för i en analys och diskussions del på slutet av uppsatsen, därför har jag valt att göra på detta viset.

2.4 Resultatet av mina intervjuer samt elevernas fotografier med vad de associerar med kristendomen

Fråga 1

Vad har du/ni för bild och uppfattning av religionen kristendomen?(Vilka tankar/funderingar)


Grupp 1

-
En falsk bild eftersom de inte står för allt som står i Bibeln. Västerländerna och kapitalismen lutar sig på kristendomen men det är inte vad kristendomen står för.


· Det är ett sätt att tro.


· Kristna människor är snälla, goda människor som gör goda gärningar om de är troende.

· Jag tänker på Korståget hur de försökte få människor att tro på deras religion. Korsfararna erbjöd människor religionen så att de kunde komma till Paradiset.

Grupp 2

· Man besöker kyrkan.


· Högtiderna som påsken och julen.


· Folk som tror på Gud.


Grupp 3

· Korståget, hur de tvingade med våld människor, flera oskyldiga dog i striderna.


· Hur kyrkan och prästerna brände häxor förr i tiden eftersom prästerna hade oskyldiga tankar om kvinnor och häxor. Präster får göra som de vill eftersom de har Gud på sin sida.


· Uppvuxen av traditionen men det finns ingen existerande Gud.


· Tror att de är bättre än andra och de som inte är med i kyrkan är okunniga. Så tänkte de mera förr i tiden.


· De troende håller tillbaka det som kan hota religionen och de accepterar inte alla människor.


Grupp 4

· Kyrkan och präst.


· Konfirmation.


· Inte så mycket konflikter som de andra religionerna.


· Förut så missionerade människor och då försökte de övertyga och lösa konflikter människor emellan.

Grupp 5

· Kyrkan, ber böner och sätter sin tro till Gud.


· Veckodagen söndag en vilodag som fortfarande existerar att man ska vara ledig.


· Utan religion skulle det bli kaos, allt är uppbyggt runt religion eftersom de har svar på frågor som vi inte kan besvara.

· Jul och traditioner.


· Det går inte att bevisa teorier, många skulle försöka hitta svar och då blir det kaos.


Kommentar: de flesta grupperna svarade att kyrkan är central men ingen nämner Bibeln. Jag fick för mig att eleverna var skeptiska till religion överhuvudtaget och de visar även svaren på när de nämner Korståget och att kristendomen skulle vara falsk och de troende tror att de är bättre än andra. Högtiderna, som vi firar i Sverige, visste eleverna att det kom från kristendomen samt att någon nämnde mission.

Fråga 2

Vad vet du/ni om kristendomen, vad känner du till om religionen? Hur vet du det, vad har du fått den kunskapen ifrån?


Grupp 1


· Jag är konfirmerad och har läst Bibeln.


· Från filmer och böcker har jag fått information.


· Jag har tagit åt mig från massmedia, en mer förvrängd bild som ger en demokratisk religion.

· Jag har lärt mig från högstadiet då vi gjorde grupparbeten om världsreligionerna. Mer ytkunskaper, det var lättbristande utbildning mer historia än religion.

Grupp 2

· Skolan, från högstadiet som var en liten del. Vi pratade mer om de övriga religionerna som vi hade grupparbeten om och sedan redovisade, typ fakta bara. Vi hade lektioner om alla religionerna inom SO (historia, religion, geografi och samhällskunskap) och så hade man vissa veckor som det var religion och så gjorde man olika grupparbeten.


· Från lågstadiet, då vi läste ur en barnbibel. Det var mera som en saga än religion.


· Familjen har väl lärt mig lite.


Grupp 3

· Från skolan, vi fick lära oss om historien om alla världsreligionerna.


· Läst böcker som Da Vincikoden.


· Från TV och filmer.


· Internet finns det ju en hel del material om man vill läsa.


· Det finns även faktaböcker men då måste man vara lite mer skeptisk eftersom man inte vet vilken som har skrivit dem. Det kan ju vara en kristen och då blir det bara från en synvinkel.


· Inte så mycket från högstadiet, religionen var bara en liten del inom SO.


Grupp 4

· Jag har lärt mig från skolan, lågstadiet, det var högläsning ur Bibeln.


· På högstadiet hade jag ganska mycket religion. Vi pratade om alla världsreligionerna och alla ämnen i SO (historia, religion, geografi och samhällskunskap) delade på tiden i varierande perioder.


Grupp 5

· Jag har lärt mig eftersom jag är konfirmerad. Jag vet hur kristendomen är uppbyggd. Vi var på läger och hade en del diskussioner.


· Jag har lärt mig från skolan. I SO, på högstadiet, så var kristendomen ett kapitel och de övriga religionerna andra kapitel. Vi jämförde de olika religionerna.

· Jag tänker på högtider som jul och påsk.


· Man ser ju kyrkor överallt, det tänker jag på när jag hör ordet kristendom.

Kommentar: Alla eleverna har i någon form kommit i kontakt med kristendomen via skolan på låg och högstadiet där de har samtalat och arbetat med religionen. Någon elev har konfirmerat sig och fått kunskaper därifrån. Merparten av eleverna har fått sina kunskap från skolan och då är det ännu viktigare att skapa förstålelse för alla religionerna och inte bara belysa någon eller några.

Trots att jag uppfattar eleverna som skeptiska till ämnet religionskunskap så hävdar Göran Larsson, filosofie doktor i religionsvetenskap Göteborgs universitet, att ungdomar har ett intresse för religion trots att vi lever i ett sekulariserat land. Han beskriver vidare i sin bok, ungdomar, religion och identitet, att oavsett ifall ungdomar har växt upp i en ”religiös” miljö (den primära socialisationen) eller har fått ”religiösa” intryck utifrån som t.ex. konfirmation eller skolan (den sekundära socialisationen) så uppvisar ungdomar ett intresse för religion och livsåskådningsfrågor.


Till skillnad emot vad Larsson tycker så har jag funnit en doktorsavhandling från Norge av Paul Otto Brunstad
 och han hävdar att eleverna, hans informanter, har en negativ syn på kristendomsundervisningen. I Brunstads intervjuer finner jag liknande svar som jag själv upplevt nämligen att eleverna inte har något större intresse för ämnet kristendomen. Brunstad påstår att hans informanter känner ett missnöje samt är skeptiska gentemot religionsundervisning möjligen av den anledningen att de inte är särskilt intresserade.

Likt min egen pilotstudie finner jag gemensamma svar i Brunstads doktorsavhandling nämligen att eleverna som han har intervjuat har fått sina kunskaper via skolan eller konfirmation men att de inte är särskilt intresserade. Ingenting tycks ha förändrats på tio år, Brunstads studie är från 1998, och då kanske det är dags för en förändring i skolans undervisning.

 Fråga 3

 Vad vill du/ni lära er, på gymnasiet, angående religionen kristendomen, vad vill du/ni ha för sorts kunskaper om kristendomen?


Grupp 1


· Jag vill gå djupare in på vad religionen är, visa på brister.


· Inget speciellt.


Grupp 2

· Inget speciellt, delvis av att jag inte har något intresse.


· Någon påminnelse, en slags repetition om vad det handlar om.


· Jag har inget emot att gå in djupare, vad religionen handlar om.


Grupp 3

· Allt hemligt, allt det som undantrycks, vill jag veta.


· Jag vill veta lite hur det fungerar inom kyrkan hierarkin inom den, som Påven, prästen och de övriga. Måste man lyda Påven?


· Jag vill veta vad som hände med lärjungarna när Jesus dog? Vem av dem gjorde vad sedan?


· Jag vill förstå hur de kristna ser på saken, varför de tror.


Grupp 4

· Jag har inget behov av att veta mera än det jag har lärt mig på högstadiet. Inte intresserad.


Alla instämmer (Min anteckning)


Grupp 5

· Det mest grundläggande eftersom jag har glömt från högstadiet. Jag vill inte ha någon fördjupning. Man ska respektera varandra inom religionerna.


· Jag vill veta mer om korståget.


Kommentar: det verkar inte finnas något större intresse, i den här klassen, att veta mer om religionen/ religioner än de redan har kunskaper om. Det finns dock vissa som vill gå in djupare på livsfrågor och veta mera om vad de kristna tror på och varför.


Enligt Olivestam så är religionsämnet en ofta diskuterad fråga, om huruvida det ska vara ett kärnämne eller inte, och då inte bara från elevernas håll. Många har åsikter på hur vi formar ämnets innehåll t.ex. kyrkan, samhället och näringslivet.


I många andra länder som USA och det forna Sovjetunionen så är inte religion ett ämne i skolan utan de har istället en konfessionell undervisning. Det vill säga att kyrkan och olika samfund kan undervisa och kan då göra detta med sin trosuppfattning. Det blir inte en objektiv undervisning som vi i Sverige har eftersom vi har styrdokument som vi måste följa.


Fråga 4

Om du/ni tittar på bilderna i läroboken Söka svar, vad tror du att författaren vill förmedla för bild vad gäller kristendomen, stämmer det med den bild du/ni har av kristendomen? Ger boken en sann bild av kristendomen?


Grupp 1

· En mer ”nordisk” bild av religionen, som påvisa lagar och hur religionen inkasserar pengar.


· Samma gamla bilder som man har sett förr.


Grupp 2

· Samma bilder som förr, inget nytt.


· Tråkiga, bara för att det är samma vanliga som man redan har sett.


Grupp 3

· Det skulle ta en stund att förstå att detta handlar om kristendom om jag inte visste det.


· Det är klassiska bilder som man känner igen. Några utav de är svåra att koppla till kristendomen, tycker jag.


· De visar olika sidor av kristendomen, men inga dåliga sidor framställs.


Grupp 4

· Inte direkt några glada bilder, det är sådana man har sett förut.


· Inte något nyskapande alls.

Grupp 5

· Det är mycket vitt som är vänligt och mjukt.


· Jag skulle vilja ha mer bilder som beskriver religionen.


· Det är ganska blandade bilder, äldre och mer modernt. Som den på Carola och gospelkören.

· Jag förknippar kyrkan med gospel och det var ju typiskt att Carola skulle vara med!


Kommentar: de allra flesta grupperna tycker att bilderna är sådana som de har sett förut i läromedel från högstadiet. De anser att det inte har skett någon stor förändring på bilderna utan de visar bilder som varken berör eller väcker nyfikenhet.


Enligt docent Agnes Nobel, i kulturpedagogik, hon vill att vi ska lyfta in konsten i form av bilder, musik och film till klassrummet, eftersom det kan vara ett sätt att undervisa med. Hon nämner följande i sin bok, Hur kunskap får liv? Om konst och eget skapande i undervisningen att vi kan ta in konsten till klassrummet också och inte bara i ”finsalongen”.


”Liksom konsten med sin beröringsförmåga - i ord, toner, dans och bilder - alltid har spelat en nyckelroll i mänsklig kultur utanför klassrummet”
 och hon menar med detta att vi även kan beröra med konst i klassrummet också.

Fråga 5

Varför valde ni denna bild att representera symboliken i kristendomen? Vad var tanken och hur resonerade ni inom gruppen?


Grupp 1

De valde en bild med kors på dörren.

· Korset symboliserar religionen. Själva dörren symboliserar att man går in i något nytt, en annan värld.

Grupp 2

Gruppen har valt bilden på filmen Arn.

· Den symboliserar korsriddare, de som förde kristendomen vidare. Den nya tiden jämfört med den gamla tiden.


· Vi kom att tänka på korsriddare när vi såg bilden, inget som vi hade på förhand tänkt på.


Grupp 3

Gruppen har valt bilden med en hand.

- Jag har läst i en tidning att detta var ett meddelande, att det skulle symbolisera Gud på grekiska. Handen ska peka mot himlen och detta ska vara ett hemligt meddelande tydligen. När jag såg denna hand vid ett övergångställe så kom jag på att jag hade läst om detta. En rolig bild tyckte vi.


Grupp 4

Gruppen har valt att ta med bilden på en kyrka, Valbo.

· Vi tycker att Valbokyrka är fin och det har ett guldigt kors. Den är ståtlig och det märks att det är Guds hus, just för att den är ståtlig och guldprydd.

· Vi tycker att kyrkan symboliserar kristendomen.


Grupp 5

Gruppen har valt en bild av en bukett röda rosor.

· Jag tänkte på Da Vincikoden, när de söker efter den Heliga Graalen då lägger de alltid en röd ros kvar.


· Det kan även symbolisera utsmyckningen i en kyrka som ofta har blommor. När man gifter sig eller vid begravningar till exempel har man blommor.


· Vi tänkte också på att blommor är en symbol för livet och växter.


· Färgen röd symboliserar jul och Bibeln och prästen brukar ha färgen röd på sin prästkappa.

· Det kan även vara att röd dag är en ledig dag.


Kommentar: vad fel jag hade. Jag som trodde att eleverna skulle välja en enkel utväg när de blev ombedda att fotografera symboler. Eleverna har verkligen tänkt till och valt sina bilder med omsorg, tycker jag, och fotograferat många olika motiv.

En längre analys kommer att framföras efter läromedlens bilder, då jag ska jämföra elevernas och läromedlens bilder.


Fråga 6

Om du/ni får vara med och påverka hur och vad man ska lära sig om kristendomen vad skulle du/ni vilja att läraren pratar/diskuterar/visar för material för att ni ska få lära er om kristendomen på bästa sätt?(Ex film, böcker, studiebesök, texter etc)


Grupp 1

· Diskussioner.


· Filmer.


· Jag skulle vilja att någon som har en annan synvinkel, t.ex en judisk man berättade sin version av kristendomen, ett annat perspektiv. Detta skulle ge en annan bild än om man hör från en kristen präst. Kul att få se hur ”andra” ser på kristendomen.


Grupp 2

· Jag skulle vilja veta mer om myter, historien bakom religionen.

· Mera om varför man gör och varför man följer Guds budord.


· Lite rövarhistorier från förr.


· Kanske diskutera Da Vinci koden och den Heliga Graalen.


Grupp 3

· Man kan titta på filmer som Arn eller Kingdom of Heaven. Jag tycker att det är lättare att förstå än böcker,(läs läromedel, min anteckning) Man skulle få ett annat perspektiv.


· Ifrågasätta fakta skulle jag vilja veta mera om.


Grupp 4

· Jag skulle vilja söka information själv på datorn eftersom det går mycket fortare.


Grupp 5

· Jag vill inte gå på studiebesök i alla fall.

· Jag vill se mera film där vi kan diskutera och analysera, där symbolerna inte är så självklara.


· Jag vill ha mera gruppdiskussioner, det lär man sig mer på än läsa i böcker.


Kommentar: merparten av eleverna vill ha diskussioner därför att de anser att de lär sig mer av varandra och kan ta del av kompisarnas åsikter.

Film och böcker är även representerade som ett alternativ att lära sig om kristendomen. Studiebesök eller inbjudna föreläsare verkar inte vara något som eleverna efterfrågar utan de vill hellre diskutera i grupper tillsammans.


Om man ska lyssna till Olivestam, som är av en annan åsikt än eleverna i denna studie, han förespråkar att man lämnar klassrumssituationer och läromedel så kan man skapa andra förutsättningar för att få kunskaper. Olivestam menar att det finns andra ”miljöer” som man kan använda som inlärning. Den autentiska miljön, som ett besök i en kyrka eller moské, kan skapa en annan sorts förståelse eftersom man får uppleva något själv och inte enbart läser ur läromedel. I en artificiell miljö så blir det mest att man läser i en läromedelsbok eller att eleven får information från läraren. Detta bidrar till att man bara förflyttar kunskapen från en läromedelsbok till eleven och de blir inte själva delaktiga.

Precis så som eleverna påpekar, att de vill ha mer film i undervisningen, nämner Olivestam att läraren kan skapa en autentisk inlevelse genom t.ex. religiösa miljöer som har inspirerat bland annat författare och filmmakare. Han nämner Da Vinci koden som ett exempel där man kan diskutera Jesus sista måltid.


Fråga 7

Är religion, över lag, något som man pratar om med sina vänner och familj, brukar du/ni diskutera religion överhuvudtaget?


Grupp 1

· Ibland.


· Religion är skit, en ursäkt att få bomba. Man pratar mer illa om religioner, som t.ex Muhammed- teckningarna.


· Om det är någon händelse i världen, annars inte.


· Slöja, varför kvinnor har det. Trakasserier.


· Historiska händelser.


Grupp 2

· Aldrig.


· Om man kommer in på det någon gång bara, inte annars.


· Krig, ”heliga”, mycket krig skulle försvinna, det skulle få andra konsekvenser. Det är det som jag mest har diskuterat.


· Människor skulle få bättre självförtroende om inte religioner fanns brukar jag diskutera med mina vänner.


Grupp 3

· Det är mest om man kollat på någon film eller sett något på TV, vad man tycker om det.


· Det kan vara referenser från böcker eller film.


· Religion är inget som man vanligen talar om. Det är om man har läst eller kollat på film som man diskuterar.

Grupp 4

· Aldrig.


· Det är om man hört om någon skum sekt som man sett på nyheterna eller läst i någon tidning.


Grupp 5

· Oftast inte alls.


· Man blir påverkad av nyheterna, hur de tänker, vilken makt religionen har.


· Det är om det är annorlunda saker som man diskuterar religion som t.ex Ramadan, eller när människor offrar, eller varför vissa människor inte äter en viss sorts mat.


· En sak som att muslimer inte äter mat när de fastar, hur klarar sig de utan mat en hel dag? Det är sådant som vi kan diskutera, om det är något som väcker frågor.


Kommentar: Det är som jag tidigare nämnde att elever inte verkar vara särskilt intresserade av religion och det stämmer med denna klass. Religion står inte högst upp bland samtalsämnen om det inte har inträffat något krig eller något annat som de har sett på TV och nyheterna. De har åsikter och kommer med konkreta förslag om varför de inte pratar om religion så ofta. En anledning kan vara att eleverna inte samtalar om religion med sina kompisar eller familjen men att de har tankar och funderingar kring ämnet.

 Jag anser att religionsundervisningen är viktig och lärare har ett stort ansvar att både lyssna till elevernas funderingar och åsikter samt vara objektiva i sin undervisning. Lärare bör ha många olika sorters material för att ge eleverna kunskaper om religioner samt för att skapa ett intresse och det framgår även att eleverna, i denna empiriska undersökning, vill ha olika material att välja bland.


3. Läromedel


3.1 Läromedlens bilder av kristendomen

Jag har valt att undersöka bilder, i två olika läromedel inom religionskunskapsämnet som förekommer på den skola som undersökning är baserad på. Dessa är Söka svar samt Religion och sammanhang.

Avsikten är att försöka påvisa om och vad skillnaderna är i böckerna och elevernas bilder, när det handlar om vad som kan kännetecknas med kristendomen.

I läromedelsboken Söka svar finns det sammanlagt 15 bilder varav åtta är tecknade och de resterande är fotografier.

Jag har avgränsat till fem bilder/fotografier i läromedelsboken som symboliserar olika sätt att se på kristendomen.

Den första är en bild eller en ikon, en bysantisk, som föreställer Jesus. Valet föll på den därför att ingen av eleverna hade någon bild på Jesus och det är honom som de flesta symboliserar med kristendomen. I de flesta läromedel som jag har tittat i så finns det en bild eller ikon av Jesus.


Den kristna hjälpverksamheten är representerad i form av en nunna som tar hand om flyktingar på Alsike kloster i Östergötland. Jag vet inte om ungdomar och elever tänker på att det inom de olika religiösa samfunden finns det en hel del hjälpverksamhetsområden som man kan ta del utav. Det kan handla om ett tillfälligt stöd, ekonomiskt eller socialt, samtal och aktiviteter.

Kristendomen bör även samverka med nutiden och inte bara samtala och predika om det ”gamla”. I boken så finns det en bild ur en debatterad utställning Ecce Homo som tar upp nutida problem som kan uppstå och som den kristna kyrkan bör ta ställning till. Här visas en bild föreställande en misshandlad, homosexuell man, som blir lämnad kvar i ensamhet precis som Jesus blev. Konstnären och fotografen Elisabeth Ohlsson vill påvisa att även homosexuella vill vara en del av kristendomen, svenska kyrkan, och inte bli bortstötta, utan de vill bli accepterade precis som de som är heterosexuella. Enligt Bibeln så älskar Jesus alla människor, och särskilt de förtryckta, och hon vill visa det med denna bild.

Det är inte bara den ”svenska/nordiska” tron på kristendomen som visas i bilder utan även den katolska. Påven är avbildad som en klippdocka eftersom han enligt boken är en ”populär person” inom kristendomen.

Det visas inte bara bilder av den positiva sidan av kristendomen utan även en liten djävul är avbildad i läromedelsboken. Det är en liten tecknad bild, som är svart och har horn i pannan, eller symbol av djävulen, den ondskefulla kraften som kristendomen kämpar emot.


I den andra läromedelsboken Religion och sammanhang så finns det 22 bilder av olika slag representerade. Sju av bilderna är tecknade och resterande är fotografier. Jag har även avgränsat till fem olika symboler och motiv som representerar kristendomen.


I den här boken så finns det ett större utbud av olika riktningar inom kristendomen representerade. Den första bilden är av en bikt i den katolska kyrkan, en viktig del i deras tro och synsätt. Läromedelsboken vill påvisa att det finns flera synsätt inom kristendomen och visar detta med olika bilder.


Den andra bilden, en tecknad, visar hur kristendomen har olika inriktningar, katolska, ortodoxa och den protestantiska, och visar detta med en bild som förklarar hur kristendomen kan se olika ut och varför. Enligt mig en bra och informativ samt förenklad bild som förklarar de olika inriktningarna. Detta skapar en större bild av att kristendomen inte bara berör oss svenskar utan även många delar av Europa.

Det finns ett fotografi på Jesus på korset med inskriptionen INRI, en latinsk förkortning som betyder Jesus från Nasaret, judarnas konung.


 I denna bok så beskrivs Jesus sista vecka och har med denna bild försökt att visa hur folket ville håna Jesus genom att ta på honom en krona av taggar.

Den fjärde bilden är lite mer ”modern” och visar hur man i kyrkan viger ett lesbiskt par. Eftersom det fortfarande är en het debatt kring huruvida den svenska kyrkan ska få eller vill viga homosexuella par i kyrkan eller inte så är det bra att ha med en bild för diskussion. Texten kring denna bild handlar om hur kristendomen och övriga religioner ser på homosexualitet.

Den sista bilden ser man en rakad kvinna med ett barn i famnen och den är från andra världskrigets slut. Den ska symbolisera skam, kvinnan har blivit rakad på huvudet för att hon älskar en tysk soldat, enligt boken. Alla tittar på kvinnan med det rakade huvudet och vid första anblicken kan jag inte symbolisera detta med kristendomen om jag inte läste stycket innan om skam. Boken visar på ett bra sätt vad skam kan betyda ur olika kontexter.


3.2 Skillnaden mellan elevernas bilder av kristendomen och de två läromedelböckernas bilder av kristendomen

Eleverna har valt både nytänkande och klassiska porträtt och bilder som symboliserar kristendomen. Jag ser det nyskapande tankesättet som kommer från populärkulturen i filmen Arn - Tempelriddaren och samtidigt i den med blombuketten där boken Da Vinci koden nämns. Göran Larsson nämner att det alltid har funnits intresse för religion inom populärkulturen.


Ungdomar får sina influenser från bland annat populärkulturen idag i form av filmer, böcker och musik.

Jag märker även att eleverna har en massmedial syn på religionen därför att eleverna påverkas av massmedia i sitt sätt att tänka om religionen. Åtminstone fick jag det intrycket under intervjuerna att de var influerade av tidningar och TV.

 Eftersom eleverna inte verkar intresserade av att samtala om religion, enligt intervjuerna, så kanske de blir influerade av filmer som handlar om kristendomen utan att de tänker på det. Om man tar Arn filmerna som handlar om korsriddare så har de lite förkunskaper, från högstadiet t.ex. om hur det var på den tiden det begav sig och kan relatera till den tidens problem som uppstod i samband med korsriddare. Idag kan ungdomarna se hur kristendomen har förändrat världen just bland annat genom filmer.


Den grupp elever som valde en bild på kyrkan, Valbo församling, beskriver att kyrkan uppfattas av dem som ett Guds hus medan man i läroboken Religion och sammanhang bara visar en bild inuti en kyrka och dess altare. I jämförelse med vad eleverna sagt att detta är Guds hus så varken benämns eller påvisas det att bilden i läroboken skulle symbolisera Guds hus, utan mer som en bild av hur det kan se ut inuti en kyrkobyggnad.

Jag anser att bilderna i läroboken Religion och sammanhang har fler motiv som symboliserar olika inriktningar av kristendomen, både mer moderna och en del traditionella. Med traditionella menar jag t.ex. bilder på Jesus, kors och Bibeln. I denna bok så beskriver man t.ex. helgdagar, evangelisterna och synd i olika kapitel och sedan visar man bilder som symboliserar vad man skrivit. Det är ett bra sätt att få eleverna uppmärksamma på vad författaren vill framföra för budskap.

Bilderna som finns i boken Söka svar är mer gammalmodiga och inte alls nyskapande. Jag kan således förstå att eleverna tycker att de har sett bilderna förr, som de nämner i intervjuerna. Det kanske är likartade bilder från högstadiet och därför reflekterade eleverna att bilderna var ”tråkiga” och inte beskriver kristendomen särskilt väl.

Många av bilderna i Söka svar är tecknade och detta kan medföra att eleverna tycker att dessa bilder känns ointressanta och lite tråkiga.

Om jag jämför elevernas bilder med läroboken Söka svar så känns elevernas bilder mer moderna och ett sätt att se på samhället i stort. De har fotograferat bilder som handlar mer om nuet och inte om historia. Eleverna har satt in sina egna bilder i en kontext av dagens samhälle. De har hittat symboliken i det samhälle som de lever i idag men kan samtidigt förhålla sig till historien. Jag tänker främst på bilderna om korset och kyrkan samt buketten där de beskriver hur de tänkt ur en historisk kontext.



Bilden från grupp 3 som har valt den från ett övergångsställ, en hand som pekar mot himlen, var en överraskning för mig. Jag hade aldrig hört talas om att det skulle vara symboliskt med att Gud pekar mot himlen. Sådana bilder skulle vara ett bra exempel för att skapa en debatt och diskussion i klassrummet. Läromedlen måste våga vara nytänkande men samtidigt visa på en historisk kontext för att skapa förståelse i vårt sekulariserade samhälle.

Jag har försökt att hitta artiklar och forskning kring hur man ser på bilder och symboliken i läromedelsböcker men har inte funnit några. I de böcker jag läst om didaktik, religionssociologi och religionsvetenskap nämns inte skolans läromedel och i synnerhet inte något om bilder. Det skrivs om hur pedagoger kan skapa en förståelse kring alla religionerna genom att bemöta och besöka samfund för att fråga de som är troende inom de olika religionerna. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt samhälle och således är sekulariserade så kanske det förhoppningsvis kommer läromedel som även har med nytänkande och nyskapande texter och bilder.

I Saelid Gilhus och Mikaelssons bok, Nya perspektiv på Religion, nämner de att de som forskar kring symboler närmar sig olika infallsvinklar. En som studerar religion undersöker symbolens plats i religionen medan någon som forskar inom det samhällsvetenskapliga letar efter symboler i människans vardagsliv, arbetsliv och ekonomi.
 Om vi kunde få ta del av båda dessa forskningsresultat så kunde vi förstå symboliken i vårt samhälle bättre än om vi bara får ta del av en av dessa. Jag anser att båda är viktiga för att belysa att religion och samhället är en del av varandra.


Om jag ska summera vad den största skillnaden mellan elevernas och läromedlens bilder är så tycker jag att elevernas bilder är mer nytänkande och ett sätt att se på vårt samhälle idag. Läromedelsböckerna har en mer traditionell framtoning och förmedlar bilder som man har sett flera gånger förut. Det behövs ett nytänkande i läromedelsböckerna för att väcka elevernas intresse och engagemang och det gör inte dessa två läromedel.

DEL 2

4. Urval ur lärarens perspektiv

I detta avsnitt följer en presentation om tänkbara urval som lärare kan använda sig av i religionsundervisningen för att göra det intressant för eleven och skapa förståelse för religion.

Jag kommer inte att diskutera läromedlens textinnehåll utan bara fokusera på film, drama och diskussioner.

4.1 Diskussioner som en inlärningsmetod

Ett urval som en lärare kan föra in mer av i sin undervisning är diskussioner. Jag anser att man vinner mer på att diskutera och reflektera i små grupper eller i helklass. Vissa saker lämpar sig bättre att diskutera än att ta till sig genom läsning. Ibland kan det vara svårt för den enskilde eleven att förstå komplexa och abstrakta saker som står i läromedel och då lämpar det sig bättre med diskussioner. När jag undervisade en klass där vi diskuterade hinduismen så var det väldigt svårt för vissa elever att förstå hinduernas sätt att se på livet och hur de lever och då blev det enklare att diskutera för att de skulle förstå. Jag tror att i längden vinner eleverna mer på gemensamma diskussioner än att bara läsa och försöka tyda budskapet på egen hand.


Läraren har begränsat med tid och material för all undervisning och vad ska man välja för att skapa ett engagemang och intresse för sitt ämne bland sina elever?

 De flesta skolor har sin egen ”bank” av material och det skiftar från skola till skola. Det kan handla om hur stor budget och resurser de har till vilken relation de har till kommunens samfund och vilka religioner som finns representerade. I Gävleborgs län finns flertalet samfund, olika kristna, muslimska, buddhistiska och nya religiösa rörelser bland annat och som skolan kan skapa kontakter med. På min partnerskola kommer det besök, från olika samfund, och skolan besöker olika samfund efter det att lärarlaget har knutit kontakter. Eleverna får då ”se” olika religioner från ett annat perspektiv än de får av läromedel t.ex.

I dagens samhälle där allting händer så snabbt får eleverna det allt lättare


 att införskaffa information via Internet och massmedia. Den massmediala bilden som ges om religion är inte ur en positiv synvinkel eller objektiv. Eleverna tar till sig detta och vill gärna diskutera detta om varför tidningar skriver si eller så om någon religion eller händelse. Ibland har jag känt att det är lärarna som får ta konsekvenserna av hur massmedia framställer de olika religionerna. Debattartiklar från tidningar och kontra dessa mot läromedel samt vad de olika samfunden anser sig tro på är en bra utgångspunkt till diskussion eftersom eleverna får olika synvinklar att ta ställning till och detta kan skapa en bra dialog hos eleverna. Eleverna får då själva ta ställning och läraren behöver inte ”stå till svars” och ge en korrekt bild och vem har sagt att vi lärare har den korrekta bilden? Är vi objektiva alla gånger kan jag då ställa mig frågan?


Genom diskussion med andra eleverna lär de sig mer genom diskussioner och samtal eftersom de kan ha olika referensramar. Idag lever vi i ett mångkulturellt samhälle och det betyder att vi har en blandning av olika religioner i klassrummet. Detta kan bidra till att diskussionerna kan bli mångfacetterade och eleverna får kunskap av sina kompisar och deras religioner.

4.2 Film i undervisningen

Att använda film i syfte att förmedla något kring ämnet religionskunskap är ett bra sätt att öka elevers intresse för själva ämnet. De flesta elever och ungdomar tittar allt mer på film eftersom det har blivit mer tillgängligt via ett allt större utbud på TV och bio samt att man kan ladda hem filmer från Internet.

I Tomas Axelsons studie
där hans informanter har svarat på frågan om”är film viktig för dig” svarade 75 % att film är viktigt som en del att umgås med familjen, att vara med sina vänner till att använda film som utbildning eller till arbete. Axelson tolkar detta som att film har en stark ställning på många individers liv och ”filmens starka ställning bygger framförallt på dess emotionella kraft som ett medium för ’starka upplevelser’ och att bli ’djupt ’berörd’.”
 Filmen kan tolkas som en viktig del i människors liv och då kan detta vara bra att ha med film som syfte för inlärning i undervisning. Det kan bli bra diskussioner och få igång elevernas tankar efter en filmvisning. Varför inte visa delar av en film som handlar om en händelse i kristendomen och sedan får eleverna själva leta information eller spela ett drama? Det kan vara en god idé att introducera en religion genom att visa filmklipp för att skapa ett intresse och en diskussion eller debatt.

Från senare delen av 1990-talet blev film och religion ett område för forskning. Innan dess, tidigare delen av 1990-talet, gjorde forskare inom filmvetenskapen inte mycket angående religion och teologer och religionsvetare ägnade inte heller tid till film.


För tio år sedan ungefär nämner Axelson att den internationella akademiska världen exploderade och olika forskare försökte sig på att tolka filmer och dess budskap, så även religionsvetarna.


I antologin Film och religion, av Tomas Axelson och Ola Sigurdson, möts teologi, filosofi, sociologi, psykologi, filmvetenskap och litteraturvetenskap för att kunna föra en kritisk diskussion över de vetenskapliga gränserna och analysera existentiella frågor.


Vad man ska välja för filmer och vilken sorts diskussion vill läraren skapa? Jag har valt att diskutera olika filmatiseringar som handlar om Jesus liv utifrån olika aspekter och kontexter som jag har funnit i Axelson och Sigurdsons bok Film och religion. Det bör påpekas för eleverna utifrån vilken tidsperiod och hur världen såg ut när filmen skapades och vem som har regisserat och producerat filmen.


Dessa iakttagelser har Axelson och Sigurdson gjort när det kommer till filmer om Jesus liv.


· Jesus på 1960-talet: Mellan politik och högtidlighet

Den klassiska filmen Konungarnas konung från 1927 av Cecil B DeMille har filmatiseras på nytt på 1960-talet eftersom man ansåg att den ursprungliga filmatiseringen var föråldrad. Efter efterkrigstiden så började Hollywood att förstå att ungdomarna och deras kultur förändrades samtidigt som deras syn på politik och samhället i stort gick att kritisera. Synen på kristendomen och Jesusgestalten var nu möjlig att betona och berätta om andra dimensioner angående bibelberättelser.
 Nicholas Ray gjorde en ny filmatisering, 1961, av filmen Konungarnas konung där Jesus framställdes som en hippie samt som en svärmorsdröm. Ray framställde även Jesus som en mänsklig varelse som är emotionell och har ett humanistiskt budskap.


Filmen blev starkt kritiserad och blev inte alls den uppfräschning som Hollywood ville skapa kring Jesusgestalten. En förklaring kan vara som det nämns i boken att ”Filmforskare spekulerar i om filmens betoning av Jesus mänskliga sida och ett grundläggande humanistiska budskap om fred, kärlek och broderskap kom att krocka med tidsandan i det tidiga 1960-talets spända politiska läge.”


· Jesus på 1970-talet: Från tv-hjälte till satiroffer

På 1970-talet producerades musikalen Jesus Christ Superstar av Andrew Lloyd Webber och ännu idag spelas musikalen världen över. I Sverige har den nyligen haft premiär i Malmö med Ola Salo, frontman i gruppen The Ark, så den är fortfarande aktuell.


En annan Jesus gestaltning gjorde den italienske regissören Franco Zeffirelli när han filmatiserade, en TV-film, Jesus från Nasaret. Den blev omåttligt populär. Zefferelli berättar från olika bibelpassage och den berättar om Jesus närhet till människorna samt en rad konflikter som skapas med de starka karaktärerna i bibeln.
 Jesus framställs i denna filmatisering som en hjälte i och med att han umgås med prostituerade, lytta samt sjuka människor.

På senare tiden av 1970-talet gjorde Monty Python ensemblen ironi och satir av Jesus genom filmen Life of Brian som kom ut 1979. Plötsligt blev Jesus porträtterade med humor och en figur som man gjorde parodi på. Den kristna höger i USA reagerade starkt och många andra delar av den kristna världen visade sin vrede med att förbjuda att visa filmen.


· Jesus på 1980-talet: En tvehågsen frälsare

Den film som skapade mest reaktioner och ett starkt motstånd var filmen Kristi sista frestelse som regisserades av Martin Scorsese, som för övrigt är katolik. Filmen visar Jesus ur en synvinkel där han framstod som en mänsklig gestalt med typiska mänskliga drag som osäkerhet, psykisk förvirring och en sårbarhet.
 Jesus framställs även i denna filmatisering som om hans gudomliga uppdrag vacklar mellan det onda och det goda. I Hollywood på 1980-talet så spelades det in mängder av actionfilmer med teman som det goda emot det onda och detta gjorde även Scorsese i sin filmatisering om Jesus.

”Jesus pendlar mellan ett starkt kallelsemedvetande och tvehågsen undandragenhet”


Scorsese påvisar att Jesus kunde frestas av att vara en helt vanlig man som hade fru och barn.


· Jesus på 2000-talet: Superhjälten

Den mest framgångsrika filmen som hittills har spelats in är Mel Gibsons Passion of the Christ. Värt att nämna är att Gibson tillsatte en teologisk kommitté som skulle granska manuset som bestod av både kristna och judar. Även denna film har blivit starkt kritiserad från en rad olika håll, främst från teologer, eftersom den anses som om judarna är blodtörstiga fiender samt att den innehåller mängder av felaktigheter kring Jesus.

Detta har inte stoppat kristna samfund världen över utan snarare tvärtom har de stöttat denna filmatisering och gett den en stor uppbackning.


Gibson har valt att fokusera på Jesus lidande och detta har gjort att människor som har sett filmen har olika meningar om hur Jesus var. En del anser att han som frälsare var beredd att stå ut med mycket lidande för oss människor medan en annan del tycker att filmen är för känslomässig och har haft svårare att ta till sig filmens budskap.


Jag tycker att lärare kan visa filmer från olika tidsperioder och kontexter för att skapa debatter och diskussioner. De ovannämnda filmer kan man visa och prata kring och då kanske eleverna får en annan uppfattning av kristendomen att den inte bara kan ses från en sida utan flera beroende på vem regissören är och vilken religiös tro han eller hon har. Varför inte låta eleverna få göra grupparbeten kring olika filmer och berätta om hur och i vilken kontext de har skapats?

4.3 Tidigare forskning om drama i undervisningen

Jag har läst ett tidigare examensarbete angående drama i undervisningen som är intressant ur ett didaktiskt perspektiv. Den är skriven av Linnéa Bredwad vårterminen 2007, Lärarhögskolan i Stockholm och heter Drama som metod i religionsundervisningen på gymnasiet. Linnéa har gjort en undersökning med 100 personer i åldrarna 18-60+ där hon har frågat vad det har för erfarenheter om sin undervisning på gymnasiet i ämnet religion och vad de tyckte om den. Hon har även ställt frågan ifall drama kan vara ett sätt att skapa intresse hos dagens elever ifråga om religionsämnet.



De resultat Linnéa fick fram var att av de tillfrågade, 68 % kvinnor och 32 % män, så var det 35 % som tyckte att ämnet religion var intressant på gymnasiet medan hela 52 % tyckte att ämnet religion var tråkigt, de var likgiltiga eller så minns de inte vad de lärt sig.

Hon fann även att 67 % av de intervjuade var positivt inställda till att använda drama i undervisningen.



Linnéa anser även att John Deweys teori ”learning by doing” där syftet är att eleverna bör få en verklighetsförankrad undervisning som kan leda till att eleverna får kunskaper för framtiden är en bra teori i drama. Hon påpekar att lärarna kan använda sig av följande dramatiska och pedagogiska sätt att förankra kunskaper:


· Improvisation där eleverna får improvisera olika begrepp eller gestalter i de olika religionerna.


· Rollspel.


· Forumspel, där vissa elever får en given sak eller roll att spela och där alla eleverna kan vara delaktiga genom att avbryta spelet när de har en åsikt som de vill föra fram.

Detta kan vara ett bra pedagogisk sätt att diskutera religioner och dess betydelse.


Linnéa har även skapat en del lektionsplaneringar som man kan använda sig av och jag tänker presentera två av dem. Hon har använt sig av didaktikens frågor vad, hur och varför i sina lektionsplaneringar.


 Vad: Jesu födelse

Här menar Linnéa att eleverna ska förstå hur det var på den här tiden, historisk aspekt, samt att eleverna ska få en bättre bild och uppfattning om vilka personerna är, David, Maria och Herodes.


Hur: man kan läsa julevangeliet i bibeln samt annan intressant fakta. Eleverna kan dra paralleller till dagens samhälle och det kan bli diskussioner kring detta.

Varför: eleverna kan få en djupare förståelse för kärnan i denna berättelse samt att de kan koppla händelsen till modern tid.


Vad: Religiös händelse eller tradition

Läraren har fritt spelrum att välja från vilka eller vilken religion som helst. Hon nämner t.ex. att man kan spela upp eller diskutera allt ifrån den judiska Jom Kippur eller till hur islam blev en stor religion.


Hur: Elever kan samla information om olika traditioner och sedan dramatisera dessa för att skapa en förståelse.


Varför: Eleverna kan få känna på hur de kan ”försvara” sin tro eller tradition genom att göra ett drama av dem.


Jag anser att detta är ett bra pedagogiskt sätt att göra ämnet religionskunskap mer intressant för eleverna dels genom att de själva får leta information och sedan göra ett drama av det.

Eleverna kanske tycker att det blir roligare om de får gestalta en person eller en tradition om det får spela en roll och det behöver inte vara deras personliga åsikter som de förmedlar. Eleverna kan lära sig av varandra när man använder sig av dramatiseringar.


Läraren kan dra nytta av elevernas dramatiseringar för en vidare diskussion och ett sätt för att få eleven att reflektera över historiska händelser som man kan göra till en nutida kontext. Det finns ett stort smörgåsbord att välja bland för att föra en diskussion eller reflektion t.ex. etik/moral, traditioner, likheter och olikheter i de olika religionerna.

5. Urval ur elevens perspektiv

5.1 Internet som en källa till undervisning

Det framkommer i intervjun med en av grupperna att de gärna vill använda sig av Internet som ett sätt att söka och få svar på livsfrågor i religion. Det kan även bero på att eleverna går ett datainriktat program inom Teknikprogrammet och de är vana att arbeta och söka information på egen hand. Det användes i allt större utsträckning datorer i undervisningen och tillgången på datorer bara ökar i skolan idag. Det är en fördel att alla kan söka information men det finns större risker att eleverna får ”fel” information. På Internet finns det en uppsjö av information och jag vet inte ifall eleverna är källkritiska när det handlar om att söka information på egen hand. Ett sätt kan vara att använda sig av datorer för att jämföra de olika källorna både faktaböcker, historieböcker och Internet, då kan de även se att alla sajter inte är att lita på.


Göran Larsson har skrivit en bok, Virtuell religion. Globalisering och Internet, som handlar om elever och hur de använder sig av Internet i undervisningen. Han påpekar att dagens ungdomar använder sig av Internet regelbundet och det kommer troligen att bli framtidens informationskälla.
 Lärare kan bli bättre på och mer införstådda samt mer rustade för användandet av Internet. Istället för att förbjuda elever att använda Internet som en källa kan vi ge dem verktyg att tänka kritiskt och framförallt att bli källkritiska.


I dagens skola arbetar man alltmer med IT didaktik och då är det bra ifall läraren är rustade med kunskaper om Internet och vilka sajter som är acceptabla. Är läraren rustad, alla gånger, i denna fråga och har de kunskaper om vem eller vilka, företag och föreningar och organisationer som ligger bakom hemsidor och olika sajter?


Hur ska lärare kunna lita på allt som florerar på Internet och hur ska läraren hinna med alla uppdateringar som det görs på de olika sajterna undrar jag. Larsson nämner att det kan bli svårt för eleverna att referera till olika sajter eftersom dessa uppdateras och ändrats ofta eller bara försvinner samt att de kan innehålla felaktigheter rent historiskt och i språket.


Eftersom det finns oändliga mängder med information på Internet gäller det både för eleven och läraren att gallra och sovra bort det som inte stämmer eller är viktigt material, men är eleverna verkligen mogna för det? Jag är skeptisk till användning av Internet just av den anledningen men är samtidigt medveten om att detta kommer att bli framtidens informationskälla och då är det viktig att vara med på tåget när det går.

Eftersom läraren i framtiden förmodligen kommer att arbeta mer och mer med datorer och Internet i undervisningen vore det föredömligt om det kunde finnas en sökmotor för varje vetenskaplig forskning att tillgå. Som det är idag så får man massor av träffar när man söker efter ”kristendomen” t.ex. och detta kan medföra att det blir svårt för eleven att hitta ”korrekt” och relevant information.


Det kan bli ytterligare ett problem som Larsson nämner när han skriver att ”sökmotorns träffar inte är rangordnade efter vare sig kvalité, relevans eller dylikt”
 som jag tidigare nämnde så vore det bra om det fanns en vetenskaplig sökmotor om vi ska möta elevernas önskan att arbeta med Internet. Elever använder i allt större utsträckning datorer i undervisningen och lärare och pedagoger bör möta elevernas önskan att använda sig av Internet för att öka deras intresse för religionsämnet?

5.2 Diskussioner som en del av undervisningen

Det framgår av intervjuerna att eleverna i min pilotstudie gärna ser mer av diskussioner kring religionsämnet. De hävdar att de lär sig mer av varandra om de får diskutera och komma med egna ”lösningar” till något de funderar över. Eleverna har funderingar och många tankar kring religion men de samtalar sällan om det med sin familj eller vänner. Enda gången de diskuterar religion är om det har hänt någonting i världen där religionen har stor betydelse som krig, varför muslimer fastar till religiösa seder. I min mening så har eleverna en ganska massmedial syn på religion och de verkar inte särskilt intresserade att vilja lära sig något mer om religion.

Hur får läraren eleverna intresserade av att diskutera? Ett exempel kan vara att läraren använder massmedias syn på religion och skapar en diskussion. Eleverna kan läsa artiklar och sedan leta information i läromedel, böcker, faktamaterial samt filmer, och göra en jämförelse. Det kan bli många bra diskussioner där kanske eleverna får en annorlunda syn på hur massmedia och faktaböcker ser på saker och ting olika.


I en artikel i Pedagogiska magasinet har de intervjuat en religionslärare, Simon Rybrand, som gärna provocerar sina elever med att komma med påståenden som han vet ”triggar” igång eleverna. I ett fall så visar han en bild ur Ecce Homo utställningen och den får genast starka reaktioner från eleverna och detta utmynnar i en bra och intressant diskussion bland eleverna. Eleverna tycker olika kring utställningen. En del anser att den är stötande och andra tycker att homosexuella är ”äckliga” medan andra anser att Jesus älskar alla människor oavsett sexualitet. De blir diskussioner kring många olika teman genom att han provocerar fram diskussioner och Simon Rybrand påpekar att i betygskriterierna står det att i de högre betygen som VG och MVG ska man reflektera över vad tolerans innebär t.ex.
 Detta kan vara en bra metod om man har en grupp som kan vara saklig i sitt bedömande och att det leder till bra diskussioner som inte kränker andra. Ibland så behöver man säga någonting provocerande för att få igång elevernas tänkande.

”På Simon Ryheds lektioner gäller heta ämnen. Under sina hittills fyra år som lärare har han gått från att rita kartor över kristna kyrkans utbredning inför ointresserade elever till att introducera aktuella, konfliktladdade teman, som eleverna ”går i gång vansinnigt på”


Jag håller med Simon Rybrand i den bemärkelsen att skapa debatt krävs det nyare metoder för diskussioner och använda det som en inlärningsstil.

5.3 Film i undervisningen

Det framkom i intervjuerna att eleverna gärna ser film som ett komplement, till läromedel, för inlärning. När eleverna själva får vara med och bestämma hur lektionerna ska planeras vill de gärna ha med film, framkom det i intervjuerna. De angav även exempel på filmer som har tydlig kristet budskap, da Vinci koden, Passion of the Christ, Arn- Tempelriddaren eller Kingdom of Heaven för att nämna titlar som de diskuterade. Någon elev påpekade att han inte ville se någon film där symboliken och budskapet var självklar utan att det kunde man diskutera i grupper och göra en analys av. Detta är ett bra sätt för eleverna eftersom de tillsammans kan komma på en ”lösning” och analysera för att skapa förståelse.


En forskning, receptionsstudie, av Tomas Axelsons angående nyare film och hur man kan tolka det religiösa budskapet i dessa har använts till denna del. Tre filmer är representerade, till denna del, som jag tror skulle vara av intresse ur elevernas synvinkel eftersom de är ganska nyproducerade.

Om läraren ska nå fram till eleverna och göra undervisningen mer intressant bör denne fånga elevernas uppmärksamhet och film är ett bra exempel på hur läraren kan väcka deras nyfikenhet och intresse på. Det finns mängder av genrer som man kan använda sig av och de filmer jag kommer att presentera lite närmare är science- fiction, fantasy, drama och action. 
Den första filmen är Matrix, som är en trilogi, och den handlar om hur framtiden beskrivs ur en negativ vision. Karaktärerna i filmen har en artificiell intelligens och en rebell i filmen vill ”befria den passiviserade mänskligheten till verkligt liv”
 i kontrast till den databaserade programmet som individen har i filmen. Karaktärerna i filmen har ingen egen fri vilja utan de styrs av datorer.

En av karaktärerna är en kvinna vid namn Trinity, som kan tolkas från kristendomen är treenigheten fader, sonen och den heliga anden, och hon är med i en sekt som letar efter en frälsare.


Filmen har många olika ämnen som man kan diskutera t.ex. kampen mellan gott och ont, manligt och kvinnligt eller hur och varför människan är en sökande varelse.


En annan film som har många budskap som är utmärkta att diskutera är filmen Narnia-häxan och lejonet. Denna film handlar om fyra syskon som kommer till en sagovärld där kampen mellan det onda och goda är en central handling. Syskonen dras in i kampen och där visar man på att blod är tjockare än vatten eftersom syskonen måste hålla ihop och göra viktiga gemensamma val för att överleva det onda. Filmen använder sig av miljöerna för att beskriva det onda genom att använda sig av snö, is och kalla färger medan det goda representeras av djur och varmare färger.

Författaren C.S Lewis som har skrivit dessa böcker om Narnia var själv troende kristen och hans böcker som filmen är baserad på har tydliga kristna budskap som lojalitet och kampen mellan det goda och onda. Lejonet Aslan kan jämföras med Jesus eftersom han återuppstår och inger hopp till de övriga i denna fantasivärld.


Den tredje och sista filmen är svenska Så som i himmelen och den handlar om hur en grupp människor i en liten ort får en möjlighet till att utveckla sitt självförtroende genom att medverka i en kör. Den kristna prästen i filmen, som för övrigt inte har så många besökare på sina gudstjänster, kommer i konflikt med körledaren eftersom han får mer uppmärksamhet än prästen och hans budskap. Prästen är enligt min mening väldigt auktoritär medan den nya körledaren ser människan för den hon är. Filmen utspelar sig mycket i kyrkolokaler och den nye körledaren öppnar upp den lokala befolkningen och får dem att tro på sig själva och att de duger precis som de är, precis som Jesus gjorde till befolkningen.

Denna film har mycket som diskuteras, prästens roll i kristendomen, att tro på sig själv, sångens betydelse, även psalmer, och även i denna film kampen mellan det onda och goda.

Jag har valt dessa tre alternativ därför att de handlar om kampen mellan det onda och goda, sökandet efter något eller någon att förlita sig på och tro på till att det kan handla om auktoritära personer som styr.

Om läraren skulle koppla ihop elevernas bilder och filmerna till en helhet så kan man föra bra diskussioner och kanske se sambanden. Den bilden som en grupp har valt om korset, att man går in i något nytt, kan även ses som en symbolik i filmerna Så som i himmelen och i Narnia eftersom de handlar om att gå nya vägar och att våga lita på sig själv och andra.

 Matrix trilogin handlar mycket om datorer och hur de styr människan och detta torde göra eleverna intresserade eftersom de använder sig mycket av datorer, både hemma och i skolan. Det finns många dolda budskap i dessa filmer och ett alternativ är att skapa lektioner där eleverna får hitta olika budskap och föra en diskussion om dem.

5.4 Elevernas bilder som en del av undervisningen

Elevernas egna bilder kan ses som en bra grund för diskussion och belysa det ur ett historiskt och nutida perspektiv. Många utav dessa bilder har kopplingar till historia. Det finns bilder, som eleverna har fotograferat, som har motiv av en gran, gravstenar, kors, lamm, säng som ska symbolisera dåtidens krubba samt änglar i ett skyltfönster. Jag blev oerhört överraskad när jag fick ta del av elevernas fotografier eftersom det fanns ett djup i dem och de var genomtänkta. De förklarade bilderna på ett mycket bra sätt, i intervjuerna, och jag skulle kunna säga att elevernas bilder är både nyskapande och konstnärliga. Vissa av bilderna skulle kunna användas som ett projekt eller grupparbete istället för att läsa i böcker eftersom bilderna har en sådan bra berättande synvinkel.

När jag och min handledare tittade på bilderna blev vi båda rejält överraskade av resultatet. Vi blev överrumplade att de faktiskt inte hade tagit en enklare lösning som att fotografera kors, kyrkor eller bibeln t.ex. utan genomtänkta bilder som man kan få ut mer diskussioner av än bilderna i läroböckerna.


Jag kommer absolut att använda mig av denna metod när jag har religionsundervisning eftersom jag anser att resultatet blev mycket bra och att samtidigt påpeka att läromedelsböckerna bör tänka mer på att skapa nyare och modernare bilder för att öka elevernas intresse för kristendomen. Elevernas bilder var sett ur ett perspektiv som blandade historia och nytänkande.

6. Diskussion

Efter intervjuerna och litteraturstudier så kom jag fram till att eleverna vill vara med och påverka undervisningen. Detta kan de göra genom diskussioner, bildanalys samt film och att använda sig av Internet och läraren bör bemöta elevens önskan för att skapa en bra undervisning där alla blir nöjda.

Läraren kan även be eleven att välja redovisningsform istället för prov. De kan handla om att elever får redovisa och analysera en film, som de har valt själv, spela upp ett drama, redovisa olika tidningsartiklar och jämföra med läroboken och annan litteratur. Varför inte göra ett studiebesök hos något samfund och redovisa detta inför klassen? Detta tror jag att eleverna skulle föredra att göra om de fick vara med och bestämma utformningen av religionskursen. I Lpf94 så nämns det att vi lärare skall ”se till att alla elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och innehåll i undervisningen”


Elevernas egna fotografier kan användas och göra en analys eller en diskussions forum på klassens egna hemsidor, som finns på denna skola som jag har gjort undersökningen på, där eleverna får kommentera och föra en diskussion kring. Mina informanter som läser på ett datainriktat Teknikprogram skulle kunna göra egna hemsidor för något samfund där de presenterar fakta och vad de olika samfunden står för. De kan då koppla samman ett studiebesök och sedan göra en hemsida med den information de har fått genom samfundet och faktaböcker. Det finns säkert massor av olika sätt som eleven kan vara med att påverka på och dessa är bara ett urval från min sida.


Jag vill även rikta kritik till forskare inom religionsdidaktik eftersom jag inte har funnit material och texter angående elevinflytande eller bildanalys i religionsläromedel. Det kanske inte har varit så angeläget att involvera elevernas inflytande och medbestämmande tidigare? Eftersom man på min partnerskola har tagit med detta i varje lärares arbetsplan så kanske det blir ändring på detta. Det kommer säkerligen att bli fler skolor som kommer att ägna mer tid till att ge eleven mer inflytande och då är det bra ifall det kunde bedrivas forskning om detta.

Sammanfattning

Jag har valt att sammanfatta uppsatsen i punktform med de inledande frågeställningar som jag gjorde och ge de resultat som framkommit.


· Vad har eleverna, på min partnerskola, för syn på religionen kristendomen?


Merparten av eleverna anser att de inte är särskilt intresserade av religionsämnet eftersom de redan, i deras mening, har lärt sig det mesta på högstadiet eller hemifrån. De vill ha en mer diskussionsinriktad undervisning där film och Internet kan vara en del av undervisningen istället för läromedel och studiebesök t.ex.


De diskuterar sällan eller aldrig religion vare sig med kompisar eller med familjen. Diskussioner kommer självmant om det har hänt någonting i världen som har med religion att göra och som de själva har läst i tidningen eller sett på TV. Eleverna tenderar att ha en massmedial och negativ syn på religionsämnet överlag.

· Hur skiljer sig elevernas bilder i jämförelse med läroböckernas bilder?


Det blev en stor skillnad på elevernas och läromedlens bilder. Eleverna har fotograferat bilder, i de olika grupperna, där de har reflekterat på ett nytänkande sätt och där vår tids samhälle samt historia speglas. I läromedlen så fanns det mest äldre bilder förutom något undantag där de hade med en bild från utställningen Ecce Homo, som är från senare delen av 1990-talet, annars tyckte eleverna att de redan hade sett samma bilder från föregående läromedel från högstadiet.

Bilderna i läromedlen var av traditionell art och många var tecknade och det kan ha påverkat elevernas syn på läromedelsbilderna eftersom deras egna var mer nyskapande.


· Vilken sorts material kan man använda sig av i kristendomsundervisningen för att göra ämnet mer intressant?


I min undersökning så har jag nämnt film som utgångspunkt för vidare diskussioner samt att använda sig utav drama där eleverna får spela upp olika händelser i religioner. Detta kan med fördel användas eftersom eleven själv inte behöver ventilera sina egna åsikter i en speciell fråga utan får spela en roll. Rollspel, forumspel och improvisation kan användas för att skapa förståelse för alla religionerna på ett bra och informativt sätt.


Elevernas egna bilder, som de har fotograferat, är utmärkta att användas som undervisningsmaterial eftersom det finns mycket intressant att diskutera om dem. Läraren kan be eleverna att göra analyser eller diskussionsforum på deras klassidor angående deras egna bilder.


· Vad vill eleverna använda för undervisningsmaterial och hur kan de vara med och påverka?


Eleverna bör vara med och påverka undervisningen eftersom de får vara med och bestämma utformningen av kursen. På min partnerskola står det inskrivet i den lokala läroplanen att eleverna ska få vara med och påverka. Detta bör läraren och framförallt eleven ta fasta på i form av olika redovisningsformer där eleven bestämmer hur han eller hon kommer bäst till sin rätt och kan visa på sina kunskaper. I sammanfattningen har jag listat några olika varianter på hur de kan påverka utformningen och hur de ska gå till väga för att införskaffa sig kunskaper om kristendom.

Film och Internet samt diskussioner är något som eleverna vurmar för att använda i undervisningen enligt denna pilotstudie.


Eftersom elever och ungdomar idag använder sig allt mer av IT och massmedia så vill de även föra in det i undervisningen.

Vad de däremot inte vill ha i sin undervisning är att besöka eller få besök av olika samfund framkom det i intervjuerna.

Läraren och eleven kan tillsammans göra kristendomsundervisningen mer intressant om man gör en planering och formar den så att alla kan känna att de får visa sina kunskaper. Det står ingenstans i vare sig kursmål eller andra styrdokument hur man når dessa mål att visa sina kunskaper på så det finns ett stort tolkningsutrymme för både läraren och eleven.
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