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Abstract: 
 

Undersökningen undersöker hur sex religionslärare som arbetar med högstadiet och 

gymnasiet jobbar med identitets- och livsfrågor, samt deras erfarenhet av att 

använda skönlitteratur i sin undervisning. Urvalet till intervjuerna gjordes genom att 

lärare i sociala medier, Twitter och facebookgrupper för religionslärare, fick en 

inbjudan (med bifogat informationsbrev) till en enkät där de fick möjlighet att tacka 

ja till att delta till en intervju. Inbjudan skickades också runt till ett antal skolor runt 

om i landet. De lärare som tackade ja till att delta i intervjun fick ett ytterligare 

informationsbrev där det framkom hur materialet skulle användas och att 

deltagandet var frivilligt och vad syftet med undersökningen var. De kvalitativa 

intervjuerna som spelades in via Adobe Connect. Intervjuerna transkriberades sedan 

och analyserades vid hjälp av fenomenografisk metod. Resultatet visar att lärarna 

arbetar på olika sätt med identitets- och livsfrågor, allt från att ha det som röd tråd i 

sin undervisning till att lägga upp det som ett eget moment. Det samma gäller 

skönlitteratur där vissa aktivt använder sig av skönlitteratur i samarbete med andra 

lärare, medan andra upplever hinder. 
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1. Inledning 
 

Under vårterminen 2016 skrev jag mitt första examensarbete (Stillerud 2016) inom ramen för 

ämneslärarutbildningen. Där försökte jag ta reda på om det överhuvudtaget fanns stöd inom 

forskningen för användning av fiktion som resurs vid arbetet med unga människors 

identitetsformering. Arbetet genomfördes genom en systematisk litteraturundersökning där 

både svensk och internationell forskning granskades och analyserades. Det blev tydligt att 

identitets- och livsfrågor är något den svenska forskningen diskuterar rätt mycket, och den 

religionsdidaktiska forskningen är inget undantag. Intressant nog verkar den forskning jag 

kunde hitta främst svara på de didaktiska frågorna om vad och varför, utan att egentligen röra 

vid en av de kanske viktigaste frågorna - hur! När man till exempel läser Malin Löfstedt (2003) 

om livsfrågornas betydelse för religionsundervisningen är det primärt elevperspektivet som 

lyfts fram. Det blir tydligt att eleverna gärna vill arbeta med identitets- och livsfrågor och att 

det är en av de sakerna de gillar bäst med religionskunskapsämnet. Däremot finns det inga svar 

på hur man får göra detta, utan vi får veta att det är svårt och att många lärare verkar känna sig 

obekväma samt osäkra på hur de ska göra för att arbeta med dessa frågor. 

 

Inom den internationella religionsdidaktiska forskningen, primärt från USA och Storbritannien, 

kunde man se ett lite annat sätt att ta sig an ämnet. Här fanns det fler artiklar som försökte visa 

på nyttan med att använda skönlitteratur och berättelser för att framhäva, utveckla eller förbättra 

vissa förmågor hos barn och unga. Framförallt inom den konfessionella 

religionsundervisningen verkar man finna det intressant att använda skönlitterära texter för att 

hjälpa barn utveckla de förmågor som anses vara goda ur ett religiöst perspektiv. Här nämnde 

man inte endast de urkundstexter som är en del av den religiösa traditionen, utan även andra 

skönlitterära texter verkade ses som intressanta. Att använda skönlitterära texter på det sätt som 

den icke-svenska forskningen beskrev verkade intressant tyckte jag. Dessutom fanns det stöd 

hos den filosofen Martha Nussbaum (2001) och psykologen Dan P. Mc Adams (1993) som 

beskriver narrativen eller berättelserna som essentiella för människans emotionella- och 

kognitiva utveckling. Mer om resultatet från mitt tidigare examensarbete ett finns längre ned i 

texten. 

 

Avsaknaden av svensk religionsdidaktisk forskning där skönlitteraturens roll i arbetet med 

identitets- och livsfrågor och dess betydelse utforskades, samt att den internationella 

forskningen framförallt hade gjorts i ett konfessionellt perspektiv, gjorde att val av ämne inför 

examensarbete två var enkelt. Jag vill undersöka den didaktiska hur-frågan i relation till 

identitets- och livsfrågor men också till skönlitteratur, och lärares erfarenheter av detta inom 

ramen för religionsundervisningen på högstadiet och gymnasiet. 

  



 2 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med undersökningen är att ta reda på hur lärare i religionskunskap arbetar med identitets- 

och livsfrågor inom ramen för religionsundervisningen på högstadiet och gymnasiet samt om, 

och i så fall hur och varför, de använder sig av skönlitteratur i detta arbete. 

 

För att kunna komma fram till ett resultat kommer jag försöka besvara följande frågeställningar 

i den här undersökningen. Frågeställningarna är uppdelade i två delar, en om identitet- och 

livsfrågor och en om arbetet med skönlitteratur.  

 

1. Identitets- och livsfrågor i religionsundervisningen 

- Hur relaterar religionslärarna i min undersökning sitt arbete med identitets- och livsfrågor till 

styrdokumenten? 

- Hur arbetar religionslärarna i min undersökning med identitets- och livsfrågor inom ramen för 

religionskunskapsundervisningen? 

- Varför arbetar religionslärarna i min undersökning med identitets- och livsfrågor? 

- Vilka för- och nackdelar ser religionslärarna i min undersökning med att arbetet med identitet- 

och livsfrågor i religionskunskapsundervisningen? 

 

2. Skönlitteratur i religionsundervisningen 

- Vilka erfarenheter har religionslärarna i min undersökning av att använda skönlitteratur i 

religionskunskapsundervisningen? 

- Hur väljer religionslärarna i min undersökning skönlitteratur att arbeta med i 

religionskunskapsundervisningen? 

- Varför använder religionslärarna i min undersökning skönlitteratur i 

religionskunskapsundervisningen? 
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2. Bakgrund 
 

I det här kapitlet finns dels en genomgång av resultatet från mitt första examensarbete; en 

litteraturundersökning vars resultat ligger till grund för den här undersökningen. Därefter följer 

en del om styrdokumenten, närmare bestämt läroplanerna för grund- och gymnasieskolan samt 

kurs- och ämnesplaner. Till sist finns en genomgång av tidigare forskning, relevant för den här 

undersökningen, indelat i: identitets- och livsfrågornas roll i religionskunskapsundervisningen, 

skönlitteraturen och narrativet i religionskunskapsundervisningen och litteraturdidaktik. 

 

2.1 Resultatet från examensarbete I  
 

I min förra undersökning undersökte jag om det fanns belägg för att lärare borde använda sig 

av skönlitterära texter som resurs för elevernas identitetsformering i 

religionskunskapsundervisningen. Undersökningen utfördes i form av en komparativ 

litteraturundersökning där jag jämförde olika forskares synpunkter på frågan. Ett intressant 

resultat var upptäckten att det finns ett gott stöd bland forskare för brukat av skönlitteratur, 

framförallt inom andra skolämnen än religionskunskap. Framförallt fanns det stöd för 

skönlitteratur som resurs för ungas identitetsformering inom litteraturvetenskapen, filosofin och 

den narrativa psykologin. Exempelvis menar filosofen Martha Nussbaum (2001) att unga bör 

exponeras för berättelser för att få en större förståelse för sig själv och andra (Stillerud 2016, 

s.20). Andra forskare (Gooderham 1994, Boys 1982) anser att man utan större problem kan 

använda sig av skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen och därmed ge eleverna 

möjlighet att identifiera sig med berättelsens protagonist. Tomas Axelson (2011) menar att det 

sättet att relatera till populärkultur (identifikation med mera) är ett uttryck för den sociologiska 

teorin om rollteori. Det är därför viktigt att den skönlitteratur som används innehåller något 

som eleverna kan relatera till.  

 

Ett annat intressant resultat var att forskare exempelvis anser att eleverna använder sig av sin 

identifikation med protagonisten, eller andra karaktärer, i sitt identitetsprojekt. Eleverna kan 

med skönlitteraturens hjälp tvingas skriva om de mentala bilderna av sig själv och andra. Kort 

sagt skulle man kunna säga att (skön)litteraturen kan vara en bidragande orsak till den reflexiva 

process som man inom den narrativa psykologin anser är viktig för identitetsskapande (Stillerud 

2016, s.21). Som med alla andra hjälpmedel i klassrummet finns det också problem med att 

använda (skön)litteratur i undervisningen. Olin-Scheller (2006) skriver bland annat att elever 

och lärare ofta sitter på olika litterära repertoarer och att detta med stor sannolikhet är vanligare 

om åldersskillnaden mellan eleverna och läraren är stor. Det kan även finnas olika litterära 

repertoarer inom elevgruppen. Det är viktigt att man som lärare försöker använda skönlitterära 

texter med relevans för eleverna anser Olin-Scheller. En av de stora svårigheterna med att 

använda skönlitteratur i undervisningen är därmed att göra ett bra urval så att man uppfyller 

syftet med arbetet (Stillerud 2016, s.21) 

 

Den forskning som jag studerade visade också att religionskunskapsämnet ofta är omtyckt av 

eleverna, och att det för många är deras enda möjlighet att komma i kontakt med religion eller 

att diskutera livsfrågor som är viktiga för dem. Samtidigt verkar många lärare tycka att det är 

svårt att arbeta med livsfrågor, bland annat för att de kan vara svåra att betygsätta. Därför är det 

viktigt att de lärare som undervisar i religionskunskap har goda kunskaper om hur man kan 

undervisa utifrån livsfrågor på ett bra sätt. Religionsvetaren Malin Löfstedt menar bland annat 
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att undervisningen om livsfrågor bör formuleras och utföras utifrån elevernas olika kontexter 

och att den bör innehålla olika identifikationsobjekt vars syfte är att skapa trygghet (a.a, s.22). 

 

2.2 Styrdokument 
 

Religionskunskap är ett ämne som läses av samtliga elever på högstadiet och gymnasiet. Om 

man läser i styrdokumenten för högstadiet och gymnasiet, det vill säga kurs- och ämnesplaner 

samt läroplan, så blir det tydligt att identitets- och livsfrågorna spelar en stor roll. Det blir 

särskilt tydligt i de samhällsorienterande ämnena där religionskunskap ingår. I den delen av 

inledningen till ämnesplanen för religionskunskap i läroplanen för grundskolan (Lgr11) som 

tydliggör vilket syfte ämnet har står det bland annat att undervisningen ska göra eleverna 

uppmärksamma på hur religion kan uttryckas på olika sätt, samt stimulera dem att reflektera 

över den egna identiteten och olika livsfrågor. I kursplanen för religionskunskap i läroplanen 

för gymnasieskolan (Gy11) läggs det mer vikt på förståelsen av den andra och hur olika 

faktorer, såsom klass och kön, kan påverka livshållningar och tolkningar av religiös identitet. 

 

Även om man inom vissa samhällsvetenskapliga gymnasieprogram också läser specialiseringar 

i ämnet, så ingår kursen religionskunskap 1 i de gemensamma kärnämnena tillsammans med 

bland annat engelska och matematik. I ämnesplanen för religionskunskap på gymnasiet står det 

bland annat att den undervisning som ges i ämnet ska ”ta sin utgångspunkt i en samhällssyn 

som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter” 

(Skolverket 2011) samt att eleverna ska ges möjlighet att ”förstå och leva i ett samhälle präglat 

av mångfald” (a.a.). Även i kursplanen för religionskunskap på grundskolan står det att 

undervisningen ska ”stimulera eleverna att reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt 

etiska förhållningssätt” (Lgr 11.). I det centrala innehållet för religionskunskap årskurs 7 - 9 

står det bland annat att undervisningen ska visa ”hur olika livsfrågor skildras i populärkulturen” 

och ”hur riter och deras funktion påverkar formandet av identiteter i religiösa och sekulära 

sammanhang” (a.a.). 

Även i läroplanerna blir det tydligt att arbetet med identitetsformering är en del av skolans 

uppdrag. I det inledande kapitlet i läroplanen för gymnasieskolan kan man exempelvis läsa 

följande: 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet. [- - -] En trygg 

identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet 

stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och värderingsgrunder. 

Skolan ska bidra till att elever får en identitet som kan relateras till inte bara det 

specifikt svenska utan också det nordiska, det europeiska och ytterst det globala 

 (Gy 11, s.5). 

En liknande formulering kan man också hitta i läroplanen för grundskolan. Även om fokus 

skiljer sig lite från läroplanen på gymnasiet, bland annat har man valt att lägga vikt vid 

”medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet” som en grund för 

att ge eleverna en trygg identitet. Här betonar man också vikten av att kunskapen och 

förmågorna som utvecklas sker tillsammans med andra.  

 

Det är viktigt att man ställer sig frågan om vad ett gemensamt kulturarv innebär och vilka 

föreställningar det bygger på. von Brömssen skriver bland annat att skolan är en 

samhällsinstitution som bidrar till ett reproducera föreställningar om hur världen ser ut och vad 

som ska anses vara sant (von Brömssen, s.305). De nordiska länderna, där Sverige är inkluderat, 
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har ofta framställts som homogena nationer där mångkultur och etnisk komplexitet lyfts fram 

som ett modernt fenomen som en konsekvens av bland annat globalisering. Det är inte bara en 

förenkling, skriver von Brömssen, utan också en reduktion av den kulturella, religiösa och 

etniska mångfald som alltid har funnits i Sverige. Ur det monokulturella perspektivet är det 

relativt okomplicerat att dela in omvärlden i etniska/kulturella grupper och nationer, och en 

konsekvens blir ofta att det konstrueras en bild av den egna nationen som god, utvecklad, 

patriotisk etc. Inom det monokulturella perspektivet är det inte heller ovanligt att andra kulturer 

eller nationer konstrueras som sämre, ociviliserade eller främmande skriver von Brömssen. 

Sådana föreställningar om världen påverkar hur vi pratar om det mångkulturella samhället och 

den mångkulturella skolan (von Brömssen 296–97). 

 

2.3 Tidigare forskning 
 

I det här kapitlet finns en genomgång av tidigare forskning med relevans för undersökningen. 

Det har delats in i tre delar; två delar om religionsundervisningen och en del om 

litteraturdidaktik. I de två första delarna diskuteras tidigare forskning som rör identitets- och 

livsfrågornas respektive skönlitteraturens roll i religionskunskapsundervisningen. Den sista 

delen diskuteras litteraturdidaktisk forskning. 

2.3.1 Identitets- och livsfrågornas roll i religionskunskaps-undervisningen 

 

Enligt Mia Lövheim har religions betydelse för unga svenskar bytts ut mot det personliga valet 

och självförverkligande. Samtidigt anser många gymnasieelever att de behöver ha kunskap om 

religion för att förstå världen omkring sig, och för många är det den enda möjligheten att få 

diskutera frågor som rör livsåskådning ur teoretiska perspektiv (Lövheim 2012, s.102). 

Religionsundervisningen måste därför, menar Anders Sjöborg, ge eleverna möjlighet att 

diskutera så att de lättare kan förstå och sätta sig in i andra människors sätt att tänka (2012, 

s.154–55). Malin Löfstedt har skrivit att livsfrågor har varit en del av religionskunskapsämnet 

sedan slutet av 60-talet, men att det enligt Skolinspektionen får väldigt lite utrymme. Tyvärr 

finns det liten plats för elevernas livsfrågor eftersom huvudfokus ligger på faktaförmedling om 

världsreligionerna (Löfstedt 2013, s.386). Enligt Löfstedt verkar många lärare tycka att det är 

svårt att undervisa i livsfrågor, vilket skulle kunna bero på att de inte innehar de färdigheter 

eller förkunskaper som behövs för att kunna diskutera etik och livsfrågor med sina elever  

(a.a., s.392). 

 

Kerstin von Brömssen (2003) skriver att undervisningen i religionskunskap ofta saknar innehåll 

som bekräftar elevernas identitet samt ett utmanande innehåll i frågor som rör livsfrågor och 

tolkningar. En konsekvens av detta är att eleverna ser skolan som tråkig, och enligt von 

Brömssen skulle många elever i större grad vilja få möjlighet att diskutera olika tolkningar och 

frågor i undervisningen (von Brömssen s. 305). Niklas Ammert beskriver hur en nationell 

utvärdering som genomfördes 2003 är tydlig vad gäller elevernas tankar och uppfattningar. Det 

är framförallt de stora frågorna som upptar elevernas tankar, och majoriteten av eleverna 

funderar ofta på stora frågor som rör kärlek, krig, framtiden och liknande. Många funderar 

också på frågor som rör världens tillkomst och om det finns någon gud (Ammert 2015, s.7). 

Skolan som institution, fortsätter von Brömssen, är en viktig aktör när det gäller unga 

människors identitetskonstruktion. Samtidigt är skolan också en institution vars syfte är att 

upprätthålla hegemoniska föreställningar om hur världen ser ut och vad som är sant. En effekt 

är att eleverna gärna kategoriserar sig själv och andra i religiösa, kulturella eller etniska 
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grupperingar, vilket leder till hårdare gränsdragningar mellan vi- och dom, samt att stereotypa 

mönster och föreställningar förstärks och internaliseras (von Brömssen 2003, s.306) 

 

2.3.2 Skönlitteraturen och narrativet i religionskunskapsundervisningen 

 

Christina Osbeck menar att skönlitteraturen har en naturlig plats i religionsundervisningen. 

Framförallt ger den läsarna tillgång till perspektiv, världar och språk som vi antagligen inte 

skulle möta annars. Genom att få ta del av de olika uttrycksätt, antaganden och föreställningar 

som skönlitteraturen bär med sig kan vi också få en mer nyanserad förståelse av oss själva och 

den värld vi lever i. Det är inte omöjligt att litteratur kan användas för att ge kunskaper om olika 

etiska perspektiv, menar hon. Vidare skriver Osbeck att det finns goda skäl att anta att arbete 

med skönlitteratur i kombination med etiska samtal kan ha betydelse för elevernas lärande om 

och förståelse för etik. Som lärare kan man välja att arbeta med skönlitteraturen på olika sätt, 

bland annat genom att låta eleverna identifiera sig med någon karaktär eller agera författare och 

skriva om berättelsen. Osbeck lyfter fram James Q Wilson som hävdar att skönlitteraturen gör 

eleverna medvetna om vilka konsekvenser olika handlingar får, och att de får tillgång till 

känslor och perspektiv som vidgar deras universum. Hon fortsätter med att redogöra för 

upptäckter inom den kognitiva moralutvecklingstraditionen, där Darcia Narvaez har sett att det 

finns ett samband mellan de budskap läsaren får tillgång till genom läsning och dennes 

moraliska kapacitet. Annan psykologisk forskning visar att barns moraliska förståelse ofta 

liknar berättelser och att det därför borde vara en självklarhet att använda berättelser för att 

bidra till deras moralutveckling. Osbeck frågar sig sedan om det helt enkelt är så att övningar i 

nyanserad läsning kan påverka människors moraliska kapacitet även i andra sammanhang 

(Osbeck 2016, 2016) 

 

Andra forskare, däribland Boys, Gooderham och Willhauck, anser också att berättandet och 

undervisningen i religion är tätt sammankopplade. Även om de framförallt har forskat inom en 

konfessionell kontext, beskriver de hur olika sorters skönlitterära texter, exempelvis myter och 

legender, är centrala för undervisningen i religion och formandet av etiskt tänkande (Boys 1982, 

s.185, Gooderham 1994, s.169). Willhauck diskuterar användningen av berättelser i 

religionsundervisningen och hänvisar till den amerikanska barnpsykologen Bruno Bettelheim, 

vars teorier utgår i från fantasins roll i barn- och ungas känslomässiga och moraliska utveckling. 

Framförallt kan berättelser i religionsundervisningen fungera som ett stöd utöver den  

ordinära kunskapsförmedlingen, menar Willhauck (Willhauck 1998, s.168–69).  

2.3.3 Litteraturdidaktik 

 

En central anledning till varför det är viktigt att läsa litteratur är för att den hjälper oss utveckla 

förmågan att förstå olika karaktärers perspektiv. Beach et al skriver att tonåringar ofta har svårt 

för att sätta sig in i andras perspektiv och att de ofta tror att deras perspektiv är det enda rätta. 

Generellt, fortsätter de, har tonåringar ofta svårt att förstå hur andra kan se världen på ett annat 

sätt än de själva. Genom att bearbeta litteratur kan eleverna ”adoptera” perspektiv från personer 

vars bakgrund skiljer sig från deras egen genom etnicitet, ålder, socioekonomisk bakgrund eller 

historisk period (Beach et al 2006, s. 11–12). Att kunna förstå sig själv och relatera sin situation 

till andra är inte lätt men en viktig del av att bli vuxen, och en av skolans centrala uppgifter är 

att hjälpa eleverna att utveckla dessa förmågor menar Andersson (2015, s.218). När man läser 

går man in i en fiktionsvärld som vi tolkar och förstår utifrån våra erfarenheter i den riktiga 

världen. Ofta bygger dessa erfarenheter på en gemensam grund, kopplade till exempelvis 
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känslor. Det är den gemensamma grunden som gör det möjligt för oss att sätta oss in i och förstå 

varför karaktärer i böcker handlar som de gör, fortsätter Beach et al (2006 s.67). Andersson 

skriver att skönlitteraturen kan ge oss svaren på vad det innebär att vara en frågande och 

kännande människa i världen, men att effekterna av att läsa skönlitteratur ofta är dolda för 

läraren, och att den enskilda läsaren ofta är ensam med sina upplevelser (Andersson 2015, 

s.217).  

 

Andersson anser att den känslomässiga delen av läsning är särskilt viktig i skolan, eftersom 

skolan annars är starkt fokuserad på kognitiv inlärning. För att det man lär ut ska göra eleverna 

intresserade krävs det ofta ett känslomässigt engagemang. Han hänvisar till begreppet 

emokognition som innebär symbiosen av emotionell upplevelse och kognitiv erfarenhet, vilket 

med andra ord betyder att de båda förutsätter varandra. Skönlitteraturen är en outnyttjad 

potential ur denna aspekt menar han (a.a., s.217). Det finns mycket litteratur där handlingen 

eller karaktärernas liv ligger långt från de erfarenheter som de flesta elever i den svenska skolan 

har. Att skapa känslomässigt engagemang behöver dock inte handla om att eleverna själva har 

varit med om det som litteraturen handlar om. Däremot kan man knyta an till liknande känslor 

och lära eleverna att empatiskt spegla sig i bokens karaktärer (Andersson 2015, s.229).  

 

Ett problem, skriver Beach, är hur man som lärare ska hantera de diskussioner som rör sociala 

och politiska problem som kan dyka upp i klassrummet i samband med läsning av eller 

diskussion om skönlitterära texter. Genom didaktiska val måste läraren se till att eleverna får 

möjlighet att mogna och utvecklas till ansvarstagande medborgare, samtidigt som att de 

eleverna som tillhör marginaliserade grupper eller minoriteter inte råkar illa ut i diskussioner 

om exempelvis rasism eller andra sociala problem (Beach et al 2006, s.28). 

 

De senaste åren har det pågått en intensiv debatt inom det litteraturdidaktiska forskningsfältet, 

skriver Graeske som menar att det finns en tydlig spricka mellan olika läger där 

erfarenhetspedagogiska teorier ställs mot narratologiska och strukturalistiska teorier. Det första 

lägret, som länge har varit dominerande i den svenska skolan, utmanas numera av de två senare 

(Graeske 2015, s.154). Enligt Dagerman är den erfarenhetspedagogiska forskningen något som 

har format undervisningen sedan 1970-talet, och litteraturen har främst setts som medel för 

demokratisk fostran. Litteraturens roll som verktyg för elevernas identitets-utveckling har 

spelat stor roll, medan textens estetiska värden har fått stå tillbaka (Dagerman 2015, s.193, 196). 

Martinsson lyfter fram att arbetet med skönlitterära texter försvåras när litteraturdidaktiken 

fokuserar på postmoderna teorier som problematiserar texter och deras status. Istället för att 

fokusera på den faktiska texten och diskutera dess egenvärde, används den snarare som medel 

för politiska diskussioner om eller material som eleverna kan identifiera sig med (Martinsson 

2015, s.174). Andersson menar att det är viktigt att hålla sig kritisk till den forskning som görs, 

särskilt om den är menad att påverka undervisningen. Ofta är de ideal som forskarvärlden målar 

upp orealistiska i klassrumssituationer (Andersson 2015, s.218) 

 

2.4 Teoretiska utgångspunkter 
 

I det här kapitlet finns en översikt över de teorier och teoretiska utgångspunkt som används för 

att analysera den empiri som har samlats in. Kapitlet är indelat i två delar; läsningen och 

narrativets betydelse, och identitetsformering. I den första delen finns teorier om läsning och 

dess betydelse för individens identitetsutveckling, och i den andra delen lyfts 

socialpsykologiska teorier om hur människor i det moderna- och postmoderna samhället formar 

sina identiteter. 
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2.4.2 Läsningen och narrativets betydelse 

 

Litteraturvetaren Louise M. Rosenblatts teorier utgår ifrån läsningens betydelse för unga 

människors självförståelse och identitetsutveckling. Hon anser att skolan måste förbereda 

eleverna på att möta problem och ge dem verktyg att kunna förstå sig själva, eftersom tonåringar 

under sin ungdomstid skapar den personlighet och de ideal som kommer forma dem som vuxna. 

Litteraturen, menar hon, ger läsaren tillgång till kunskaper om alla de olika möjligheter som 

livet kan erbjuda (Rosenblatt 2002, s.19–21). För många läsare är den mänskliga erfarenheten 

som presenteras av litteraturen central för själva läsningen skriver Rosenblatt. Det är viktigt för 

den som läser att kunna ta del av en annan människas tankar om livet, att få kunskaper om 

världen och kanske till och med vinna insikter som kan göra livet lättare att begripa. Detta 

förhållningssätt till litteratur är vanligt hos unga människor anser hon (a.a., s.22). Det är därför 

viktigt att de litterära verk som eleverna får läsa erbjuder ett förhållningssätt till livet, där vissa 

erfarenheter eller värden ses som värdefulla (a.a., 30–31). Tonåringar är, enligt Rosenblatt, 

självmedvetna varelser som söker finna normalitet. I litteraturen kan de hitta normer att jämföra 

sig med och utgå i från i sitt identitetsskapande (a.a., s.77) 

 

I läsningen sker det en unik transaktion mellan läsare och text trots det faktum att bägge har ett 

socialt ursprung, och kanske till och med befinner sig i olika sociala kontexter. När vi läser, 

menar Rosenblatt, kopplar vi ihop våra egna språk- och livserfarenheter med texten vilket 

påverkar hur vi läser den. Det är dock möjligt för människor att förstå, eller kommunicera med, 

en text på grund av våra gemensamma erfarenheter trots den individuella variationen som gör 

oss till individer (a.a., s.37, 39). Vid läsning av äldre verk kan man ställa sig frågan om vilka 

av de mänskliga dragen som består trots kulturella och sociala förändringar, och som är aktuella 

för läsaren i vår tid (a.a., s.26). Vidare anser hon att varje insikt som en läsare kan hämta från 

ett litterärt verk kommer att växa fram ur dess relevans för vissa sidor i läsarens personlighet, 

vilket leder till att det litterära verket kan relateras till personliga intressen och behov (a.a., 

s.146) 

 

Liknande tankar kan hittas hos filosofen Martha Nussbaum och hennes emotionsteori, vars syfte 

är att förklara vad emotioner är och varför vi upplever dem (Nussbaum 2001, s.24). En emotion 

skiljer sig enligt Nussbaum från en vanlig känsla genom att den alltid riktas mot ett eller flera 

objekt. Den påverkas och formas av våra erfarenheter och hur vi tolkar saker i vår omvärld, 

vilket innebär att olika objekt kan vara föremål för olika emotioner från olika människor. För 

att kunna förstå emotionerna måste man också förstå deras historik menar Nussbaum (a.a., s.27–

28, 175, 236). Nussbaum anser att mänskliga emotioner som exempelvis kärlek och medkänsla 

utvecklas via olika berättelser. De är viktiga för den mänskliga självförståelsen och kan, genom 

att ge oss tillgång till andras emotionshistorik, bidra till utvecklingen av en individs 

självidentitet (a.a., s.236). Människors empatiska förmåga utvecklas genom tillgången till olika 

narrativ skriver Nussbaum, och lägger vikt vid den meningsskapande transaktionen som sker 

mellan läsaren och berättelsen. Enligt Nussbaum kan denna transaktion ge läsaren verktyg att 

hantera känslouttryck. (a.a., s.236, 230). 

 

Just hos barn och unga menar Nussbaum att berättelser kan ge de verktyg som behövs för att 

skapa ett själv. I dem kan de lära sig mänskliga värden som att kunna förstå och sätta sig in i 

andras livssituation, att kunna relatera till andra och förstå konsekvensen av sina handlingar 

(a.a., s.326–37). Hon anser att det är viktigt att unga får möjlighet att bekanta sig med olika sätt 

att vara människa på för att de ska kunna utveckla förmågan att relatera till andras upplevelser. 

I narrativet, skriver hon, får den unga insikten om en gemensam mänsklighet (a.a., s.426, 428–

429).  
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Anna Lindhé, postdoktor vid Umeå universitet, har kritiserat de teoretiska utgångspunkter som 

kännetecknar de två föregående, framförallt Nussbaum. Att empati är en del av läsupplevelsen 

är inte särskilt omtvistat skriver hon, men däremot finns det inte mycket empiriskt belägg för 

att läsning leder till mer empati eller tolerans hos människor. Hon hänvisar till Suzanne Keen 

som anser att de samband mellan narrativet och empati som Nussbaum förespråkar snarare 

handlar om undantag än en regel (Lindhé 2015, s.240). Den narrativa empatin handlar om den 

känslomässiga inlevelse som läsaren kan få inför karaktärer eller miljöer i en berättelse.  

 

Det är just detta som Nussbaum anser kan utveckla läsare till bättre människor (a.a., s.243). 

Faran med en sådan syn, skriver Lindhé är att fokus på empati gentemot fiktionskaraktärer kan 

leda läsarna bort från den fysiska världen. Lindhé lyfter också det hon beskriver som den 

narrativa empatins paradox där hon ställer sig kritisk till den litteratursyn som hävdar att 

litteraturen gör oss till bättre människor genom att vår empatiska förmåga utvecklas genom 

läsning. Hon menar att litteraturläsning inte bara övar läsaren i empati, utan också i andrafiering 

eftersom det alltid finns karaktärer i skönlitteratur som det, av olika anledningar, inte går att 

känna empati för. Om läsningen skapar förståelse för den andra, skapar den också den andres 

andre gentemot vilka antipati eller likgiltighet kan riktas, skriver hon (a.a., s. 241).  

2.4.3 Identitetsformering 

 

Psykologen Dan P. Mc Adams teorier om hur identitet formas grundar sig i historieberättandet. 

Enligt Mc Adams är det en del av människans natur att berätta berättelser och att berättelserna, 

i olika former, finns i alla mänskliga kulturer (Mc Adams 1992, s.27). Berättelserna skapar en 

länk mellan folk över tid och genom rum, och det är genom berättelser som människor får 

kunskap om det samhället som de lever i, menar Mc Adams (a.a., s.28, 31). Människor berättar 

inte bara berättelser om allmänna saker, utan även om sig själva och på många sätt, skriver han, 

kan människors identiteter liknas med berättelser. Berättelsen kan liknas vid en personlig myt 

som är unik för varje människa i form av innehåll, men som intar genretypiska drag från 

klassiska genre som komedi, drama eller tragedi. Vilka genretypiska drag den personliga myten 

kommer ha beror på det som Mc Adams kallar för den narrativa tonen. Den narrativa tonen 

handlar om människans inställning till livet, tron på förändring och på mänskliga intentioner 

och beteenden. Oftast formas den narrativa tonen med hjälp av tidiga barndomsminnen menar 

han (a.a., s. 48–50). 

 

Berättelserna ger människors liv mening och de är under ständig bearbetning (a.a., s.5, 34). 

Genom att samla ihop erfarenheter och olika kulturella intryck ges människor möjlighet att 

tolka, bearbeta och implementera olika delar i sina berättelser. Dessa intryck kan handla om 

samhälleliga normer och värderingar, men också om intryck man får via andra berättelser (a.a, 

s.60, 82). Insamlingen av erfarenheter och intryck sker framförallt under barndomen och 

ungdomstiden, och lägger grunden för en stabil vuxen identitet, vilket ger människor de verktyg 

som behövs för att kunna hantera olika händelser i livet anser Mc Adams  

(a.a., s. 91, 36). 

 

För sociologen Anthony Giddens är den erfarenhetsinsamlingen under barndomen viktig för 

utvecklingen av en stabil identitet. Framförallt lägger han vikt vid tilliten till andra människor 

som, enligt honom, är en central del av skapandet av självidentiteten. Utan tillit till andra 

människor och världen omkring dem är det omöjligt för människor att fungera, skriver han 

(Giddens 1999, s. 29–30). För att kunna klara sig genom livets utmaningar behöver människan 

en ontologisk trygghet, skriver Giddens, vilken bygger på den tillit som grundläggs under 
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barndomen och som handlar om förtroende till nära personer i barns liv (a.a., s.50). Denna tillit 

lägger grunden för det som Giddens kallar för den reflexiva identitetsformeringen, en teori som 

går ut på at människor skapar sig själv i sin relation till omvärlden. Han menar att 

identitetsskapande är extra viktigt i den postmoderna världen eftersom den reflexiva dynamiken 

mellan olika aktörer ständigt påverkar verkligheten (a.a., s.30–31). Dels speglar människor sig 

i varandra, dels tvingas de välja vilka delar av sig som omvärlden ska få se. Reflexiviteten är 

något som enligt Giddens kännetecknar det moderna samhället. Till skillnad från mer 

traditionella samhällen, där det ofta finns tydliga övergångsritualer mellan de olika livsfaserna 

som har gett identitetsskapandet en naturlig utveckling, måste individen i det postmoderna 

samhället utforska och konstruera sig själv i en reflexiv process (Giddens 1999., s.45). 

 

 

Antropologen Thomas Hylland Eriksen menar att det finns problem som har sitt ursprung i att 

vår identitet är reflexiv. Framförallt anser han att grunderna för den reflexiva medvetenheten 

och samspelet med andra innebär en grupptillhörighet som lätt leder till en orientering gentemot 

de som står utanför gruppen. Det kan, fortsätter han, leda till skepticism gentemot andra och 

hårdragna gränser mellan den egna gruppen och de andra utanför (Eriksen 2004, s.43). Han 

liknar det personliga identitetsbyggandet, vår egen berättelse om oss själva med nationell 

historieskrivning och religiösa ursprungsmyter, där gränserna kan tänjas och vi kan vinkla våra 

erfarenheter ur olika perspektiv. Samtidigt finns det fakta i vår personliga biografi som är 

ofrånkomliga och på så sätt alltid kommer vara en del av vår identitet menar han (a.a., s.90–91) 

 

Sammanfattning 

 

I arbetet med undersökningen kommer Giddens och Eriksens teorier om det reflexiva självet ge 

en inblick i hur den moderna människan skapar sin identitet. Mc Adams blir en naturlig 

koppling till berättelsen, eller narrativet, eftersom han, kopplar ihop människors erfarenheter 

och identitetsskapande med berättelser. Även Nussbaum gör en koppling till berättelser och 

identitetsutvecklande i sina teorier. Liknande tankegångar finns också hos Rosenblatt som 

specificerar genom att hennes teorier handlar om skönlitteraturens roll.  
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3. Metod 

 
I metoden kommer först en del om hur man genomför en enkätundersökning där valet av enkät 

som urvalsmetod motiveras. Därefter följer en del om kvalitativ intervju där även detta val 

motiveras. 

 

3.1 Enkätundersökning 
 

I min undersökning har jag valt att använda mig av en kortare enkät för att dels informera om 

undersökningens syfte men också för att hitta möjliga deltagare till de intervjuer som utgör 

undersökningens empiri. Trost och Hultåker menar att en enkät bör ha en hög grad av 

standardisering, vilket innebär att frågorna är lika för alla som svarar. Det är viktigt för att kunna 

dra generella slutsatser kring det tema man vill undersöka (Trost & Hultåker 2016, s.57–58). 

Enkäten som används för den här undersökningen är delvis standardiserad, frågor om huruvida 

respondenten är behörig religionslärare eller ej där svarsalternativen är nekande eller jakande 

borde inte kunna tolkas på olika sätt av respondenterna. Det är viktigt att man också funderar 

kring vilken ordning frågorna ska stå. Enligt Trost och Hultåker kan det finnas fördelar med att 

ha eventuella demografiska frågor sist i formuläret eftersom dessa frågor anses tråkiga och kan 

påverka svarsfrekvensen. Ett annat sätt att göra enkäten motiverande är att skriva en 

intresseväckande beskrivning av den undersökningen man planerar att genomföra (a.a., s.93).  

 

Eftersom enkäten som används i den här undersökningen är kort och endast innehåller femton 

frågor har jag valt att lägga de demografiska frågorna först. Där har jag valt att fråga 

respondenterna om deras namn, kön, ålder, e-postadress och vilket län de arbetar i. 

 

Jag har valt att använda mig av en webbenkät, närmare bestämd Google Forms. Det är ett gratis 

och framförallt effektivt verktyg för enkätundersökningar där svaren sparas och sorteras 

automatiskt. En nackdel är dock att potentiella respondenter behöver ha tillgång till internet för 

att kunna ge sina svar. Det finns också nackdelar med att använda webbenkäter, bland annat 

kan man diskutera frågan om konfidentialitet vilken är svårare att säkra på internet. Vem eller 

vilka som får tillgång till de svar som ges kan ibland vara osäkert, därför har jag valt att ställa 

så få personliga och demografiska frågor som möjligt i ett försök att säkra respondenternas 

konfidentialitet på ett bra sätt. 

 

Traditionellt har reliabilitet i enkätundersökningar betytt att situationen ska vara likadan för alla 

som svarar på frågorna, att frågorna ska ställas på samma sätt et cetera, men kritiker anser att 

detta förutsätter statiska förhållanden vilket kan vara svåra att garantera. Istället anses en 

enkätundersökning ha reliabilitet om man frågar om samma företeelse på olika sätt för att få 

med nyanserna och att utformningen av formuläret gör frågorna lätta att svara på (Trost & 

Hultåker 2016., s.61–62). Validitet handlar om att man mäter det som är avsett att mätas. Därför 

måste de frågor som ställs i enkäten relatera till de forskningsfrågor som ställs i undersökningen 

(ibid.). För att underlätta för respondenterna, och för att öka reliabiliteten, är det bra om frågorna 

är skrivna på ett sätt som gör att de inte kan tolkas på många olika sätt. Det finns exempelvis 

en poäng i att försöka undvika homonymer, det vill säga ord som kan betyda olika saker 

beroende på sammanhang (a.a., s.65). Det som eventuellt kan göra det svårt för mina 

respondenter är tolkningen av begreppet identitet, vilket är både komplext och mångtydigt. Det 

har jag försökt lösa genom att skriva in de definitioner som finns i skolans styrdokument samt 

kurs- och ämnesplanerna för religionskunskap på högstadiet och gymnasiet. 
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I en enkät finns det olika sätt att ta reda på respondenternas attityder eller erfarenheter av olika 

fenomen. Trost nämner att man antingen kan göra det möjligt att ta ställning till ett antal 

påståendesatser, eller ett ställa frågor som kan besvaras jakande eller nekande (a.a., s.70). I den 

enkät som används i undersökningen finns ett antal sådana frågor. Exempelvis behöver 

respondenterna ta ställning till hur viktigt de anser att arbetet med identitets- och livsfrågor är 

i undervisningen, samt svara jakande eller nekande på om de har använt sig av skönlitteratur i 

religionsundervisningen. 

 

När man använder sig av enkäter, skriver Trost och Hultåker, måste man också ta ställning till 

om man vill skicka påminnelser till potentiella respondenter. Man bör också ha klart för sig när 

och hur ofta dessa ska skickas ut (a.a., s.117). Eftersom enkäten inte är den primära källan för 

den empiri som kommer analyseras i undersökningen så kommer påminnelser i detta fall 

skickas ut max en gång efter första utskicket. 

 

Vid enkätundersökningar kan man räkna med en svarsfrekvens mellan 50 - 75%, skriver Trost 

och Hultåker, vid undersökningar som gäller särskilda grupper kan svarsfrekvensen bli något 

högre. Det är därför viktigt att göra en bortfallsanalys, vilket innebär att man jämför sitt material 

med population eller det ursprungliga urvalet (a.a., s.147–48). Det kommer inte vara möjligt i 

den här undersökningen. Dels finns det inga siffror på hur många behöriga religionslärare som 

finns i hela Sverige, och det finns inte heller något bra sätt att nå ut till alla dessa. Det kan 

dessutom vara svårt att bedöma vilka kriterier som ska gälla för att någon ska kunna räkna sig 

som religionslärare. Enkäten kommer primärt spridas i sociala medier, bland annat på Twitter 

samt grupper för lärare i religionskunskap på Facebook. De lärare som finns på sociala medier, 

samt de lärare som arbetar på de skolor som kontaktades kan dock inte ses som representativa 

för hela gruppen religionslärare. 

 

3.2 Kvalitativ intervju 
 

Eftersom syftet med den här undersökningen är att undersöka ett urval religionslärares 

erfarenheter av och/eller attityder till att använda skönlitteratur i 

religionskunskapsundervisningen kommer jag framförallt använda mig av kvalitativa intervjuer 

för att samla in empiri. Genom att samla in dessa erfarenheter kan jag få tillgång till empiri som 

kan svara på undersökningens frågeställningar. I bearbetningen och analys av materialet 

kommer en fenomenografisk metodansats användas. Den fenomenografiska metoden syftar till 

att beskriva människors sätt att förstå sin omvärld (Dahlgren & Johansson 2015, s.162). Enligt 

Kvale och Brinkmann är en halvstrukturerad livsvärldsintervju en bra metod för att ta reda på 

individers erfarenheter och perspektiv eftersom den låter intervjupersonen svara utifrån sin 

tolkning av undersökningens beskrivna fenomen. I den kvalitativa intervjun är fokus att den 

som intervjuas ska försöka beskriva sina erfarenheter och tankar så exakt som möjligt 

(Brinkmann & Kvale 2014, s.45, 47).  

 

På många sätt påminner den kvalitativa intervjun om ett samtal, eftersom den oftast inte är 

strängt strukturerad, men den är fokuserad på bestämda teman och det är viktigt att den som 

intervjuar leder intervjun in på de olika teman som är viktiga för undersökningen, genom en 

intervjuguide (Brinkman & Kvale 2014, s.48). Hur detaljerad den behöver vara beror på 

undersökningens frågor, menar de (a.a., s.172). Själva intervjun behöver dock inte följa den 

ordning som finns i intervjuguiden menar Eriksson-Zetterquist och Ahrne som anser att man 

snarare bör ställa frågorna utifrån de svar intervjupersonen ger, vilket kan leda till en bredare 

och djupare bild av det fenomen som står i fokus för undersökningen (Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne 2015, s.38).  
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Ann-Kristin Larsen menar dock att det finns fördelar med att ha strukturerade intervjuer med 

färdigformulerade frågor, framförallt gör det bearbetningen av den insamlade informationen 

lättare eftersom mängden data blir mindre jämfört med intervjuer där frågorna är friare (Larsen 

2009, s.84). Det betyder dock inte att man kan låta bli att ställa följdfrågor, eftersom dessa finns 

till för att ge intervjupersonen möjlighet att klargöra vad hen menar (a.a., s.87). Dahlgren och 

Johansson skriver att intervjuer som utförs inom ramen för fenomenografisk metod är 

halvstrukturerade och tematiska.  

 

Intervjuguiden ska innehålla ett mindre antal frågor och fungerar som en vägledning för 

intervjuaren. Frågorna i intervjuguiden ordnas i de olika teman som intervjun kommer beröra 

(Dahlgren & Johansson 2015, s.166). Intervjuguiden som har använts i den här undersökningen 

har haft en övergripande struktur där frågorna har delats in i två teman: arbetet med identitets- 

och livsfrågor och arbetet med skönlitteratur. Totalt har intervjuguiden innehållet tio frågor. 

Enligt Dahlgren och Johansson är det viktigt att ställa följdfrågor för att få en tydlig bild av 

informantens uppfattningar eller erfarenheter.  Därför kan den ordning man ställer frågorna i 

samt samtalets utveckling bero mycket på vilka frågor som ställs (a.a., s.166). I intervjuerna har 

enkätsvaren använts som ett sätt att försöka få informanterna att berätta mer om sina upplevelser 

utifrån att arbeta med identitet respektive skönlitteratur. Det har gjort det möjligt att ställa mer 

djupgående följdfrågor tidigt i intervjuerna, vilket ofta har lett till uttömmande och rikhaltiga 

svar. Dahlgren och Johansson kallar denna metoden för ’probing’ vilket är ett sätt för 

intervjuaren att visa sitt intresse för informanten (a.a., s.166) 

 

Det är viktigt att man skapar en trygg stämning i början av intervjun så att den som intervjuas 

känner sig trygg, bland annat genom att som forskare lyssna aktivt och ställa följdfrågor. Det 

är viktigt att skilja på en forskningsfråga och en intervjufråga, då den senare behöver vara kort, 

lätt att förstå och helst inte innehålla akademiskt språk. I början av en intervju ska forskaren 

alltid berätta om undersökningen, att man spelar in också vidare (Brinkmann & Kvale 2014, 

s.170, 173). Det finns inget givet antal intervjuer som behövs för att undersökningen kan anses 

vara representativ men enligt Eriksson-Zetterquist och Ahrne rekommenderas åtminstone tio 

eller femton personer. Då ökar chansen för att man uppnår mättnad, vilket innebär att 

svarsmönster återkommer i flera intervjuer och är ett tecken på representativitet (Eriksson-

Zetterquist och Ahrne, 2015 s.42). I den här undersökningen kommer intervjuunderlaget endast 

bestå av fem intervjuer, vilket försvårar möjligheten att uppnå en mättnad. Undersökningen 

kommer därför inte resa anspråk någon representativitet bland religionslärare, utan ska snarare 

ses som sex fallundersökningar där de gemensamma nämnarna är undervisning i 

religionskunskap inom ramarna för läroplanen för grundskolan respektive gymnasieskolan, 

samt ett intresse för eller erfarenhet av att använda skönlitteratur i undervisningen. 

 

Som forskare är det viktigt att vara medveten om att en intervju är ett samtal på en viss plats 

vid ett visst tillfälle och att den kunskap som skapas kanske inte skulle vara den samma i ett 

annat sammanhang. De som deltar påverkar varandra ömsesidigt och agerar i förhållande till 

varandra (Brinkmann & Kvale, 2014 s. 49). Brinkmann och Kvale hänvisar till Miles och 

Huberman (1994) som skriver att man måste analysera de olika källornas potentiella 

snedvridning och hur dessa kan göra forskningen ogiltig (a.a., s. 299). Eriksson-Zetterquist och 

Ahrne skriver att forskningsintervjuer, om möjligt, bör kompletteras med andra metoder för att 

höja undersökningens validitet (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2015, s.54). I den här 

undersökningen har jag dock valt att primärt använda mig av intervjuer som metod, samt en 

mindre enkätundersökning för att skapa ett underlag för intervjuerna.  En kritik som vanligtvis 

riktas mot intervjuundersökningar är frågan om de kan anses vara generaliserbara eftersom 
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underlaget oftast är litet. Brinkmann och Kvale ifrågasätter den kritiken genom att visa hur idén 

om generaliserbarhet bygger på en föreställning om att vetenskaplig kunskap ska vara giltig 

överallt och i alla sammanhang (Brinkmann och Kvale, 2014 s. 310). Även om underlaget för 

den här intervjuundersökningen är lite begränsat, kan den förväntas bidra med att de 

erfarenheter som ett begränsat antal religionslärare har av att arbeta med skönlitteratur i 

religionsundervisningen görs tillgänglig för andra lärare och att i förlängningen generera 

kunskap som kommer kunna leda till vidare forskning. 

 

Det finns olika sätt att registrera intervjuer och i den här undersökningen kommer det göras 

genom inspelningar i programmet Adobe Connect som finns tillgängligt via Högskola Dalarna. 

Genom att spela in intervjun finns det möjlighet att lyssna igenom intervjun flera gånger vilket 

underlättar utskrifterna. Kvale och Brinkmann skriver att man genom att spela in intervjun 

också kan lägga märka till andra relevanta saker som ordval och tonfall vilka kan påverka den 

senare analysen (Brinkmann & Kvale 2014, s.218). Vid transkribering av intervjuerna måste 

man se till att samma metod alltid används. I den här undersökningen har intervjuerna 

transkriberats ordagrant, men det har inte lagts fokus på tonfall, pauser eller liknande eftersom 

syftet med undersökningen är att ta reda på lärarnas erfarenheter, inte att göra en samtalsanalys. 

Ett undantag är den sjätte intervjun som genomfördes skriftligt eftersom det på grund av 

tekniska svårigheter inte var möjligt att genomföra en intervju via Adobe Connect. Det finns så 

klart nackdelar med detta, varav en är att den nyansrikedom som blir tillgänglig genom ett 

samtal inte möjliggörs genom skriftliga svar. Det fanns inte heller några möjligheter för mig 

som intervjuare att ställa följdfrågor, vilket har varit möjligt vid de intervjuer som spelades in. 

Valet att ha med den skriftliga intervjun i gjordes mot bakgrund av att informanten kunde bidra 

med viktiga perspektiv.  

 

I tolkningen av det empiriska materialet är det viktigt att forskaren aktar sig för att endast lägga 

märke till saker som rättfärdiggör de egna slutsatserna, eller stödjer den egna uppfattningen, så 

kallad tendentiös subjektivitet (Brinkmann & Kvale 2014, s.255). Som intervjuare är det viktigt 

att jag försöker undvika detta genom att vara noggrann när jag transkriberar intervjuerna samt 

att lyfta in delar som inte stödjer min uppfattning in i resultatet. Bland den kritik som riktas mot 

intervjuundersökningar hittar man ifrågasättandet av undersökningens validitet eftersom det är 

svårt att ta reda på om intervjupersonernas redogörelser är sanna (a.a., s.301). I den här 

undersökningen är dock inte syftet att leta efter, eller att reproducera någon sanning, utan 

snarare att ta reda på vilka tankar och erfarenheter religionslärare har. Däremot finns det 

möjlighet att komma nära en verklighet som kanske kan likna andra i samma situation. Med det 

menar jag att de erfarenheter från religionslärare som har samlats in genom intervjuer kanske 

också finns i liknande form även hos andra religionslärare, och att den här undersökningen har 

ett värde just därför. Trots det begränsade empiriska materialet.  

 

3.3 Analysmetod 
 

Materialet kommer analyseras utifrån fenomenografisk metod som syftar till att beskriva 

människors sätt att förstå sin omvärld (Dahlgren & Johansson 2015, s.162). Det finns olika sätt 

att utföra en analys utifrån fenomenografisk metod. Följande sätt, vilket också är den metod 

som rekommenderas enligt Dahlgren och Johansson (a.a., 167–171) har använts vid analysen 

av det empiriska materialet i den här undersökningen. Först har jag bekantat mig med 

materialet, vilket innebär att jag har läst igenom de transkriberade intervjuerna och tagit 

anteckningar. Därefter har jag påbörjat det som Dahle och Johansson kallar kondensation, vilket 

innebär att dela upp intervjuerna i betydelsefulla uttalanden eller passager. Dessa passager 

tjänade senare som grund för den jämförelser av informanternas upplevelser och erfarenheter. 
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Sedan jämförs olika passager för att lättare kunna hitta likheter och skillnader mellan 

upplevelser och erfarenheter bland informanterna. De olika passagerna kategoriserades därefter 

i de två kategorier som utgör underkapitlen i undersökningens analysdel nämligen identitets- 

och livsfrågor i religionsundervisningen och att använda skönlitteratur i 

religionsundervisningen. 

 

Inom fenomenografisk metod finns det olika sätt att tänka kring teorins relation till empirin. 

Teorin finns till för att ge förklaringar till det utfallsrum som har analyserats fram genom 

tolkningen av det empiriska materialet. I den här undersökningen kommer den teoretiska 

analysen att återfinnas i kapitlet teoretisk analys. 

 

3.4 Forskningsetik 
 

Det finns olika etiska överväganden som förknippas med de olika stadierna i en undersökning. 

Framförallt är det viktigt att man överväger och motiverar nyttan med undersökningen. Enligt 

Vetenskapsrådet rapport om god forskningssed från 2011 måste en undersöknings olika 

utgångspunkter och förutsättningar tydliggöras men också motiveras. Undersökningens motiv 

och syfte ska vara lätta att förstå och sätta sig in i och metoderna ska vara relevanta för 

undersökningen (Gustafsson et al 2011, s.40). Den här undersökningens nytta i den 

religionsdidaktiska forskningen är att den kan ge nya perspektiv på hur religionslärare använder 

sig av skönlitteratur i undervisning, samt hur skönlitteratur kan användas som resurs vid 

undervisning om identitets- och livsfrågor. Det finns få eller inga liknande undersökningar om 

skönlitteratur som resurs för arbetet med identitets- och livsfrågor i icke-konfessionell 

religionsundervisning, därför är den här undersökningen relevant. De metoder som används i 

den här undersökningen finns beskrivna i metodkapitlet tillsammans med tillhörande 

motivering. 

 

När man genomför en empirisk undersökning är det viktigt att bakgrunden till undersökningen 

finns med. Det innebär att man som forskare hänvisar till tidigare publikationer som har haft 

betydelse för den egna forskningen. Det ska vara möjligt för läsaren att kunna bedöma den 

vetenskapliga kvaliteten på undersökningen utifrån detta, menar Vetenskapsrådet (Gustafsson 

et al 2011, s.88). Det är oerhört viktigt att forskaren redovisar källmaterial och belägg för de 

påståenden som görs i undersökningen. Den viktigaste anledningen till detta är att andra 

forskare ska kunna kontrollera och bedöma kvaliteten på resultaten (ibid.). Den intervjuguide 

som har använts samt en avskrift av enkäten finns som bilaga i detta arbete. På det sättet 

kommer den som läser kunna se hur jag har fått de svar som jag har fått och själv kunna göra 

en bedömning om hen tycker att de slutsatser som jag har dragit är rimliga. 

 

Brinkmann och Kvale skriver att man måste säkra undersökningspersonernas informerade 

samtycke (Brinkmann & Kvale 2014, s.99). Intervjupersonerna måste göras medvetna om vad 

undersökningen går ut på, vad materialet ska användas till och hur de ska gå tillväga om de inte 

längre vill delta, en så kallad briefing. I informationen som ges till intervjupersonerna bör man 

dessutom berätta vem som kommer få tillgång till intervjun och hur analysen av data kommer 

gå till (a.a. s.108). Vid varje intervju har informanterna fått information om hur materialet ska 

analyseras och vem som kommer få tillgång till inspelningen. Det är viktigt att man som 

forskare är medveten om vad en intervjusituation kan medföra för en intervjuperson; att bli 

intervjuad kan leda till stress eller nervositet vilket kan påverka svaren. När intervjuerna skrivs 

ut måste man säkra att den utskrivna texten stämmer överens med det de intervjuade faktiskt 

har sagt (a.a., s.99). Eftersom intervjuerna har spelats in har jag kunnat försäkra mig om att det 

som transkriberas stämmer överens med det som informanterna säger. Om intervjun innehåller 
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känslig information är det viktigt att värna om konfidentialiteten hos de som har intervjuats, 

men också för de människor (exempelvis kollegor) och institutioner (exempelvis skolor, 

kommuner) som nämns i intervjun (a.a., s.228). Vetenskapsrådet skriver att anonymisering 

förutsätter att kopplingen mellan svar på en enkät och en individ har eliminerats så att obehöriga 

inte kan återupprätta den. Det ska med andra ord inte vara möjligt att koppla ett visst citat eller 

åsikt till en bestämd person. Konflikter gällande anonymitet är oftast inte ett större problem i 

uppsatser på magisternivå, men kan bli ett problem om det finns olika idéer om vem eller vilka 

som borde få ha tillgång till det empiriska materialet (Gustafsson et al 2011, s.67).  

 

I den här undersökningen har jag valt att anonymisera samtliga informanter genom att ge dem 

nya namn och endast beskriva vilken del av landet de kommer i från. På så sätt kommer det inte 

finnas någon möjlighet att ta reda på vem de är, om de inte själv vill berätta om det. 

 

Vetenskapsrådet lyfter även vikten av att redovisa källor så att frågan om plagiat inte är aktuell. 

I vetenskapliga sammanhang handlar plagiat om att stjäla data och publicera det utan att hänvisa 

till den ursprungliga källan. Samtidigt innebär en del forskning att man bygger vidare på det 

andra har gjort. Det kan handla om att man utgår i från ett visst resultat, eller att man lånar 

metoder eller begrepp. Därför är det oerhört viktigt att forskaren är tydlig med vem som har 

gjort vad (a.a., s.108). I den här undersökningen kommer en del av materialet komma från min 

kandidatuppsats som skrevs 2016. Jag har med andra ord vara extra noggrann med min 

källhantering och referatmarkering i denna undersökning. 

 

 

3.5 Reliabilitet och validitet 
 

Enskilda kvalitativa intervjuer av det här slaget kan inte användas för att dra generella slutsatser 

om alla religionskunskapslärare. Det är inte heller det som är syftet med undersökningen. 

Däremot kommer undersökningen kunna visa på vissa religionslärares erfarenheter av 

undersökningens tema, vilket skulle kunna utgöra grunden för en mer omfattande undersökning 

eller som inspiration för andra religionslärare. 

 

3.6 Urval 
 

I förstadiet till den här undersökningen skickades en enkät ut för att försöka komma i kontakt 

med lärare som kunde vara intresserade av att delta i intervjuundersökningen. Inbjudan delades 

i tre facebookgrupper för lärare i religion och andra samhällsorienterande ämnen, men 

skickades också till skolor runt om i landet för större spridning. Valet av skolor gjordes genom 

att lotta ut fyrtio kommuner och sedan kontaktades samtliga 7–9 och gymnasieskolor i just den 

kommunen. Genom sociala medier och kontakt med skolor runt om i landet kom det in ett 27 

svar på enkäten, varav sex tackade ja till att delta i en intervju. De sex lärare som anmälde 

intresse för att delta i en intervju blev alla kontaktade via mail där de dels fick ta del av ett 

informationsbrev om undersökningens syfte, konfidentialitet och kontaktuppgifter till 

undertecknat samt handledare. De fick även kryssa i vilka tider som passade bäst för intervju i 

en digital planering (doodle). Det har varit viktigt att försöka få god spridning, dock har det 

varit svårt att få tag på lärare som undervisar i ungdomsgymnasiet. Det kan ha olika 

förklaringar, varav en kanske är tidsbrist. 
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3.6.1 Intervjudeltagare 

 

Samtliga deltagares namn är fingerade för att säkra konfidentialiteten. Av den anledning finns 

inte heller kommunen där lärarna arbetar utskrivet. Istället har jag valt att skriva vilken del av 

Sverige lärarna befinner sig. 

 

Sara, 31–40 år Gymnasielärare, jobbar på språkintroduktion i västra Sverige. Är behörig i 

religionskunskap och har arbetat som lärare i ungefär 5 år 

 

David, 31-40år. Högstadielärare på en skola i norra Sverige. Är behörig och undervisar i 

samtliga samhällsorienterande ämnen och har arbetat som lärare mellan 11 och 20 år. 

 

Lasse, 60år+ Gymnasielärare, jobbar på Komvux i Stockholmsområdet. Är behörig i 

religionskunskap och undervisar i religion och etik på Komvux samt omvårdnadsprogrammet. 

Har arbetat som lärare i mer än 20år 

 

Johan, 24-30år. Högstadielärare, jobbar på en högstadieskola i Mellansverige. Är behörig i 

samtliga samhällsorienterande ämnen, och undervisar i dessa samt svenska. Har arbetat som 

lärare i ungefär 5 år. 

 

Kalle, 51-60år. Högstadielärare, jobbar på en högstadieskola i västra Sverige. Är behörig och 

undervisar i samtliga samhällsorienterande ämnen och har arbetat som lärare mellan 11 och 

20år. 

 

Lisbeth, 51-60år. Ämneslärare, jobbar på en gymnasieskola i Mellansverige. Är behörig i 

religion, geografi och svenska som andraspråk, och har arbetat som lärare mellan 11 och 20år. 
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4. Resultat 
 

I det här kapitlet kommer resultatet av det empiriska materialet redovisas. Där det empiriska 

materialet redovisas i underkapitel som är uppdelade efter undersökningens forskningsfrågor; i 

en del om identitet och en del om skönlitteratur. 

 

4.1 Identitets- och livsfrågor i religionskunskapsundervisningen 

4.1.1 Relationen till styrdokumenten 

 

I sina tankar kring formuleringarna i styrdokumenten lyfter Sara att det finns en skillnad mellan 

högstadiet och gymnasiet. Bland annat tycker hon att livsfrågor och fokus på den egna 

identitetsutvecklingen är större på högstadiet, och att man på gymnasiet snarare bör fokusera 

på hur olika delar, exempelvis religion och identitet, hänger ihop hos andra människor. På 

högstadiet, handlar det om, säger hon, att utgå från självförståelse och att vara mer öppen för 

andra medan det på gymnasiet kanske snarare handlar om att vidga vyerna. Den skillnad som 

Sara beskriver blir tydlig om man läser vad som står i syftesbeskrivningarna till 

religionskunskap på högstadiet respektive gymnasiet. I kursplanen för religionskunskap för 

högstadiet står det bland annat att ”undervisningen ska stimulera eleverna att reflektera över 

olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt” (Skolverket 2011), vilket kan 

tolkas som att fokus ska läggas på den enskilda individen och dennes utveckling. I ämnesplanen 

för religionskunskap på gymnasiet blir det tydligt att ämnet syftar till att vidga elevernas vyer. 

Bland annat står det ”undervisningen ska också ge eleverna möjlighet att analysera och värdera 

hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund” (Skolverket 2011). Samtidigt lyfts även frågan om olika perspektiv på 

identitetsmarkörer som kön och sexualitet även upp i syftesbeskrivningen till 

religionskunskapsämnet på högstadiet.  

 

Enligt Sara är det för att de finns med i värdegrunden för både skolformerna och att det därför 

är nödvändigt att man i skolan alltid arbetar med de perspektiven. Det som skiljer mest 

framförallt är att de är mer tydligt utskrivna i ämnesplanen för gymnasiet. För Lisbeth som 

arbetar på gymnasiet innebär skrivningarna i styrdokumenten att eleverna ska bli medvetna om 

varje människas okränkbarhet och rätt till egen identitet. Det är mycket viktigt att skapa 

förståelse för detta menar hon, eftersom vi lever i en globaliserad värld. David funderar också 

kring skrivningarna i styrdokumenten och hänvisar till den tidigare läroplanen (LPO94) där det 

fanns ett eget avsnitt om att förstå den andra. Den delen har nu flyttats helt över till 

religionskunskapsämnet menar David, vilket har lett till ett större fokus på samhällen och 

religion samt etikdelen där man försöker ta reda på orsaker till människors tänkande och 

agerande.  

 

I sin reflektion kring formuleringarna i styrdokumenten skiljer Johan sig lite från de andra 

lärarna genom att han snarare pratar om sitt eget fokus för undervisningen än det de 

formuleringar som finns i kursplanen för högstadiet. Han tycker det är fel att många lärare utgår 

i från det centrala innehållet istället för ämnets syftesbeskrivning, och att det är lätt hänt att det 

centrala innehållet bara blir en checklista att kryssa av då. Enligt Johan borde lärare göra 

tvärtom och istället börja med att utgå i från de förmågor som finns formulerade i 

syftesbeskrivningen och använda det centrala innehållet som ett stöd för vilket stoff eleverna 

ska få lära sig i syftet att utveckla dessa förmågor. En av dessa förmågor, säger Johan, är att 
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fundera kring den egna och andras identitet vilket kan göras på olika sätt. Han berättar att 

populärkultur, men också att religiösa traditioner och olika riter kan användas i det arbetet. 

Religionsämnet är relevant för eleverna i två aspekter; dels att kunna förstå hur religionen kan 

påverka identiteten och dels hur den kan påverka samhällsförhållanden, menar Johan. 

4.1.2 Det praktiska arbetet med identitet och dess syfte 

 

Lisbeth undervisar i religionskunskap på gymnasiet, en 50 poängskurs som ibland går under ett 

helt läsår och ibland under en termin beroende på program. Hon tycker det är viktigt att börja 

kursen med momentet identitet, dels för att lära känna eleverna men också för att alla ska få en 

gemensam grund att stå på vad gäller kunskap om personliga val, moral och kamratpåverkan. 

Trots att fokus i religionskunskap på gymnasiet inte ligger på den egna identiteten, så kommer 

eleverna i den här åldern ta många beslut som påverkar deras liv. Enligt Lisbeth gör de dessa 

val utifrån vad de tror är normen eller det normala. För att relatera det till religionen gör Lisbeth 

och hennes elever ’spelregler’ i klassrummet utifrån hur de vill ha det tillsammans i klassen och 

jämför det sedan med levnadsregler i både religiösa och icke-religiösa texter. Lisbeth upplever 

att det arbetet hon lägger ned på identitet leder till att hon senare i kursen kan diskutera etiska 

dilemman och religiösa uppfattningar med eleverna som ofta har fått en större respekt för andra 

människor. 

 

David berättar att han försöker behandla identitet som vilket innehåll som helst, och att fokus 

handlar om att beskriva identitet utifrån de faktiska processerna kring identitetsskapande. Enligt 

honom är det viktigt att medvetandegöra eleverna. Även om Johans syn liknar Davids, så ser 

han den förmågan som finns knuten till identitet i kursplanen som en anledning till att låta 

identitet vara en röd tråd i hela undervisningen. Lasse, som jobbar enligt läroplanen för 

gymnasieskolan på Komvux, berättar att också han lägger mycket fokus på att medvetandegöra. 

I sin undervisning försöker han tillsammans med eleverna nysta ut gränsen mellan olika sorters 

identitetskategorier vilket bland annat innebär att eleverna får göra tankekartor i början och 

slutet av kursen. För Kalle, som precis som David arbetar på högstadiet, är det också viktigt att 

skapa en medvetenhet hos eleverna när han undervisar om identitet. Han försöker göra 

undervisningen levande genom personliga berättelser om möten med människor från olika 

religioner. Lasse har sätt skarpa gränser bland sina klasser som båda består av såväl individer 

födda i Sverige som invandrade elever. I slutändan upplever han att arbetet med att 

medvetandegöra ökar förståelsen för de andra. Även David märker av gränserna, men tycker 

att det är tacksamt att arbeta med frågor som rör vi och dem tillsammans med elever på 

högstadiet som enligt honom är ”mitt uppe i att fatta världen”. 

 

Sara arbetar i teman som är knutna till delar av kunskapskraven i religionskunskap. Eftersom 

hon arbetar i en verksamhet där det är kontinuerligt intag är det inte möjligt för henne att göra 

identitet och livsfrågor till en röd tråd i undervisningen. Istället väljer hon att arbeta 

koncentrerat med dessa frågor under några veckor, vilket innebär att de elever som har missat 

temat kan ta igen det under nästkommande läsår. Även på gymnasiet har Sara försökt arbeta 

med identitet som enstaka moment, bland annat med perspektivet att religion kan vara 

trygghetsskapande i nya situationer. Enligt henne gick det inte så bra och hon menar att det här 

arbetet inte är lätt att genomföra. Också David tycker att specifik undervisning om identitet är 

svårt eftersom det ofta blir så nära eleverna. Han berättar bland annat att han så långt det går 

försöker undvika att hamna i personliga ställningstaganden just på grund av detta. 
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Johan, som har jobbat som lärare sen 2014, säger att han inte har fått så många tillfällen att 

utforska och arbeta med identitet på det sättet han skulle vilja, men att han i år har fått chansen. 

Han beskriver hur han först såg till att eleverna hade grundläggande kunskaper om de 

abrahamitiska religionerna (judendomen, kristendomen och islam) och att eleverna fick jämföra 

dem i provformat. Sedan gav han varje elev var sin religion och uppgiften att de skulle fundera 

kring hur den påverkade individens identitet och livsstil. Det fanns även elever som valde att 

undersöka samtliga religioner och jämföra dessa med varandra. Arbetet avslutades med att 

eleverna placerades i grupper utifrån kunskapsnivå och sedan fick diskutera vad de hade 

kommit fram till. På det sättet beskriver Johan att han kunde se hur eleverna visade kunskaper 

om samband mellan religionernas olika delar samt vilka resonemang de förde kring religion 

och identitet. Diskussionerna var menat att ta femton minuter per grupp, men några tog nästan 

trettiofem. Johan upplever dock att diskussionerna gav honom ett bra underlag för den 

kommande undervisningen.  

 

4.1.3 Fördelar och nackdelar med identitets- och livsfrågor i undervisningen 

 

Sara upplever att det är svårt att arbeta med identitets- och livsfrågor på 

språkintroduktionsprogrammet eftersom många elever har kommit till Sverige från nöd eller 

krig. Om man diskuterar vad som är viktigt i deras liv, läser svåra texter och ber dem resonera 

utifrån sig själva så är det många som inte orkar det. Det kan ofta dyka upp saker som man 

måste hantera som vuxen, berättar hon. Det är inte deras upplevelser som betygsätts, fortsätter 

hon, utan deras förmåga att resonera och jämföra. Det kan bli väldigt intressanta diskussioner, 

men inte alltid en bra text. Huvudmålet är att de ska kunna förstå livsfrågor och kunna uttrycka 

sig kring det. 

 

Kalle, som primärt undervisar om identitets- och livsfrågor ur ett religionsperspektiv i 

religionsundervisningen, tycker också det är svårt men uppger andra anledningar än Sara. För 

honom är det svårt eftersom eleverna inte är medvetna om vad religion innebär och hur det 

påverkar identiteten. När diskussioner om identitet och livsfrågor initieras går mycket tid åt att 

diskutera skönhetsoperationer och liknande eftersom det är det eleverna är intresserade av 

menar han. Särskilt svårt tycker Kalle det är att arbeta med islam, eftersom han ofta känner att 

han kan mer om religionen än sina troende elever. Det är viktigt att inte trampa någon på tårna, 

och det är lätt att det kan bli upprörd stämning menar han. Många av ungdomar förknippar 

islam med terrorism och därför måste man både kunna se samhällsproblemet samtidigt som att 

man måste vara medvetna om att det bara är några promille av alla muslimer säger han och 

påpekar att det är viktigt att inte peka ut någon eller trampa någon på tårna. Samtidigt upplever 

han att det är hans uppdrag som lärare att våga ta diskussioner om bland annat kvinnosyn vilket 

kan provocera många, menar han, men den frågan är för viktig och intressant för att låta bli.  

 

Enligt David är målet med skolans demokratiuppdrag att främja förståelsen för andra än 

eleverna själva eftersom den är ett verktyg för att prata om och beskriva olika människors 

bakgrund. Många elever har aldrig satt sin fot i ett muslimskt land och har inte ens funderat på 

vad det innebär att vara exempelvis muslim, menar Kalle som tycker att det är svårt att arbeta 

med dessa frågor när eleverna inte är medvetna om samhället runt omkring dem. I värsta fall 

kan det leda till att eleverna menar att deras berättelser inte blir hörda vilket kan leda till rädsla 

menar han. Lisbeth lyfter det problematiska i att läroböcker ofta förenklar komplexa frågor eller 

helt enkelt ’slarvar’ med språket. Hon tar upp ett exempel där en bok skriver att ”många 
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muslimer anser att jihad1 är hedervärt” och att sådana texter försvårar arbetet med att skapa 

förståelse för den komplexa kopplingen mellan extremism, utanförskap, identitet och 

subkulturer. Som lärare är det därför oerhört viktigt att vara påläst, menar hon. David beskriver 

arbetet med identitets- och livsfrågor som en balansgång. När man pratar om livet med barn 

och unga så trampar man över gränser, men ibland måste man trampa för att få till en utveckling. 

 

Johan lyfter fram att eleverna behöver goda förkunskaper om och förståelse för religionerna för 

att kunna ta till sig undervisningen. Enligt Johan finns det ett gott samarbete mellan det 

högstadium han arbetar på och skolans mellanstadium, vilket gör att han upplever eleverna som 

väl förberedda när de börjar i årskurs sju. Vidare beskriver han hur en del elever som har 

utländsk bakgrund ibland saknar samma övergripande förståelse, men att de istället ofta har 

mycket goda kunskaper om kristendom eller islam från sina hemländer. Identiteten också, 

eftersom de har med sig sitt eget och sin familjs perspektiv, säger han. Det hade varit svårare 

om klasserna hade haft sämre förkunskaper, och man hade fått jobba lite i uppförsbacke, lära 

dem grunderna. Då hade det tagit tid, och tid är den största utmaningen. Det som fungerar bra 

tar ofta väldigt mycket tid tycker han. 

 

4.2 Skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen 

4.2.1 Erfarenheterna och valet av texter 

 

”Jag samarbetar mycket med svenskläraren eftersom hon är mycket inne på samhällsämnena”, 

säger Kalle, ”vi kompletterar varandra på ett bra sätt”. Ofta läser hans elevernas texter och 

litteratur i svenskan, till exempel Pojken i randig pyjamas2 av John Boyne vilket passar bra in 

i hans undervisning i historia och religion till exempel. Det är dock svårt att arbeta med litteratur 

säger David. Framförallt på grund av tidsbristen eftersom man har ungefär 45 minuter per 

samhällsämne i veckan. Det finns ingen chans att man hinner läsa något på den tiden. Han 

fortsätter berätta att han hade älskat att läsa Flyga drake3 av Khalid Hosseini eller något i den 

stilen om det hade funnits tid och möjlighet. Istället har han valt att använda sig av spelfilmen 

baserat på boken. ”Flyga drake är ju en sådan berättelse som är bra för att den visar på olika 

perspektiv” fortsätter David. Det finns flera underliggande dimensioner och de som är med i 

berättelsen har olika identiteter. Han menar att vi ofta ser exempelvis Afghanistan som en enhet 

där alla är lika, men att det finns olika identiteter där också och att det är just det som är så bra 

i ett undervisningssammanhang. Olika perspektiv och identiteter verkar även vara viktigt för 

Kalle som har fått bibliotekarien på skolan där han arbetar att sammanställa en lista på böcker 

med ’SO-tema’. Han lyfter sedan Anne Franks dagbok4 som en bok han tycker är bra eftersom 

eleverna kan identifiera sig med Anne. 

 

”Jag valde att lägga mer tid på det än jag hade tänkt från början”, säger Sara, ”eftersom de här 

frågorna är så viktiga”. Hon berättar att de började lektionerna med att hon läste en dikt eller 

en text, och innan jul hade de pratat om tomten. För Sara är det viktigt att välja allmängiltiga 

texter som hon själv tycker tillhör en västerländsk kulturkanon, och som kunde finnas som 

utgångspunkt för samtal om vad en människa är och vad som är meningen med livet. Hon 

                                                 
1 strävan, ansträngning i allmänhet, men i islamiskt språkbruk använt dels om ”andlig kamp”, strävan efter 

fullkomning, dels som benämning på ett krig som enligt islamisk sharia (lag) är legitimt. NE  

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=jihad (hämtad 170601) 
2 John Boyne, 2011. För mer info, se bilaga 3. 
3Khaled Hosseini, 2009. För mer info, se bilaga 3. 
4 Anne Frank, 1944/2013. För mer info, se bilaga 3. 

http://www.ne.se/s%C3%B6k/?t=uppslagsverk&q=jihad
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försöker välja ut dikter som hon tror att svensklärare kommer låta eleverna läsa i gymnasiets 

svenskkurser.  Det är viktigt för henne att eleverna får möjlighet att komma in i det som vi i 

Sverige anser vara vanliga dikter. Även Lasse säger att han också använder sig mycket av poesi 

i sin undervisning. Genom att använda poesi försöker han ta reda på vad det är som skapar 

mening hos människan, vilket han tycker är viktigt. Bland annat brukar han välja ut dikter av 

Tomas Tranströmer som han upplever att alla elever tar till sig. En av favoritdikterna är 

Romanska bågar5 som enligt Lasse talar över båda kultur- och språkgränser. Han använder sig 

även av essäer av Lars Ahlin som han tycker skriver bra om det han kallar ”främlingskap inför 

det verkliga” och den lutherska synen på gud. Urvalet av texter beskriver han som ”mycket 

’trial and error’” och Lasse anser att man helt enkelt får testa sig fram och använda de texter 

som funkar. 

 

Sara har, tillsammans med läraren i svenska, använt sig av skönlitterära texter, bland annat 

Stjärnlösa nätter: en berättelse om kärlek, svek och rätten att välja sitt liv6 av Arkan Asaad 

som grund för eleverna att diskutera sina uppfattningar om meningen med deras liv.  

 

Sara poängterar att diskussionerna antagligen ser annorlunda ut i en klass på 

språkintroduktionsprogrammet än i en klass där alla är uppväxta i Sverige. Några av hennes 

elever hade exempelvis svarat att meningen med deras liv var att skapa fred i Somalia, ett svar 

som kan antas vara mindre vanligt bland elever som har växt upp i Sverige. I arbetet med Arkan 

Asaads bok valde Sara att låta eleverna besvara ett antal frågor ur Arkans perspektiv utifrån 

händelser i berättelsen. Därefter gav hon dem generella livsfrågor som de också skulle få svara 

på hur Arkans perspektiv. ”Sedan fick de resonera kring vad de själv tänker om dessa frågor”, 

berättar hon. Eleverna fick även skriva ned en fråga som var viktig för dem i deras liv och låta 

’Arkan’ besvara den. Enligt Sara blev det många intressanta spekulationer kring religionens 

och den sociala statusens påverkan på identitet. 

 

Eftersom religionskunskap är en mycket liten kurs har Lisbeth valt att samarbeta med andra 

kurser vars centrala innehåll liknar det i religion, däribland psykologi och sociologi. I den första 

delen av religionskursen, där Lisbeth väljer att fokusera på identitet, har eleverna fått läsa En 

av oss: berättelsen om Norge7 av Åsne Seierstad och dikten ”Man vill bli älskad” ur Doktor 

Glas av Hjalmar Söderberg. Hon har även använt sig av litteratur i andra delar av 

religionskursen, bland annat Da Vinci koden8 av Dan Brown i ett moment om tro och vetenskap, 

som hon upplever skapar nyfikenhet hos eleverna kring katolicism och äldre kristendom. Också 

i etiken använder hon sig av skönlitteratur när det finns möjlighet. Då brukar hon bland annat 

läsa När jag var osynlig9 av Martin Pistorius eller Välkommen till himmeln10  av Fannie Flagg 

vilka båda rör frågor om döden och skapar ett underlag för att kunna diskutera bland annat 

dödsbegreppet, livets mening och dödshjälp. Ofta får hon hjälp av skolans bibliotekarie, men 

även eleverna kommer med förslag på intressanta böcker att diskutera. 

 

Johan, som inte än har arbetat aktivt med skönlitteratur i religionsundervisningen, framhåller 

att relevansen för det pågående undervisningsmomentet är viktigt. Enligt honom är det 

verkningslöst om det (skönlitteraturen) inte kan knytas an till det man har undervisat om. Det 

kan bli för stora avbrott och brist på en röd tråd, menar han, men identitet är nästan alltid ett 

                                                 
5 Tomas Tranströmer, 1989. För mer info, se bilaga 3. 
6 Arkan Asaad, 2012. För mer info, se bilaga 3. 
7 Åsne Seierstad, 2014. För mer info, se bilaga 3. 
8 Dan Brown, 2009. För mer info, se bilaga 3. 
9 Martin Pistorius, 2016. För mer info, se bilaga 3. 
10 Fannie Flagg, 2008. För mer info, se bilaga 3. 
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centralt tema i ungdomslitteraturen och där finns det en möjlighet att utforska. Han funderar 

sedan på möjligheten att använda skönlitteratur om en person som har religiös bakgrund där ett 

av bokens teman är just identitet. Det är framförallt sådana texter som skulle fungera anser han. 

I sin undervisning har han dock använt sig av poesi och musiktexter för att förtydliggöra 

identitetsbegreppet inför bland annat nationella prov. Att använda mer kortfattad litteratur som 

handlar om identitet och livsfrågor är ”definitivt något jag skulle kunna tänka mig att jobba med 

på ett mer långsiktigt plan” säger han. 

 

4.2.2 Fördelar och nackdelar med att använda skönlitteratur i religions-

kunskapsundervisningen 

 

Enligt Lasse finns det inga förluster med att använda skönlitteratur i undervisningen. Som lärare 

på Komvux har han en del elever som inte är födda eller uppvuxna i Sverige och som, enligt 

honom, uppfattar Sverige som ett land 

där den poetiska sidan sällan får plats, att man i Sverige är så fokuserad på resultat och fakta. 

Det verkar finnas många beröringspunkter i poesi som främjar förståelse. Det beskrivande 

språket i skönlitterära texter gör det dessutom lättare för elever att komma in i ämnet livsfrågor 

menar Sara, som anser att en av de största vinsterna med skönlitteratur är att det ger eleven 

mycket utrymme att resonera och tänka själv kring identitet och livsfrågor. David tänker sig att 

den största fördelen med skönlitteratur är den enkla avsnittsuppdelningen som man kan göra, 

att man kan arbeta med olika delar tillsammans med eleverna och se utvecklingen tillsammans. 

 

En förlust är att många elever inte vill eller kan läsa böcker. Kalle tycker att han tydligt kan se 

ett mönster bland framförallt killarna i de klasser han undervisar. De är inte motiverade eller så 

kan de inte läsa. Det blir svårt att undervisa utifrån en skönlitterär bok eller text i ett klassrum 

där alla läser olika snabbt eller har olika mycket läskunnighet. Det går att komma runt problemet 

menar Lisbeth. Som lärare kan man försöka se till att de böcker man väljer ut finns som ljudbok 

eller på inläsningstjänst. Det underlättar för de elever som behöver lyssna för att ta till sig 

innehållet menar hon. 

 

Även Johan lyfter elevernas bristande intresse för skönlitteratur och deras läsförmåga som ett 

problem eller förlust med att arbeta på detta sätt. De elever som faktiskt läser är en minoritet, 

menar han. Kalle beskriver läsandet som att gå till gymmet och träna en muskel, något som 

behöver ske regelbundet för att man ska behärska det. Det handlar om att vi som vuxna måste 

ställa krav på eleverna, men man kan lätt hamna i bråk med elever om man ställer krav säger 

han11. En del elever tycker att texter är svårgenomträngliga och därför är arbetet med 

skönlitteratur kanske något som inte passar alla elever, menar Johan. Samtidigt lyfter han att 

styrdokumenten faktiskt säger att man ska arbeta med populärkultur i arbetet med identitet och 

livsfrågor. 

                                                 
11 Enligt Lärarnas Riksförbund är många lärare rädda för att hamna i konflikt med elever och vårdnadshavare. 

Det kan bero på bristande kunskaper om lärarnas rättigheter vad gäller att hålla ordning i exempelvis 

klassrummet. 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/kampanjer/vagavaralarare/larareberattar/oronforattblianmaldharoka

t.4.5bf4914b15ba496e656ebb0.html (Hämtat 170517) 

https://www.lr.se/opinionpaverkan/kampanjer/vagavaralarare/larareberattar/oronforattblianmaldharokat.4.5bf4914b15ba496e656ebb0.html
https://www.lr.se/opinionpaverkan/kampanjer/vagavaralarare/larareberattar/oronforattblianmaldharokat.4.5bf4914b15ba496e656ebb0.html
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4.3 Teoretisk analys 

4.3.1 Religionslärares arbete med identitets- och livsfrågor 

 

- Hur relaterar religionslärarna i min undersökning sitt arbete med identitets- och livsfrågor 

till styrdokumenten?  

- Hur arbetar religionslärarna i min undersökning med identitets- och livsfrågor inom ramen 

för religionskunskapsundervisningen? 

 

Lisbeth väljer att lägga momentet identitet i början av religionskunskapskursen på gymnasiet 

bland annat för att elever i den åldern behöver ta många beslut som påverkar deras liv. Kalle, 

som arbetar på högstadiet, verkar tycka att mycket av identitetsdiskussionen i hans klassrum 

går åt till saker som eleverna är intresserade av. Han tar exempelvis upp skönhetsoperationer 

som något eleverna har velat diskutera. Enligt Mc Adams är det under tonåren som människor 

börjar konstruera sina livsberättelser, och därför behöver tonåringen få möjlighet att formulera 

svaren på den ideologi som kommer utgöra grunden för hens stabila vuxenidentitet senare i 

livet (Mc Adams 1992, s.36). I och med att eleverna får tillfälle att diskutera identitets- och 

livsfrågorna som är viktiga för dem i dessa klassrum, så kan man fundera på om det utgör den 

möjlighet som Mc Adams menar att tonåringar behöver för att kunna konstruera grunderna till 

sin livsberättelse. Lisbeth och Kalle skiljer sig åt i synen på vilka frågor som är viktiga för 

eleverna att få diskutera. Medan Lisbeth tydligt verkar fokusera på frågor som kommer vara 

viktiga för eleverna själv, verkar Kalle mest irriterar sig över att eleverna inte är likna sugna på 

att diskutera exempelvis identitets- och livsfrågor knutna till judendom och islam. 

 

Giddens skriver att identitetsskapandet är en ansträngning med klara psykologiska fördelar, och 

att detta skapandet behöver ske i samband med de erfarenheter som individen skaffar sig i sin 

vardag (Giddens 1999, s.220). För Sara och David är arbetet med identitet är svårt. För David 

handlar det fram för allt om att ämnet ofta är så nära eleven, men jag undrar om det kanske är 

nödvändigt att ämnet är nära eleverna just för att kunna hjälpa dem att bearbeta de erfarenheter 

som Giddens beskriver. Tonårstiden kan vara ansträngande på många sätt, är det inte då bättre 

att de får möjlighet att diskutera sina erfarenheter utifrån teorier  

om identitetsskapande, etik eller liknande? Vilket David också verkar tycka, när han säger att 

man ibland måste trampa över elevernas gränser för att få till en utveckling. För Sara, som 

arbetar med nyanlända elever, kan det handla om att frågor, som exempelvis vad som är viktigt 

i elevernas liv, kan vara för svåra att hantera. Att det ibland kan dyka upp saker som man måste 

hantera som vuxen. 

 

För Johan handlar svårigheterna snarare om att eleverna behöver goda förkunskaper för att ta 

till sig undervisningen om identitet. Jag tänker mig att vikten av förkunskaper ser olika ut 

beroende på hur och när man undervisar om ämnet. Antagligen känns förkunskaperna mer 

angelägna om man har identitet som en röd tråd, eller lägger momentet identitet efter momenten 

om världsreligionerna. I sin beskrivning av arbetet med just identitets- och livsfrågor är arbetet 

med förförståelsen och de grundläggande kunskaperna viktiga för Johan. I undervisningen har 

han låtit eleverna utgå i från religionerna och diskutera deras påverkan på identitet och livsstil.  

 

Att arbeta med identitet utifrån andra än sig själv är viktigt menar Eriksen som anser att det är 

lätt att hamna i ett vi- och dom-tänk om kunskap och medvetenhet om den andra är fokus. 

Eftersom kategoriseringen av människor är en så fundamental del av människans 
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självmedvetande, kan det - om kunskapen inte finns - leda till skarpa gränser mellan olika 

grupperingar (Eriksen 2004, s.43). För Lisbeth blir ett vi-och-dom-tänk synligt i det läromedel 

som finns tillgängligt på hennes skola. Där förenklas ofta de komplexa sambanden som skapar 

kunskap och medvetenhet. 

 

Varför arbetar religionslärarna i min undersökning med identitets- och livsfrågor? 

 

För samtliga av de intervjuade lärarna är syftet med arbetet att på något sätt skapa en 

medvetenhet hos eleverna. För Lasse handlar det exempelvis om att sudda bort gränsen mellan 

olika identitetskategorier. Syftet med Lisbeths undervisning är att göra eleverna medvetna om 

varje människas okränkbarhet, vilket hon upplever att hon har stor nytta av i arbetet med 

religionerna då medvetenheten har gett eleverna en ökad respekt för andra människor. Kalle 

försöker skapa en medvetenhet genom personliga berättelser om sina möten med människor 

från olika kulturer. Att försöka sudda ut gränserna mellan olika grupper för att skapa förståelse 

och medvetenhet verkar vara en gemensam strategi för dessa tre. I likhet med Mc Adams menar 

Eriksen att människor skriver en personlig biografi som utgörs av våra erfarenheter och som 

knyter oss till olika sociala eller fysiska gemenskaper (exempelvis kön eller religion), dock 

menar Eriksen att dessa erfarenheter samt våra identiteter alltid skapas i ett socialt samspel 

(Eriksen 2004, s.90–91) 

 

Sammanfattning 

 

Det är tydligt att de sex lärarna som har intervjuats till den här undersökningen arbetar med 

identitets- och livsfrågor på olika sätt. Det är inget svar som på något sätt är konstigt med tanke 

på läraryrket relativt stora frihet vad gäller utformning och genomförande av undervisning. Det 

är inte heller speciellt konstigt om man tar i betraktning vilka elevgrupper lärarna arbetar med 

- högstadieelever, elever på språkintroduktion, Komvux och gymnasiet. 

 

Synen på identitets- och livsfrågor överhuvudtaget skiljer sig åt. Några av lärarna  

pratar exempelvis om identitet- och livsfrågor, medan andra endast lyfter identitets- och 

livsfrågorna. För de lärare som även nämner livsfrågor i sina svar så verkar detta vara synonymt 

med frågor som är viktiga för identitets- och livsfrågorna. Kanske upplever de att det inte går 

att genomföra ett moment i identitet utan att också arbeta med livsfrågorna. Av de lärarna jag 

intervjuade var det framförallt Johan, Kalle och David som pratade om arbetet med identitets- 

och livsfrågor som en röd tråd i undervisningen, och vikten av att det ska behandlas som vilket 

innehåll som helst. Lasse, Sara och Lisbeth väljer däremot att arbeta med identitets- och 

livsfrågor som särskilda moment i kursen. 

 

För lärarna är syftet med att arbeta med identitets- och livsfrågor att skapa medvetenhet hos 

eleverna. Det kan se lite olika ut, men framförallt handlar det om att skapa medvetenhet hos 

eleverna och att ge dem verktyg för att kunna förstå sig själva och andra. 
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4.3.2 Religionslärares arbete med skönlitteratur 

 

- Vilka erfarenheter har religionslärarna i min undersökning av att använda skönlitteratur i 

religionskunskapsundervisningen? 

- Hur väljer religionslärarna i min undersökning skönlitteratur att arbeta med i 

religionskunskapsundervisningen? 

 

Det finns en stoffträngsel i de samhällsorienterade ämnena, och religionskunskap är inget 

undantag. Bland de intervjuade lärarna som har erfarenhet av att arbeta med skönlitteratur i 

klassrummet är det vanligt att samarbeta med lärare i andra ämnen, däribland svenska. För 

lärarna som inte använder skönlitteratur så uppges bristen på tid som ett problem. För Kalle och 

Lisbeth har det varit möjligt att ta skolans bibliotekarie till hjälp vid letandet efter böcker som 

passar in i vissa moment i undervisningen. Bland annat har Kalles elever fått läsa Pojken i 

randig pyjamas som de har arbeta med i både historia och religion. Att ha tillgång till bibliotek 

och bibliotekarier är dock ingen självklarhet12.  

 

David skulle gärna skulle ha läst boken Flyga drake med sina elever eftersom den ger en ökad 

förståelse för Afghanistan, och afghaner som, i likhet med alla andra, har olika identiteter. Han 

menar att Afghanistan ofta ses som ett land där alla är lika, men att Flyga drake visar på olika 

dimensioner som är viktiga i undervisningen. Att kunna förstå och sätta sig in i andras situation 

är viktigt även för Kalle som använder sig av Anne Franks dagbok eftersom eleverna lätt kan 

identifiera sig med Anne. Att använda berättelser som kan stärka elevernas förståelse för andra 

människor är en central del av Nussbaums emotionsteori, nämligen att det är genom berättelser 

som människor utvecklar bland annat medkänsla (Nussbaum 2001, s.236). Frågan är kanske 

snarare vilka personer man vill att eleverna ska känna medkänsla för, något som inte alltid är 

självklart. I fallen med just de två böckerna nämnda ovan finns det antagligen en tydlig idé från 

lärarens sida vem hen vill att eleverna ska förstå eller känna medkänsla för. Lindhé är kritisk 

till Nussbaums teori och menar att läsning också kan bidra till att läsaren känner antipati, det 

motsatta av medkänsla, och andrafiering av vissa karaktärer (Lindhé 2015, s.241). Som lärare 

måste man kanske vara beredd på att eleverna utvecklar medkänsla för ’fel’ karaktärer 

(exempelvis en antidemokrat, förövare eller liknande) och att kunna hantera det i en 

klassrumsdiskussion kring bokens tema. 

 

Under ungdomstiden är tonåringarna ofta fokuserade på vad som är normalt och vad som är rätt 

för just henom, menar Rosenblatt. Det är viktigt att hitta normer, vilket tonåringen kan göra i 

litteraturen. Där kan hen få bekräftelse på att olika känslor också finns hos andra människor 

(Rosenblatt 2002, s.77). Det sättet att tänka verkar finns hos Sara och Lisbeths som inte bara 

använt skönlitteratur för att ge eleverna förståelsen för andra människor. De använder också av 

skönlitteratur för att eleverna själva ska få fundera kring vem de är och var de står i olika frågor.  

I sitt arbete med Stjärnlösa nätter får Saras elever möjlighet att fundera kring meningen med 

deras egna liv. Lisbeth samarbetar bland annat med lärarna i sociologi och psykologi när hon 

och hennes elever läser En av oss: berättelsen om Norge som handlar om Anders Behring 

Breivik och terrorattentatet i Oslo 2011. För Lasse handlar valet av dikten Romanska bågar om 

att komma åt det allmänmänskliga som talar över både kultur- och språkgränser. Även om 

majoriteten av eleverna i den svenska skolan varken har upplevt tvångsäktenskap (Stjärnlösa 

nätter) eller terrorattentat (En av oss) behöver inte det ha någon betydelse för läsarens 

identifiering menar Rosenblatt, som anser att det litterära verkets gestaltning av mänskliga 

drifter kan göra intryck på läsaren.  

                                                 
12 Kungliga Bibliotekets biblioteksstatisik http://bibstat.kb.se/reports Hämtad 170517 

http://bibstat.kb.se/reports
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(Rosenblatt 2002, s.47). 

 

Ibland använder lärarna skönlitteratur i andra sammanhang än just arbetet med identitet. Lisbeth 

använder sig av litteratur i bland annat etiken, där diskussioner om döden, dödshjälp och 

meningen med livet kan komma upp. Hon har även använt sig av Da Vinci koden i arbetet med 

tro och vetenskap, vilket hon upplever har gjort eleverna nyfikna på katolicismen. 

 

Varför använder religionslärarna i min undersökning skönlitteratur i religions-

kunskapsundervisningen? 

 

För Sara som jobbar på språkintroduktionsprogrammet är det dessutom viktig att eleverna får 

tillgång till allmängiltiga svenska texter som de antagligen kommer stöta på när de börjar ett 

nationellt program på gymnasiet. Lasse, som arbetar på Komvux, har också många invandrade 

elever och enligt honom kan skönlitteraturen ge en annan, mer poetisk bild av Sverige. Det 

finns dessutom många beröringspunkter i skönlitteraturen som kan främja förståelse menar han. 

 

Skönlitteratur kan också användas för att träna eleverna i läsning menar Kalle som jämför 

läsförmågan med en muskel som måste tränas. Det är något som både han och Johan är ense 

om att eleverna behöver träna på; nämligen läsförmåga. Detta kan också utgöra ett hinder för 

att använda skönlitteratur i undervisningen. Som lärare i religionskunskap är man oftast inte 

utbildad i läs- och skrivinlärning, och många är kanske rädda för den tid det skulle ta i anspråk 

att läsa en skönlitterär bok med elever vars läsförmåga inte är särskilt bra. Sara menar dock att 

det beskrivande språket i skönlitteratur kan göra det lättare för eleverna att komma in i 

momentet man undervisar om, exempelvis livsfrågor. 

 

För David som inte själv har använt sig av skönlitteratur i någon större grad finns det även andra 

anledningar till varför religionslärare bör göra detta. Den största fördelen med skönlitteratur är 

kapitelindelningen som gör att man kan arbeta med olika delar tillsammans med eleverna, 

menar David. 

 

Sammanfattning 

 

Även om de intervjuade lärarna har begränsat med erfarenhet av att arbeta med skönlitteratur i 

religionskunskapsundervisningen är det ändå tydligt att flera av dem har haft tankar och idéer 

om hur ett sådant arbete skulle kunna se ut. Ett hinder verkar vara den tidsbrist som är ett resultat 

av den stoffträngsel som finns i religionskunskapsämnet (och andra samhällsorienterande 

ämnen). En lösning kan vara att eventuellt samarbeta med lärare som har svenska, eller ämnen 

som på olika sätt liknar religionskunskap - exempelvis sociologi eller psykologi. 

 

De som har testat att arbeta med skönlitteratur gör det av lite olika anledningar. En del använder 

skönlitteratur för att låta eleverna utveckla förståelse för andra människor, men också för sig 

själva. Medan andra använder skönlitteraturen för att stärka elevernas läsning eller för att 

förmedla kunskap om Sverige och den svenska kulturen. 
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5. Diskussion 

5.1 Resultatdiskussion 

Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån den här undersökningens resultat. De 

slutsatser som kan dras är endast baserade på de sex intervjuade lärarnas erfarenheter. Dessa 

resultat visar att de lärare som valde att delta i intervjuundersökningen ser arbetet med 

identitets- och livsfrågor som viktiga, och att de i regel antingen har identitet som ett eget tema 

eller som en röd tråd i sin undervisning. Resultatet visar också att de intervjuade lärarna 

upplever att det är viktigt att undervisa om identitets- och livsfrågor för att skapa en större 

medvetenhet hos eleverna, både om andra och för dem själv. Det praktiska arbetet i 

klassrummet kan exempelvis handla om smågruppsdiskussioner eller läsning av skönlitterära 

texter. Vad gäller erfarenheter av att arbeta med skönlitteratur så visar resultatet att intresset 

finns, men att erfarenheterna bland de intervjuade lärarna är begränsade. Det verkar framförallt 

bero på två saker: tidsbrist och stoffträngsel i religionskunskapsämnet och vad lärarnas anser 

vara för låga kunskaper hos eleverna. De lärare som har erfarenhet av att arbeta med 

skönlitteratur uppger att de gör det för att skapa en förståelse för den svenska kulturen, eller för 

att underlätta arbetet med övriga moment i religionskunskapsundervisningen. 

 

5.2 Metoddiskussion 

För att kunna samla in lärares erfarenheter kring de fenomen som har undersökts i 

undersökningen valde jag att både använda mig av en enkät och av enskilda intervjuer. För att 

kunna göra ett urval valde jag att låta de lärare som var intresserade av att delta i 

undersökningen fylla i enkäten först, för att i den bekräfta att de kunde tänka sig att bli 

intervjuade. Även om det kanske var ett litet komplicerat sätt att hitta informanter på, så 

upplever jag ändå att enkäten har fyllt en viktig funktion. Genom att i förväg svara på frågor 

som rör identitet och skönlitteratur verkar en tankeprocess ha satts i gång hos informanterna. 

Det märktes genom att de vid intervjutillfällena ofta hade förslag på skönlitteratur att använda 

i undervisningen, men också att de ganska detaljerat kunde berätta om hur de arbetade med 

identitets- och livsfrågor i sin undervisning. Med andra ord upplevde jag att de under 

intervjutillfället hade genomtänkta svar samt relevanta frågor om tidigare forskning, vilket jag 

är osäker på om hade varit lika lätt utan urvalsenkäten.  

 

Majoriteten av materialet samlades in genom enskilda intervjuer som spelades in via Adobe 

Connect och sedan transkriberades. Genom att spela in intervjuerna kunde jag lyssna på dem 

flera gånger vid transkribering för att försäkra mig om att jag hade fått med alla detaljer. Ett 

problem är dock att tekniken i bland strular, vilket bland annat resulterade i att en intervju fick 

göras skriftligt. Det är också svårare att hålla i gång ett samtal med en person man inte kan se 

upplever jag, och i synnerhet när det en person man inte känner sen innan. I början av skrivandet 

funderade jag på om jag skulle använda mig av gruppintervjuer för att få ett samtal mellan de 

olika informanterna. Beslutet att inte göra detta gjordes framförallt för att spara tid, då 

gruppintervjuer skulle innebära att fler än en lärare hade möjlighet att intervjuas vid samma 

tillfälle.  
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5.3 Undersökningens betydelse och fortsatt forskning 

Användningen av skönlitteratur i religionskunskapsundervisningen är ett relativt outforskat 

ämne. Som jag tidigare har visat, i bland annat mitt första examensarbete, är den forskningen 

som finns på området framförallt knuten till konfessionella sammanhang i engelsktalande 

länder såsom Kanada och Storbritannien. Sverige verkar vara ett relativt unikt land på det sättet 

att den religionsundervisning som bedrivs ska vara icke-konfessionell, och därför kan man anse 

att en sådan undersökning i ett svenskt sammanhang är av intresse.  

 

Enligt Christina Osbeck finns det belägg för att skönlitteratur kan användas i 

religionskunskapsundervisningen, framförallt i momentet etik och moral. Dock har det än så 

länge inte gjorts någon bred detaljerad undersökning av vilka erfarenheter lärare har av just ett 

sådant arbete. Här hoppas jag att mitt arbete ska kunna bana väg, eller i alla fall inspirera till 

forskning på detta ämne. Jag hoppas och tror att detta arbete kan ge både yrkesverksamma 

lärare, men också andra studenter eller forskare, inspiration till den egna undervisningen samt 

till fortsatt forskning. 
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Bilaga 1. Enkätundersökningen 

Följande är en avskrift av Google Forms-enkäten som användes. 

1. Namn: 

2. Kön: ’kvinna’, ’man’ eller ’annat’ 

3. Ålder: 24 - 30 år, 31 - 40 år, 41 - 50 år, 51 - 60 år eller 60+ 

4. E-post: 

5. I vilket län arbetar du? 

6. Hur länge har du varit yrkesverksam? - 5 år, 6–10 år, 11 - 20 år eller 20 år + 

7. Är du behörig i religionskunskap? Ja / Nej 

8. När undervisade du senast i religionskunskap på högstadiet eller gymnasiet? 

Läsåret 2016/2017, Efter Gr11/Gy11, Före Gr11/Gy11 

9. Vad är identitet enligt dig?  

10. Har du arbetat med frågor om identitet inom ramen för religionsundervisningen? 

Ja / Nej 

11. På en skala från 1–4, hur viktigt anser du det är att prata om frågor om identitet i 

religionskunskapsämnet?  

1 - inte alls viktigt, 4 - mycket viktigt 

12. Jag anser det är viktigt att eleverna får möjlighet att utforska sin egna identitet inom 

ramen för religionsundervisningen 

Ja / Nej 

13. Om ja, berätta varför: 

14. Jag anser att intersektionella perspektiv är viktiga i arbetet med frågor om identitet 

(+ definition av intersektionalitet) Ja / Nej 

15. Om ja, berätta varför: 

16. Vilka vinster och/eller svårigheter ser du med att arbeta med frågor om identitet i 

religionsundervisningen? 

17. Har du använt dig av skönlitteratur i arbetet med identitet inom ramen för 

religionsundervisning? Ja / Nej 

18. Om ja, berätta kortfattat om dina erfarenheter: 

19. Om nej, är det på grund av: Tidsbrist/stoffträngsel, osäkerhet/för lite kunskap hos dig 

som lärare, för låga kunskaper hos eleverna eller annat 

20. Om du har svarat annat kan du berätta mer här: 

21. Undervisar du i flera ämnen? Om ja, vilka/vilket? 

22.Hur påverkar din ämneskombination ditt arbete med frågor om identitet? 

23. Skulle du vilja bli kontaktad för en intervju kring dessa frågor? Intervjun beräknas 

ta 30–40 minuter Ja / Nej 
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Bilaga 2. Intervjuguide 

Intervjuguiden användes vid genomförandet av intervjuerna. 

 

- Hur arbetar religionslärare med identitets- och livsfrågor religionsundervisningen? 

 

I läroplanen för grundskolan/gymnasieskolan står det att (citat från Gr11/Gy11) 

Fråga 1: Hur tänker du kring formuleringarna om identitet i läroplanen och ämnes/kursplan? 

Följdfrågor: När du säger ..... hur tänker du då? Berätta gärna mer/förklara?  

Fråga 2: På vilket sätt arbetar du med identitets- och livsfrågor, utifrån styrdokumenten, i din 

undervisning?  Följdfrågor: Berätta mer! Kan du ge några exempel? Kan du förklara?  

Fråga 3: Vilken roll spelar identitets- och livsfrågor i din undervisning?  

Fråga 4: I enkäten frågade jag om vilka vinster eller svårigheter du ser med att arbeta med 

identitets- och livsfrågor i religionsundervisningen. Du svarade bland annat (sätt in stickord 

från informantens enkätsvar)  

 

- Hur använder religionslärare sig av skönlitteratur i religionsundervisningen?  

Kort information om det första examensarbetet och resultatet av det. 

Fråga 1: Om ja på enkät: Beskriv hur du använder dig av skönlitteratur i 

religionsundervisningen: Om nej på enkät: På enkäten svarade du att du inte har arbetat med 

skönlitteratur i religionsundervisningen pga. (sätt in informantens enkätsvar) 

Fråga 2: Hur tänker du kring att arbeta med skönlitteratur i religionsundervisningen?  

Fråga 3: På vilket sätt kan man använda sig av skönlitteratur i religionsundervisningen?  

- Varför använder religionslärare sig av skönlitteratur i religionsundervisningen?  

Fråga 1: Enligt dig, vad är syftet med att använda skönlitteratur i religionsundervisningen?  

Fråga 2: Vilka är vinsterna respektive förlusterna med att använda skönlitteratur i 

religionsundervisningen?  

 

- Vilken skönlitteratur använder religionslärare sig av i religionsundervisningen?  

Hur väljer du vilken skönlitteratur du och dina elever ska arbeta med? Finns det exempelvis 

särskilda kriterier som mångfald i identiteter eller liknande?   
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Bilaga 3. Litteratur som används av lärarna som deltog i undersökningen. 

Fannie Flagg, 2008. Välkommen till himlen. 

Handlar om Mrs. Elner Shimfissie som dör och kommer till himlen. Så småningom återvänder 

hon till livet igen, men under sin vistelse himlen har hon fått hon några intressanta insikter som 

hon gärna delar med sig.  

Tema: Döden, meningen med livet, lycka. 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789100116156/valkommen-till-himlen/  

 

Martin Pistorius, 2016. När jag var osynlig. 

12 år gamla Martin blir plötsligt sjuk. Läkarna förstod inte vad som var fel och så småningom 

blir han förlamad och okontaktbar. Efter tio år visar det sig att han har varit medveten om allt.  

Tema: Döden, dödshjälp, sjukdom, funktionalitet 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789137146638/nar-jag-var-osynlig/  

 

Dan Brown, 2009. Da Vinci koden.  

Konsthistorikern och symbolikexperten Robert Langdon dras in i ett äventyr fyllda av gåtor 

kopplade till Da Vincis verk och det hemliga sällskapet Priueré de Sion. Om han löser mysteriet 

kommer han avslöja en historisk hemlighet.  

Tema: Mysticism, hemliga sällskap, vetenskap och tro, katolicism, konspirationsteori 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789100123192/da-vinci-koden/  

 

Åsne Seierstad, 2014. En av oss: En berättelse om Norge 

Vem var den unga mannen som utförde terrorattentatet i Oslo 2011? Vilka var det som 

drabbades? Åsne Seierstad försöker måla upp en bild av Anders Behring Breivik. 

Tema: Identitet, utanförskap, terrorism 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789175033297/en-av-oss-en-berattelse-om-norge/  

 

Arkan Asaad, 2012. Stjärnlösa nätter. En berättelse om kärlek, sven och rätten att välja sitt 

liv 

Amàr är kurd och växer upp i en svensk småstad. Under en bilsemester till Irak tvingas han 

gifta sig med sin jämnåriga kusin Amina. Amàr går med på äktenskapet men ångrar sig sedan. 

Då får han problem. 

Tema: Kulturkrock, heder, utanförskap, tvångsäktenskap 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789113035659/stjarnlosa-natter-en-berattelse-om-karlek-svek-och-

ratten-att-valja-sitt-liv/  

 

Khaled Hosseini, 2009. Flyga drake. 

Amir och Hassan växer upp tillsammans och är bästa vänner. De tillhör dock olika delar av 

samhället; Amir är son till en rik man och Hassan tillhör hazarfolket, en etnisk grupp med 

mycket låg status. Hassan gör allt han kan för Amir, men när Amir en dag får möjlighet att 

återgälda Hassans vänskap så sviker han. 

Tema: Vänskap, lojalitet, rasism, klass 

Mer info: http://www.adlibris.com/se/bok/flyga-drake-9789170017032  

 

John Boyne, 2011. Pojken i randig pyjamas: en sorts saga. 

Mötet mellan två små pojkar under andra världskriget. Den ena, sonen till en SS-man, och den 

andra en judisk pojke i koncentrationsläger. 

Tema: Vänskap, krig, förintelse, judendomen, rasism/nazism 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789174750140/pojken-i-randig-pyjamas-en-sorts-saga/  

 

http://www.bokus.com/bok/9789100116156/valkommen-till-himlen/
http://www.bokus.com/bok/9789137146638/nar-jag-var-osynlig/
http://www.bokus.com/bok/9789100123192/da-vinci-koden/
http://www.bokus.com/bok/9789175033297/en-av-oss-en-berattelse-om-norge/
http://www.bokus.com/bok/9789113035659/stjarnlosa-natter-en-berattelse-om-karlek-svek-och-ratten-att-valja-sitt-liv/
http://www.bokus.com/bok/9789113035659/stjarnlosa-natter-en-berattelse-om-karlek-svek-och-ratten-att-valja-sitt-liv/
http://www.adlibris.com/se/bok/flyga-drake-9789170017032
http://www.bokus.com/bok/9789174750140/pojken-i-randig-pyjamas-en-sorts-saga/
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Tomas Tranströmer, 1989. Romanska bågar i För levande och döda. 

Tema: Mänsklighet, identitet 

 

Anne Frank, 1944/2013. Anne Franks Dagbok 

Den judiska flickan Anne Franks dagboksanteckningar från tiden som gömd under andra 

världskriget. 

Tema: Identitet, krig, tonårsliv, judendom, förintelsen, nazism 

Mer info: http://www.bokus.com/bok/9789113050850/anne-franks-dagbok-den-oavkortade-originalutgavan-

anteckningar-fran-gomstallet-12-juni-1942-1-augusti-1944/ 


