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Abstract: 

I uppsatsen undersöks huruvida fiktionstexter kan vara en resurs för ungas 
identitetsskapande i religionsundervisningen på gymnasiet, och om det finns en 
didaktiskt konflikt mellan förmedlingen av kunskapsstoff och utvecklandet av en 
personlig livssyn. Undersökningen är en systematisk litteraturstudie och material 
har valts ut, kategoriserats och analyserats enligt den metoden. Materialet består av 
vetenskapliga artiklar och avhandlingar. De teoretiska perspektiv som anläggs i 
arbetet är framförallt sociologiska, filosofiska och psykologiska teorier om 
meningsskapande och identitetsutveckling samt litteraturvetenskapliga och 
religionssociologiska om fiktion och dess påverkan på människor. Undersökningen 
kommer fram till att fiktionstexter kan vara en positiv resurs för 
identitetsutvecklande, men att det behöver forskas mer om detta inom ramen för 
religionsdidaktik. Undersökningen visar också på att det finns en tydlig didaktisk 
konflikt mellan förmedlingen mellan kunskapsstoff och utvecklingen av en 
personlig livssyn eller identitet. 

Nyckelord: 
religionskunskap, gymnasiet, identitetsskapande, litteratur, skönlitteratur 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1. Inledning 

Under den verksamhetsförlagda delen av min utbildning, men också i samtal med 
elever i olika åldrar och andra lärare, har jag märkt att religionsämnet inte har 
särskilt hög status. Intresset för ämnet är litet och det verkar vara en del som inte 
riktigt förstår ämnets syfte. Det tycker jag är intressant då religionskunskap är ett 
av få ämnen i skolan som har två väldigt olika syften. Ämnet ämnar inte bara att 
ge elever de faktakunskaper som behövs för att kunna utveckla värderingar enligt 
läroplanen och på så sätt leva i samhället som goda samhällsmedborgare, utan det 
har även en självförverkligande aspekt som syftar till att stärka eleverna i sin 
identitetsformering.  

Det blir tydligt när man tittar närmre på ämnets syfte i ämnesplanen för 
religionskunskap i gymnasieskolan och det centrala innehållet till det 
gymnasiegemensamma ämnet religionskunskap 1b samt religionskunskap 2b. I 
syftet står det bland annat att undervisningen 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” (Ibid.).  
 
Jag uppfattar ovanstående som att undervisningen ska göra den mångfald av 
livsstilar och identiteter som finns, tillgängliga för eleverna, och att på så sätt även 
aktivt verka för att stärka dem i sin identitetsformering. Som religionslärare ska vi 
också se till att eleverna ”ges möjlighet att reflektera över och analysera 
människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt 
och förståelse för olika sätt att tänka och leva” (ibid.). Att kunna respektera och 
förstå andra människors livsstil och livsåskådning tror jag är ett viktigt steg i att bli 
säker i den egna identiteten, därför är skrivningar som detta, enligt mig, tydliga 
tecken på att religionsämnet ska arbeta för att stärka elevernas identitetsutveckling. 
Frågan om identitet finns även med i det centrala innehållet för både 
religionskunskap 1b och 2b. I den första kursen har man valt att lyfta hur 
identiteter formas ”i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel 
skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser” (ibid), medan man 
i kurs 2 har valt att fokusera på individens identitet i ett samhälle präglat av 
mångfald (ibid). Att kunna analysera och förstå identitet i relation till olika 
livsåskådningar är också en av de förmågor som eleverna förväntas utveckla (ibid). 

Skolans uppgift att bidra till elevernas identitetsformering nämns inte bara i 
ämnesplanen och det centrala innehållet för religionskunskap utan också i 
läroplanen för gymnasieskolan från 2011. I det inledande kapitlet 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).  
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Vilket tyder på att man från Skolverkets sida anser att identitet och 
identitetsutveckling är något som hela gymnasieskolan bör arbeta med. Jag 
uppfattar detta som ett av religionsämnets främsta syften i gymnasieskolan. 

Jag har alltid tyckt att det är intressant med identitetsformering och i relation till 
religionsämnet så är jag intresserad av hur man på olika sätt kan arbeta 
identitetsutvecklande och identitetsstärkande. Jag tror att ett sätt att arbeta med 
detta i klassrummet är genom att ge eleverna möjlighet till identifikation och 
känslomässigt engagemang, och att olika former för berättelser kan göra detta. 
Olin-Scheller beskriver exempelvis hur fiktionstexter spelar stor roll för ungas 
identitetsskapande (Olin-Scheller 2006). Det borde även vara möjligt i 
religionsämnet, anser Gudrun Fagerström. Framförallt är detta aktuellt i den delen 
av religionskunskap som fokuserar på de olika livsfrågorna, menar hon. I 
skönlitteraturen förmedlas olika föreställningar, värderingar och tankar genom de 
litterära gestalterna, men också en bild av livets mångtydighet (Fagerström 2009, 
s.10). Enligt Olin-Scheller är läsning av skönlitterära texter ett sätt för elever att 
utvecklas, dock är det väsentligt att ungdomarna kan identifiera sig med det de 
läser (Olin-Scheller, s.224). Det har gjort mig nyfiken på om läsning av relevanta 
fiktionstexter i religionskunskapsämnet dels kan leda till att skapa den 
identifikation som är viktig för ett känslomässigt engagemang, men också om det 
samtidigt kan leda till en identitetsutvecklande och identitetsstärkande process hos 
eleverna. 

Det är också värt att nämna att berättande, vare sig det är genom samtal eller skrift 
i form av litteratur, under lång tid har varit den dominerande formen för mänsklig 
kommunikation. Jag anser att berättelser är ett sätt för oss människor att lära oss av 
och relatera till varandra, vilket i det långa loppet även lär oss om oss själva. Björn 
Skogar skriver i Religion & Livsfrågor att berättelser i religionskunskapen är något 
som framförallt är förknippat med de lägre årskurserna i grundskolan. Samtidigt 
berättar han att Emilia Fogelklou, Sveriges första kvinnliga religionsvetare, redan 
1919 skrev att ”berättelser i undervisningen inte endast ska ses som kryddor för att 
väcka intresse utan att de själva är vägen till lärande” (Skogar 2007, s.6). Det 
tolkar jag som att berättande, som en väg till kunskap och självkännedom även är 
aktuellt på gymnasiet och att ett sätt att göra detta är genom att använda 
fiktionstexter. 

Jag vill med andra ord undersöka om det är möjligt att arbeta identitetsstärkande 
och identitetsutvecklande genom att använda fiktionstexter i hela eller delar av 
religionskunskapsundervisningen samt vilka effekter det har på elevernas relation 
till ämnet. Min hypotes är att användningen av skönlitteratur kan användas i 
samtliga moment och att användningen av fiktionstexter stärker elevernas 
känslomässiga engagemang för de teman som tas upp i ämnet, samt att dessa även 
kan ha en positiv inverkan på elevernas identitetsutveckling. 



�3

 
1.1 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur den unga människan kan arbeta 
med sitt identitetsprojekt inom religionsämnet och på vilket sätt användningen av 
fiktionstexter kan bidra till detta. 

1.2 Frågeställningar 
 
På vilket sätt och under vilka omständigheter kan användning av fiktionstexter 
vara en positiv resurs för identitetsformering i religionsämnet? 

Vilka hinder existerar för användning av fiktionstexter som resurs för 
identitetsformering i religionsämnet? 

Kan det finnas en didaktisk konflikt mellan förmedling av kunskapsstoff och 
utvecklandet av en personlig livssyn i religionsämnet? 

1.2 Avgränsning 

För att inte riskera att uppsatsen förlorar sin röda tråd har jag valt att utgå i från 
följande avgränsningar. För det första kommer uppsatsen utgå i från 
gymnasieskolan och gymnasieelever, samt motsvarande eller liknande skolformer i 
andra länder exempelvis high school, secondary education eller videregående 
skole. För det andra kommer delar av analysmaterialet att komma från de övriga 
skandinaviska länderna på grund av sin närhet till Sverige och det svenska 
skolsystemet. Eftersom frågan om användning av fiktionstexter (se min definition 
nedan) är mer beforskat i Nordamerika, Storbritannien och Nederländerna kommer 
dessutom en del av analysmaterialet komma därifrån. Jag har inte gjort någon 
avgränsning i frågan om att skilja mellan icke-konfessionella eller konfessionella 
skolor.  Detta av anledningen att Sverige är ett av få länder i världen där 
religionsundervisningen är icke-konfessionell, och med en diskriminering utifrån 
konfessionalitet hade underlaget för undersökningen varit obefintligt. För att få ett 
tillräckligt stort urval har jag även valt att använda material som utgår i från 
läsning av urkunder och/eller religiösa berättelser, då forskningen om användandet 
av icke-religiösa fiktionstexter i undervisningen av den åldersgruppen som avses 
är bristande på gränsen till obefintlig. 

1.3 Centrala begrepp 

1.3.1 Fiktionstext 

Enligt Nationalencyklopedin definieras fiktion som ”en text som inte påstår eller 
hävdar det som den utsäger. Den gör inte anspråk på att vara sann i samma mening 
som ett vetenskapligt påstående” (Nationalencyklopedin). I uppsatsen utgår jag 
från denna definition, men sätter också ett likhetstecken mellan fiktionstext och 
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skönlitteratur. Det går att diskutera om huruvida religiösa urkunder kan räknas in 
under fiktionstexter. Även om många religiösa urkunder påstår sig vara sanna har 
jag valt att inkludera dem i begreppet fiktionstext då deras uppbyggnad och 
användning ofta liknar vanliga skönlitterära texter. I uppsatsen kommer begreppen 
fiktionstext, berättelse (narrativ), litteratur och skönlitteratur användas som 
synonym till fiktionstext. 

1.3.2 Meningsskapande  

Enligt Axelson (2008) syftar begreppet till de kognitiva processer som bygger upp 
individers mentala bild av världen. Det sker ofta på olika abstraktionsnivåer, men i 
den här undersökningen avses framförallt två stycken; nivån där mening skapas i 
tolkningar av den sociala omgivningen samt nivån där individen skapar mening 
om sin egen identitet utifrån frågor som ”vem är jag?” och ”vad är meningen med 
mitt liv?”  

1.3.3 Identitetsformering 

Identitetsformering är ett komplext begrepp som beskriver hur individen formar 
och konstruerar den egna identiteten. Denna process grundar sig i en strävan efter 
att skapa en mening och bilda en sammanhängande historia. Det är essentiellt att vi 
har en uppfattning om hur vi har blivit den vi är och var vi är på väg för att vi ska 
kunna ha någon uppfattning om vem vi är just nu (Giddens s.70). I denna uppsats 
kommer ’identitetsformering’ stå för handlingen att forma och utveckla ett 
medvetande om sig själv som levande varelse, men också att utveckla och forma 
sin personlighet. Begrepp som betyder ungefär samma sak och som också används 
i uppsatsen är identitetsskapande, det reflexiva självet och identitetsprojekt. 

1.4 Disposition 

Uppsatsen är uppdelad i sex kapitel. Efter inledningen kommer en metoddel där 
jag beskriver vilken metod jag använder i min analys samt hur min 
litteratursökning och mitt urval har gått till. I kapitel tre, bakgrund, beskriver  jag 
religionsämnets utveckling. Det fjärde kapitlet innehåller den teori som uppsatsen 
bygger på. Resultatanalysen finns i kapitel fem där jag presenterar olika fallstudier 
i relation till teorin. Därefter följer kapitel sex och en diskussion där analysens 
resultat kopplas med teorin och mina egna tankar. Uppsatsen avslutas sedan med 
mina förslag till vidare forskning. 

2. Metod 

2.1 Metodansats  

Uppsatsen är en systematisk litteraturstudie. Den systematiska litteraturstudien 
syftar till att redogöra och sammanfatta data från tidigare genomförda empiriska 
studier (Barajas et al, 2013, s.31). Metoden används ofta för att testa en särskild 



�5

hypotes eller relaterade hypoteser och skiljer sig från allmänna litteraturstudier 
genom att sträva efter att undersöka all tillgänglig evidens som är relevant för ett 
givet tema (Ibid., s.28). Det är dock viktigt att det finns tillräckligt många studier 
som kan analyseras och därmed utgöra ett underlag för slutsatser (ibid., s.26). Det 
material som undersöks i en systematisk litteraturstudie ska vara aktuell forskning 
och den data som redovisas ska bygga på vetenskapliga artiklar eller likvärdigt, 
dock finns det inga begränsningar för hur mycket material som ska finnas med i en 
studie (ibid, s.31). 

2.2 Urval 
 
Det är viktigt att göra ett urval utifrån sökträffarna. Jag valde att endast söka efter 
material som hade blivit granskade (peer-reviewed), var skrivna på de 
skandinaviska språken eller engelska, samt handlade om elever i gymnasieåldern 
(15-19 år).  Utöver det valde jag att begränsa tidsperioderna för publicering till år 
1990 - 2016 för att materialet skulle vara så relevant som möjligt för dagens 
situation. De sökresultat vars titlar stämde överens med undersökningens syfte 
sparades i ett första urval. I det andra urvalet lästes även abstract/summary och 
introduktion för att undersöka om materialet var intressant utifrån 
undersökningens frågeställningar. Det material som inte ansågs relevant sorterades 
bort.  

2.2.1 Datainsamling 

I insamlandet av data använde jag mig framförallt av sökdatabaserna ERIC 
(Education Resources Information Center), ATLA Religion Database, Summon och 
Google Scholar, varav alla utom Google Scholar är tillgängliga via Högskolan 
Dalarnas bibliotek. Enligt Barajas et al är det viktigt att man sedan väljer vissa  
kriterier att utgå i från, exempelvis sökord (Barajas et al, s.83). För att hitta 
material relevant för syftet och frågeställningarna valde jag att söka både på 
engelska och på svenska. De sökorden jag använde var religionsundervisning/
religions education, fiktionstexter/fiction, skönlitteratur/literature, identitet/
identity och syfte.  
Först sökte jag på religionsundervisning (religious education), fiktionstexter 
(fiction OR literature) och identitet (identity). Sökningen gjordes på engelska och 
resultatet redogörs i tabellen nedan: 

Tabell 1. Sökning religionsundervisning, fiktion och identitet, engelska. 

Sökord ERIC ATLA

#1 ”Religious education” 
AND fiction OR literature

100 976

#2 ”Religious education” 
AND identity 

252 45

#3 ”religious education” 
AND identity

3 5
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Jag gjorde sedan en liknande sökning på svenska i Summon och Google Scholar. I 
min första sökning fick jag inga resultat, vilket gjorde att jag valde att göra en 
bredare sökning vilket gav mig litteraturdidaktiskt material av intresse. Slutligen 
gjorde jag en sökning rörande religionsämnets syfte. 
 

Tabell 2. Sökning religion, undervisning, litteratur och syfte, svenska.  

En annan form for datainsamling är den som kallas för snöbollsurval (snowball 
sampling), vilket innebär att man lokaliserar intressant analysmaterial, exempelvis 
i det material man har hittat vid databassökningar (Barajas et al, s.138). En del av 
det material som kommer att analyseras i uppsatsen har hittats via denna metod.  

Genom att använda mig av detta urval fick jag tillgång till material som inte hade 
kommit fram, eller som jag hade missat genom mina sökningar. Bland annat har 
jag genom denna form för urval hittat artiklarna från Mary C. Boys (Narrative and 
religious education: A story full of promise) och David Gooderham (Participation 
and distanciation: contemporary children’s and adolescent literature in religious 
education). 

2.3 Presentation av litteraturen 

Jag kommer här kortfattat presentera den litteratur som analyseras i uppsatsen. 
Den litteratur som besvarar de två första frågorna kommer först, sedan kommer 
litteraturen som används för att besvara den tredje frågan. 

2.3.1 Fiktionstexter som resurs 

För att ta reda på om fiktionstexter kan vara en positiv resurs eller inte för 
identitetsskapande i religionsundervisningen kommer jag analysera följande 
litteratur.  I presentationen finns även en kort kvalitetsgranskning med materialets 
relevans för studien, metoder samt teorier. 

Boys, Mary C. (1988) Narrative and religious education: A story full of promise, 
Chicago Studies, 85-101  
Artikeln är en historisk översikt över användningen av berättelser och 
skönlitteratur i religionsundervisningssammanhang. Vikten av att använda 
berättelser för att skapa förståelse för djupet av mänskliga känslor tas också upp. 
Teori och syfte redovisas.  

Sökord Summon Google Scholar

religion AND undervisning 
AND litteratur

0 15 500

gymn* AND litt* AND 
undervisning

6 1120

religionsundervisning AND 
syfte

0 1240
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Olin-Scheller, Christina (2006) Mellan Dante och Big Brother. En studie om 
gymnasieelevers textvärldar. Avhandling.  
Avhandlingen bygger på en fallstudie där man har undersökt gymnasieelevers 
relationer till text i och utanför skolsammanhang. Den utgår i från ett utvidgat 
textbegrepp. Syfte, metod och teori redovisas och trots att den utgår i från 
svenskämnet jag anser att den är relevant för undersökningen. 

Willhauck, Susan (1998) Identity, morality and fantasy in the works of Bruno 
Bettleheim:  Implications  for  religious  education,  Religious  Education,  93:2, 
156-172  
Artikeln är en sammanställning av barnpsykologen Bruno Bettleheims teorier om 
vikten av berättande och fantasi för barn och ungas identitetsskapande i relation till 
religionsundervisningen. Teori, metod och syfte redovisas tydligt och även om den 
syftar till konfessionell undervisning anser jag den vara relevant för 
undersökningen. 

Årheim,  Annette  (2005)  Medier  och  identitet  i  gymnasisters  mångkulturella 
vardag, avhandling.  
Avhandlingen handlar om medias roll för ungas identitetsskapande i relation till 
svenskämnet i skolan. Syfte, metod och teori är tydligt redovisat. Även om 
avhandlingen handlar om svenskämnet anses den relevant för undersökningen då 
den lyfter frågan om medier och identitetsskapande hos ungdomar på gymnasiet.  

2.3.2 En didaktisk konflikt? 

För att ta reda på om det finns en didaktisk konflikt mellan förmedlingen av 
kunskapsstoff och utvecklandet av en personlig livssyn i religionsämnet kommer 
jag att analysera följande litteratur.  

von Brömssen, Kerstin (2013) Elevers möten med religion i gymnasieskolan, 
Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskar liv, 
131-156 I kapitlet redovisas en del av en undersökning om ungas religiositet med 
fokus på vilken religion de möter i skolsammanhang, och bygger dels en 
enkätundersökning och dels på gruppintervjuer med elever. Några av 
religionsämnets utmaningar i form av val av innehåll och att skapa intresse tas 
också upp. Metod, teori och syfe är tydligt redovisad och kapitlet är relevant för 
undersökningen.  

Everington, Judith (2014) Hindu, Muslim and Sikh religious education 
teachers’ use of personal life knowledge: the relationship between biographies, 
professional beliefs and practice, British Journal of Religious Education, 36:2, 
155-173  
Artikeln är baserad på en intervjustudie med lärare från olika minoritetsbakgrunder 
(sikher, hinduer och muslimer) och deras syn på att dela med sig av 
livserfarenheter i klassrummet. Fokus ligger på vilka erfarenheter man kan eller 
borde dela med sig av, och förhållandet mellan det personliga och det privata. 
Syfte, teori och metod är väl redovisade. Den passar in i undersökningens tredje 
fråga. 
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Löfstedt, Malin (2013) Livsfrågornas betydelse för religionsundervisningen, 
Livet enligt människan. Om livsåskådningsforskning, 381-402 
I kapitlet redovisas vikten av livsfrågor i religionsundervisningen och lärarens roll 
som förmedlare.  Lärares brist på förmåga, eller ovilja, att diskutera svåra frågor 
behandlas och diskuteras. Kapitlet är baserat på olika undersökningar. Syfte, teori 
och metod finns tydligt redovisat. 

Lövheim, Mia (2012) Ungas religiositet: tidigare forskning och nya frågor, 
Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga svenskar liv, 
77 -106  
I kapitlet redovisas en del av en undersökning i relation till tidigare forskning om 
ungas religiositet. Ungas identifikation och relation till/med olika religioner och 
livssyn redovisas och diskuteras. Metod, teori och syfe är tydligt redovisad och 
kapitlet relevant för undersökningen. 

Olson, Malin (2013) Att ’bilda sig’ och att ’bilda sig’. Om religionslärarens 
frirum som medborgarbildare i nya gymnasiet, Spänningsfyllda erfarenheter - 
ämnesdidaktik i skilda kontexter, 51-70 
Artikeln tar upp hur lärare balanserar religionsämnets olika delar genom att 
undersöka deras medborgarbildande uppgift i relation till ämnesplanen. Teori och 
syfte redovisas och jag anser att artikeln är relevant för undersökningen. 

Sjöborg, Anders (2013) Centralt eller perifiert? Ungas kontakter med religion i 
vardagen, Religion som resurs? Existentiella frågor och värderingar i unga 
svenskar liv, 107-130 
I kapitlet redovisas en del av en undersökning där man bland annat har tittat på i 
vilka miljöer och sammanhang unga får kontakt med religion och livsfrågor. 
Majoriteten av de unga får kontakt med religion och livsfrågor i skolan. Metod, 
teori och syfe är tydligt redovisad och kapitlet är relevant för undersökningen. 

Vermeer, Paul (2010) Religious Education and Socialization, Religious 
Education, 105:1, 103-116 
A r t i k e l n h a n d l a r o m e n u n d e r s ö k n i n g d ä r m a n h a r t i t t a t p å 
religionsundervisningen, i en nederländsk kontext, ur ett socialisationsteoretiskt 
perspektiv. Undersökningen visar på kopplingen mellan identitetsskapande och 
religionsundervisning. Syfte, metod och teori är väl redovisade. Artikeln passar in i 
undersökningen.   

                                                                       

3. Bakgrund 

Under folkskolans snart 200 år långa historia har religionsämnet spelat en mycket 
viktig roll (Hartman 2000, s.216). Även om ämnet har utvecklats kan man ända 
sen slutet av 1600-talet märka religionsämnets påverkan på bildningen av det 
svenska folket. I den kyrkolag som kom 1686 ålades föräldrar och husbönder att 
lära sina barn och tjänstefolk att läsa. Syftet med läsningen var att lära sig om den 
kristna tron och Luthers katekes. Detta utbildningssystem byggde på hård kontroll 
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av prästerskapet, vilket tydliggjordes genom husförhören, och föräldrarnas 
undervisningsplikt (ibid., s.212). När Sverige 1842 fick sin första folkskolestadga 
utgjorde inte det några väsentliga förändringar för hur undervisningen hade sett ut 
tidigare och fram till 1882 fanns folkskolan parallellt med kyrkolagen från 1600-
talet (ibid., s.212-214). Kyrkan hade fortfarande huvudansvaret för skolan och 
undervisningen och  i och med att skolplikten infördes föll ansvaret för 
religionsundervisningen på läraren och skolan istället för hemmet. 
Religionsämnets primära roll var enligt många att förbereda inför 
konfirmationsläsningen (ibid., s.214-216). 

Vid 1900-talets början påverkades folkskolan av de många samhällsförändringar 
som ägde rum. Skolans religionsundervisning och den kyrkliga dominansen 
kritiserades av de olika folkrörelserna och en sekulariseringsprocess påbörjades. I 
och med 1919 års undervisningsplan för folkskolan försvann katekesen och 
religionsundervisningen omvandlades till ett icke-konfessionellt ämne om 
kristendom. Undervisningen skulle nu även vara mindre formell och mer anpassad 
till eleverna. Trots att religionsämnet inte längre var konfessionellt tog det upp 
största delen av tiden i skolan (ibid., s.215-216). Fram till 1930-talet var 
kyrkoherden den självklara ordföranden för skolstyrelsen (ibid, s.215), och även 
på de skolor som senare skulle bli gymnasium hade kyrkan stort inflytande. Ända 
fram till 1950-talet hade biskopen roll som inspektör med ansvar att granska 
gymnasieskolorna (ibid., s.228). 

1962 kom kravet på att undervisningen i religionsämnet skulle vara objektiv och 
icke-konfessionell. Istället för att fokusera på kristendom skulle man numera ge en 
allsidig och saklig undervisning där även andra religioner fick plats (ibid., s.216). 
LGR 62 var dessutom grundskolans första läroplan och innebar flera olika 
förändringar för religionsämnet. Utöver kravet på objektivitet, skulle ämnet även 
integreras med de övriga samhällsorienterade ämnena och namnet ändrades från 
kristendom till kristendomskunskap (ibid., s.210). Den påtvingade objektiviteten 
förde dock med sig att många lärare fokuserade på det sociala och historiska 
innehållet i religionsämnet snarare än det teologiska (Olivestam 2006, s.30) 

I slutet av 1960-talet kom en ny läroplan och religionsämnet fick den nya 
beteckningen religionskunskap (Hartman, s.220). Undervisningen gick från att 
vara stoffcentrerat till att bli elevcentrerat och livsfrågorna fick spela en mycket 
större roll (ibid., s.216). I grundskolan ersattes många kristendomslärare av den 
samhällsorienterade läraren, och förlorade snabbt betydelse i jämförelse med 
exempelvis samhällskunskapen (Olivestam, s.16). Vägen mot ett elevcentrerat 
ämne fortsatte med läroplanen som kom 1980. Elevernas livsfrågor var inte längre 
bara en del av ämnet utan sågs som själva utgångspunkten. I stället för att 
undervisa om religioner som kulturella och historiska fenomen lades numera fokus 
på deras funktion i den enskilda individens liv (Hartman, s.220-221).  
 
I och med den läroplanen 1994 valde man att skriva fram en tydlig värdegrund i 
det inledande kapitlet där  den kristna traditionen likställdes med västerländsk 
humanism (ibid, s.223). I enlighet med internationell praxis tog man också bort de 
detaljerade anvisningarna om hur man skulle arbeta och bytte ut detta mot mål och 
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innehåll för undervisningen (Hartman, s.222). För religionskunskapsämnet innebar 
det, enligt Olivestam, tydligare skrivningar om etiken och livsfrågornas roll i 
undervisningen (Olivestam, s.32).  

2011 fick både grundskolan och gymnasieskolan nya läroplaner (Lgr 11 och Gy 
11) och således även nya kurs- och ämnesplaner för religionskunskap. Trots att 
förändringarna i ämnets syftesförmuleringar var marginella väckte de nya 
ämnesplanerna reaktioner skriver Jämtrud. Enligt honom var religionsdidaktiker 
kritiska mot att den existentiella dimensionen hade tonats ned och att ämnet skulle 
få en i huvudsak samhällsorienterande kunskapsinriktning. Även kristna grupper 
reagerade och ansåg att kristendomen skulle förlora sin särställning i relation till 
de andra världsreligionerna. Från Skolverket ansåg man dock att det fanns en 
poäng i att skriva ut de övriga världsreligionerna då undersökningar visade 
bristande kunskaper om dessa hos svenska skolelever (Jämtrud 2011, s.7-8) 

4. Teori 

I teorikapitlet finns det fem underkapitel som tar för sig de centrala teorierna som 
undersökningen utgår ifrån. I de två första underkapitlen emotioner och 
meningsskapande och identitetsskapande beskrivs olika idéer om hur människor 
skapar mening och känslomässigt engagemang. Det tredje underkapitlet fiktions- 
och litteraturdidaktik tar för sig läsningen av litteratur kopplat till de didaktiska 
frågorna. I de två sista fiktionstexter i religionsundervisningen och 
religionsundervisningens innehåll finns teorier kopplade till vilka texter som kan 
användas i religionsundervisningen samt vad religionsundervisningen bör 
innehålla. 

4.1 Emotioner och meningsskapande 

Centralt för Martha Nussbaums filosofi är emotionsteori, vilket söker förklara vad 
emotioner och varför vi upplever dem. Det har inte varit ovanligt att se på 
emotioner som något djuriskt, en primitiv del av människan, men Nussbaum håller 
inte med om detta (Nussbaum 2001, s.24-26). Emotioner handlar alltid om något, 
de riktas mot ett eller flera objekt. Dessutom, skriver hon, riktar emotionen sig 
avsiktligt mot detta eller dessa objekt. Emotionerna kommer från vårt inre och är 
ett uttryck för hur vi ser på saker. Det är hur vi ser och upplever saker som har 
betydelse för emotionens uttryck, därför kan ett objekt vara föremål för både hat 
och kärlek från olika individer (Ibid., s. 27-28). Emotioner uppstår inte av sig 
självt utan formas och utvecklas efter ägarens tidigare upplevelser och 
erfarenheter. Det är omöjligt att förstå emotioner utan att kunskaper om dess 
historik och hur denna formar nutiden, menar Nussbaum (ibid., s.175, 236). 

Både Nussbaum och Rosenblatt anser att berättelser (narrativ) är viktiga för 
utvecklingen av emotioner och meningsskapande. När man läser skapas en relation 
mellan läsaren och texten, och trots att mänskliga erfarenheter ofta är olika sker 
det en transaktion som bidrar till meningsskapande (Rosenblatt 1938/2002, s.
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36-37). Det är via berättelser som människor utvecklar emotioner som kärlek och 
medkänsla, och de bidrar även till vår emotionshistorik anser Nussbaum 
(Nussbaum, s.236, 230). Rosenblatt menar att berättelser gör det möjligt för  
läsaren att utveckla och använda sina sinnen på ett mer effektivt sätt än hen hade 
kunnat göra utan tillgång till litteraturen (Rosenblatt, s.44). För tonåringen kan 
litteraturen även erbjuda ett sätt att kompensera för brister genom identifikation 
med en gestalt eller karaktär som besitter andra egenskaper än de själv (ibid., s.
46). Även Axelson är inne på samma spår, trots att hans teorier framförallt utgår 
ifrån film. Han anser att den transaktion som sker mellan filmen och konsumenten 
kan beskrivas som intra- och extratextuella processer. Med andra ord betyder det 
att de emotioner som filmen skapar hos konsumenten överförs till dennes övriga 
liv (Axelson 2014, s.155, 160-61). 
Enligt medialiseringsteori, skriver Axelson kan populärkultur öka individers 
intresse för existentiella frågor (Axelson, s.178), och i skolans värld skapar den 
litteratur som berör ett behov av ta ställning till olika etiska frågor bland eleverna 
(Rosenblatt, s.29). 

4.2 Identitetsskapande 

Dan P. Mc Adams anser att människors identiteter kan liknas med berättelser som 
vi bearbetar under hela livet. Denna berättelse ger vårt liv mening och är extra 
viktig i västvärlden där myter generellt spelar liten roll (Mc Adams 1993, s.5, 34). 
Även Anthony Giddens menar att identitetsskapande är extra viktigt för människor 
i västvärlden, framförallt har det blivit det under moderniteten där en reflexiv 
dynamik mellan olika aktörer ständigt påverkar hur verkligheten ser ut. 
Reflexivitet speglas i människors identitetsskapande och ger upphov till 
existentiella bekymmer då inget längre känns säkert. I moderniteten hänger det 
personliga livet och större samhälleliga processer samman på ett annat sätt än 
tidigare; självet och samhället hänger ihop med varandra på en global nivå 
(Giddens 1991/1997, s.44). Det är viktigt att människor besitter en reflexiv 
medvetenhet för att kunna skapa sig en identitet under moderniteten (ibid., s.
30-31, 67). Enligt Martha Nussbaum är berättelser viktiga för den mänskliga 
självförståelsen. Berättande verk av olika sorter ger oss information om vår egen 
och andras emotionshistorik, och bidrar därmed till utvecklingen av 
självidentiteten (Nussbaum, s.236), vilket även Axelson håller med om när han 
skriver att film kan utgöra ett verktyg i den reflexiva process som låter människor 
bearbeta existentiella frågor (Axelson 2011, s.33-34). 

Mc Adams menar att människor skapar sin identitet, eller berättelse, i olika stadier 
och att de upplevelser och erfarenheter man får som barn skapar förutsättningar för 
utformningen av den vuxna identiteten. Barndomens erfarenheter ger en grund 
som påverkar hur man som vuxen hanterar olika situationer. (Mc Adams, s.11, 91, 
36). En central del i barndomens erfarenhetsinsamling och det senare skapandet av 
självidentiteten är tilliten, menar Giddens som anser att människor överhuvudtaget 
inte kan fungera utan den mentala inställning som tilliten ger upphov till. Barnet 
utvecklar tillit utifrån positiv uppmärksamhet från världen omkring sig och 
påbörjar därmed sitt reflexiva skapande av självidentiteten (Giddens., s.29-30, 
51-55).  
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Berättande verk skapar möjlighet för barn och unga att utveckla en förståelse för 
sin inre värld och verktygen att skapa ett själv. Genom berättelserna lär barnet sig 
hur det ska relatera till andra, och hur dess egna handlingar påverkat andra 
personer, och att sätta sig in i andra människors livssituation (Nussbaum s.236-37, 
Rosenblatt, s.148). Louise M. Rosenblatt anser att läsningen av berättelser i form 
av skönlitteratur under tonåren kan göra tonåringen medveten om de egna 
livsvalen och hitta kontraster till de normer och värderingar som finns i den 
omedelbara uppväxtmiljön. (Rosenblatt., s.160).  

4.3 Fiktions- och litteraturdidaktik 

Skönlitteraturen har länge spelat stor roll i Sverige och den svenska skolan. Det är 
dock inte länge sedan den latinska litteraturen byttes ut på de svenska läroverken 
och först på slutet av 1800-talet blev svensk litteratur en viktig del av 
undervisningen i svenska, menar Magnus Persson (Persson 2012, s.17). I och med 
att latinet förlorade sin status, skapades myten om kulturens tillgänglighet för alla 
och en föreställning om en allmänmänsklig subjektivitet. Idén om vilken litteratur 
som ansågs vara ”bra nog” uppkom och fram till idag kan man se att skolor ofta 
utgår i från föreställningen om litteraturen som uppfostrare, anser Magnus Persson 
(27-28). Skönlitteraturen har dock förlorat sin status och dess roll kan inte längre 
ses som självklar, menar Persson som skriver att de audiovisuella medierna har 
tagit över. Ända sen världskrigen kan man se en ökning i antalet läskampanjer à la 
World Book Day och frågan om varför man ska läsa skönlitteratur blir allt svårare 
att svara på (Persson 2012, s.15, 103).  

Inom den klassiska litteraturvetenskapen har det funnits en kritik av massmedierna 
som ger en dystopisk bild och intrycket av att kulturen kommer att förfalla. Här 
ses litteraturläsningen ofta som en motståndshandling där likhetstecken setts 
mellan skriften och utvecklandet av förnuftet (ibid., s.109, 142-43).  
Litteraturförespråkare sprider ofta en bild om att läsning nästan uteslutande är bra, 
och att läsandet kan bidra till att motverka  odemokratiska värderingar och stärka 
den personliga och kulturella identiteten. Att dessa termer sällan definieras, och 
därmed är upp till var och en att tolka, är problematiskt menar Persson (s.19-20). 
Rosenblatt, å andra sidan, anser att det finns många argument för läsning av 
skönlitteratur, och hon lyfter bland annat att den ger oss möjlighet att förstå 
människors olikheter, eller hur normer och värderingar är utformade. 
(Skön)litteraturen ger även läsaren insikter om hur man kan hantera olika 
situationer och problem menar Rosenblatt (s.19-21).  
 
I skolan behöver eleverna få tillgång till litteratur med olika sorters perspektiv, och 
sedan få möjlighet att diskutera dem. Genom att ta del av olika livsfilosofier som 
sedan bearbetas kan eleven få en större förståelse för hur människor förväntas bete 
sig i ett modernt samhälle anser Rosenblatt (ibid., s.211). Persson menar dock att 
skolan utgår i från en universalistisk retorik där man anser att svensk litteratur och 
kulturarv är tillgängligt för alla (s.27). Därför är det viktigt att det finns en 
diskussion om hur urvalet av litteratur i skolan och litteraturundervisningen ska 
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göras (ibid., s.98). Läraren bör välja litteratur som utmanar åsikter och värderingar 
(ibid., s.25), så att eleverna ges möjlighet att upptäcka att det finns olika sätt att 
tolka på, samt att vissa tolkningar är mer rimliga än andra (Rosenblatt., s.73).  

4.4 Fiktionstexter i religionsundervisningen 

Berättarkonsten och den religiösa undervisningen är tätt sammankopplade, och för 
att kunna föra en tradition vidare är det viktigt att berättelser används, vilket enligt 
Mary C. Boys, de bibliska texterna är exempel på (1988, s.85). David Gooderham 
skriver att det inte finns några större problem med att använda litteratur eller 
berättelser i religionsundervisningen då olika texter redan är centrala för många 
religiösa traditioner. Ofta har berättelser i form av myter och legender använts som 
ett komplement till teorin (Gooderham 1994, s.169). Texter är nödvändiga för 
förståelsen av religionerna (ibid., s.164). Ett problem är dock att det ofta är svårt 
att ta med sig litteraturen in i undervisningen i andra ämnen än modersmålsämnet 
(s.164). 

Susan Willhauck utgår ifrån den amerikanska barnpsykologen Bruno Bettelheims 
teorier om fantasier och ritual när hon försvarar användningen av berättelser i 
religionsundervisningen. Bettelheims teorier utgår i från att barn och unga behöver 
berättelser för att kunna hantera sina känslor, men också för att kunna utveckla sin 
moral, vilket enligt Willhauck är mycket relevant för religionsundervisningen. 
Framförallt kan berättelser i religionsundervisningen ge lärarna ett stöd utöver 
ordinär kunskapsförmedling (Willhauck, s.166, 168-69). Även om många 
skönlitterära texter för barn- och unga skiljer sig från vuxenlitteraturen, behandlar 
de ofta traditionellt material i kombination med ungas erfarenheter och skapar 
möjlighet för läsaren att ställa frågor. Det leder till något som Gooderham kallar 
deltagande och distansering (Participation och distanciation), vilket innebär 
läsarens simultana identifikation med och ifrågasättande av den lästa texten 
(Gooderham s.172). 

4.5 Religionsundervisningens innehåll  

Religionens betydelse för unga svenskars liv har minskat och bytts ut mot en stark 
betoning av självförtroende, det personliga valet och självförverkligande som 
viktiga för ett gott liv (Lövheim 2012, s.102). Trots detta anser gymnasieelever att 
kunskaper om religion är något de behöver för att kunna förstå sin omvärld, och 
möjligheten till diskussion och analys uppskattas. Skolan är den enda platsen där 
elever ges möjlighet att diskutera frågor som rör livsåskådning och religion utifrån 
relevanta teoretiska perspektiv. Det är därför viktigt, menar Anders Sjöborg, att 
religionsundervisningen ger eleverna möjlighet att utveckla förståelse för andra 
människor livsval och sätt att tänka. (2012, s.154-55). 
 
Livsfrågor och sekulära livsåskådningar har varit en del av religionsämnet sedan 
slutet av 60-talet, men en utredning från Skolinspektionen visar att dessa får 
väldigt litet utrymme, skriver Malin Löfstedt. Huvudfokus ligger på 
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faktaförmedling och världsreligionerna ur ett historiskt perspektiv, och det finns 
lite utrymme för elevernas livsfrågor (Löfstedt 2013, s.386). Lärare verkar även 
tycka att religionsämnet är svårt att undervisa i, och enligt Löfstedt kan det bero på 
att man saknar färdigheterna som behövs för att kunna diskutera etik och livsfrågor 
med eleverna (Löfstedt, s.392). 

5. Analys 

I analysen kommer materialet analyseras och undersökningens tre frågor försöka 
besvaras. Analysen är indelad i tre delar. De två första frågorna om fiktionstexter 
som resurs har bakats ihop till ett underkapitel (5.1), och frågan om en didaktisk 
konflikt ett eget (5.2). Analysen avslutas med det tredje kapitlet resultat (5.3).  

5.1 Fiktionstexter som resurs 

På vilket sätt och under vilka omständigheter kan användning av fiktionstexter 
vara en positiv resurs för identitetsformering i religionsämnet? 

Vilka hinder existerar för användning av fiktionstexter som resurs för 
identitetsformering i religionsämnet? 

Enligt Boys är berättelser i olika former centrala i (den konfessionella. min anm.) 
religionsundervisningen. Att kunna föra traditioner och värderingar vidare kräver 
en ritualisering av berättelser, som den man ser i den klassiska 
bibelundervisningen anser hon, dock är kopplingen mellan berättande och 
religionsundervisningen ett outforskat område (Boys 1988, s.85). Många som 
undervisar i religion har använt berättelser som en del av undervisningen utan att 
fundera kring varför och vilken betydelse det har för eleverna menar hon  
(ibid., s.96). Susan Willhauck anser att religionsundervisare ofta använder 
berättelser som behandlas som ”torr” historia där man har tagit bort övernaturliga 
element, vilket försvårar möjligheten för eleverna att använda fantasin och komma 
i kontakt med sig själva (s.171). Hon hänvisar till den amerikanska 
barnpsykologen Bruno Bettelheim som i sina teorier om fantasi och 
meningsskapande ansåg att barn och unga använder berättelser för att komma i 
kontakt med inre konflikter och för att hitta en mening med tillvaron (Willhauck, s.
166). Nussbaum är inne på samma spår och menar att berättelser har stor betydelse 
för vår utveckling och självförståelse. Berättelser har också syftet att utveckla den 
fantasi och inlevelseförmåga som behövs för att kunna fungera som medborgare i 
ett samhälle menar hon (Nussbaum, s.230, 236, 433). 

Även om Axelsons forskning handlar om film kan hans teorier om fiktionens 
förmåga att forma berättelserna om oss själva kopplas till det Willhauck och Boys 
skriver. Fiktionen kan, enligt Axelson, bidra till individers verklighetsförståelse 
och påverka etiska värderingar och föreställningar om tillvaron (Axelson 2014, s.
195, 2011 s. 34). Individer relaterar till verkligheten genom att ta på sig olika roller 
och populärkultur kan bidra till detta rolltagande skriver han (Axelson 2014, s.
135). Genom litteraturen kan individen hitta kontraster till de normer och 
värderingar som finns i den omedelbara uppväxtmiljön, anser Rosenblatt. Hon 
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menar också att individen, i mötet med litteraturen, ges möjlighet att sätta upp 
livsmål som kanske hade varit omöjliga annars (Rosenblatt., s.160). 

Christina Olin-Schellers doktorsavhandling från 2006 om gymnasieelevers 
textvärldar och identitetsskapande är en fallstudie där hon undersöker fyra olika 
gymnasiesklasser, två yrkesförberedande och två studieförberedande. Enligt Olin-
Scheller präglas undervisningen i de fyra klasserna av det som hon beskriver som 
literary transfer, nämligen en process där läsarens erfarenheter blir en del av och 
påverkar läsningen (Olin-Scheller 219). Rosenblatt anser att denna process är 
viktig då den sätter i gång en transaktion som skapar identifikationsmöjligheter för 
läsaren (Rosenblatt, s.46). Eleverna i de fyra klasserna arbetar kontinuerligt på sitt 
identifikationsprojekt både i och utanför klassrummet och mötet med böcker har 
stor betydelse för skapandet av deras sociala och kulturella jag. Genom 
identifikationen med texterna sätter eleverna ramar för vem och vilka de är (Olin-
Scheller, s.23) 

För de elever som Olin-Scheller intervjuat i sin fallstudie är det dock viktigt att det 
finns en närhet i berättandet; texten behöver innehålla någon form av känsla eller 
berättelse som eleven kan relatera till. Till exempel uppger tjejerna i studien att de 
helst läser berättelser som baseras på eller påminner om autentiska livsöden där 
kvinnor tar makten över sina egna liv, medan killarna helst läser fantasylitteratur 
där de kan identifiera sig med modiga hjältar. Identifikationen som skapas i och 
med läsningen av skönlitteratur är något som bidrar till elevernas identitetsprojekt, 
skriver Olin-Scheller (s.223). Att hämta in och internalisera berättelser som en del 
av identitetsformeringen är viktigt eftersom den mänskliga identiteten till stor del 
består av berättelser. Giddens ser detta som en del av hur det moderna samhället 
har påverkat människan (Giddens 45). Under moderniteten tvingas människor att 
konstruera sig själva i en reflexiv process, vilket ställer stora krav på reflexiv 
medvetenhet (Giddens, 67).  För att hålla berättelsen levande krävs det att 
individen ständigt integrerar den yttre världens händelser i självet (Giddens, s. 
68-69). Även Mc Adams visar på vikten av reflexiviteten, men enligt honom 
handlar barn- och ungdomsåren snarare om att ’samla in’ berättelser som senare 
internaliseras genom reflexiva processer och skapar en personlig myt som ger 
upphov till en stabil vuxen identitet (Mc Adams, s.91). 

2005 skrev Annette Årheim en avhandling baserad på en fallstudie om medier och 
identitet i gymnasieelevers mångkulturella vardag. Hon menar att ungdomars 
skönlitterära erfarenheter måste analyseras tillsammans med övriga medier för att 
det ska vara möjligt att förstå hur de utgör en arena för unga människors 
identitetsskapande (Årheim, s. 119). Den senmoderna komplexiteten handlar till 
stor del om att individen gör ett urval bland de medier som finns tillgängliga 
utifrån intressen i skapandet av den egna identiteten skriver Årheim (s.119). Detta, 
menar Giddens, är typiskt för moderniteten där allt förväntas kunna revideras och 
undersökas. För den vanliga människan är detta existentiellt bekymmersamt då 
ingenting längre känns säkert (Giddens., s.31). 

Årheim beskriver exempel på detta i avhandlingen där flera av ungdomarna 
tvingas omorganisera, eller skriva om sina bilder av sig själv i mötet med 
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litteraturen. Vid läsning av vissa skönlitterära verk tvingas eleverna att göra upp 
med sina föreställningar om sig själv som fördomsfria eller fördomsfulla och sin 
relation till det mångkulturella samhället (Årheim 127). Det är viktigt att elever för 
tillgång till litteratur som ger dem kunskaper om andra människors åsikter, 
livserfarenheter och livsval. På det sättet kan litteraturen skapa en ökad social 
känslighet och underlätta skapandet av relationer med andra människor. 
(Rosenblatt, s.148). 

David Gooderham anser att det inte finns några hinder för att använda litteratur i 
religionsundervisningen eftersom många religioner har starka texttraditioner. 
Skönlitterära texter för ungdomar har dock en annan status än urkunder och 
traditionella texter, och det är svårt att sprida skönlitteraturen till andra ämnen än 
modersmålsämnet (Gooderham s.164, 169). Boys förespråkar biografins roll i 
religionsundervisningen. Hon menar att den biografiska textens uppbyggnad och 
form kan spela en viktig roll i undervisningen och skapa identifikationsmöjligheter 
för e leverna (Boys, s .101) . När man använder skönl i t tera tur i 
religionsundervisningen kan man länka tradition med individuell erfarenhet genom 
att eleverna ges möjlighet till identifikation med berättelsens protagonist samtidigt 
som de kan ställa kritiska frågor relaterade till exempelvis moral (Gooderham, s.
170-172). I dagens religionsundervisning har dock skönlitteratur en underordnad 
ställning gentemot exempelvis urkunder menar Gooderham (ibid., s.164). 

Litteratur som berör skapar ett behov av att ta ställning till och diskutera etiska 
frågor. Det är av stor vikt att eleverna ges möjlighet att diskutera med 
klasskamraterna och läraren så att de förstår att litteratur kan ge upphov till tankar 
och omdömen som skiljer sig från deras egna (Rosenblatt, s.29, 73-75). Nussbaum 
menar att unga måste exponeras för berättelser som visar på olika sidor av hur det 
är att vara människa. Det är essentiellt, anser Nussbaum, att denna kunskap om 
och förmåga att sätta sig in i andras upplevelser, samt sig själv och sina emotioner 
inte försvinner. Unga personer måste få bekanta sig med olika mänskliga 
katastrofer, och vilka värdefulla saker som är sårbara för dessa. Genom det 
narrativa verket ges den unga insikten om en gemensam mänsklighet skriver hon 
(s.426, 428-429).  

Enligt Olin-Scheller söker elever sig ofta till fiktionstexter som skapar 
känslomässigt engagemang och identifikation på sin fritid, dock behöver skolan se 
till att det upprättas en distans mellan litteraturen och läsarnas liv för att öka 
förståelsen för texten (s.219, 222). Läsningen i undervisningssammanhang kan 
likväl spela roll i elevernas identitetsskapande. Eleverna i Olin-Schellers 
avhandling beskriver bland annat hur skönlitteraturen de har läst i skolan har 
utmanat deras bilder om sig själva, eller gett dem större förståelse för andra 
människors situation (s.225-226). 

Samtidigt visar Olin-Scheller att litteraturundervisningen ofta innebär kollisioner 
mellan olika litterära repertoarer. I synnerhet  finns det skillnader mellan eleverna 
och lärarnas föreställningar om vad läsning är och vad som ska läsas. Vissa texter 
som lärarna lyfter fram som betydelsefulla ses av eleverna som meningslösa och 
vica versa och Olin-Scheller menar att det handlar om okunskap från lärarnas sida. 
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Samtidigt kan man fråga sig om litteraturundervisningen finns till för att skapa 
känslomässigt engagemang hos eleverna eller om undervisningen i skolan ska 
handla om annat  (s.213-14). Att läraren skulle behöva använda sin fritid för att 
sätta sig in i och förstå de texter som eleverna läser på fritiden är orimligt med 
tanke på den redan ansträngda yrkesrollen menar Annette Årheim (s.122). 

Frågan om vilket material som ska användas och vad det ska användas till är 
frågor som Magnus Persson menar är viktiga att lärare tar ställning till. Han tycker 
att en stor del av den litteraturundervisning som bedrivs gör det utifrån idén om 
vilken litteratur som är ”bra nog”. Den litteratur som exempelvis används i skolan 
ska helst vara högkulturell och etablerad, och det finns lite eller ingen plats för 
popkulturell eller samhällskritisk litteratur (Persson, s.27-28).  Det råder dock 
ingen enighet om vilken litteratur som är bra nog och Persson skriver att det inte 
finns någon kanon, det vill säga en lista på böcker som alla ska läsa, i den svenska 
skolan. Därmed blir det svårt att ta ställning till vilken litteratur som är bra och 
vilka värden som ska förmedlas genom läsningen av dessa (ibid., s.89, 98-99). 

Persson anser att läsning och studerande av skönlitteratur inte längre kan ses som 
självklart. Om så hade varit fallet hade vi inte behövt omfattande kampanjer såsom 
World Book Day eller svenska läsrörelsen för att få folk att läsa. Det hade inte 
heller varit nödvändigt med den stora mängden litteratur skrivna i försvar av 
läsningen. Litteraturvetenskapens expansion efter världskrigen hänger ihop med 
litteraturens försvagade roll i det moderna samhället (Persson s.15).  När de 
audivisuella medierna, radio och rörlig bild, växte fram under början av 1900-talet  
förlorade litteraturen sitt fiktionsmonopol. Svaret på frågan om varför vi ska läsa 
skönlitteratur har blivit allt svårare att svara på (Persson, s.103). Samtidigt, skriver 
Årheim har det utökade medieutbudet gett individen fler vägar till narrativ fantasi. 
Litteratur är inte det enda mediet som har förmågan att stärka elevernas empatiska 
förmåga eller kunskaper om världen (Årheim, s.118). 
 
5.2 En didaktisk konflikt? 

Kan det finnas en didaktisk konflikt mellan förmedling av kunskapsstoff och 
utvecklandet av en personlig livssyn i religionsämnet? 

I antologin Religion som resurs som består av ett antal enkätundersökningar och 
gruppintervjuer har man försökt ta reda på ungdomars relation till religion och 
livsåskådningar. Utifrån en undersökning som Ungdomsstyrelsen (numera 
Myndigheten för ungdoms- och civilsamhällesfrågor min anm.) kunde man se att 
endast 3% av de tillfrågade ungdomarna tyckte att en religiös tro gav livet mening. 
Det var på så sätt relevant att fråga sig om religion överhuvudtaget är en resurs för 
ungdomar i Sverige (Lövheim 2012, s. 77-78). För en stor del av de ungdomar 
som deltog i Mia Lövheims undersökning spelar religion en liten roll, och att 
andliga aspekter i princip inte har någon betydelse för ungdomarnas bild av ett 
meningsfullt liv. Det individuella och subjektiva betonas, på samma gång anser 
många ungdomar att relationer med vänner och familj är viktiga för att leva goda 
liv. Det kan jämföras med att deltagande i organiserade religiösa aktiviteter 
sjunker, trots att många tror på en övernaturlig kraft och/eller deltar i livsriter. För 
att förstå detta sätt att relatera till religion och livsåskådning måste man också 
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förstå att ungdomar påverkas av sina sociala och kulturella sammanhang menar 
Lövheim (ibid., s.102-105). 

I Anders Sjöborgs undersökning från samma antologi svarade 86,6 % av 
ungdomarna att de kommer i kontakt med frågor som rör religion och tro någon 
gång var sjätte månad. TV, vänner och skola är de platser där de oftast kommer i 
kontakt med religiösa frågor, medan religiösa sammanhang hamnar långt ned på 
listan (Sjöborg 2012, s.113). Trots detta tycker många elever att kunskaper om 
religion är viktigt i dagens samhälle, och många tycker om gymnasieämnets 
utformning (ibid., s.154). Det är viktigt att fundera över skolans praktiskt taget 
unika roll i ungdomarnas möte med religion och tro. För många icke-religiösa är 
skolan den näst vanligaste källan till religion och livsåskådning (ibid., s.127).  

Kerstin von Brömssen har byggt vidare på dessa undersökningar och frågar sig hur 
elever möter religion i skolan. De elever som intervjuas i undersökningen är 
kritiska till det religionsämne de mötte i grundskolan och som de såg som torrt och 
tråkigt. Framförallt kritiserar de den faktaspäckade undervisningen, och skulle 
hellre vilja se mer anknytning till vardagen samt möjligheter till analys och 
reflektion (von Brömssen 2012, s.152).  

Enligt Maria Olson är fokuset i Gy11framförallt att elever ska bilda sig och mindre 
fokus har lagts på delen där eleverna ska få möjlighet att bygga sig själva, att bilda 
sig (Olson 2013, s.65). Det blir tydligt när man läser ämnesplanen där livsfrågor 
och livsåskådningar numera ska ses som både samhälleliga och individuella 
fenomen menar Malin Löfstedt (2013, s.383). Enligt en utredning från 
Skolinspektionen som Löfstedt hänvisar till ligger religionsundervisningens fokus 
på den historiska dimensionen trots att livsfrågor har varit en del av ämnesplanen 
sen slutet av 1960-talet (ibid., s.386). Det är inte ovanligt att låta andra ämnen ta 
över etik och livsfrågor-delen av religionsämnet och att det tyvärr har gjorts utan 
tydliga måldokument eller utbildad personal. Löfstedt lyfter därför vikten av att 
livsfrågor och etik behandlas inom religionsämnet där kompetensen finns (s.390). 

Ett problem som religionslärare har är att skapa balans mellan elevernas egna 
frågor om religion och livsfrågor och de mål som finns i styrdokumentet menar 
Olson (s.51). Religionslärarens roll är att dels förmedla kunskaper i ämnet, dels att 
göra ämnet tillgängligt så att eleverna kan erövra särskilda sätt att förhålla sig till 
världen. Religionsämnet har med andra ord två sidor - en subjektiv och en objektiv 
(ibid., s.53-54). Utmaningen ligger i att ge eleverna verktygen att både bilda sig 
och att bilda sig som medborgare i det samhället de vistas i (ibid., s.65). 

Löfstedt lyfter att det finns ett antal hinder för religions- och 
livsåskådningsundervisningen. Många av dessa rör framförallt lärarens inställning, 
exempelvis verkar en del känna sig osäkra på ämnet och anser att livsfrågorna är 
svåra att ta upp. Ämnena historia och geografi anses lättare att undervisa i och 
Löfstedt undrar om det handlar om att ämnet i större utsträckning än de andra är 
kopplade till personliga uppfattningar och värderingar. I dagens heterogena 
klassrum kan vissa ämnen vara kontroversiella, eller för känsliga att hantera, och 
många uppger att de inte har verktygen som behövs för att hantera de 
konfliktsituationer som eventuellt dyker upp. Ett annat hinder som lyfts fram är 
svårigheten i att betygsätta undervisning där det inte finns några egentliga rätta 
svar (Löfstedt, s.391-92) 
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För att kunna förstå andra är det viktigt med självförståelse, vilket självklart även 
gäller i klassrummet anser Löfstedt. Hon menar att en duktig religionslärare måste 
vara trygg i det hen pratar om och ha stor självkännedom. Det är viktigt att kunna 
förmedla religions- och livsåskådningskunskaper på ett bra sätt (Löfstedt, s.395). 
En livsåskådningsundervisning som ska beröra elever måste förankras i deras 
sociala sammanhang (ibid., s.396). I Judith Everingtons studie ser man att lärare 
från minoritetsbakgrunder som delar med sig av sina erfarenheter av religion och 
livsåskådning kan ha positiva effekter. Dels kan elever med samma 
minoritetsbakgrund hitta ett identifikationsobjekt och dels kan majoritetselever få 
möjlighet att arbeta med eventuella fördomar (Everington, s.167). Det är 
essentiellt, menar Löfstedt, att undervisningen måste förankras i elevernas kontext 
för att den ska nå och beröra eleverna (Löfstedt, s.369). Det var viktigt för 
deltagarna i Everingtons att dela med sig av sina erfarenheter och livsberättelser 
för att skapa trygghet i klassrummet (Everington 2014, s.167). 

Religionsundervisningen bör fokusera på representation, tolkning och reflexivitet 
menar Paul Vermeer. Det innebär bland annat att eleverna lär sig om olika religiösa 
traditioner både inom och mellan olika religioner. I undervisningen bör man därför 
läsa och jämföra olika personliga berättelser som eleverna kan identifiera sig med. 
Senare bör eleverna få tolka texterna och jämföra den med texter om religionen. 
Då skapas en förståelse för skillnaderna som finns inom det enskilda trossystemet 
och eleverna påbörjar en reflexiv process där de omprövar sina egna liv utifrån det 
de har läst. Genom att konfronteras med andras sätt att leva tvingas eleverna 
fundera kring sina egna kulturella begränsningar och hitta nya sätt att tänka kring 
livet och dess mening anser Vermeer (s.111-112)  

5.3 Resultat 

På vilket sätt och under vilka omständigheter kan användning av 
fiktionstexter vara en positiv resurs för identitetsformering i religionsämnet? 

Utifrån det material som har analyserats är det svårt att ge ett definitivt svar på 
frågeställningen om hur och när användningar av fiktionstexter kan vara en positiv 
resurs för identitetsformering i religionsämnet. Det handlar till stor grad om att den 
tidigare forskningen om temat är liten och att det i en icke-konfessionell kontext är 
ett nästintill outforskat ämne. Det blir dock tydligt att fiktionstexter kan ha stor 
betydelse för emotionellt meningsskapande och känslomässigt engagemang, vilket 
bland annat Nussbaum, Rosenblatt och Willhauck pekar på. En möjlig slutsats är 
att fiktionstexter kan vara en positiv resurs för identitetsformering vid de tillfällen 
där livsfrågor diskuteras eller tas upp, men att det kan användas för känslomässigt 
engagemang i alla sammanhang om läraren har en välgjord planering. Den 
identifikation som fiktionstexter kan ge upphav till med i kombination med 
klassrumsdiskussion skapar en reflexiv process som bidrar till elevens 
identitetsformering.  

Vilka hinder existerar för användning av fiktionstexter som resurs för 
identitetsformering i religionsämnet? 

Till denna fråga finns det inte heller något självklart svar, eftersom området är så 
outforskat. Däremot verkar det finnas hinder som har blivit synliga genom 
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analysen av den litteraturdidaktiska litteraturen. Exempelvis kan frågan om urval 
skapa ett problem om syftet med användning av fiktionstext är att vara en resurs 
för identitetsformering. Det kan ses som ett nästintill omöjligt uppdrag att hitta 
passande litteratur som bidrar till det syftet. 

Kan det finnas en didaktisk konflikt mellan förmedling av kunskapsstoff och 
utvecklandet av en personlig livssyn i religionsämnet? 

Det verkar finnas en didaktisk konflikt här. Dels för att religionsämnet i en annan 
grad än tidigare fokuserar på faktakunskaper istället för livsfrågor. Elever och 
lärare verkar ha olika idéer om vad de vill ha ut av ämnet. De lärare som 
diskuteras i undersökningen fokuserar på förmedling av kunskaper i ämnet och 
många verkar tycka att frågorna är svåra att röra vid. Dels för att det är svårt att 
bedöma någon livsåskådning eller tankar om livet, dels för att diskussionerna kring 
dessa kan bli svårhanterliga då konflikter kring olika uppfattningar kan uppstå. 

6. Diskussion 

6.1 Resultatdiskussion 

6.1.1 Fiktionstexter som resurs 

Religionskunskapsämnet är tacksamt på det sätt att religioner ofta är väldigt 
textrika. Det finns ofta ett stort utbud av urkunder i form av heliga texter som kan 
analyseras och diskuteras i undervisningen. Boys menar exempelvis att berättelser 
och texter är såpass centrala i konfessionell religionsundervisning att de kan ses 
som sammanlänkade med själva undervisningen. Willhauck konstaterar att 
religionslärare använder sig av berättelser i undervisningen men att det görs på fel 
sätt, vilket leder till att eleverna går miste om möjlighet att använda fantasin och 
komma i kontakt med sig själv. I stället för att berättelserna innehåller de 
övernaturliga element som ofta finns med i exempelvis urkunder så berättas de 
som om de vore ”vanlig” historia. Det är essentiellt att unga får tillgång till 
berättelser eftersom deras syfte är att utveckla fantasi och inlevelseförmåga, samt 
att stärka identitetsutvecklingen. Nussbaum menar att dessa egenskaper är 
nödvändiga för att kunna fungera som medborgare i ett samhälle. Unga bör 
dessutom exponeras för berättelser där människor utsätts för olika katastrofer för 
att ges insikt om en gemensam mänsklighet, menar hon. 

Många forskare verkar alltså vara överens om vikten av berättelser, men få ger 
exempel på vilka som bör användas i undervisningen. Eftersom både Boys och 
Willhauck är skrivna utifrån konfessionella kontexter kan man nog utgå ifrån att de 
berättelser som menas är bibliska berättelser eller biografier skrivna av kristna 
personligheter. I en traditionell, konfessionell kontext kan man anta att dessa texter 
kan användas för att stärka fantasi och inlevelseförmåga hos unga, men det är 
osäkert om dessa skulle fungera i den sekulariserade svenska kontexten. Inte 
nödvändigtvis för att Bibeln (eller andra heliga texter) inte kan bidra till 
fantasiutveckling och inlevelseförmåga, eller rent utav identitetsskapande, hos 
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icke-religiösa ungdomar utan snarare för att tröskeln för vilka berättelser som 
fyller sin funktion antagligen ser annorlunda ut. I synnerhet om man ser till 
resultaten i undersökningarna gjorda av Lövheim et al, där majoriteten av unga 
människor inte ser religionen som en resurs. Jag är tveksam till att religiösa texter 
med syftet att ”stärka individen” skulle godtas lika lätt som att läsa texten med 
syftet att tolka den ur ett historiskt perspektiv. 

Gooderham anser att man utan större problem kan använda skönlitteratur i 
religionsundervisningen, och genom den ge eleverna möjlighet att identifiera sig 
med berättelsens protagonist. Det är enligt Axelson ett uttryck för den sociologiska 
teorin om rolltagande som bland annat populärkultur kan bidra till. För eleverna är 
det därför viktigt att den litteratur de läser har en känsla eller handling som de kan 
relatera till. Olin-Scheller berättar exempelvis att den identifikation som skapas 
när man läser skönlitteratur är något som eleverna använder i sina 
identitetsprojekt. Läsningen av skönlitteratur kan enligt Årheim också tvinga 
eleverna att omorganisera eller skriva om bilderna av sig själv och, precis som 
Nussbaum, anser även Rosenblatt att detta är viktigt för att eleverna ska kunna ha 
en fungerande relation med sig själv och andra. Genom litteraturen ges läsaren 
möjlighet att sätta upp mål för sig själv och sitt liv, vilket vore otänkbara annars. 
Det verkar med andra ord som att skönlitteratur kan bidra till den reflexiva process 
som både Mc Adams och Giddens verkar anse vara viktig för identitetsskapande. 

De elever som finns med i Olin-Schellers undersökning söker sig ofta till 
fiktionstexter som skapar identifikationsmöjligheter på sin fritid. En fråga som 
dyker upp är huruvida skolan också ska bidra till detta. En motståndare till att 
använda skönlitteratur för att skapa mening och identifikation i skolan skulle 
kanske säga att det är viktigt att skilja mellan skola och fritid. Samtidigt kan man 
tänka sig att skolan är ett av få sammanhang där unga i dag får möjlighet att läsa 
och diskutera litteratur tillsammans med andra. Utifrån ovanstående skulle man 
kunna dra slutsatsen att det är i en kombination av diskussion och identifikation 
som det reflexiva identitetsskapandet påbörjas.  

Ett problem med att använda skönlitteratur är att både eleverna och läraren sitter 
på olika litterära repertoarer. Det är antagligen större sannolikhet för detta om 
ålderskillnaden mellan elevgruppen och läraren är mycket stor, eller om det finns 
stora kulturella skillnader inom gruppen. Olin-Scheller menar att vissa texter som 
anses vara viktiga av lärare ses som meningslösa av elever och visa versa. Det kan 
dels handla om okunskap hos lärare, att man inte är insatt i den skönlitteratur eller 
populärkultur som är viktig för eleverna. Detta går det självklart att ha olika åsikter 
om, men det är kanske inte rimligt att läraren ska behöva lägga sin lediga tid på att 
sätta sig in i de texter som eleverna läser på fritiden. Kanske skulle detta kunna 
vara ett alternativ till fortbildning för de lärare som vill arbeta med skönlitteratur 
utanför svensk- eller engelskämnet? Om man vill använda skönlitteratur behöver 
ett urval göras. Persson menar att det är något av det viktigaste lärare gör, men att 
det också att det på många sätt är problematiskt. Att göra ett urval är svårt redan i 
de ämnen där skönlitteraturen är en naturlig del, vilket antagligen betyder att det är 
betydligt svårare i ett ämne som religionskunskap.  
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Läsningen och arbetet med skönlitteratur är hårt förknippat med 
modersmålsämnet. I Sverige även med engelska och andra språkämnen. Det 
innebär att det med stor sannolikhet finns ett visst motstånd mot att sprida 
användningen till andra ämnen. Även om fiktion kan bidra till positiva effekter på 
elevernas världssyn, förståelse för etik och identitetsformering verkar det inte vara 
en naturlig del av religionskunskapsundervisningen i Sverige. Det är slutsatser jag 
drar utifrån den forskningen jag hittade under mina sökningar. Självklart kan det 
handla om att det inte har gjorts någon forskning på området eller att jag har 
förbisett något i mina sökningar (se mer under metoddiskussion). 

6.1.2 Didaktisk konflikt 

Det är tydligt att religionskunskap är ett ämne som har två ganska olika syften. 
Dels ska ämnet bidra till att ge eleverna kunskaper om olika religioner och 
livsåskådningar, och dels ska eleverna själva få utveckla och resonera kring sina 
egna frågor och tankar. För många elever är religionskunskap också den enda 
möjligheten de har att komma i kontakt med frågor som rör religion, eller att 
diskutera livsfrågor som är viktiga för dem. Enligt Sjöborgs undersökning finns 
skola på plats tre över vilka sammanhang eleverna möter religion och livsfrågor i 
sin vardag. I en individualiserad värld där organiserad religion inte längre har 
samma status som tidigare behövs sådana sammanhang. Många av ungdomarna i 
Sjöborg och von Brömssens undersökningar tycker dessutom om gymnasieskolans 
religionsundervisning. 

För eleverna verkar det vara viktigt att man får möjlighet att diskutera dessa frågor 
i skolan. Det sätter ett press på lärare som enligt Löfstedt verkar tycka det är svårt 
att arbeta med livsfrågor. Det ser ut att finnas en otrygghet i hur man ska hantera 
frågorna och lösa eventuella konflikter som dyker upp, och det finns också en oro 
för att dessa diskussioner och frågor kan vara svåra att bedöma. Det stämmer nog 
till viss del. I dagens heterogena klassrum kommer det finnas elever som tycker 
olika och som inte alltid kommer hålla med varken varandra eller läraren. Löfstedt 
menar att det är viktigt med självförståelse för att kunna sätta sig in i andras 
situation. Det kan tolkas som att hon menar att lärare som vill undervisa i religion 
bör ha goda kunskaper om sig själv och sina värderingar för att kunna undervisa i 
livsfrågor på ett bra sätt. De studenter som deltog i Everingtons studie delade med 
sig av sina värderingar och livserfarenheter i klassrummet för att skapa trygghet 
och identifikation. Det är essentiellt menar Löfstedt, att undervisningen formuleras 
i utifrån elevernas kontext(er) och att identifikationsobjekt hittas för att kunna 
skapa en trygghet. 

För Maria Olson är det tydligt att ämnesplanen för religionskunskap i GY 11 har 
ett tydligt bildningsfokus i den mening att eleverna ska erövra vissa 
faktakunskaper. Den identitetsskapande delen har blivit mindre menar hon. 
Löfstedt skriver att det blir tydligt genom att livsfrågor och livsåskådningar 
numera ska ses som både samhälleliga och individuella fenomen, vilket innebär en 
teoretisk ingång till frågorna. Man kan ställa sig frågan om varför religionsämnet i 
gymnasieskolan fokuserar på teori och fakta i den grad det gör. Det borde vara 
möjligt att utgå ifrån att elever som kommer till gymnasiet efter högstadiet har de 
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grundläggande kunskaper i religionskunskap så att man inte behöver lägga ned 
särskilt mycket tid på det. Det blir tydligt när man läser kursplanen för 
religionskunskap i grundskolan, där det står att undervisningen ska ge eleverna 
kunskap om centrala tankar och urkunder inom de olika världsreligionerna (Lgr 11 
2011). Att fakta och teori har så stort fokus i Gy11 är något som eleverna i von 
Brömssens undersökning är kritiska till och de menar att det gör ämnet tråkigt. 
Huruvida elever tycker något är tråkigt är kanske inte det första man ska rätta sig 
efter, men det kan kanske ge en liten indikator på hur man bör lägga upp 
undervisningen. 

Enligt Vermeer går det att jobba med både fakta och identifikation i 
religionsundervisningen. Han menar att man genom berättelser från olika 
traditioner kan ge eleverna faktakunskaper om en pluralistisk livsåskådningsvärld 
samt en möjlighet att ompröva sina egna liv utifrån det de har läst.  
På det sättet skulle man kunna kombinera både faktakunskaper och livsfrågor i 
undervisningen utan att den ena skulle ta för mycket plats. 

 
6.3 Metoddiskussion 

I arbetet med undersökningen har arbetsgången för den systematiska 
litteraturstudien följts så långt det har varit möjligt. Material har samlats in, 
sorterats och kvalitetssäkrats, och sökningarna i olika databaser har tydligt 
redovisats. Sedan har materialet analyserats och diskuterats utifrån ett för ämnet 
relevant teoretiskt ramverk och utifrån detta har slutsatser dragits. 

Om man ser till uppsatsens reliabilitet så är det stor chans att någon annan skulle 
komma fram till liknande resultat om man kopierade metoden. Det beror 
antagligen på att forskningsunderlaget inom området är litet och att det i nuläget 
inte finns den variation i erfarenheter och åsikter som skulle behövas för att kunna 
vara säker på att få fram ett tillfredsställande resultat. Att området är relativt 
outforskat, med undantag från några enstaka fallstudier och forskningsartiklar 
gjorda i konfessionella sammanhang, gör att det finns anledning att ifrågasätta 
undersökningens validitet. Målet har varit att försöka utföra en kvalificerad 
undersökning ändå utifrån de förutsättningarna som har funnits. 

6.4 Fortsatt forskning 

Utifrån det som undersökningens resultat visar kan man tänka sig att det finns flera 
olika tillvägagångssätt för framtida forskare inom ämnet. Som nämnt tidigare är 
ämnet relativt outforskat, vilket betyder att man har stor frihet att hitta 
infallsvinklar som känns aktuella.  

En möjlighet vore att bygga vidare på den här undersökningen genom att göra en 
enkät eller intervjustudie med lärare som använder sig av skönlitteratur/
fiktionstexter i religionsundervisningen. I den skulle man kunna undersöka vilken 
litteratur som används, hur den används och varför. Med andra ord ta utgångspunkt 
i lärarnas praxis och utifrån dem försöka svara på de klassiska didaktiska frågorna. 
Även om det i nuläget inte finns någon relevant forskning i ämnet, så är det inte 
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omöjligt att fler religionslärare använder sig av fiktionstexter i just det syfte som 
denna undersökning avser. 

Det vore också intressant att undersöka hur man kan få religionslärare att känna 
sig trygga med de svåra frågorna. Det blir tydligt i denna undersökning att 
eleverna gärna vill få möjlighet att diskutera, analysera och berätta om egna tankar 
och upplevelser, men att många lärare verkar ha uppleva detta som svårt eller 
problematiskt. Det skulle vara möjligt att undersöka på vilket sätt man kan göra 
lärare trygga och mindre rädda för att ta de diskussioner som kan dyka upp.  

En tredje möjlighet är att undersöka hur elever själv tänker kring fiktionstexter 
som resurser för identitetsformering. Här skulle ett resultat kunna vara att man får 
en tydlig översikt över vad gymnasieelever läser och vilka sorters berättelser eller 
karaktärer som har format dem. Kanske skulle det kunna ses som en guide till 
lärare som vill arbeta med fiktionstexter för att hjälpa elever med 
identitetsprojektet. 
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