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Abstract 
My feature career as a teacher, for the early years of compulsory school, makes it interesting 

to finding out of how teaching religion can be donned. I am interested in what methods can be 

used for teaching religion That�s why my purpose aims to find out how five different teachers, 

of the early ages, works and what methods they use while teaching religion. My issue for this 

composition is: what methods, or to a point - methods supported by different teaching models, 

can be used for studying religion in compulsory school?  Empirical and specialized literature 

points in the direction fore methods like storytelling, load reading, drama, group works, 

independent searching of information, working books and so on. The most central method is 

discussion, which awake questions of our existence and the interest of looking for our own 

answers.         
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Som blivande lärare för grundskolans tidigare år är det relevant att undersöka hur 

religionsundervisningen kan vara uppbyggd, genom vilka pedagogiska metoder. Därför är 

syftet med denna uppsats att undersöka hur fem olika grundskolelärare, åk 1 t.o.m. 5, utformar 

sin undervisning i religion och vilka metodiska redskap dessa tillgår samt utifrån detta 

undersöka sakuppgifterna från relevant litteratur. Varav frågeställning är följande; vilka 

metoder, eller till viss mån metoder förankrade till didaktiska modeller, kan ligga till grund 

för religionsundervisning? Genom empiri och litteraturgenomgång framkommer metoder som 

berättelsestund, högläsning, drama, grupparbeten, självständigt sökande av information, 

loggböcker med mera. Den mest centrala metoden är samtal/diskussion, vilket väcker 

existentiella livsfrågor hos barnen där barnen får söka sina egna svar och ställningstaganden.  

 

Nyckelord:  

Religions undervisning, 

 metodik,  

didaktiska modeller, 

 livsfrågor.  
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För att samspelet mellan individer ska kunna fungera i ett samhälle behövs förståelse, 

förmåga till empati, tolerans och acceptans bland samhällets individer. Skolverket lyfter 

därför fram Religionsundervisningen som ett ämne där eleven ska ges möjlighet till att 

utveckla dessa ovannämnda förmågor. Vidare ska eleverna skapa förstålelse för det egna 

samhället, och dess värderingar, traditioner, kulturer och lagar, vilket gör religionskunskap 

nödvändig, då religionen/religionerna i landet lagt grund till dessa.1 

 

1.1 Bakgrund 

Ovannämnda referat återger lärarens roll och uppdrag, att främja elevernas utveckling till 

goda samhällsmedborgare för att samhället ska fungera i framtiden. 

 Som blivande lärare för grundskolans yngre åldrar är jag därför intresserad av hur 

styrdokumentens mål kan uppnås i verkligen, dvs. hur det metodiska tillvägagångssättet 

utformas.  

Erfarenheter, från tidigare VFU-perioder under min lärarutbildning, har gett mig 

insikten om att en blandning av olika metodiska redskap, till viss del förankrade till didaktiska 

modeller, har varit ett faktum inom religionspedagogiken för grundskolans tidigare år. Med 

grundskolans tidigare år avser jag åk 1 t.o.m. 5. Jag har upplevt att lärarna har funnit egna sätt 

att undervisa med en blandad kompott av metodiska redskap. Att enbart följa en didaktisk 

modell med dess metodik tycks inte spegla verkligheten. Därför vill jag med denna uppsats 

undersöka huruvida fem olika lärare (för åk 1 t.o.m. 5) utformar sin undervisning och utifrån 

undersökningen samla in sakuppgifter från relevant litteratur om dessa pedagogiska metoder. 

Sakuppgifterna från litteraturen ska lyfta fram varför dessa metoder är lämpliga i 

undervisningen samt om metoderna kan vara utvecklande för eleverna inom fler områden än 

enbart förvärvade kunskaper/ insikter inom religion.  

 

1.2 Syfte 

Att undersöka hur fem olika grundskolelärare, åk 1 t.o.m. 5, utformar sin undervisning i 

religion och vilka metodiska redskap dessa tillgår.  

 

 

1.3 Frågeställning 

                                                
1 Skolverkets hemsida / Kursplaner / Religion (06-11-21) 
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Min huvudsakliga och övergripande problemformulering är följande; 

! Vilka metoder kan ligga till grund för hur lärare utformar sin undervisning i 

grundskolans tidiga år och kan dessa metoder upplevas som oproblematiska? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Metod och material 
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2.1 Avgränsningar 

Jag väljer att inte gå in på djupet av vad som kan tala mot metoderna, då tidsåtgång och 

utrymmet i uppsatsen är begränsat. Som tidigare nämnts var syftet är att undersöka hur fem 

olika grundskolelärare, åk 1 t.o.m. 5, utformar sin undervisning i religion och vilka metodiska 

redskap dessa tillgår.  

De metoder, som används av grundskolelärarna i den empiriska undersökningen, ligger 

till grund för urvalet av de metoder som tas upp i litteraturgenomgången.  

 

2.2 Metod 

Jag har intervjuat fem behöriga grundskolelärare för klasserna 1-7, varav fyra av lärarna 

arbetar på samma skola på landsbygden inom Sunne kommun. Den femte läraren är numera 

pensionerad sedan sju år tillbaka och har arbetat i över trettio år i Forshaga kommun. Urvalet 

av lärare begrundar sig på åtkomligheten, dvs. tillgängliga individer, det fanns problem att 

finna lärare som ville ställa upp för intervju då några hade en motvilja att bli intervjuade och 

några ansåg sina scheman som för hårt pressade för att hinna med en intervju. Urvalet skedde 

då bland lärare som hade tid för intervju samt att dessa arbetade, eller har arbetat, inom 

klasserna 1-7 inom grundskolan. 

Lärarna nämns som A, B, C, D och E samtidigt som namnet på skolan ej anges, för att 

ej utpeka för berörda lärare.  

I uppsatsens litteraturgenomgång har jag valt att söka relevant litteratur och gå in 

djupare på metoderna och varför de kan användas som metod i undervisningen.  

I uppsatsens litteraturgenomgång används litteratur från fler författare som är relevant 

för frågeställningen.   

 

2.2.1 Metod för datainsamling 

Innan undersökningens genomförande kontaktade jag min handledare och fick rådet att 

genomföra intervjuerna i samtalsform. Författarna Patel/Davidson stödjer denna aspekt att 

omskapa intervjun till ett samtal, då den intervjuade känner sig mer avslappnad och mindre 

hämmad. Likaså ger Patel/Davidson rådet för en kvalitativ intervju att registrera 

intervjusvaren genom anteckningar, bandinspelningar eller både anteckningar och 

bandinspelning. Patel/Davidson lyfter även fram problematik för dessa intervjumetoder, att 

anteckna kräver träning hos intervjuaren. Bandinspelningen kan i viss mån hämma den som 
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intervjuas, på vis påverka svaren samtidigt som det är krävande tidsmässigt att skriva ut den 

bandade informationen. Fördelen med den bandade informationen är dock enligt 

Patel/Davidson att den exakta informationen har sparats. 2 

På grund av brist på tillgång till bandinspelare valde jag att enbart föra anteckningar under 

intervjuerna, samtidigt som jag anser mig själv som tränad i att föra anteckningar, efter flera 

år av studier vid universitet, då jag kontinuerligt fört anteckningar från föreläsningar. 

Samtidigt som jag beaktar aspekten om att intervjuaren kan bli hämmad i sina svar.  

När jag kontaktade berörda lärare för en kommande intervju, berättade jag om mitt syfte med 

uppsatsen. Det gav lärarna en förberedelse inför samtalet och de hann förbereda sig mentalt 

för vad som skulle komma att ventileras. När samtalen genomfördes vid samtliga intervjuer 

valdes avskilda platser ut där fler personer ej var närvarande, för att underlätta fokus på 

samtalet. Innan samtalet började förklarade jag åter uppsatsen syfte, det vill säga att jag var 

intresserad av utformningen (metodiken) av deras religionsundervisning samt om de följde 

något läromedel.  Det resulterade i att lärarna berättade fritt om sin undervisning. Jag 

antecknade vad de berättade samtidigt som jag avslutade med att kontrollerade i stora drag 

med vad jag antecknat. 

Problemet med fria samtal och att enbart anteckna (samtalen bandades ej) upptäckte jag 

under samtalens gång och efteråt vid sammanställandet. De fria samtalen blev omfångsrika, 

vilket medförde att utsvävningar gjordes samtidigt som det var svårt att inte �styra� samtalet i 

någon riktning eller till något särskilt resultat som varit av mitt intresse. Därför vill jag beakta 

en risk för undersökningen tillförlitlighet, då jag ej är medveten om eventuell påverkan från 

min sida. Ytterliggare en risk är det faktum att samtalen ej bandades, vilket jag borde ha gjort, 

för att kunna bedöma min egen påverkan för samtalen samt om viktig information ej 

antecknades eller misstolkades vis samtältillfället. Därför har jag låtit mejla över 

undersökningen till berörda parter för att undvika missförstånd. Dock hade det varit bättre om 

jag hade låtit göra återbesök hos lärarna med det skrivna materialet i handen för att försäkra 

mig om att de verkligen kontrollerat informationen från samtalen. Jag har inte fått några 

kommentarer tillbaka gällande samtalen. Men på grund av tidsbristen för arbetet var jag 

tvungen att göra på det viset, vilket jag beklagar då det kan ha drabbat undersökningens 

tillförlitlighet.   

Slutligen vill jag kommentera lärare E, då jag uppfattade denne som tämligen lik, i sin 

undervisning för religion, med lärarna A, B, C och D. Därför har endast en kort 

                                                
2 Runa Patel / Bo Davidson (2003) s. 78 ff. 
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sammanfattning från samtalet gjorts i den empiriska delen, i rekommendation från min 

handledare.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Litteraturstudier 

3.1 Styrdokument för Religionsundervisning 
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3.1.1 Lpo 94  

Eleven ska ha även ha en god kännedom det svenska kulturarvet och den västerländska 

kulturen. Skolan ska sträva mot att varje elev får möjlighet att utveckla sin egen förmåga till 

att göra/uttrycka ställningstagande gällande etik, baserade på kunskaper och personliga 

erfarenheter. Eleven bör även ha utvecklat sin förmåga till att sätta sig in i andra människors 

situationer för att kunna förvärva förståelse och empati för sina medmänniskor. 3  

Undervisningen ska vara öppen för olika uppfattningar och poängtera för personliga 

ställningstaganden samtidigt som undervisningen ska präglas av saklighet och allsidighet. 

Elevernas föräldrar ska känna trygghet när de sänder sina barn till skolan då barnen inte 

riskeras att bli ensidigt påverkade för den ena eller andra åskådningen. Utbildningen ska vara 

likvärdig för alla elever.4 

 

3.1.2 Kursplanens uppnående mål för Religion i grundskolan 

I det femte skolåret ska eleven ha förvärvat följande kunskaper; 

- kunna samtala om etiska dilemman och argumentera för sina ställningstaganden som kan 

grunda sig från vardagssituationer eller från bilder, sånger och texter.  

- kunna diskutera och göra egna reflektioner kring livsfrågor  

- kunna återberätta några bibliska berättelser och berättelser från andra religioner/traditioner 

samt kunna dess betydelse5 

 

3.2. Livsfrågor till grund för dagens religionsundervisning 

För att förstå vilka religionsämnets uppbyggnad, utifrån styrdokumenten, behövs förståelse 

för vilka livsfrågor och bakgrunden till dessa, vilket detta kapitel behandlar. 

 

3.2.1 Vilka kan livfrågorna vara? 

Enligt Bo Dahlin - professor och lektor i pedagogik vid Karlstads universitet, vars  forskning 

och undervisning är särskilt inriktad på pedagogikens existentiella och filosofiska aspekter -  

är följande frågor centrala; 

• �Varifrån kommer jag? 

• Vart går jag? 

                                                
3 Lpo 94 s.17 ff. 
4 Lpo 94 s.15 
5 Skolverkets hemsida / Kursplaner / Religion (2006-11-21) 
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• Vem är jag?� 

Dessa frågor kan åtföljas av fler frågor såsom; 

• �Hur uppkom världen?  

• Vad är gott och ont? 

• Varför finns det lidande? 

• Vad är livets mening?�6 

Dessa frågor ligger till grund för dagens religionsundervisning i skolorna. Tanken är att 

barnen ska söka eventuella svar, undersöka religionerna utifrån dessa frågor och dess 

inriktningar i dessa frågor.  

Grundtanken med denna livsåskådningspedagogik som skolan har idag, är att eleverna 

ska få möjlighet att skapa sig en personlig livsåskådning. För att få det ska eleven även ha 

studerat världsreligionerna och dess svar på livsfrågorna.  

Vidare bör vi, enligt Dahlin, beakta situationen i dagens samhälle och kultur, vilket 

ligger till grund för hur vi tänker och handlar. Även om pedagigiken är fri så är och blir vi 

ständigt påverkade av vår omgivning som präglat oss från det vi föds. Likaså måste det 

beaktas att religionen alltmer har förvandlats till en fråga om åsikter.7  

Alla livsfrågor saknar rationella svar och livfrågorna kan inte besvaras med hänvisning 

till fakta.  

Vidare menar Dahlin att en äkta religion inte bara är en färdig uppsättning av svar, 

religionen ska ge upphov till minst lika många nya frågor. Religionen är inte enligt Dahlin en 

färdig paketlösning som ska passivisera människor. 

I anknytning till livsfrågor ligger moral och etik. Etik är enligt Dahlin en reflektion över 

varför man anser vissa saker som rätta och andra orätta. Moralen menar Dahlin är det man 

faktiskt tror sig vara rätt och orätt samt vilka normer som styr ens handlande.8  

 

3.3 Begrepps förklaringar  

För att gå in djupare på hur religionsämnets uppbyggnad och metodik är det relevant att 

belysa kort kring följande begrepp; didaktiks modell/metod. 

3.3.1 Innebörden av begreppet didaktisk modell 

                                                
6 Dahlin (2004) s. 49. 
7 Dahlin (2004) s. 49 ff. 
8 Dahlin (2004) s. 54. 
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Enligt Rigmor Lindö, universitetslektor och lärarutbildare vid institutionen pedagogik och 

didaktik vid Göteborgs universitet, är begreppet didaktisk modell starkt förankrat med 

didaktik och förhållningssätt som tolkningssätt av mål, att synliggöra den pedagogiska 

grundsynen, valet av innehåll, arbetssätt, arbetsformer för att följa uppnående målens riktning. 

Vidare menar Rigmor Lindö att de centrala delarna bakom en modell är arbetssättet och 

arbetsformen. Arbetsformen är enligt Lindö den synbara formen, det vill säga metodiken och 

dess redskap som används av lärare och elev. Det kan ske genom föreläsningar, grupparbeten, 

pararbete, temaarbete, projektarbete, rollspel, seminarium, frågesport, datorstöd, muntlig 

framställning eller intervju. Detta är enligt Lindö de registrerbara arbetsformerna, som är till 

för att nå kunskapsmålen. Arbetssätten är däremot de mentala och osynliga processerna som 

sker i elevernas huvuden. Att arbeta memorerande som exempelvis läxförhör, reproduktion då 

eleverna skriver av från exempelvis lärarens skrift på tavlan, antal lästa ord på tid vilket är 

produktinriktat eller processinriktat då eleverna för ner tankar i bilder/texter i sin arbetsbok.9 

 

3.4  Religionsundervisning � Genom vilka metoder?  

3.4.1 Berättelsepedagogik för livsfrågorna 

För ett konkret arbete i skolan med livsfrågor, måste läraren skilja mellan ett direkt och 

indirekt sätt att. Enligt Dahlin innebär det direkta sättet att �filosofera� med barnen, då man 

använder ett tämligen rationellt språk/begrepp för att prata om existentiella frågor. Ett indirekt 

sätt att närma sig sådana frågor är att använda sig av exempelvis sagor och myter som 

utgångspunkt. Barnen får genom berättelsens makt tillfälle att bearbeta sina livsfrågor och 

dessa kan ytterliggare fördjupas och bearbetas genom att barnen får måla en bild från en 

händelse i berättelsen som gjorde starkast intryck på dem. Detta indirekta sätt kan kombineras 

med ett direkt sätt då barnen ges tillfälle att prata om sina teckningar, vilket är ett sätt för 

barnen att verbalt formulera sina bakomliggande tankar till teckningen. Läraren bör vara 

medveten om att barnens inre upplevelser kanske inte alltid speglas utåt på ett märkbart sätt. 

När barnen tar del av sagor, myter eller teaterföreställningar upplever barnen mycket mer än 

vad de kan eller vill uttrycka. Därför ska läraren enligt Dahlin arbeta med långsiktig 

framhållning då lärarens engagemang och arbete kanske inte alltid ger en direkt utdelning, de 

eventuella frukterna från arbetet kan komma långt senare då läraren inte längre undervisar 

barnen.  

                                                
9 Lindö (2002) s.174. 
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Det starkaste sättet, enligt Dahlin, för barnen att bearbeta existentiella frågor är 

dramatisering vilket ger barnen ett tillfälle att leva sig in i en roll och situation. På så vis blir 

livsfrågan mer konkret för barnet. Teaterrollen eller manus bör inte vara helt färdiga, barnet 

bör få en chans att själv tackla frågan/lösningen, barnen har sin spontanitet som verktyg. 

Vidare menar Dahlin att läraren själv kan inta en roll i teatern, vilket ger barnen en förståelse 

för att teatern är en form av lek, samtidigt som det kan styrka gemenskapen mellan barnen och 

läraren.10  

 

3.4.2 Berättelsepedagogik och sagor 

Hur läraren kan arbeta med sagor och myter beskriver Dahlin med olika steg, som både är 

indirekta och direkta sätt att arbeta med livsfrågor. Nedan följer några punkter av dessa steg. 

• Berätta eller läs sagan för barnen. Det rekommenderas dock att 

lära sig sagan utantill då läraren får tillfälle att själv skapa sig ett personligt 

förhållande till sagan vilket också ger inre bilder. 

• Låt barnen sedan bearbeta det de upplevt genom att måla eller rita 

det som gjort dem starkast intryck av sagan. Läraren tittar på alla teckningar 

samtidigt som barnen kan få berätta om sina teckningar (sin upplevelse). Ett 

filosofiskt samtal kan på så vis dyka upp kring existentiella frågor. 

• Barnens teckningar kan sedan sammanställas som ett bildspel för 

berättelsen, vilket i sin tur skapar en helhet. 

• Oftast fäster sig barnen kring liknande upplevelser från berättelsen 

vilket kan vara en utgångspunkt till dramatisering. Läraren kan då tillsammans 

med barnen bygga upp en dramatisering med så kallade hållpunkter, dvs. 

händelser i berättelsen som barnen ansett vara betydande. Barnen kan spela 

upp detta genom att mima och läraren läser/berättar vad som händer. Detta kan 

vara bra för de lite blygare barnen samtidigt som kroppen får agera ut 

händelsen/känslan. Om barnen vill kan dramatiseringen sedan byggas på med 

tal och repliker.11 

 

En generell metod för att arbeta med livsfrågor, med både stora och små barn, kan vara enligt 

Dahlin att ha sin utgångspunkt i ett varierat material. Materialet kan vara skönlitteratur, filmer 

                                                
10 Dahlin (2004) s.113 ff. 
11 Dahlin (2004) s. 117 f. 
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och aktuella händelser i samhället/världen. Dock ska materialet aktualisera en livsfråga som 

sedan ska diskuteras av barnen i smågrupper eller gemensamt i klassen under lärarens 

ledning. Smågruppsdiskussionerna kan även redovisas inför hela klassen.  Resultatet från 

diskussionerna kan leda till att frågan studeras djupare med hjälp facklitteratur eller annat 

material. De nya idéerna och kunskaperna kan leda fram till en konstnärlig eller estetisk 

gestaltning av frågan, vilket sedan kan leda till upphov av nya livsfrågor och processen kan 

börja om igen.12 

 
Att läsa eller berätta sagor/berättelser för barn har en inre funktion, då upplevelserna 

och erfarenheterna som ges barnet i samband med berättelserna, skänker barnet näring till 

emotionellt, andligt och intellektuellt växande.13 Berättelser tränar barnen att måla upp 

fantasin i inre bilder och ökar deras förmåga till inlevelse. Att lära sig att visualisera ord och 

begrepp är en viktig del i det intellektuella tänkandet. Likaså för lyssnarstunden ofta med sig 

en positiv relation mellan barnen och den som berättar. Barnen brukar få en särskild respekt 

för den som berättar och på så vis får barnen också lära sig att lyssna på de vuxna.14 

När vi berättar för barnen får vi också ett tillfälle att vara med som vuxen och dela 

barnen upplevelser av berättelsen. Barn kan ibland behöva hjälp med att utvidga sin 

upplevelse och då behövs den vuxna vara med och finnas till hands. Likaså får de vuxna en 

positiv möjlighet att delta i barnets fantasi och upplevelsevärld.15 

Barn behöver närkontakt med vuxna och därför kan sagostunden vara ett bra alternativ, 

då man kryper samman i berättelsens stund. Likaså kan alla ha ögonkontakt med den som 

berättar.16  I Masskulturen är det just närvaron som ofta fattas, därför behöver vi sagor och 

historier som man gör till sina egna. 17 

 

3.4.3 Sinnenas pedagogik  

Inom denna modell bildar innehållet och formen en helhetlig och strukturerad 

inlärningsprocess. Enligt Lindö berövas barnen många språk i samband med skolstarten, men 

tanken är dock med denna skapande metod att tillvarata och utnyttja barnens alla språk i form 

av lek, drama, bild, sång och musik med flera. Enligt Lindö försöker denna lärareik förena 

förnuft med känsla samtidigt som det förenar vetenskap med fantasi. Får barnen utveckla de 
                                                
12 Dahlin (2004) s. 121. 
13 Lyckas med läsning (2004) s .9. 
14 Ärnström & Hagberg, Berättarboken s. 70 ff. 
15 Wik-Thorsell (1975) Berätta för barn s. 104. 
16 Ibid. s. 11 
17 Ärnström & Hagberg Berättarboken s. 11. 
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sinnliga språken berikas allas deras språk. Språken ska fyllas med mening och innehåll 

samtidigt som de vuxna ska uppmuntra och stödja barnen i sin språkliga utveckling. Denna 

lekfulla pedagogik hjälper barnet att utforska och möta sin omvärld med alla sinnen. 

Pedagogikens inriktning är, enligt Lindö, det som handen gör ser ögat. Enligt Lindö arbetar 

stor del av förskolorna i landet med just denna pedagogik samtidigt som de arbetar tematiskt 

vilket modellen förespråkar18. Denna form av aktivitetspedagogik, ett annat namn är Learning 

by doing, har präglar den svenska pedagogiken och skaparen av denna pedagogik John Dewey 

menade att verklig kunskap förankras genom aktivitet. 19 

 

I modellen är den styrda leken en central del då barnets ges möjlighet att träna och erfara olika 

förhållningssätt utan att det ger allvarliga konsekvenser Barnet tränar i leken sin intellektuella 

och kognitiva utveckling samt språk och socialutveckling. Leken tränar även syn, hörsel, lukt, 

känsel, motorik, balans och muskler. Leken kan även hjälpa barnet att träna rumsuppfattning, 

avstånd, djup och storlek samtidigt som många begrepp tränas. Sinnlig pedagogik tränar 

barnet till att abstrakt och konkret tänkande, samtidigt som det utvecklar barnets kreativitet 

och fantasi20.   

Drama är ytterliggare ett inslag i modellen då det övar barnet i att leva och är en 

skapande aktivitet. Dramatisering hjälper barnet till att förstå sig själv och sin omvärld. Barnet 

ges möjlighet att utveckla sig själv samtidigt som barnet upptäcker goda egenskaper hos sig 

själv som i sin tur ger ökat självförtroende. Drama tränar barnet att iaktta, tänka och uttrycka 

sig. 

Musiken fyller också en funktion för barnet för att förstå sig själv och sin omvärld. I det 

svenska samhället präglas vi av en finkultur gällande musiken. Den spontana musiken som 

finns exempelvis i afrikanska länder är att eftersträva, då den fyller viktiga funktioner. Barnen 

ske ges möjlighet att uttrycka tankar, ord känslor i sång och musik då barnet får en 

helhetsupplevelse. Spontansången ger barnet en slags terapeutiskt funktion samtidigt som 

sången kan förmedla livsvisdom och livskunskaper.21  

 

3.4.4 Temaorienterad metod  

                                                
18 Lindö (2002) s. 90 ff. 
19 Lindö (2002) s.28. 
 
20 Lindö (2002) s. 97 ff. 
21 Lindö (2002) s.102 ff. 
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Temavalen i sker oftast efter styrda skolämnen som exempelvis länder, tidsepokrar eller 

utifrån problemorienterade ämnen såsom mobbning rädsla med mera. Det som utmärker en 

tematisk undervisning är att de olika ämnena intrigeras med varandra till en helhet. Läromedel 

är inte centrum gällande den tematiska undervisningen, skönlitterära texter kan däremot vara 

centrala. I det tematiska arbetet brukar planeringen ske i fyra steg; 

� 1. Att planera vad man vill att barn skall förstå och uppfatta av sin omvärld. 

2. Att ta reda på barns idéer genom samtal, teckningar, problemlösning, drama, 

lek etc. 

3. Att skapa situationer kring vilka barn kan tänka och fundera. 

4. Att dokumentera med utgångspunkt i barns idéer för att sedan kunna 

utvärdera, se vad barn har lärt sig, hur deras medvetande har utvecklats.� 22 

Den tematiska undervisningen vill ge barnet kontroll över sitt eget lärande. Då barnen 

själva får ta initiativ, samtidigt som de utgår från sina tidigare erfarenheter, menar Lindö att 

barnens inställning till lärandet ändras vilket sker i en positiv riktning. Det tematiska arbetet 

är mer begripligt för barnen då utgången sker från det konkreta för att sedan bindas till det 

abstrakta. Att samtala, skriva och rita kring något driver kunskapsprocessen framåt menar 

Lindö, då kunskaperna fördjupas samtidigt som lärandet upplevs som lärandet är fritt, inget 

påtvingat. Barnen ska även tillåtas i den tematiska undervisningen att använda bildspråk, 

kroppsspråk, skriftspråk, tonspråk, talspråk samt dataspråk.23  

Bifrost och Reggio Emilia är exempel på modeller som står på samma grund, det vill 

säga det tematiska arbetet, menar Lindö.24 

 

3.4.5 Whole Language  

Tyngdpunkterna inom denna pedagogik är att skapa lustbetonad undervisning som i sin tur 

skapar energi och välmående hos eleverna.  

Anhängare av denna metod för fram sina aspekter att barns läsning och skrivning bäst 

förvärvas naturligt, ungefär på samma sätt som vi lär oss att prata och lyssna. Barnen lär sig 

läsa genom att läsa. Modellen bygger på att utgå från helheten och sedan bryta ned den i delar 

då barnen efter upprepning till slut knäcker koden gällande läsning.25  

                                                
22 Lindö (2002) s.205 f. 
23 Lindö (2002) s. 207 ff. 
24 Lindö (2002) s. 219 
25 Alleklev/Lindvall (2000) s. 12 ff. 
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Metoderna inom modellen främjar elevernas läs- och skrivinlärning vilket kan ske genom 

följande: berättelser, högläsning, gemensam läsning, vägledd läsning och självständig läsning. 

När läraren väljer sin metod för läsning är det viktigt att denne ser till vilka utmaningar texten 

kan ställa på sina läsare. Är utmaningarna många i förhållandet till stödet bör texten läsas 

genom högläsning eller gemensam läsning. Om utmaningarna inte så många i texten i 

förhållandet till stödet kan vägledd läsning vara lämplig. Är utmaningarna tämligen få i 

förhållandet till stödet kan läsningen ske självtändigt.26  

 
3.4.5.1 Högläsning och självständig läsning 

Att läsa högt för eleverna, oavsett nivå, är av betydelse. De får erfarenhet av det skrivna ordet 

vilket är en del i inlärningsprocessen. Högläsning leder till att eleverna får uppleva läsandets 

glädje, de får större kunskap och förståelse gällande omvärlden, de får skillnaden mellan tal- 

och skriftspråk, de ökar sitt ord- och begreppsförråd, lär sig kritiskt granska texter, tränar sin 

förmåga att lyssna, de möta olika författare, de lär sig olika genrer och skrivstilar, de lär sig 

att se texter som kunskapsbankar samt att de förstår att texter som läses högt ska läsa flytande 

och i lagom takt.27  

 
Den självständiga läsningen bör ingå i den dagliga undervisningen då den anses är nödvändig 

för elevens läsutveckling.. 

För att läsningen ska bli meningsfull för eleverna måste de få tillfälle att reagera på 

texterna, vilket kan ske genom samtal i små grupper, tillsammans med en kamrat eller läraren 

samt genom en form av journal/loggbok/dagbok eller i form av ett brev till läraren/kamrat. Att 

skriva ner sina reaktioner är ett sätt att klargöra sin upplevelse av texten samtidigt som 

skrivandet ger dem mer tid att tänka och fundera över sina tankar. På så vis kan 

läsupplevelsen bli mer fördjupad. Eleverna uppskattar även att dramatisera sin �favoritscen� 

ur en bok inför klassen.  

Elevsamtal är en del i metoden med självständig läsning. Läraren måste kontinuerligt 

undersöka elevernas förståelse av texten, deras intressenivå samt hur mycket de läser. Detta 

kan ske genom samtal med eleven, antingen i mindre grupp eller enskilt.28 

 

 

                                                
26 Lyckas med läsning (2004) s. 68. 
27 Lyckas med läsning (2004) s. 68 f.  
28 Lyckas med läsning (2004) s. 87 ff. 
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3.4.5.2 Skrivandeprocessen utgör del i modellen 

Effektiva sätt att stimulera reflektionen kring läsning har redan nämnts ovan, vilket även 

Lindö förespråkar och lyfter fram Loggboken som ett viktigt metodiskt redskap. Lindö menar 

att barnen även lär sig läsa med pennan samtidigt som den för med sig fler värdefulla effekter 

då läraren får möjlighet att följa elevens tankar. Loggboken anses av Lindö som demokratisk 

och elevcentrerad.29  

 
Ingegärd Sandström Madsén framhåller vikten av skiften som ett redskap för dialog och 

eget lärande. Madsén lyfter också fram loggboken (likväl tankebok eller studiejournal) som 

ett praktiskt hjälpmedel i undervisningen, som hjälper eleven i sin resa genom ämnen, sin 

egen utveckling och nya insikter. På så vis menar Madsén att eleverna får perspektiv på sitt 

eget lärande och de upptäcker sin egen utveckling vilket i sin tur är betydelsefull för deras 

självtillit. Likaså kan lärare och elever att hålla en nära dialog och ta upp eventuella problem 

enskilt likaväl som det kan ge läraren vetskap om eleverna förstått en genomgång. Då 

loggboken kan hålla en dialog mellan lärare och elev kan det hjälpa till att bygga upp en nära 

relation mellan elev och lärare som i sin tur kan ge eleven en stärkt självkänsla.30  

Skriften är enligt Lindö en förutsättning för eleven att förstå sig själva och sin 

omvärld.31  

 

3.4.5.3 �Jag-undrar-samtal� 

Dessa samtal bygger främst på den läsorienterade synen då man arbetar utifrån en text som 

åtföljs med öppna frågeställningar. Läraren har ett ansvar att elevernas tankar tas på allvar och 

att alla barn bjuds in i diskussionen. Dessa samtal är till för att eleverna ska få en djupare 

förståelse för texternas innebörd. Läraren har sin uppgift som samtalsledare och ska utmana 

barnens tankar samtidigt som det ska ge dem nya inspirerande tankar. Den inledande frågan är 

viktig och kan avgöra kvaliteten av samtalet. Att läraren ställer frågor som denne själv tror sig 

veta svaret på, är inte att rekommendera menar Lindö, då läraren riskerar att ställa ledande 

frågor som sedan lotsar eleverna till de svar läraren tror sig veta. Därför menar Lindö att 

läraren bör ställa en fråga som han/hon själv är nyfiken på.  Det kan t.ex. vara en fråga som; 

�Skulle du vilja vara kompis med huvudpersonen i texten?�. 

Lindö ger tips på frågor läraren kan använda sig av vid ett jag-undrar-samtal;  

                                                
29 Lindö (2002) s. 183 f. 
30  Sandström Madsén (2005 s. 17 ff. 
31 Lindö (2002) s. 57 ff.  
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� Grundfrågor 

Var det något du gillade i texten? 

Var det något du ogillade? 

Var det något du undrar över? 

Lade du märke till några mönster eller kopplingar? 

 

Exempel på allmänna frågor 

Har du läst andra böcker som liknar den här? 

Har något som händer i boken någonsin hänt dig? 

Om författaren skulle fråga dig vad som skulle kunna göras bättre,  

Vad skulle du säga då? 

Om du ska berätta för en kompis som inte läst boken,  

vad skulle du säga då? 

 

Exempel på specialfrågor 

Var hände det här? 

Hur lång tid tror du det tog för alltihop att hända? 

Vilken av personerna blev du mest intresserad av? 

Vem var det som berättade historien?� 32 

Vidare menar Lindö att faktafrågor hjälper eleverna att sammanställa det de just läst och 

svaren finns �på raderna�, som Lindö uttrycker det. Tolkningsfrågorna är de frågor man får 

genom att �läsa mellan raderna� vilklet är detsamma som specialfrågor. Att ställa olika 

värderingsfrågor hjälper eleverna att �gå utöver raderna� och därmed ges tillfälle att diskutera 

sina egna och andras värderingar. En god balans mellan tolkningsfrågor och värderingsfrågor 

ger jag-undrar-samtalet en god reflektion för deltagarna där man ges möjlighet att ventilera 

åsikter samtidigt som deltagarna får tillfälle att prova andra perspektiv och ifrågasätta sitt eget 

och andras ställningstaganden.33 

 

3.4.6 Söka information 

Dagens skola fokuserar på att eleverna ska bli egna �forskare� och på så vis lära sig att söka 

och bearbeta informationen. Detta menar Lindö hjälper eleverna i framtiden då de tidigt får 

tränas att söka sig fram på egen hand då vi lever i en tid där informationsteknologin är central 
                                                
32 Lindö (2002) s. 181 f.  
33 Lindö (2002) s. 183. 
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i samhället. Lärarens uppgift är att hjälpa eleverna att sovra, strukturera, kritiskt granska och 

reflektera.  Denna modell menar Lindö är utmärkt att använda sig av vid tematiska arbeten i 

skolan. Grundstenarna i denna metodik är följande; 

Identifikation av problemet där intresset skapas.  

Bestämma riktningen där eventuella hypoteser skapas eller vad som ska fokuseras.  

Organisation där en tidsplan läggs upp samt en handlingsplan skapas.  

Samla in information/fakta för att skapa förståelse för problemet/uppgiften samtidigt 

som icke relevant fakta utsorteras. 

Sortera vad vi fått veta, vilket sker genom analys, sortering av likheter eller olikheter, 

motsättningar, mönster osv.  

Dra slutsatser där man prövar hypoteserna mot den insamlade informationen samtidigt 

som man studerar om några slutsatser kan dras med stöd från informationen. 

Handling där man eventuellt vill visa andra sina nyvunna insikter vilket ske i form av 

dramatisering, rollspel eller multimediepresentation.  

Reflektion och utvärdering är den avslutande grundstenen där man frågar sig vad man 

lärt sig och vad som eventuellt kan utvecklas till nästa gång.34  

 

3.4.7 Grupparbeten 

Metodiken att arbeta i grupp tränar eleverna att ge uttryck för egna erfarenheter, formulera 

och ställa frågor, föreslå sina egna problemlösande strategier för andra i gruppen vilket 

hjälper eleven att synliggöra och medvetengöra sitt eget tänkande vilket i sin tur leder till en 

fördjupad förståelse inför sig själv och andra.  

Varje gruppmedlem ska inse sitt eget ansvar i gruppen och arbetet. Som lärare är det viktigt 

att tänka på gruppsammansättningen, medlemmarna i gruppen ska också ges möjlighet att 

bygga upp ett förtroende för varandra som i sin tur resulterar i trygghet. Gruppen bör ej vara 

stor, 3-4 medlemmar i varje grupp kan vara lämpligt för att alla ska känna sig aktiva i 

gruppen. Grupperna bör därför inte ändras för ofta. Att arbeta inom grupp ger eleverna 

tillfälla att ta till sig andra idéer och tankar, samtidigt som det kan stärka elevernas 

självförtroende. Att få känna att man deltar i en lösningsprocess är betydande för sin egen 

utveckling då värdefulla lärdomar dras i processen. I grupparbeten behövs stöd och 

uppmuntran, från såväl lärare och kamrater. Läraren har därför en viktig uppgift när det gäller 

grupparbeten då han/hon ska visa respekt för elevernas tankar och idéer, lyssna 

                                                
34 Lindö (2002) s. 235. 
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uppmärksammat samt ställa frågor som kan utmana eleverna framåt i inlärningsprocessen. På 

så vis förgår läraren som ett gott exempel samtidigt som hon/han visar sitt intresse för 

gruppen och dess uppgift, vilket smittar av sig till gruppens medlemmar.35  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                
35 Nämnaren (2005) s. 70 f.  
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4. Empiri  

4. 1 Intervju med lärare A 

A har arbetat som lärare sedan hon avslutade sin lärarexamen 1997, varav 40 poäng i ämnet 

Religion. A har främst arbetat i mellanstadiet och undervisar givetvis i ämnet religion, ett 

ämne hon brinner för. A har rest mycket, vilket har gett henne en bred och fördjupad insikt 

om olika religioner och kulturer. Hon har arbetat på två olika skolor sedan avlutad 

lärarutbildning, längst har hon arbetat på den nuvarande skolan, vilket är en liten skola på 

landsbygden i Sunne kommun. 

Inom religionsundervisningen anser A det betydande att lyfta fram vad som är vårt 

kristna arv då vi haft kristendomen i över tusen år i landet, vilket har satt sina spår. Inom 

religionspedagogiken är förståelsen för andra religioner viktig menar, A, då vi lever i ett 

mångkulturellt samhälle. Det är av stor vikt att skolan därför betonar likheterna i religionerna 

istället för att fokus ska ligga på olikheterna. När likheterna fokuseras främjas förståelsen 

menar A. I undervisningen kan man exempelvis undersöka Kärleksbudskapet i religionerna är 

ett sätt, vad som står skrivet i Koranen och Bibeln. Att se likheterna hjälper eleverna att dra 

bra och betydande lärdomar. En annan aspekt är att lyfta fram skapelseberättelserna bredvid 

varandra, hur förklarar kristendomen skapelsen samt hur förklarar Islam eller Judendomen 

den? 

Metodiskt sett arbetar A med samtal, dock är det viktigt att eleverna är pålästa så att de 

har kött på benen när de sedan diskuterar och samtalar.  

Sagor är ytterliggare ett viktigt metodiskt redskap menar A vilket hon arbetar mycket 

med i religionsundervisningen. Sagor kan ta upp etik och moral samt andra värderingar och 

ställningstaganden som kan vara betydande att diskutera såsom lögner, hur människor samsas 

och tolererar varandra. Barnens Bibel är något A rekommenderar att läsa, det är en form av 

sagobok enligt henne. 

Gamla Testamentet brukar de yngre barnen ha kunskap om innan mellanstadiet. För A 

är det bra om eleverna får mycket �kött på benen� i form av teori. Teorin är nödvändig menar 

A då det förklarar hur vårt samhälle med våra värderingar vuxit fram, det ger förståelsen. För 

att förstå samhället behöver eleverna kunskaper rent historiskt sett, allt ifrån asagudarnas tid 

och kristendomen etablerades i Sverige, hur reformen påverkade landet och människorna - 

vilket leder till att vi förstår varför kyrkan ser ut som den gör idag. Mitt i all denna teori är det 

viktigt, menar A, att undervisningen bryts av med sagor, reflektioner kring etik och moral. Att 
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låta barnen bearbeta teorin med teater, bilder eller egna berättelser/sagor/böcker är också 

viktigt. Variationen är grunden för pedagogik.  

Att arbeta tematiskt är något som A för in i sin undervisningen. Arbetas det om 

Vikingatiden i historian är det naturligt att föra i den religiösa asatron som fanns på 

vikingatiden och hur kristendomen började ta form i norden. Ämnen går naturligt hand i hand 

med varandra vilket utgör en helhet åt eleverna.  

Läromedlet för religion som skolan, där A arbetar, är Spår av tro. Materialet anser hon 

som varken bra eller dåligt. Dock anser A att läromedlet fokuserar för mycket på 

kristendomen, samtidigt som läromedlet ger en smal bild åt religionsämnet. Läromedlet Puls 

anser A är bättre då det ger en bredare kunskap åt eleverna då materialet fokuserar på fler 

religioner. Tyvärr finns inte materialet på skolan vilket gör att hon får använda Spår av tro så 

gott det går i undervisningen och därmed komplettera eller skippa delar från boken.    

 

4. 2 Intervju med lärare B 

B har arbetat som lärare under fyra år i lågstadiet. Hennes examen är Grundskolelärare 1-7 

med inriktning Svenska och SO.  

Whole Language metoden har inspirerat B till viss del och hon arbetar med somliga 

inslag från modellen i sin undervisning. Högläsning är ett av de inslagen och arbetar 

regelbundet med det i sin undervisning. Barnen samlas varje dag efter lunch på mattan med 

sina kuddar för att lyssna. Läsningen ger barnen en skön avslappning samtidigt som 

högläsningen är en viktig del i barnens utveckling då det tränar deras förmåga att sitta stilla, 

lyssna och förmåga till att kunna återberätta. Vid högläsningen har B ett samtal/diskussion 

kring det som läses, vilket är ett bra sätt för barnen att reflektera kring det de fått höra. Att 

kunna återberätta det som läses tränar barnen i att uttrycka sig, sätta ord på tankar och känslor 

vilket är viktigt enligt B för språkutvecklingen. Vidare skapar högläsningen intresse hos 

eleverna att själva läsa vidare i böcker. Inför högläsningen är B noga med att välja ut böcker 

som hon själv tycker om och på det viset kan hon göra böckerna spännande. Likaså lägger 

hon ner stor vikt vid att prata om böckerna och lyfta fram en viktig aspekt; bokryggen säger 

inte allt om en bok. Därför tar B in flera utvalda böcker till klassrummet som hon presenterar , 

dessa får barnen sedan möjlighet till att läsa själva.  

Läslogg och läsa för en kompis är något B arbetar med som regelbundet inslag i 

undervisningen, på så vis avdramatiseras läsningsprocessen. Barnen tycker det är roligare att 

lägga ner sig då på läsningen, processen blir betydelsefull då det finns en mottagare menar B. 
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Barnen behöver mycket övning för att bli bra i sitt läsande och skrivande menar B. Barnen 

dokumenterar därför sina upplevelser och tankar i sin arbetsbok samtidigt som de diskuterar i 

klassen varför dokumentation är betydelsefullt. Det sin tur menar B ger mening till det barnen 

gör samtidigt som det väcker intresse för att lära sig läsa och skriva 

 

B arbetar tematiskt och försöker därmed ha en röd tråd genom sin undervisning.  Hon 

vill förena ämnena med varandra där teori och praktik följs åt i en helhet. Att arbeta tematiskt 

anser B ger mening till själva läroprocessen. I det tematiska arbetet får barnen arbeta i sina 

egna arbetsböcker (loggböcker) där de får möjlighet att skriva ned reflektioner kring deras 

upplevelser i temat. I sin arbetsbok tränar de på att skriva egna texter, skriva av, rita och 

måla. Arbetsboken är uppskattad av barnen och de arbetar ivrigt med den. Förutom 

arbetsboken arbetar hon på flera olika sätt under sin tematiska undervisning, där lärandet 

upplevs av alla sinnen varav musik, dans, drama är ingredienser i det tematiska arbetet. 

Vidare arbetar B med ord och rimramsor i bl.a. tematiken då hon poängterar att leken och 

rytmen är bra metoder vid inlärning 

 

I religionstemat brukar B arbeta med läromedel som Spår av tro och Berättarbibeln. I 

sin undervisning brukar hon blanda dessa läromedel där hon väljer ut vad de ska arbeta med, 

exempelvis från Bibeln; Nya Testamentet eller Gamla Testamentet. I somliga fall kan andra 

material kompletteras till undervisningen.  

I religionstemat har barnen fått författa egna böcker som de sedan fått läsa för 

förskolan. Barnen upplever då att deras arbete blir meningsfullt vilket ger motivation och 

glädje till läroprocessen. 

Inom religionen brukar B arbeta främst arbeta efter dessa metodiska redskap; läs och 

berätta, dramatisering, skapande, exempelvis skapa figurer i deg/trolldeg (Noaks Ark var det 

senaste projektet i deg) eller med andra material (Babelstorn i tändstickor har de också gjort), 

musik och sånger (Tänk att du är du och jag är jag och Faraos dotter), bild och 

diskussion/samtal. Diskussionen är för B viktig då det väcker frågor hos barnen och skapar 

tankar kring livet. Det är viktigt, menar B, att inte ge några svar, barnen ska söka sina egna 

svar, samtidigt som B frågar sig om det finns några korrekta svar överhuvudtaget gällande 

livsfrågor. Frågor som Vad är tro och vad är religion, finns Gud, skapades världen av Big 

Bang eller av en Gud, är viktiga frågor att samtala kring som barnen själva ska ta ställning till. 

Lokala styrdokument är något B arbetar efter och skolan har tagit fram ett särskilt 

styrdokument för deras skola, där de har brutit ned uppnåendemålen från kursplanen  och 
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läroplanen i mer lättbegripliga punkter och nivåer för vilka kunskaper eleverna ska ha 

förvärvat inom de olika klassnivåerna.  

 

Avslutningsvis poängterar B att ett varierat arbetssätt ger större chans till att nå alla 

barn i undervisningen. Som lärare är det viktigt att se varje elev och ställa krav utifrån den 

enskilda individen. Ha hellre för små krav på individerna, då det blir lättare för dem att 

lyckas. Känslan av att lyckas är mycket viktig då det stärker dem som individer. 

 

4. 3 Intervju med lärare C 

C är en lärare med 26 års arbetslivserfarenhet inom läraryrket och arbetar främst i 

mellanstadiet men har även undervisat i årskurs 3. C har arbetat på ett flertal olika skolor även 

inom olika kommuner.  

Sin metodik beskriver C som traditionell och hämtar inspiration lite här och där från 

olika modeller och metoder. Grundläggande för en god undervisning är en god stämning i 

klassen där barnen är trygga. Att se varje barn är viktigt för C samtidigt som det är viktigt att 

bygga upp en god relation mellan lärare och elev. Strävan hos läraren bör vara, enligt C, att 

medvetet upptäcka och synliggöra elevernas goda sidor vilket främjar en god relation mellan 

elev och lärare.  

Skapandet av ramar, gränser, struktur och goda relationer är viktiga delar för att 

undervisningen ska fungera, menar C.  

För en god kunskapsinlärning anser C det är bra om eleverna utvecklar sin 

språkförmåga i både tal, skrift och läsning då eleverna enklare kan inhämta kunskaper. 

Gällande religionsundervisningen har C arbetat efter läromedlen som funnits på 

skolorna hon arbetat på. Det nuvarande läromedlet som används är Spår av tro och som C 

anser fungerar bra i undervisningen. Generellt utgår C från ett läromedel i sin undervisning 

och plockar bort somliga mindre relevanta kapitel samtidigt som hon kompletterar läromedlet 

i vissa fall. Några konkreta exempel på vad kan hon inte ge vid intervjutillfället.  

Som lärare anser C att det är bra med högläsning i undervisningen, men det beror dock 

på gruppens sammansättning och storlek. Högläsning är förövrigt C´s starka sida och upplever 

att hennes passion för läsning har en förmåga att smitta av sig, inspirera hennes elever. 

Högläsning som metod, menar C, kan vara bra i mindre grupper, då högläsning främjar 

analysen och reflektionen kring texten. Diskussionen runt omkring texten är den viktigaste 

menar C.  



 25

Det viktigaste inom religionsundervisningen är enligt C att frågor väcks hos eleverna, 

däremot ska inte svaren ges samtidigt som läraren inte ska påverka eleverna i någon riktning. 

Eleverna ska söka sina egna svar och på somliga frågor finns inga svar. Samtal är den röda 

tråden i C´s undervisning. Att diskutera kring livsfrågor, katastrofer och hur individer kan 

påverkas av dem är också betydande. Därför är det viktigt att läraren lyfter fram hur de olika 

religionerna kan skänka förtröstan eller hjälp i svåra tider för individen och samhällen.  

Att eleverna får förståelse för de olika världsreligionerna är ett viktigt inslag i C´s 

undervisning, då det hjälper eleverna att förstå varför samhällen runt om i världen ser ut som 

de gör idag. Enligt C ser vi spår i samhällen efter den religion som under längre tid präglat 

samhällen och länder vilket kan vara i form av värderingar och lagar.   

Muntligt berättande anser C är bra i undervisningen då dagens barn behöver tränas allt 

mer i att sitta ned lugnt och lyssna. C har märkt en förändring hos dagens barn då de tycks 

vara mer splittrade samtidigt som hon också har fått sänka kunskapsnivåerna i dagens 

undervisning.  

Avslutningsvis lyfter C fram att lärare alltid har olika förmågor och olika starka 

områden, det gäller att finna sin egen �nisch� i undervisningen.  

 

4. 4 Intervju med lärare D 

D är numera en pensionerad mellanstadielärare med 36 års erfarenhet inom yrket. Under 33 år 

arbetade han på samma arbetsplats, vilket var en mindre skola på landsbygden i Forshaga 

kommun. 

När D arbetade var grupparbeten en central del i metodiken där eleverna fick lära sig att 

samarbeta samtidigt som de även kunde hjälpa varandra. Läromedlet som D använde sig av 

under sista tiden var Människan, naturen och samhället där ämnen som geografi, biologi, 

samhällkunskap och religion flöt in i varandra. Läste eleverna om Indien fick de även läsa om 

hinduismen vilket enligt D gav en mer enhetlig bild åt eleverna.  

För D var det viktigt att vara facklig och saklig i sin undervisning och inte leda barnen i 

någon riktning. Diskussionen och samtalet var en viktig del i religionsundervisningen där D 

även försökte fånga ämnen och situationer från vardagen. Det kunde exempelvis handla om 

mobbning vilket man diskuterade utifrån samhällets kristna värderingar, etik och moral. D 

poängterar att många värderingar som vi har, kommer från det kristna samhällets 

traditioner/arv, likheter har vi månt och mycket med andra religioner och samhällen, vilket 

också är en utgångspunkt för samtal.   
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 Andra metodiska redskap i undervisningen var dramatiseringar eller att läsa/forska om 

någon betydande religiös händelse som eleven sedan återberättade för en kamrat.  

Något som var viktigt för D i sin undervisning, vara att eleverna skulle tränas i att söka 

information, då det hjälper eleverna i framtiden. (Att lära sig söka information är enligt D 

viktigt i dagens samhälle). När eleverna sökte information tilldelas de arbetsblad där olika 

stödstolpar (begrepp eller händelser) som hjälp, vilket exempelvis kunde vara om den 

islamska profeten Mohammed, där eleverna skulle skriva och återberätta fakta med sina egna 

ord. Stödstolparna kunde vara; var föddes personen, hur såg personens uppväxttid ut, vad har 

personen uträttat, när dog personen och så vidare. När eleverna sammanställt informationen 

berättade de för sina klasskamrater muntligt sedan sammanställdes alla blad i enskilda pärmar 

som eleverna hade.   

 

4. 5 Kort sammanfattning från intervju med lärare E 

E har arbetat som lärare på en mindre skola i Sunne Kommun sedan 1985, då han avslutade 

sin lärarexamen. Arbetet har varit inom mellanstadiet.  

Rent metodiskt sett arbetar E främst genom samtal och diskussioner där utgången kan 

ligga i en naturlig incident från vardagen eller skolan. Det handlar om att fånga det rätta 

ögonblicket. Att prata om sorg, livet efter döden är exempel på livsfrågor som ett samtal kan 

handla om i religionsundervisningen. Att det finns olika livsåskådningar är också viktigt att 

fokusera på gällande religionsundervisningen menar E.  

Läromedlet som skolan arbetar med är Spår av tro vilket E upplever som tämligen bra. 

Eleverna kan läsa själva i boken, så kallad vägledd läsning då de får angivna sidor/kapitel att 

läsa. Ibland sker högläsning tillsammans i grupp samt att man stannar upp och samtalar om 

det som läses, vilket är viktigt då texternas innehåll kan vara svåra att förstå annars. E vill 

även lyfta fram att ämnena flyter in i varandra, tematiskt. Läses det om Vikingatiden är det 

lämpligt att lyfta in religionsdelen om asagudarna och den livsåskådningen, vilket ger barnen 

en mer enhetlig bild. 
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5. Sammanfattning och analys av empiri 

Flertalet likheter gällande samtliga intervjuer är ett faktum. Metodiken gällande 

religionsundervisningen uppvisar ett mönster hos samtliga lärare. Utgångspunkt ligger i ett 

läromedel - i dessa fall Spår av tro (Lärare A, B, C, E) varav i ett fall (läare D) Människan, 

naturen, samhället - som sedan kompletteras, eller skippas till vissa delar, av lärarna. 

Läromedlet följs till viss mån som en grund i undervisningen, läraren avgör vad som är 

väsentligt eller ej i läromedlet. De lärare som använde Spår av tro ansåg tre (B, C, E) av fyra 

att läromedlet var bra, den fjärde (A) ansåg läromedlet som varken bra eller dåligt varav den 

negativa kritiken var riktad till läromedlets smala bredd då fokus i läromedlet ligger på 

kristendomen.    

Samtal och diskussion var ett metodiskt redskap som användes av alla fem lärare. 

Samtalet ansågs som en viktig del gällande religionsundervisningen hos samtliga lärare då 

flera av dem ansåg att diskussionen väckte betydande frågor som rör livet i sig. Två av lärarna 

(B och C) poängterade att inga svar ska ges, dessa ska eleverna söka själva, och läraren ska 

inte påverka eleverna i någon riktning. En av lärarna (B) lyfte fram ytterliggare an aspekt av 

samtalets inverkan då det enligt läraren gav positiv effekt på elevernas språkutveckling, 

utvecklar förmågan till reflektion och intresseväckande. Två av lärarna ansåg händelser eller 

situationer från verkliga livet som en bra utgångspunkt för samtalen. 

Högläsning är en metod, som fyra (A, B, C, E) av fem (D) lärare i intervjuerna, som 

ansågs bra för undervisningen. Flera av lärarna ansåg högläsning åtföljd av samtal/diskussion 

främjar analysen och reflektionen kring texten. Enligt intervjuerna väcker högläsning intresse, 

träna barnen att sitta stilla och lyssna.  

Återberättning ansåg några av lärarna (B och D) som bra metodiska redskap i 

undervisningen, då det kan hjälpa eleverna i sin språkutveckling.  

Drama och bild var metodiska inslag som flera av lärarna arbetar med i undervisningen 

för religion.  

Att arbeta med förståelsen för andra livsåskådningar ansågs viktigt hos samtliga lärare 

samtidigt som några ansåg det betydande att lyfta fram religionens arv i samhällen. 

Att arbeta tematiskt ansåg fyra av fem lärare som lämpligt som kan ge en helhet istället 

för att separera varje ämne för sig.  

Flera av lärarna påpekade att en varierad undervisning är viktig, det når får fler elever, 

likaså ansåg några vikten av att läraren se varje elev som en betydande del för själva 

undervisningen. 
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Olikheterna gällande metoderna hos de fem lärarna finns, varav en av lärarna (D) ansåg det 

viktigt att eleverna själva får söka informationen genom arbetsblad, som på så vis ska hjälpa 

eleverna i framtiden inför större uppgifter. En annan lärare (A) ansåg sagor fylla betydande 

funktioner, ett sätt att sedan prata om etik och moral vilket hjälper eleverna att ta egna 

ställningstaganden.  

Whole Language modellen har inspirerat en av lärarna (B), vilket ska främja läs- och 

skrivinlärningen hos eleverna.  

Musik och dans var ett metodiskt redskap som en lärare (B) använder. 

Grupparbeten var en metod som en av lärarna (D) använde i sin undervisning 

. 

Det mönster som finns, hos nästan samtliga intervjuade lärare, i 

religionsundervisningens metodik är läromedel, högläsning, samtal/diskussion, tematiken och 

ett varierat arbetssätt.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 29

6. Slutsatser 

Vilka metoder kan ligga till grund för hur lärare utformar sin undervisning, i grundskolans 

tidiga år, och kan dessa metoder upplevas som oproblematiska? 

 

Berättelsepedagogik med sagor och berättelser är en metod, vilket framkommer i 

litteraturgenomgång och empiri. Enligt Dahlin36 får barnen tillfälle att bearbeta livsfrågor 

genom sagor och berättelser. Detta skänker barnen näring emotionellt, andligt och till 

intellektuellt växande.37 Enligt lärare A är sagor och berättelser ett sätt att ta upp etik, moral, 

värderingar etc.  

Högläsning är en metod, som kan vara förankrad i Whole Language modellen.38  I den 

empiriska delen framkommer att fyra lärare (A, B, C, E) av fem (D) arbetar med metoden i 

religionsundervisningen. Dock ansåg lärare C metoden som lämplig beroende på gruppens 

storlek och sammansättning. 

Återberättandet är en metod som kan åtfölja högläsningen och flera av lärarna i empirin 

arbetade med denna metod. B, en av lärarna låter barnen återberätta och diskutera vad de läst 

och vad som hände i texten. Detta kallar Lindö39 för Jag-undrar-samtal.  

En annan form av återberättning använde sig D av, då eleverna fick redovisa sina insamlade 

faktakunskaper från arbetsbladen. Enligt Dahlin40 kan återberättning även ske genom att 

eleverna får referera vad de har diskuterat/samtalat om i gruppen 

 Samtal/diskussion som metod vilket både litteraturgenomgång och empiri stödjer. 

Enligt Dahlin41 kan en livsfråga aktualiseras, vilket kan ske genom litteratur som 

utgångspunkt, som sedan diskuteras av barnen under lärares ledning.  Denna arbetsform 

används av samtliga fem lärare i empirin. Livsfrågor som underlag i ett samtal kan vara enligt 

Dahlin42; varifrån kommer jag, vem är jag, hur uppkom världen, vad är livets mening? I 

empirin framkommer snarlika frågor som B använde sig av; vad är tro och religion, skapades 

världen av Big Bang eller av Gud? 

                                                
36 Dahlin (2004) 113 ff. 
37 Lyckas med läsning (2001) s. 9 
38 Lyckas med läsning (2001) s. 68. 
39 Lindö (2002) s. 181 ff.  
40 Dahlin (2004) s 121. 
41 Dahlin 2004) s 121.  
42 Dahlin (2004) s. 49 
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Dramatisering som en fördjupande metod anser både författaren Dahlin43 och flera av lärarna 

i empirin som passande. Dahlin menar att livsfrågan blir mer konkret för barnet genom 

dramatisering. 

Musik, dans, skapande och lek är metoder som upplevs med alla sinnen. Både den tematiska 

modellen och den Sinneliga pedagogiken använder sig av dessa arbetsformer 44. I empirin 

använder sig lärare B av musik, dans, lek och skapande.  

En tematisk arbetsform där ämnen tillsammans bildar en enhetlig bild åt eleverna 

stödjer Lindö45 och empirin, då fyra av de fem lärarna arbetar tematiskt. Lärarna A, E och D t 

lyfter särkilt fram aspekten om tematiken som en enhetligare bild.   

Sökandet av information är en metod som D ansåg viktig i sin undervisning, vilket 

författaren Lindö46 stödjer som en betydande metod.  

Loggbok som metodiskt redskap, där eleverna dokumenterar sina upplevelser eller 

nyvunna kunskaper. Madsén lyfter fram loggboken (likväl tankebok eller studiejournal) som 

ett praktiskt hjälpmedel i undervisningen. Det hjälper eleven i sin resa genom ämnen, sin egen 

utveckling och nya insikter.47 B arbetade med loggboken/arbetsboken i sin undervisning 

vilket hon ansåg betydande för inlärningsprocessen. 

Självständig och vägledd läsning är arbetsformer som framkommer i empiri och 

litteraturgenomgång. D och E arbetar/arbetade med dessa metoder i sin religionsundervisning. 

Metoderna är förankrade i modellen Whole Language48. 

Grupparbeten som metod finner stöd i både litteraturgenomgång och empiri. D använde 

sig av grupparbeten samtidigt som Nämnaren49 tar upp vikten av grupparbeten som 

arbetsform. 

Läromedel var ett metodiskt redskap som samtliga lärare i undersökningen använde sig 

av, mer eller mindre. Dock är det intressant att belysa att en av lärarna ej är till fullt tillfreds 

med läromedlet, vilket de övriga lärarna är. Samtidigt som det kan ifrågasättas då flera av dem 

fick kompletta och ta bort/hoppa över viss teori.   

 

Problematiken gällande metoderna var svåra att finna vilket gör metoderna här i denna 

uppsats tämligen oproblematiska. I den empiriska delen framkommer de metoder som 

                                                
43 Dahlin (2004) s. 113. 
44 Lindö (2002) 203 ff.  
45 Lindö (2002) 203 ff. 
46 Lindö (2002) s. 235 
47 Sandström Madsén (2005) s. 17 ff. 
48 Lyckas med läsning (2001) s. 68. 
49 Nämnaren (2005) s. 70. 
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används av lärare, vilket jag anser är metoder som för dessa lärare är tämligen 

oproblematiska, då de väljer att använda sig av just dessa metoder. Visserligen kan jag tolka 

några svårigheter, men som dock inte poängteras som svårigheter av lärarna själva i 

undersökningen, vilket kan vara ledandet av samtalen kring livsfrågorna � att inte påverka i 

någon riktning. Ytterliggare en svårighet kan vara att fånga de vardagssituationer som lärare 

D och E talade om som utgångspunkt för samtalet. Hur lyfter läraren fram händelsen för 

samtalet och hur agerar denna som samtalsledare? Detta kan dock ses som spekulerande 

slutsatser kring problematiken av metoderna, då föga problematik framkommer i såväl empiri 

som litteratur.  
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7. Avslutande reflektion 

Under uppsatsens tillkomst uppstod det flertalet svårigheter i form av tidsbrist, brist på 

handledarkontakt, felval av frågeställning samt byte av uppsatsämne vilket har påverkat 

uppsatsen som helhet, vilket jag beklagar. När jag började skriva mitt arbete valde jag att 

skriva om religionsundervisning med hjälp av Whole Language modellen, då en av min 

handledare under VFU perioderna inspirerats av modellen. Det resulterade i att jag började i 

fel ände och skrev omfångsrikt i litteraturgenomgången om denna modell. När 

undersökningarna skulle ta plats insåg jag svårigheterna i att få tag i lärare som arbetade efter 

modellen, vilket ledde till ett beslut att ändra inriktningen till den nuvarande i uppsatsen, som 

i sin tur gav upphov till tidsbrist för arbetet.  

Gällande uppsatsen i sin helhet hade det varit intressant att utöka empirin med fler 

intervjuade lärare, vilket hade kunna utveckla uppsatsen ytterliggare, och därmed ha gett den 

en större bredd. I den empiriska undersökningen skedde intervjuerna i form av samtal samt 

anteckningar från dessa. Detta kan ha påverkat resultatet i undersökningen vilket kan ge en 

viss reservation för tillförlitligheten, då eventuella misstolkningar kan ha skett samt eventuella 

påverkningar från min egen sida. Men i stora drag har ändock en bild givits av lärarnas 

metoder för religionsundervisningen.  

Jag vill även poängtera att säkerligen finns motstridiga aspekter eller problem med de 

olika metoderna/modellerna. Läromedlet var ett, som jag nämnde i slutsatserna, då 

komplettering fick ske till läromedlet. Då funderar jag på vad ska kompletteras, vad som kan 

skippas samt hur läraren bedömer vad som nödvändigt eller ej för elevernas 

förståelse/kunskaper gällande religion. Så detta är ett didaktiskt problem som skulle vara 

intressant att belysa vidare i en annan undersökning.   

Empirin uppsatsen visar att läraren har en frihet plocka ut lämpliga metoderna för att 

skapa sin egen profil för sin undervisning. Variationen tycks vara central, läraren får genom 

variationen en större bredd och kan nå fler elever. Givetvis kan det finnas en risk att läraren 

får ett rörigt arbetssätt, men regelbundna och återkommande metoder som ger struktur, anser 

jag är bra för undervisningen. Eleverna bör få bli trygga och välbekanta med arbetsformerna. 

Att ständigt introducera nya former anser jag kan vara riskabelt för elevernas skull. Jag tror 

även att läraren bör vara �känd� med sin metod, det vill säga att metoden känns trygg och 

bekant, samtidigt som läraren bör förstå varför han/hon använder metoden, dvs. syftet bakom 

arbetsformen. Annars tror jag att det kan vara risk för att metoden används felaktigt, vilket 

kan få ett negativt resultat för läraren själv och sina elever.   
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