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Abstract 
 

Föreliggande litteraturstudie har som syfte att lyfta fram forskning kring muntlig undervisning 

som avser att eleverna får möjlighet att lära av varandra genom berättelser inom 

religionsämnet. Ämnet blir aktuellt då dagens skolor består till större delen av mångkulturella 

klassrum. I föreliggande studie har det sociokulturella perspektivet antagits.  

Med hjälp av sju tidigare forskningsundersökningar har föreliggande studie analyserat 

möjligheten att utforma religionsundervisningen så att lärandet sker genom att lyssna och 

berätta, hur en sådan undervisning utformas samt vilka fördelar som finns med detta. 

Resultatet visar på goda möjligheter att det går att utforma undervisningen med hjälp av 

berättelsen. Elevernas reflektioner kring undervisningsmetoden var positiva och möjligheterna 

som berättelsen skapar lades fram, bland annat att det ger en djupare förståelse och kunskap. 

Resultatet visar också på utformandets olika sätt, där man kan se på den muntliga 

presentationen ur tre olika vinklar. Även hur läraren bör uppträda utifrån elevernas perspektiv 

när en berättelse framförs lyftes fram och visade att läraren ska vara stödjande, ge uppmuntran 

och handledning. Inte avbryta och eller enbart framför negativ kritik. Hjälpmedel sågs som 

något positivt som både stärkte presentationen och ökade lärandet.   
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1 Inledning 
 

Att få lyssna på en berättelse kan vara spännande och väcka nyfikenhet. Berättelsen kan föra 

vidare kunskap eller så ett frö till nya upptäckter. Att i skolundervisningen applicera 

berättelser av olika slag anser vi är en god kunskapskälla.  

 

Idén till denna litteraturstudie föddes då vi själva under tidigare VFU-perioder närmade oss 

ett liknande undervisningssätt i religionsämnet. Eleverna kom från olika bakgrunder och 

kulturer med olika synsätt, vilka de mer än gärna ville förmedla vidare till oss andra. Eleverna 

fick berätta om sin konfirmation när kristendomen belystes, sin tro på det övernaturliga som 

blev aktuellt på grund av ett program som visades på tv, olika sätt att se på etiska 

frågeställningar så som att stjäla eller ljuga, eller om vissa utmärkande högtider när islam 

undervisades. Intrycket var att eleverna blev mer engagerade i undervisningen och tyckte att 

det var roligt och lärorikt att få lyssna på en kamrat, i jämförelse med att läsa om det i 

skolböckerna eller lyssna på oss som lärare. De sistnämnda undervisningsmetoderna ska 

absolut inte uteslutas, utan vi upptäckte att det var passande med en kombination av alla tre 

sätten. I föreliggande studie önskas att se närmre på möjligheterna att applicera en 

undervisningen baserad på berättelsen samt hur detta i sådant fall skulle kunna utformas. 

Under tidigare VFU-perioder har upplevelsen också varit att vissa elever gärna undviker att 

göra skrivuppgifter på grund av svårigheter i att uttrycka kunskap skriftligt. Detta har medfört 

att dessa elever istället väljer att störa andra elever för att förtränga sitt hinder eller helt enkelt 

inte genomföra uppgiften.  

 

Härenstam (2000) menar att undervisningen i exempelvis kristendomskap inte bara är till för 

att informera om den kristna tron, utan även visa eleverna hur de bör tro och leva som kristna. 

Men när samhället blir mer och mer multikulturellt och religionsundervisningen måste ta 

hänsyn till att en stor del av befolkningen tillhör andra religioner, vad händer då?  

Många klassrum idag är mångkulturella vilket vi som lärare bör nyttja genom att elevernas 

kunskaper och berättelser får föras vidare. Elisabeth Elmeroth & Johan Hägge (2009) 

förklarar att det är först när vi ser olikheter som möjligheter som framsteg kan göras. Vi måste 

därför dra nytt av olikheterna i klassrummet och främja allas lärande. I skolans styrdokument 

Lpo 94, Lpf 94, Lpfö 98 och Lgr 2011 (Utbildningsdepartementet, 1994, 1998, 2011) 

framkommer det att läraren ska utgå från den enskilda elevens behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande. Det handlar inte om att peka ut, utan att respektera olikheter och 

låta de som vill bli hörda. Läroplanen uppmuntrar studier som bidrar till att eleven formar en 

personlig uppfattning, en förståelse samt tolerans för andra. Härenstam (2000) menar att 

religionskunskapen i första hand är informativ, men livsfrågepedagogiken tar upp svar på 

livets frågor vilket också öppnar upp möjligheten att lära av religionerna, inte bara om dem. 

 

Liu, Chen, Shih, Huang & Liu (2010) menar att muntiga berättelser har blivit en innovativ 

väg för att öka inlärningen. Berättaren måste organisera, kommunicera, värdera och 

transformera verkliga erfarenheter med egen röst. Dessa berättelser förvandlar deras 

observationer och kunskap till uttryck, formar deras erfarenheter och fortsätter att skapa 

mening för dem själva. Genom muntliga berättelser uppnår elever bättre förståelse av 

befintligt kunskap. Detta på grund av att eleverna måste delta mer aktivt i att tolka 

erfarenheten i jämförelse med uppgifter där eleverna memorera kunskap.  Genom olika 

redskap, så som power point i klassrummet, kan berättelsen bli mer kreativ och lekfull vilket 

leder till att elever vill dela med sig av sin kunskap.  
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1.1 Syfte 

 

Med ovanstående argumentation som utgångspunkt avser denna litteraturstudie att lyfta fram 

forskning kring muntliga undervisningssätt där eleverna får möjlighet att lära av varandra 

genom att ta del av muntliga berättelser inom religionsämnet. Föreliggande studie avser att 

försöka se hur en sådan undervisning kan bedrivas samt vilka fördelar som finns. Fokus 

inriktas mot dagens mångkulturella klassrum och förståelsen grundas i det sociokulturella 

perspektivet.   

   

 

Studien utgår från följande frågeställningar:         

 

 Går det att utforma undervisningen så att vi lära av varandra genom 

berättelsen?  

 Vilka för- och nackdelar finns det med en sådan arbetsmetod?  

 Hur kan religionsundervisningen genomföras så att lärandet sker genom att 

lyssna och berätta?  

 

1.2 Perspektiv 

 

Nedan förklaras det sociokulturella perspektivet som har valts att anta i litteraturstudien. 

 

Roger Säljö (2000) menar att utgångspunkten i det sociokulturella perspektivet på utveckling 

och lärande handlar om att människor handlar inom ramen för praktiska och kulturella 

sammanhang samtidigt som det ska föras ett direkt eller indirekt samspel med andra.  

Björn Nilsson (2005) förklarar att genom ett samspel med andra, barn som vuxen, sker den 

sociala och personliga utvecklingen. Vi blir människor först när vi ingår i sociala relationer 

och blir en del av den sociala världen. Vi behöver alltså först förstå det som ligger i olika 

relationer och roller samt händelser och den symboliska innebörden som dessa rymmer.   

Enligt Karsten Hundeide (2006) betonar det sociokulturella perspektivet vikten av att barn 

föds in i en social värld, att barnet ses som en social varelse som lär genom viktiga andra i sin 

omgivning samt att människan är meningssökande och tolkande. Med det sociokulturella 

perspektivet som utgångspunkt i skolvärlden, ska kommunikation ses som en dialog mellan 

lärare och elever samt mellan elever och elever. Det är i samspel med andra som vi lär och när 

vi lär oss utvecklas vi också som individer. Ingegärd Sandström Madsén (2007)  påpekar även 

att genom kommunikation med andra så bygger vi upp vårt personliga nät. Hon anser att vårt 

behov av att kommunicera med andra människor är motorn i vår utveckling. 

 

Säljö (2000) talar om att genom att låta människor delta i praktiska och kommunikativa 

samspel lär sig människor av varandra. Han menar även att de sätt att resonera och tolka 

verkligheten som vi möter i interaktioner med varandrar kommer kunna användas senare som 

resurser för att förstå och kommunicera i framtida situationer. Säljö (a.a.) talar också om att 

det viktiga är att kulturella föreställningar och redskap förs vidare genom kommunikation och 

kommunikation är länken mellan kulturen och människors tänkande. Därför är det viktigt att 

vi värdesätter kommunikationen i klassrummet. Borgunn Ytterhus (2003) påpekar även att 

språket inte enbart handlar om att eleven ska kunna uttala ord korrekt utan också om att 

eleven ska ha förståelse för innebörden av begreppet vilket har en betydelse i samspel med 

andra. Man måste med andra ord förstå varandra för att kunna ta del av varandras berättelser i 
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ett mångkulturellt klassrum. I ett sociokulturellt perspektiv lär läraren känna eleven samt 

utgår från dennes sociokulturella landskap (erfarenheter från hem, skola och samhälle) vid 

förmedlingen av kunskap (Säljö, 2000).  

 

Monica H. Sträng (2005) refererar till SOU 1992:94: 1997:21 som anser att förr var kunskap i 

skolan något som läraren i första hand förmedlade, medan kunskap idag är starkt förknippat 

med lärande och knyts samman med eleven och dess kognitiva processer. Hon talar även om 

att lärarens viktigaste uppgift är att möta eleverna och att kunna ställa frågor på elevernas 

villkor som då är kopplade till deras egna kulturella tillhörigheter. Enligt Sträng (a.a.) är den 

professionella läraren den som tar ansvar för att främja elevens lärande och kommunikation 

genom att välja ett arbetssätt som är stimulerande och ger interaktionen mellan elev/elev och 

lärare/elev i klassrummet. 
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2 Bakgrund 
 

Bakgrundsavsnittet är uppdelat i 6 rubriker som alla bidrar till en djupare förståelse för 

studien. Det är av vikt att presentera olika förhållningssätt till skolundervisningen samt varför 

och hur alternativa undervisningssätt kan appliceras.  

 

2.1 Vad ska stå i centrum, kursen eller eleven? 

 

Carl Olivestam, författar till Religionsdidaktik (2006), menar att dagens religionslärare står 

inför en svår uppgift då religionskunskap blir bredare i sitt innehåll samtidigt som 

undervisningstiden minskar. Lärare får prioritera bland innehållet, vilket för vissa kan kännas 

som en orimlig uppgift. Olivestam (a.a.) presenterar tre förhållningssätt som är aktuella att 

belysa och som bygger på relationsskapande. Det första förhållningssättet, jag-det-relationen, 

pekar på när läraren uppfattar undervisningsinnehållet i kursen som ett antal objekt för 

eleverna att studera. Denna relation innebär att läraren försöker få med så mycket stoff som 

möjligt i kursen att det blir till en omöjlighet att hinna med. Läraren kommer troligtvis att ta 

sig igen allt material, men lämnar efter sig elever som snart därefter har glömt vad de har lärt 

sig. Förhållningssättet leder till objektifierade studier, så som att ha lärosatser och 

gudsuppfattningar som utgångspunkt. Det är tryggt och kontrollerbart, men för med sig risken 

att eleverna inte tycker att undervisningen har något med dem att göra. Jag-du-relationen 

pekar istället på ett undervisningsupplägg där eleven får en personlig relation till det som 

ryms inom ämnet. Istället för att skynda igenom kursen och endast beröra på ytan, skapas en 

fördjupning med sakkunskap som i sin tur ger ett personligt underlag. Förhållningssättet 

innebär alltså att den subjektiva relationen står i centrum och slår bort den objektiva 

relationen, vilket som nämnt är fokuset på stoffmängden. Jag-du-relationen får som 

konsekvens att läraren inte hinner med hela kursen, men får i sin tur istället engagerade 

elever. Det krävs att eleven utgår från sina egna erfarenheter, vilket kan kännas otryggt och 

okontrollerbart. Läraren behöver istället försöka få fram elevernas upplevelser av lärosatser 

och gudsuppfattningar. Det sista förhållningssättet är att inte alls välja mellan elev och kurs, 

det subjektiva eller det objektiva, utan istället tona ner eller undvika ämnet. Som ett exempel 

på hur det sista förhållningssättet kan yttra sig, kan läraren under arbetet med 

värdegrundsfrågor välja att jämföra ”våra” med en annan religions värdefrågor.  

 

Olivestam (2006) tar också upp att det i undervisningsprocessen är viktigt att läraren tar 

ställning till om det är eleven eller läraren som ska vara mest aktiv under lektionen, då det 

finns en korrelation mellan elevaktivitet och läraraktivitet. I ett klassrum där läraren har en 

förmedlarroll ses också mindre reaktioner från eleverna. För att få elever aktiva i 

läroprocessen, menar Olivestam att läraren ska handleda och vägleda eleverna, vilket kräver 

en del övning och verktyg för läraren. ”… de didaktiska verktygen är initiativ, iakttagelse, 

fråga, experiment, jämförelse och reflektion” (Olivestam, s.58. 2006). Sträng (2005) refererar 

till Skolverket 1998 som önskar vidga bilden av elevinflytande och de talar om en direkt 

missuppfattning av elevinflytande då den vuxne helt lämnar över beslutsfattande till eleverna.  

De menar att elevinflytande istället bör utvecklas i dialog med den vuxne och det ansvaret kan 

lärare aldrig avsäga sig. Gunvor Selbergs avhandling ”Elevinflytande i lärandet” (1999) att 

elevers möjlighet att påverka undervisningen har ett direkt samband med vad och hur de lär 

sig.  
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2.3 Läroböcker 

 

Kjell Härenstam (2000), docent i religionsvetenskap, lyfter fram frågan om hur lärare ska 

kunna ge skolelever en rättvis bild av främmande kulturer och religioner utifrån läroböckerna. 

Han har funnit att vissa områden får ta mer plats, medan andra knappt behandlas. Detta 

påverkar självklart elevernas, ibland snäva, kunskaper. Som läromedelsförfattare är det svårt 

att ge en rättvis bild av en främmande kultur och religion och att det för läsaren finns 

avgörande faktorer att ha i åtanke när det kommer till urvalet. Vad har författaren betraktat 

som central kunskap och valt att behandla i litteraturen? Har ideologier, politiska 

uppfattningar och livsåskådningar någon påverkan? Ett urval måste göras vilket oftast görs 

utifrån värderingar kring vad som är mer eller mindre viktigt. Urvalet som 

läromedelsförfattarna gör kan konstateras ha att göra med tidsandan samt det religiösa och 

politiska klimatet i vårt eget land.  En sak som Härenstam ytterligare poängterar är att 

läromedelsförfattaren får i vissa fall fakta och värderingar som har gått i många led. 

Författaren kan stå i en relativbegränsad kunskapstradition där perspektivet redan är valt av 

andra. I dessa andra led, kan det inte vara helt enkelt att få fram vem som faktiskt står för de 

värderingar som urvalet baseras på.  

 

Härenstam (2000) menar att en lärobok ska bidra till elevernas förståelse och inlevelse. Det 

finns två typer av läroböcker; den traditionella boken samt bredvidläsningsboken. Den 

traditionella får högre krav på att motsvara en vetenskaplig beskrivning medan 

bredvidläsningsbokens framställning är mer litterär. När det kommer till religionskunskap och 

förståelseaspekten, kan uppdelningen ifrågasättas. Frågan är om inte en litterär beskrivning 

skulle ge eleverna en större möjligheterna att skapa förståelse för de fenomen som beskrivs. 

Synnöve Prage & Per Olov Svedner (2000) förklarar att kunskapskällorna idag är fler och att 

elevernas kunskapsinhämtning kan ske på olika sätt, inte enbart via läraren och det 

traditionella undervisningssättet. Dock innebär inte detta att behovet av lärarens muntliga 

undervisning har försvunnit. Framställningen i läroböckerna är ofta koncentrerade och 

färglösa, ibland krångliga och kortfattade. Lärartalet behöver då ge nytt intresse eller förklara 

och kommentera. Vissa företeelser beskrivs inte alls i böckerna och lärarna kan då behöva 

upplysa om grundinformationen. I dessa situationer är det önskvärt att lärarens monolog 

istället blir till en dialog med eleverna.       

 

    

2.4 Muntliga undervisningssätt 

 

Härenstam (2000) menar att läromedel har en central roll i undervisningen, men denna roll har 

börjat tonats ner och ersättas av alternativa informationskällor. Skolverket konstaterar att den 

traditionella undervisningen fortfarande dominerar och Arne Maltén (2003) förtydligar att 

detta innebär att läraren har ordet, ställer någon fråga till eleverna som lyssnar och svarar. 

Undersökande arbete och grupparbete är arbetssätt som inte förekommer så pass ofta som 

man kunde ha önskat. För att kunna lämna den traditionella anpassningsinriktade 

lärandemodellen där eleverna övertar redan färdig kunskap för att ge plats åt ett mer 

utvecklingsinriktat förhållningssätt, presenterar Maltén (a.a.) nya lämpliga arbetsmetoder. En 

utvecklingsinriktad lärandemodell innebär att man utgår från elevernas existerande 

erfarenheter, där nya erfarenheter tolkas och integreras i redan befintlig kunskap. Dialogen 

mellan läraren och eleverna utgör stommen för modellen. En upptäcktsinlärning blir aktuellt 

då eleverna ska lära sig via egna erfarenheter, organisera, strukturera, öva eget ansvarstagande 

samt aktiveras. Ett undersökande arbetssätt innebär att eleverna hämtar kunskap genom att 
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undersöka verkligheten, vilket kan göras genom experiment, intervjuer, rollspel, studiebesök 

eller skapande verksamhet. Att eleverna får använda alla sinnen i studiet av omvärlden är 

önskvärt. Ett fullbordat kunskapsarbete kan ses vara när eleverna kan återge inlärd fakta, 

exemplifiera samt tillämpa det inlärda i handlingar. Som lärare, anser Maltén (a.a.) att man 

ska kunna förmedla faktainnehåll, men samtidigt vara öppen för eleverna kreativitet. Läraren 

ska stimulera till bland annat analys och reflektion och ständigt stå i dialog med eleverna.  Att 

variera undervisningsformen är den bästa metoden.   

 

Magnus H Adler (2009) talar om det deliberativa samtalet som är ett tidigt exempel från 1900 

talets elevaktiva arbetssätt, där eleven undersöker, reflekterar och prövar genom att 

kommunicera med andra. Han anser att vi måste träna våra elever i att kunna lyssna och förstå 

den andres argument. Först då kan samtalet leda fram till nya argument, perspektiv och 

kunskaper. Han påpekar även att det måste finnas en vilja att dela med sig av sin kunskap för 

att samtalet ska leda till kunskap. Adler (a.a.) nämner även bilden som ett hjälpmedel för att 

få igång eleverna. Eleverna får se en bild som berör ämnet och kan då analysera bilden för att 

sedan samtala i grupp. På detta sätt kommer eleverna igång och kan dela med sig av sin 

kunskap till varandra. 

 

 

2.4.1 Berättelse 

 

En berättelse, kan enligt Olivestam (2006) väcka associationer och därmed skapa en 

utgångspunkt för elevernas skapande och kreativitet. En berättelse kan handla både om 

elevens egna men också andras erfarenhet. Den kan handla om människors liv samt om olika 

handlingsalternativ. Inom just religionsämnet som är aktuellt i denna studie finns det många 

existentiella berättelser från respektive religionsvärld att tillgå som kan ge eleverna en bra 

inblick. Det finns olika sätt och former att framföra en berättelse på, exempelvis elevens egna, 

ett brev eller en storyline. Prage & Svedner (2000) förklarar att ett muntligt berättande inför 

grupp har en uråldrig tradition bakom sig. En berättelse innehåller en historia, verklig eller 

påhittad. Det är en enkel grundform för att förmedla ett innehåll. Förmågan att berätta varierar 

mellan olika människor, likaså är det mellan lärare och elever, men förmågan kan alltid 

förbättras. I förskolan är berättelsen en viktig del som fångar eleverna och bidrar till kunskap. 

Förskolelärarens erfarenhet fångar ofta eleverna bättre än högläsning, framför allt 

barndomsminnen. I grundskolan, men också gymnasiet, är berättelsen mer kunskapsinriktad, 

speciellt inom religionskunskap, historia och svenska. Då handlar det mer om en berättelse 

med faktainnehåll. Att komma ihåg när ett berättande ska ske är att berättelserna inte är 

inlärda ordagrant, utan enbart ramhandlingen som sedan gestaltar sig genom de ord som 

användas i den konkreta situationen. På så sätt kan berättaren anpassa sig efter åhörarna. 

 

För att kunna undervisa med hjälp av en berättelse menar Olivestam (2006) att det krävs ett 

visst förarbete. Läraren behöver tillsammans med eleverna bestämma när berättelsen ska 

framföras samt vald personuppsättning. Under lärarens ledning kan berättelsen sedan prövas 

mot bland annat faktaunderlag och rimlighetsgrad. Viktigt är också att berättelsen som 

framförs är lämplig för den årskurs eleverna går samt att det verkligen är ämnesrelaterad 

kunskap som framförs. Nilsson (2005) menar att ett mål med arbetsuppgiften måste sättas upp 

då det är just målet som fokuserar det gemensamma arbetet, skapar motivation och vilja. 

Målet med berättelse som undervisningsform är att man lär av varandra. När målet har 

uppfyllts, leder det också till positiva upplevelser.  
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När det kommer till kunskapsinriktade berättelser och den faktapräglande beskrivning, menar 

Prage & Svedner (2000) att det är viktigt att komma ihåg att läraren inte förmedlar kunskap, 

utan istället ger eleverna möjligheten att få kunskap genom att i situationen möta ett innehåll 

som eleverna måste göra något av. Det finns alltså en skillnad mellan information, 

råmaterialet, och kunskap, resultatet av mötet. En bra beskrivning ger större chans att det som 

sagts utvecklas till kunskap inom eleverna. Läraren, eller berättaren, måste vara engagerad, 

tala roligt och personligt. Då huvudsyftet är informativt ska eleverna efter genomgången ha 

lärt sig något de inte redan visste om. Att återkoppla till eleverna är viktigt, vilket kan göras 

genom frågor eller förklaring av svårare ord. Det är också viktigt att vara så tydlig som 

möjligt genom att göra olika slags jämförelser. Det obekanta måste bli till något bekant för 

eleverna.  

 

En berättelse kan även underlätta för elever med svårigheter i att uttrycka sig skriftligt, likaså 

med läsning. Ingegärd Sandström Madsén (2007) menar att när eleverna får vara mera 

språkligt aktiva, leder det till att dem blir mera intresserade och lyhörda. Grunden för att få ett 

lyckat språkligt klassrum är att ha en god miljö. När man har skapat en god miljö i 

klassrummet, en bra relation till sina elever samt en god relation elever emellan, kommer 

eleverna i klassen att utvecklas både som individer och i grupp.  

 

 

2.5 Mångkulturella klassrum 

 
När vi kliver in på skolgården möter vi olika kulturer med olika förhållningssätt. Hundeide 

(2008) anser att de interkulturella eleverna måste bemötas av en öppen kultur och ett 

interkulturellt förhållningssätt när de är i skolan. Ett sådant förhållningssätt leder till att 

eleverna får relevant undervisning och vår värdegrund blir verklig. Elmeroth (2008) menar att 

ett interkulturellt förhållningssätt kräver att elevernas erfarenheter och kompetenser erkänns 

som värdefulla och som utgångspunkter för fortsatt utbildning. Eleverna kommer till skolan 

med olika erfarenheter och tankestrukturer som ställer krav på undervisningen att utgå från 

elevernas värld och inte från skolans. Man vill istället att undervisningen ska möta elevernas 

erfarenhetsvärld och det som eleverna redan vet och inte bara bygga på den nationella.  

 

Pirjo Lahdenperä & Hans Lorentz (2010) förklara att begreppet mångfald definieras utifrån 

kulturella skillnader i värderingar, övertygelser och inlärda beteenden. Värderingarna delas av 

grupper som genom interaktion tillsammans blir behandlade som avgränsande enheter på 

grund av etnicitet, ålder, kön, utbildning, nationalitet, religion, yrke, sexuell orientering med 

flera. Som pedagog är det idag viktigt att bejaka olikheter och skillnader, men också 

likabehandling. Den homogena skolan där nästan samtliga hade samma språk och 

kulturbakgrund är borta. Likaså den tid där lärarna kunde bygga sin undervisning på en 

”gemensam förförståelse” och där hemmet och skolan hade ungefär samma värdegrund. I 

skolan idag har den existerande mångfalden blivit mer och mer påtaglig och uppenbar, 

speciellt i storstäder. Samhället har förändrats och gått från en monokulturell och homogen 

befolkningssammansättning, till ett mångkulturellt och internationellt samhälle. Detta innebär 

bland annat att man som lärare möter elever från varierande språklig och kulturell bakgrund 

med skiftande språkfärdigheter i svenska. Behovet av att reflektera och skapa gemenskap 

utifrån olikheterna ökar för läraren i mångfaldens skola. Lärare, rektorer, skolpolitiker och 

samhället kan inte blunda utan behöver diskutera frågor som rör mångfald, demokrati och 

värdegrund. Vi behöver erkänna, tillvarata och stödja elevernas flerspråkighet och kulturer. 
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Positiva aspekter av den etniska bakgrunden, religion, språk, länder och bostadsområden som 

eleverna identifierar sig med, är något som läraren bör känna till och lyfta fram för att ge en 

positiv bild. För att öka förståelsen för traditioner, värderingar och uppfattningar, kan filmer 

och skönlitteratur från olika länder vara hjälpande. Elmeroth (2008) talar också om det 

interkulturella förhållningssättet och menar att det interkulturella förhållningssättet ser 

elevens skiftande bakgrund som en guldgruva att gräva ur. Elever som har en annan bakgrund 

och kunskap om ett annat land än Sverige kan på så sätt dela med sig av sin kunskap. 

Elmeroth (2008) vill även påpeka att just dessa kunskaper utgör en stor resurs för elevernas 

fortsatta lärande. Med flera språk och kulturer i klassrummet anses det också finns 

möjligheter till kunskap och värdegrundande utbildning. Elever lär sig genom möten med 

varandra både om sig själva och om andra perspektiv än det egna.  

 

Lahdenperä & Lorentz (2010) fortsätter förtydliga att avgörande för elevens trivsel och 

skolgång är beroende på hur skolan uppskattar eller nedvärderar elevens kulturella kapital, 

språkkunskaper och olika etniciteter. Men för en lärare är det inte alltid lätt att kodväxla, det 

vill säga byta perspektiv mellan olika tankesätt och kulturella antaganden. Som lärare kan 

man behöva hjälp med att vidga sina referensramar för tolkning genom att delta i samtal med 

kollegor, workshops, handledning eller videoinspelning av lektioner. Läraren behöver kunna 

använda sig av en varierande repertoar av ledarstilar och vid tillfällen vara bestämd, krävande 

och disciplinerande för att lyckas skapa en interkulturell lärandemiljö. Individer behöver visa 

en nyfikenhet inför andras perspektiv, men också använda oss av och se mångfalden som en 

resurs i undervisningen, menar Lahdenperä & Lorentz (a.a.). Mångfalden ska ses som en 

naturlig del av det pedagogiska arbetet i skolan. Nyckeln är att eleverna förstår värdet av att 

träffa människor med andra värderingar och erfarenheter som bidrar till att de lära sig om 

världen, men också sig själv i mötet med något annorlunda. Det är en tillgång när man lever 

och verkar i ett demokratiskt samhälle att eleverna idag får utvecklas till flerspråkiga individer 

med flerkulturell identitet.      

      

 

2.6 Ett tryggt klassrum 

 

Lahdenperä & Lorentz (2010) beskriver hur en lärare kan skapa spelregler i klassen som leder 

till arbetsro, vänlighet och hänsynstagande. I dessa klassrum förekommer ingen mobbning, 

trakasserier eller fast rangordning. Alla följer reglerna. På samma sätt kan en lärare utan 

tydliga spelregler skapa ett klassrum där eleverna är kaxiga och elaka mot varandra, där ingen 

lyssnar eller bryr sig om sin klassrumsmiljö. Här förekommer det mobbning och en fast 

hierarki. De starka eleverna bestämmer över resten. Elmeroth (2008) anser att en trygg 

läromiljö där elevernas erfarenheter är utgångspunkten är en självklarhet i all undervisning. 

Hon talar även om lärarens roll för skapandet av ett tryggt klassrum. Hon talar om att mötet 

mellan lärare och eleven formar elevens självbild. Läraren ska visa att hon/han vill att eleven 

lyckas med skolgången genom att signalera att ”Du är en som kan” och inte ”Du är en som 

inte kan”. Elmeroth menar att en lärare som signalerar att eleven kommer klara sig bra får 

också elever som lyckas. En positiv självbild ger ökat självförtroende och ökad motivation.  

 

Enligt Lgr 2011 (Utbildningsdepartementet, 2011) har varje elev rätt att i skolan få utvecklas, 

känna växande glädje och ges möjlighet till att göra framsteg. Skolan skall även sträva efter 

att vara en levande social gemenskap som ger trygghet och vilja och lust att lära sig. Eleverna 

ska oavsett bakgrund behandlas lika och pedagogerna ska utgå ifrån varje elevs behov. 

Elisabeth Elmeroth, Lotta Eek-Karlsson, Ragnar Olsson, Lars-Olof Valve (2006) talar om att 
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skolan vill göra den omgivande miljön till något positivt, stödjande och utvecklande för 

eleven. Skolan som miljö både påverkar och påverkas av eleven. Forskarna menar att en god 

läromiljö kräver utrymme för samtal och för gemensamt kunskapande. De talar även om att 

miljö måste inbjuda till aktivitet och samarbete för att kunna uppmuntra lärande. Olga Dysthe 

(1996) beskriver i sin bok ”Det flerstämmiga klassrummet” om hur lärarmonologen kan bytas 

till en miljö, där många röster hörs och där elever lär av varandra.  
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3 Metod 
 

Metodavsnittet presenterar den systematiska litteraturstudiens tillvägagångssätt och 

sökningsprocessen av aktuell forskning inom området samt de avgränsningar som gjorts.    

 

3.1 Undersökningsmetod 

 

Metoden för denna studie är att systematiskt söka efter tidigare forskning inom området i 

form av artiklar i olika databaser. En systematisk litteraturstudie syftar också till att 

systematiskt besvara en tydligt formulerad fråga, vilket görs genom att identifiera, välja, 

värdera och analysera forskning. För att kunna genomföra en studie av denna karaktär krävs 

det att det finns tillräckligt med kvalitetsgranskade artiklar att utgå från för att sedan kunna 

göra bedömningar och slutsatser.  En systematisk litteraturstudie utmärker sig med sin 

litteratursökning, sin kritiska värdering samt sin analys av resultat. (Forsberg & Wengström, 

2008) 

    

 Inledningsprocessen i en litteraturstudie börjar med att man behöver bestämma vad det är 

som ska studeras.  Nästa steg är att ta fram befintlig kunskap inom just detta problemområde. 

Med kunskapen i handen går det slutligen mer exakt att formulera utgångspunkten. (Patel & 

Davidsson, 2003). Forsberg & Wengström (2008) refererar till Hearn som presenterar en 

tydlig mall på vad en systematisk litteraturstudie ska innehålla, vilken har följts. I 

föreliggande studie formulerades en tydlig frågeställning och en sökstrategi sattes upp. Med 

hjälp av sökord söktes olika databaser igenom (se vidare ”Sökord och databaser”). Resultatet 

av artikelsökningen presenteras i form av lyckade sökord, men orsaken till bortfall framgår 

också. De utvalda artiklarnas resultat presenteras och en tydlig analys görs. En viss 

utgångspunkt har också legat i Cullums (refererad i Forsberg & Wengström, 2008) tankar 

kring tillvägagångssättet. En identifiering av relevanta forskningsartiklar inom området 

skedde för att sedan göra en bedömning av studiens validitet. I föreliggande studie har endast 

aktuella artiklar använts. Det finns inga regler kring hur många artiklar som ska ingå, men i 

denna studie är sju stycken aktuella.  

 

Föreliggande studie har en hermeneutisk utgångspunkt, vilket skulle kunna översättas till 

tolkningslära, och innebär en riktning där forskaren studerar och tolkar. Forskarrollen inom 

hermeneutiken är öppen, subjektiv och engagerad. Förförståelse är ett diskuterat begrepp 

inom de olika vetenskapliga förhållningssätten men inom hermeneutiken ses förförståelse som 

något positivt då forskarens tankar, känslor och kunskap är en tillgång för att tolka och förstå 

forskningsobjektet. Viktigt är det också att försöka se helheten i forskningsproblemet istället 

för att studera det bit för bit (Patel & Davidson, 2003).   

 

 

3.2. Sökord och databaser 

 

För att kunna hitta vetenskapliga artiklar som utgör underlaget för litteraturstudien söktes 

databaser igenom. I utförandet att göra sökningen så optimal som möjligt, konstruerades 

lämpliga sökord. De ursprungliga sökorden som användes var religion, undervisning, 

interaktiv miljö, elev, deltagande, lyssna och muntlig. Under sökningen tillkom olika sätt som 

bidrog till att bättre sökorden hittades, dessa var; motivera, kommunikation, 

undervisningsmetod och samarbete. De databaser som användes i sökandet efter 
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vetenskapliga artiklar var ERIC, LIBRIS, DIVA, LibHub och EBSCO. Vi fann databasen 

ERIC som mest användbar i sökandet efter relevanta träffar till vår studie.    

 

3.2.1 Avgränsningar 

 

Vi minskade antalet sökträffar genom att omformulera våra ursprungliga sökord, men under 

sökprocessen fann vi också nya sökord som gav bättre resultat genom att visa på fler aktuella 

artiklar till studien. Dessa nya sökord uppkom då vi läste igenom vissa hittade aktuella 

artiklar och såg deras nyckelord. Genom att läsa igenom artiklarnas abstrakt gick det relativt 

enkelt att fatta ett beslut om studien var passande för oss eller inte. Vissa artiklar krävde en 

närmre läsning innan ett beslut kunde fattas. Vår utgångspunkt var att artiklarna ska innehålla 

alternativa undervisningssätt som skiljer sig åt från det traditionella, eller artiklar som berör 

hur vi människor kan lära av varandra, exempelvis genom att lyssna på en berättelse. Vi gick 

också igenom artiklarnas metoddel noggrant för att kontrollera studiens tillvägagångssätt samt 

etiska förhållningssätt. De valda artiklarna har alla blivit granskade och godkända av en 

utsedd kommitté, vilket tydligt framgår på förlagens hemsida, kring artiklarnas etiska 

förhållningssätt. Vi kunde också göra avgränsningar genom att enbart använda oss av studier 

som är genomförda år 2000 eller senare. Detta för att göra vår egen studie så aktuell som 

möjligt. I föreliggande studie har det använts både kvalitativa och kvantitativa studier, vilket 

innebär att artiklarnas datainsamling och analysmetod skiljer sig åt. En del av de artiklar som 

hittades valdes alltså bort på grund av studiens utförande. Vi sökte studier där forskarna 

presenterade en personligen genomförd undersökning med syfte, metod, resultat och 

diskussion.    

 

3.3 Aktuella artiklar  

 

I studien har utifrån presenterade sökord och kriterier följande forskare och artiklar valts att 

fokusera på:  

 

 Owe Kågesten är universitetsadjunkt vid Linköpings universitet.  Hans forskning är 

främst inriktat på matematik och olika pedagogiska frågeställningar som berör den 

matematiska undervisningen. Dock kan denna pedagogik appliceras på andra ämne 

och Kågesten har tillsammans med Johann Engelbrecht, university of Pretoria, 

Sydafrika, skrivit artikeln ”Student group presentations: a learning instrument in 

undergraduate mathematics for engineering” (2007). Artikeln blir intressant i denna 

studie, trots sitt fokus på den matematiska inriktningen, då den lyfter fram en 

alternativ undervisningsmetod där eleverna får möjligheten att lära av varandra genom 

muntliga redovisningar. Metoden i Kågesten & Engelbrechts undersökning bygger 

dels på ett enkätformulär med elever som respondenter men också på intervjuer med 

lärare.  

 

 ”Storytelling as dialogue: how teachers construct professional knowledge”, en studie 

genomförd av Christine Savvidou (2010). Studien vill visa hur lärare kan använda 

berättelsen för att skapa professionell kunskap. Syftet är att belysa den dialogiska 

rollen av berättandet i stöd till uppförandet av lärarnas yrkeskunskaper. I ett 

professionellt utvecklingsprojekt skapade tolv lärare digitala berättelser om deras 

upplevelser av professionell utveckling. Berättelserna delades med kollegor som då 

svarade med egna digitala berättelser. En konstruerad berättelse, en ram, användes 
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sedan av forskarna för att kunna analysera typen av anknytning som lärarna gjorde 

mellan sina berättelser för att kunna påvisa om berättelserna har bidragit till kunskap.   

 

  San Van Eersel, Chris Hermans & Peter Sleegers har tillsammans genomfört 

undersökningen ”What do teachers do to stimulate the understanding of the other in 

interreligious classroom communication?” (2010). Syftet med studien är att försöka 

förstå hur elever i det dialogiska klassrummet förstår sina kamrater som tillhör en 

religion som skiljer sig åt från deras egna. Tre aspekter som ansågs nödvändiga för 

elever som försöker förstå andra lyftes fram; orientering, anslag och utvärdering. Till 

vilken utsträckning applicerar lärare dessa aspekter i klassrummet? Forskarna 

undersökte interaktionen i nio olika klassrum med hjälp av en explorativt beskrivande 

fallstudie.   

 

 Zhengdong Gan har på egen hand genomfört undersökningen ”Interaction in group 

oral assessment: A case study of higher and lower scoring students” (2010). Studiens 

syfte var att undersöka elevers deltagande i grupparbete samt att se närmre på hur 

eleverna presterar när de arbetar med muntliga uppgifter i grupp. Metoden Gan 

använde sig av var att spela in studenter som arbetade med muntliga uppgifter i grupp 

på video. Videoinspelningarna har transkriberats för att sedan kunna analyseras utifrån 

kriterier som Gan satt upp.   

 

 Chen-Chung Liu, Holly Chen, Ju-Ling Shih, Guo-Ting Huang & Baw-Jhiune Liu är 

forskarna bakom ”An enhaced concept map approach to imroving childrens 

storytelling ability (2010). En berättelse byggd på egen erfarenhet som förmedlas till 

andra medför kunskap. En berättelse är en innovativ väg till att öka lärande. Genom att 

samla ihop berättelser från 114 tredjeklasselever har syftet med studien varit att se om 

hjälpredskap kan förbättra elevers berättarförmåga och därmed bidra till lärande. 

Forskarna delade in deltagarna i två grupper för att låta den ena gruppen berätta med 

hjälp av ett redskap där olika ord presenterades och som skulle utgöra berättelsens 

handling. Den andra gruppen fick berätta sin egen berättelse fritt med hjälp av 

fantasin.  

 

  ”Student conceptions of oral presentations” skriven av Gordan Joughin (2007) 

handlar om studenters erfarenheter av muntliga berättelser/presentationer. Syftet med 

studien var att öka förståelsen för elevers erfarenheter av muntliga prestationer samt 

att se hur dessa skiljer sig åt i jämförelse med skriftliga uppgifter. Studiens metod 

bestod av en Workshop där religionslärare fick delta, för att sedan undersöka 

självständigt utifrån en konstruerad mall. Lärarna fick själva sätta ihop en grupp på 

fem till åtta elever som träffades ett antal gånger för att diskutera ämnet som studien 

var ämnad att studera. Eleverna fick delta i både skriftliga och muntliga uppgifter för 

att sedan bedöma den bästa kunskapsinhämtningen.   

 

 Panos Kokkotas, Aikaterini Rizaki & Katerina Malamitsa har genomfört studien 

”Storytelling as a strategy for understanding concepts of electricity and 

electromagnetism (2010). Studien syftar till att se huruvida elever utvecklar 

undersökande förmågor som ett resultat av en berättelse berättad under lektionen. 

Berättelsen valdes på grund av dess förmåga att odla fantasi och inspiration och göra 

lärandet attraktivt. Forskarna undersökte också om eleverna kommer att använda de 

färdigheter och kunskaper som förvärvats genom berättelsen för att förklara 
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vardagsfenomen eller tillämpningar av vetenskapen. Studien är utförd inom de 

vetenskapliga ämnena, men resultatet som framkommer påvisar berättelsens förmåga i 

undervisningssammanhang och går vid lyckat resultat att även använda inom andra 

ämne. För att uppnå målet med studien genomfördes en bibliografisk forskning där de 

fastslog att det moderna tänkandet är integrerat i dialogiska och berättande former och 

att den konceptuella principen är ineffektivt. För att bekräfta resultatet bedrevs senare 

forskning om effektiviteten av berättande i undervisningen i fem olika sjätteklasser. 

Fyra arbetsblad utformades med avsikt att omvandla de redan diskuterade teorierna till 

undervisningsmaterial för eleverna.  

 

  

 

3.4 Bearbetning och redovisning  

 

De utvalda artiklarna lästes noggrant igenom. Efter att ha gjort etiska överväganden och 

grundligt gått igenom artiklarnas metoddel, lades fokus på de presenterade undersökningarnas 

resultat. Redovisningen av resultaten skedde utifrån en tematisk analys där text som var 

relevant för studiens frågeställning markerades och sorterades efter preliminära teman. Varje 

tema utvecklades sedan genom att gå igenom artiklarnas resultat ytterligare en gång och 

plocka ut allt som tillhörde detta tema. Texten under varje tema sammanfattades sedan med 

egna ord och redovisas genom att presentera nya underrubriker med utgångspunkt i 

litteraturstudiens frågeställningar. Rubrikerna som har använts är; Hur religionsundervisning 

kan utformas så att vi lär av varandra, fördelar, så agerar eleven, hur undervisningen 

genomförs så lärandet sker genom att lyssna och berätta, så ska läraren uppträda, metoden – 

ur en lärares synvinkel och berättelsens utformning.   

   

 

 

3.5 Etiskt förhållningssätt  

 

Ett etiskt helhetstänkande har genomsyrat föreliggande litteraturstudie. Artiklarna som har 

använts har alla blivit granskade och godkända av en kommitté som behandlar 

undersökningarnas etiska förhållningssätt. Ytterligare en genomgång av de valda artiklarna 

gjordes på egen hand där etiska överväganden skedde. Artiklarna med författare, metoddel 

samt resultatdel redovisas väl i studien.  
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4 Resultat 
 

Resultatet redovisas nedan uppdelat i tre avsnitt. Det första avsnittet presenterar möjligheten 

till att utforma en berättande undervisning och det andra avsnittet för fram för- och nackdelar 

med ett sådant arbetssätt. Slutligen presenterar det tredje avsnittet hur läraren enligt resultatet 

skall uppträda och genomföra denna typ av undervisningsmetod i religionsämnet, elevernas 

agerande samt hur berättelsen i sig kan utformas.  

 

4.1 Möjligheten att utforma undervisningen så att vi lär av varandra 

 
Joughin (2007) som undersökte elevers upplevelser av muntliga presentationer i en öppen 

inlärningsmiljö presenterar ett resultat som visar att eleverna talade om tre muntliga 

presentationskoncept; överföring av idéer, ett test på elevernas förståelse av vad de har 

studerat samt som en möjlighet att argumentera. Utformningen av den muntliga 

presentationen som överföring av idéer handlar om presentationen som ett mål i sig. Det krävs 

att eleverna förbereder ett material som sedan presenteras för en grupp. Det som skiljer denna 

karaktär är den starka inriktningen på det material som ska presenteras, hur presentationen ska 

utföras samt förberedelsen. Presentationen ses som en produkt som kan beskrivas nästan 

fysiskt, antingen som en serie punkter, audiovisuella hjälpmedel eller den tid som behöver 

fyllas. Presentationen kan ske med varierande grad av medvetenhet om publiken. Den kan 

göras för egen skull med lite kunskap om den grupp som ska lyssna, men också utformas 

inom ramen för publiken som faktiskt lyssnar. I det sistnämnda alternativet vill presentatören 

dela med sig av idéer som hon/han finner särskilt meningsfulla. Med andra ord är 

presentationen inte bara för andra, det är till för att gagna andra. Oavsett om presentationen 

sker med eller utan en medvetenhet om eller oro för en publik, ses publiken som passiv och 

samspelet med dem är begränsande till en i huvudsak enkelriktad överföring. Studiens resultat 

lyfter också fram en jämförelse mellan den muntliga presentationen och den skriftliga 

uppgiften som visar att den muntliga ses som mindre krävande än den skriftliga, vilket beror 

på att den skriftliga enbart bedöms av en mer kunnig person eller att den inte tillåter 

förtydligande. 

 

Vidare förklarar Joughin (2007) att med utgångspunkten i förståelse omfattar detta tema både 

användningen av ordet ”förstå” i många yttranden samt uttryck som innebär ”förståelse” utan 

att använda denna specifika term. Förståelse kan uttryckas i termer som att vara tydlig i sin 

presentation, en känsla av säkerhet kring materialet, internalisera idéer eller en djupare nivå 

av förståelse än vad som skulle krävas i en skriftlig bedömning. De flesta hänvisningar till 

förståelse uppstår i samband med väntan på frågor från publiken. Avsikten att förstå uppstår 

från det upplevda behovet av att kunna svara på frågor, med förväntningen att samspelet blir 

en betydande del, vilket står i kontrast till föreställningen om presentationen som överföring 

där publiken betraktas som passiv. I denna utgångspunkt ses presentationen som mer 

personlig och med mer press. En ståndpunkt som argumenteras handlar om att utveckla en 

position som ska presenteras kraftfullt eller försvaras bestämd, i syfte att ha en inverkan på 

publiken. Det innebär en fokusering på både ämnet som presenteras samt publiken som 

lyssnar. Argumentationen kan anta en aggressiv form med fokus på publiken som objekt för 

förändring, men också en defensiv form i vilken elevens inriktning ligger mer på sig själv än 

publiken. Avsikten är här att utveckla ett fall som kan försvaras snarare än aggressivt ställas 

på andra. Publiken ses inte här som domare, utan relationen är snarare en där presentatören 

dominerar på publiken i ett försöka att få dessa att ändra sig.  
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Joughins (2007) resultat visar också att en muntlig presentation kan upplevas som en kraftfull 

form för lärandet. När eleverna ser uppgiften som en chans till utveckling, kommer de 

sannolikt att arbeta hårt, uppleva materialet som en hög grad av personlig relevans, acceptera 

en hög nivå på arbetet samt utveckla en djupare förståelse för vad de studerar. Enligt 

Kågesten & Engelbrechts (2007) resultat menar elever som har utfört en muntlig presentation 

att denna uppgift ger möjligheten att prata och beskriva bättre än i jämförelse med när ett 

resultat enbart skrivs ner på ett papper. Kokkotas, Rizaki & Malamitsa (2010) genomförde en 

jämförelse av elevernas förståelse kring det aktuella ämnet före och efter berättelsens 

införande. Resultatet visar att denna berättarstrategi är effektiv då elevernas förståelse hade 

ökat efteråt. Berättelsen kan ses motivera eleverna och samtidigt bidrar till deras förståelse.   

 

 

4.2 För- och nackdelar  

 

Kågesten & Engelbrechts (2007) resultat visar att enligt eleverna blir förståelsen djupare och 

bredare vid ett muntligt framförande då de själva först behöver förstå för att kunna berätta och 

förklara vidare för andra. Enligt Kågesten & Engelbrechts (2007) studie kände sig 57 % 

stimulerade, 45 % kände sig glada, 66 % fann det intressant, 49 % tyckte att det var 

informativt och 65 % upplevde uppgiften som utmanande. Dock tyckte 29 % att det var 

tråkigt och 59 % kände sig nervösa. Några av eleverna som deltog i studien intervjuades efter 

att ha utfört uppgiften och deras resultat presenterades kort. Det fanns här olika sätt att se på 

själva uppgiften. Tankarna kring denna typ av uppgift spred sig från att ses som en 

inlärningsmöjlighet, till att enbart ses som en examination där det krävs en bra prestation. En 

elev tyckte att själva förberedelsen var mest givande medan en annan tyckte att själva 

utvärderingen efteråt tillsammans med läraren var bäst. Det fanns åsikter kring huruvida 

uppgiften ska göras enskilt eller i par, då någon ansåg att de skulle få mest ut av uppgiften 

genom att göra den helt ensam.    

 

Enligt Kågesten & Engelbrechts (2007) visade det sig finnas delade åsikter från lärarna som 

handledda uppgiften angående fördelarna med arbetsmetoden. Vissa lärare menar att i en 

skriftlig uppgift behöver eleverna enbart skriva formler i religion, inte förklara varför de gör 

som de gör. Vid en muntlig uppgift har läraren istället möjligheten att fråga eleverna och på 

så sätt se om de verkligen har förstått. Det visade sig också finnas en övertygelse om att 

eleverna hade utvecklats enormt genom presentationsuppgiften. Andra lärare hade istället en 

mer negativ syn på undervisningssättet, i alla fall enligt forskarnas resultat då två lärare 

avböjde att fullfölja studien och inte tillät att bli intervjuade. En misstanke är att deras försök i 

att genomföra undervisningsmetoden misslyckades.   

 

Kokkotas, Rizaki & Malamitsa (2010) vars studie undersökte om elever kommer att utveckla 

ett undersökande arbetssätt, så som formulering och tolkning, samt metakognitiva färdigheter 

som till exempel förståelse av ny kunskap, som ett resultat av en berättande strategi i 

undervisningen. Resultatet visade att eleverna trivdes med undervisningsproceduren, det 

klargjordes att deras lärande är deras eget ansvar, eleverna utvecklar kompetens i form av att 

formulera hypoteser, göra förutsägelser och utforma experimentella arrangemang. Resultatet 

visade också att eleverna i undersökningen deltog aktivt och med en hög grad av intresse på 

grund av lärarens berättande strategi. Berättelsen hjälpte eleverna att göra kopplingar till 

sådant som de redan vet och att kontextualisera vad det inte vet, vilket ger eleverna möjlighet 

att kontrollera sin förståelse och utöka sina kunskaper.  



16 

 

 

Kågesten & Engelbrechts (2007) studie presenterar positiva faktorer som eleverna hade 

upplevt under uppgiftens gång. Det rörde sig om att läraren hade varit hjälpsam och visat sitt 

stöd eller att läraren såg intresserad ut vilket skapade känslan av att eleverna visste vad det 

gjorde. En utvärdering efter presentationen var uppskattat av eleverna som fick både ris och 

ros vilket hjälpte dem vidare. Det sågs som positivt när läraren var motiverande och 

förklarade att presentationen var bra för dem. En empatisk lärare som lugnar nervösa elever 

uppskattades också. Studien visade också på några enligt eleverna negativa sidor hos läraren 

som bör undvikas. Eleverna menade att läraren kunde vara för involverade och avbryta dem. 

Några ansåg att läraren var negativ som bara påpekade misstagen och inte gav något beröm 

för det som var rätt, speciellt inför de andra eleverna. Någon tyckte att läraren var selektiv 

som valde ut en elev och sedan klagade enbart på denna.  

 

4.3 Religionsundervisningens genomförande så att lärandet sker genom att 

lyssna och berätta 

 

Om vi föreställer oss att vi har en lektion i religion, där klassens etnicitet och bakgrund 

varierar, spelar då lärarens personliga tankar någon roll i hur denna stimulerar förståelsen för 

andra? Van Eersel, Hermans & Sleegers (2010) ställde sig bland annat frågan ”Hur långt 

orienterar sig lärare i elevernas olikheter som artikuleras i interreligiös kommunikation?”. För 

att komma fram till ett svar kontrollerades antalet gånger som lärarna använde sig av ett 

informativt läge samt ett receptivt (mottaglig för intryck) läge som direkt svar på elevernas 

uttryck av olikhet. Resultatet visar att den frekvens som läraren använder sig av det 

informativa och det receptiva läget för orientering varierar från 35,2 % till 44, 0 %. Detta 

innebär att vid minst 35,2 & och högst 44, 0 % av alla yttranden som gjorts av läraren som ett 

direkt svar på elevernas uttryck av olikhet har en orienteringsfunktion. Resultatet visar också 

att lärare använder det receptiva läget oftare än det informativa läget när det kommer till att 

orientera sig till elevers olikheter. Forskarna menar att det receptiva läget är mer lämpat för 

orientering än det informativa läget eftersom det i kontrast till det informativa läget inte 

enbart använder den andres referensram, utan anser också att den andra är källan till den 

olikhet som uttrycks. Detta skulle kunna innebära att lärarna vet, medvetet eller omedvetet, 

hur man orienterar sig så optimalt som möjligt till elevernas olikheter.     

 

Van Eersel, Hermans & Sleegers resultat presenterar två dialoger från klassrummen som 

illustrerar de två lägena och konsekvenser av dessa, vilket nedanstående framvisar.  

 
Dialog 1 

Elev A: Det är lite konstigt, i Koranen straffar Gud men inte i Bibeln.  

Lärare: Straffar för vad? 

Elev A: Om man gör någonting dumt.  

Lärare: Det är bra uttryckt, så det skiljer sig alltså åt i jämförelse med Bibeln? 

Elev A: Ja. Guden i Bibeln är snällare än den i Koranen.  

Lärare: Är Allah striktare är den kristna Guden? Vad tycker du? 

Elev A: Nä det tycker jag inte, men Han straffar mer när någon gör fel. 

Lärare: Är det så? Tycker du att Allah straffar människor mer än den kristna Guden gör? 

Elev B: Det skulle kunna vara att ibland, i slutet av världen, straffar Han dem.  

Elev C: Genom att skicka dem till helvetet, inte himlen.  

Lärare: Ja. Det är likadant för oss – människor blir dömda beroende på om dem är snälla eller dumma. Är det 

de ni säger? Finns det en likhet? 

Elev D: Kanske kan man säga att i Koranen blir människorna straffade tidigare, och i Bibeln senare.  

Lärare: Okej.  
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Van Earsel, Hermans & Sleegers, s.135, 2010. 

 

Eleverna i dialogen uttrycker sina egna åsikter mellan den muslimska Guden och den kristna 

Guden och läraren använder sig av ett informativt läge i att orientera sig till deras 

referensram. Men diskussionen bidrar inte till att förklara elevers olikheter. Vi får aldrig reda 

på varför Elev A tycker att det är konstigt att Guden i Koranen straffar mer än Guden i Bibeln 

eller varför eleverna tycker att den ena Guden är snällare än den andra. Detta är på grund av 

att läraren använder sin egen olikhet som källa, snarare än elevernas. Lärarens referenspunkt 

för hans orientering är utifrån hans egna religiösa tradition, inte elevernas.     

 
Dialog 2 

Lärare: Vad tror ni händer om ni är dåliga och läser Koranen? 

Elev A: Jag vet inte 

Lärare: Du vet inte om det kommer att hjälpa? Vem säger ”Ja”? 

Elev B: Jag tror att det hjälper lite 

Lärare: Lite? 

Elev C: Om du menar att jag är sjuk eller något, så blir du bättre bara genom att göra det. 

Lärare: Men då, då måste du ju läsa Koranen? 

Elev C: Ja, det kan man.  

Lärare: Eller…? 

Elev C: Eller så kan du istället be. 

Lärare: Men, det handlar också om vallfärd. Är det, den boken, är det verkligen detsamma? 

Elev C: Tillexempel, om du inte redan vet det i ditt sinne, och du läser Koranen, så kan du förstå det.  

Lärare: Så Koranen är egentligen en plats? 

Elev C: Faktiskt en hjälp. 

Lärare: Lite av en hjälp som du kan använda för att be så att saker kommer att förbättras.  

                          Van Earsel, Hermans & Sleegers, s.136, 2010. 

 

 

I detta exempel orienterar sig läraren i elevernas tankar kring att läsa Koranen med hjälp av 

det receptiva läget, som är betydligt mer använt än det informativa läget. Även om läraren ger 

sitt eget perspektiv i diskussionen, är han fortfarande orienterad på vad eleverna säger. Genom 

att identifiera med elevernas perspektiv får läraren en tydligare bild av vad Koranens läsning 

betyder för dem.   

 

4.3.1 Så agerar eleven  

 

I Kågesten & Engelbrechts (2007) studie uttryckte eleverna glädje, trots en viss nervositet, 

kring denna typ av arbetsmetod. Det fanns åsikter kring att man ska göra sin presentation till 

något roligt, inte prata för snabbt eller för länge. En bra presentationsförmåga är nödvändigt 

samt hur man använder tavlan eller en overhead.    

 

Gan (2010) som i sin studie undersökte elevers deltagande i grupparbete samt såg närmre på 

hur elever presterar när de arbetar med muntliga uppgifter i grupp, visar i resultatet att elever 

som arbetar i grupp med en muntlig uppgift inleder med att orientera sig för uppgiftens natur, 

för att sedan göra ämnesyttranden, växla ämne och inleda ett nytt yttrande, för att sedan tänka 

tillbaka på det ursprungliga. Studien som genomfördes på två grupper, en högpresterande och 

en lågpresterande, inleds med den högpresterande. Ett förtydligande av uppgiften som ska 

utföras kan tänkas finnas med i början, men resultatet visar att den högpresterande gruppen 

förtydligade uppgiften flera gånger genom hela samtalet. Gruppen turas om att föra fram 

tankar och idéer. Att gruppen införde nya ämnen och yttranden tjänade till att flytta samtalet 

och uppgiften framåt. Skiftet mellan bytet av ämne uppträdde naturligt och lämpligt. I den 
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högpresterande gruppen gick det att se att deltagarna svarade både konstruktivt och kritiskt på 

varandras idéer. När ett nytt ämne inleddes, följdes det av en serie svar mellan de olika 

medaktörerna. Dessa svar visar på en mängd olika funktioner; utbyggnad, enighet och 

oenighet, förtydligande eller utmanande. Oenighet ledde diskussionen vidare, men kunde 

också följas av en rad negativa kommentarer. Något utmanande sågs i form av en följdfråga, 

vilket också bidrog till att diskussionen utvecklades. När en gruppmedlem skulle visa sitt stöd 

åt en kamrats yttrande, gjordes detta genom att ge sin egen preferens som överensstämde med 

yttrandet.    

 

Gans (2010) resultat beskriver vidare att i den lågpresterande gruppen uttrycktes inget 

förtydligande av uppgiftskraven i början av deras samarbete, utan inleddes med ett ”Vi 

börjar!”. Gruppens ledare ses styra gruppen mot små delmål genom ett tvingande, istället för 

mot uppgiftens verkliga syfte. Gruppledaren bjuder in medaktörerna men som endast svara 

med några få korta meningar. Långa pauser genomsyrar diskussionen som tyder på att 

eleverna inte vet vad det ska säga. Ledaren går istället vidare genom att presentera sitt eget 

svar på delmålen. Gruppen ses ofta reagerar minimalt på uppgiften och det samtalet som ska 

föras. Gruppens medlemmar känner själv att de bör föra fram ett yttrande, men dessa blir mest 

korta ”ja visst” eller ”okej”. Något positivt är att ledare ofta svara på dessa korta yttranden 

genom att ställa följdfrågan ”varför”, vilket faktiskt leder samtalet vidare.     

 

 

4.3.2 Metoden - ur en lärares synvinkel  

 

Hur en lärare förbereder sig inför elevers muntliga presentationer visade sig variera kraftigt 

enligt Kågesten & Engelbrechts (2007) resultat. Svaren varierar från ”Inte så mycket, jag 

snappade upp saker under presentationen” till ”Jag försökte i förväg lista ut vart eleverna 

kunde göra fel och vart det skulle kunna finnas svårigheter, men också hur jag förmedlar det 

på ett positivt sätt”.  Många lärare visade sig också ha svårigheter med att gå från att aktivt 

lära ut till att bli en passiv lyssnare. De kände sig inte komfortabla med att vara tysta och inte 

lägga sig i elevernas presentation när de gjorde uppenbara misstag. Men samtliga kände de sig 

positiva över hur deras beteende påverkade eleverna och tyckte att elevernas presentationer 

var en bra uppgift.    

 

 

4.3.3 Berättelsens utformning  

 

Savvidou (2010) syfte med studien var att belysa den dialogiska rollen av berättande i stöd till 

uppförandet av lärarnas yrkeskunskaper. Savvidous resultat presenterar en modell för 

utformandet av berättelsens användning i undervisning, att exempelvis återberätta en 

berättelse. Resultatet visar att en berättelse innehåller ett segment, vilket vanligtvis finns i 

början av berättelsen och visar berättaren erkännande av en upplevelse eller idé. En 

återberättad berättelse ska innehålla ord och fraser som upprepar de som använts i den första 

berättelsen, det vill säga nyckelord, teman och idéer. En återberättad berättelse innehåller 

också ofta berättande segment som utvecklar och utforskar mening, analys och reflektion över 

egna erfarenheter.  

 

C. Liu, Chen, Shih, Huang & B. Liu (2011) förklarar att en egen erfarenhetsberättelse 

förmedlar kunskap till andra. Berättelsen anses vara en innovativ väg för att öka lärandet. 
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Men hur förmedlas denna berättelse på bästa sätt? Undersökningen, vars syfte var att se om 

hjälpredskap kan förbättra elevers berättarförmåga, delade in respondenterna i två grupper där 

försöksgruppen, till skillnad från kontrollgruppen, fick använda ett hjälpredskap i form av en 

begreppskarta med språkbehandling. Kontrollgruppen fick ingen språkbehandlingshjälp. Båda 

grupperna hade datorn till hjälp i sin utformning. Resultatet visar att antalet episoder, antalet 

ord och antalet inspelade läten var signifikant högre i försöksgruppen än i kontrollgruppen. 

Alla tre grundläggande byggstenar i berättelsen uppnådde betydande skillnader mellan de två 

grupperna. Resultatet visar också att barnen i försöksgruppen kan generera fler idéer och 

berätta fler historier än de elever som inte fick något hjälpmedel i form av språkbehandling. 

Gällande att generera idéer, visade försöksgruppen att de till skillnad från kontrollgruppen var 

bättre på att producera karaktärsbeteenden och att de hade fler händelseepisoder i berättelsen.  

 

Begreppskartan med språkbehandling visade sig enligt C. Liu, Chen, Shih, Huang & B. Liu 

(2011) ha en grundläggande betydelse för de rika berättelserna då hjälpredskapet hjälpte 

eleverna att gå längre i berättelsen än vad enkla faktabeskrivningar gör. Eleverna hjälptes att 

producera mer kompletta och tydliga berättelser. Hjälpredskapet hjälpte också eleverna att 

generera episoder av händelser och konsekvenser. Det var inte enbart berättelsens struktur 

som påverkades, utan också berättelsens kvalitet. Eleverna i försöksgruppen fick bättre betyg 

på uppgiften av lärarna än vad eleverna i kontrollgruppen fick. Lärarna trodde att 

berättelserna som hade utvecklats av eleverna i försöksgruppen bättre kunde matcha 

berättelsens huvudämne mer konsekvent, vilket sågs i övergångar och redigeringar. I 

skapandet av intressanta åtgärder och dialogrutor visade sig hjälpredskapet också bidra 

positivt. Lärarna ansåg att försöksgruppen kunde producera fler episoder av intressant 

åtgärder och dialogrutor, men också en berättelse som var mer logisk och begriplig, mer 

kreativ och originell. Resultatet visar att eleverna i försöksgruppen var mycket nöjda med sina 

berättelser, medans eleverna i kontrollgruppen utan en begreppskarta med språkbehandling 

kände sig missnöjda med berättelsen rörande deras åtgärder och dialoger.     
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5 Diskussion 
 

Nedan följer en diskussion som knyter samman studiens syfte och frågeställning med tidigare 

presenterad bakgrund och resultat.  

 

 

5.1 Metoddiskussion  
 

I efterhand kom tanken att sökorden borde ha utformas på ett bättre sätt innan sökningen 

inleddes för att förhindra att gå igenom en större mängd icke användbart material. Sökningen 

kunde ha avgränsats ytterligare genom att ha en klar bild kring vilka artiklar som var 

önskbara. Då under den föreliggande litteraturstudie gång utformades en klarare bild av vad 

studien faktiskt skulle innehålla som bidrog till att det blev lättare att konstruera bra sökord 

och snabbare kunna avgöra om artiklarna var användbara eller inte.  

 

Validiteten i studien är hög, det som var avsett att undersökas har genomförts med hjälp av 

tidigare forskningsartiklar kring aktuella ämnen utifrån föreliggande litteraturstudiens 

frågeställningar. Genom att ofta återkoppla till studiens syfte kunde validiteten hålla en hög 

standard. Reliabiliteten, som syftar på studiens tillförlitlighet, anses också vara hög. Däremot 

finns det en medvetenhet om att de valda artiklarna kan styra resultatet och påverka 

reliabiliteten. En tanke är att om andra artiklar hade studerats, eller om så endast en artikel 

hade ersatts av en annan, hade resultatet kunnat se något annorlunda ut. Men utifrån en 

genomarbetat sökningsprocess i databaserna var de artiklarna som har valts de som också 

undersöker ämnet bäst, både utifrån ett elev- och lärarperspektiv, vilket då också lyfter denna 

studie. Under sökningsprocessen av artiklarna fanns en medvetenhet att dessa skulle vara 

välutförda och välbeskrivna, för att på så sätt påverkar denna studie i en pålitlig positiv 

riktning.  

 

Att vara två och genomföra studien anses ha gett en positiv påverkan på innehållet eftersom 

det kan ses ur två olika perspektiv. Däremot upptäcktes att synsättet var relativt lika, vilket i 

och för sig kan ses stärka studien, men vi fick möjligheter att argumentera från två olika håll, 

tillägga olika synsätt och funderingar och på så sätt få en mer genomarbetad text.     

 

 

 

5.2 Att få framför muntligt leder till lärande 
 

Joughin (2007) talar om tre olika muntliga presentationskoncept; överföring av idéer, ett test 

på elevernas förståelse av vad de har studerat samt en möjlighet att argumentera. Dessa tre 

koncept går att koppla till Malténs (2003) förklaring av en upptäcktsinlärning som innebär att 

eleverna lär sig via egna erfarenheter, organiserar, strukturerar, övar eget ansvarstagande samt 

aktiveras. En upptäcktsinlärning är ett arbetssätt där eleverna hämtar kunskap även utanför 

klassrummet genom att undersöka verkligheten, vilket bidrar till ett utvecklande och lärande. 

Enligt Maltén (a.a.) är den bästa metoden ett undervisningssätt som varieras, vilket stimulerar 

elevers lärande samt kan ses gå emot den traditionella anpassningsinriktade lärandemodellen 

där elever övertar redan färdig kunskap. Med andra ord ett sätt där läraren har ordet. Joughin 

(2007) förklarar att när eleverna själva får framföra en muntlig presentation eller berättelsen 

kommer de också att utveckla en djupare förståelse för det som studerats då läraren inte längre 

leder innehållet. Det blir upp till eleven att få fram materialets kärna vilket också bidrar till att 
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eleverna arbetar hårdare och får en större chans till utveckling. Detta leder till att en muntlig 

presentation kan upplevas som en kraftfull form för lärandet. Kågesten & Engelbrechts (2007) 

resultat stödjer ovanstående argument kring muntlig presentation då de menar att eleverna får 

större möjlighet att prata och beskriva bättre än i jämförelse med en skriftlig uppgift. En 

muntlig berättelse kräver att eleven själv först förstår, för att sedan kunna berätta och förklara 

vidare. Detta innebär att eleven verkligen kommer att utveckla sitt lärande till en högre nivå 

då uppgiften kan gå djupare. 

 

Utifrån det sociokulturella perspektivet som talar om utveckling och lärande, läggs fokus på 

ett direkt eller indirekt samspel med andra. Nilsson (2005) menar att det är just genom detta 

samspel med andra som den sociala och personliga utvecklingen sker. När vi får ingå i sociala 

relationer blir vi en del av den sociala världen. Hundeide (2006) förtydligar ytterligare att 

individen lär genom viktiga andra i sin omgivning då vi är sociala varelser som är 

meningssökande och tolkande. Det är viktigt att kommunikation ses som en dialog mellan 

både lärare och elever samt mellan elever och elever. Kågestens & Engelbrechts (2007) 

resultat stödjer den sociokulturella utgångspunkten som visar att elever som har utfört en 

muntlig presentation och överfört kunskap till klasskamraterna anser att deras kunskap blivit 

bättre i jämförelse med tillexempel slutna skriftliga uppgifter. Förståelsen har helt enkelt 

blivit djupare. Eleverna kände sig stimulerade, glada, intresserade och fann det arbetssättet 

informativt. Även Kokkotas, Rizaki & Malamitsa (2010) visade att eleverna trivdes med en 

berättande gemensam undervisningsprocedur och att detta har hjälpt dem att utveckla 

kompetens. Eleverna deltog aktivt och var mycket intresserade när de lyssnade på berättelser 

som hjälpte dem att göra kopplingar och vidare att kontextualisera sådant som de inte kunde, 

vilket gav de möjligheten att kontrollera sin förståelse och utöka sin kunskap. Berättelsen 

kunde här ses vara motiverande och bidra till elevernas förståelse. Detta resultat visar på stora 

likheter med Säljös (2000) sociokulturella teorier om att när människan får delta i praktiska 

och kommunikativa samspel lär också människor av varandra. Kommunikationen i 

klassrummet ska värdesättas.  

 

Kågesten & Engelbrechts (2007) resultat visade att eleverna i det stora hela var nöjda med 

arbetsmetoden, men Gans (2010) resultat kring elevernas deltagande i muntligt grupparbete 

tog en ny riktning. Eleverna som i studien delades in i en högpresterande och en 

lågpresterande grupp visades hantera uppgiften olika och därmed också få skilda resultat.           

Den högpresterande gruppen sågs turas om att föra fram tanka och idéer, de införde nya 

ämnen till diskussionen som på så sätt lyfte uppgiften framåt, frågor ställdes och utmanade 

eleverna i sitt lärande och eleverna sågs ge varandra stöd. I den lågpresterande gruppen sågs 

eleverna istället ha en ledare som styrde samtalet, de andra medaktörerna var blyga och 

framförde bara enstaka ord. Eleverna sågs reagera minimalt på samtalet och uppgiften.  

 

   

5.2 Att dra nytta av varandras berättelser   

 
Lärare upplever enligt Kågestens & Engelbrechts (2007) resultat att de har större möjlighet att 

förstå vad eleverna kan genom en muntlig presentation och frågorna som kan ställas där till. 

Lärarna upplever att deras syn på elevernas kunskap stärks utifrån ett muntligt arbetssätt. I en 

skriftlig uppgift blir det svårare att verkligen kontrollera om eleven har tagit till sig innehållet. 

Med detta som utgångspunkt styrks frågeställningen att vi kan lära av varandra. Detta synsätt 

går bland annat att applicera i religionsundervisningen. Elmeroth & Hägge (2009) talar om att 

vi måste dra nytta av olikheterna i klassrummet och främja allas lärande. Härenstam (2000) 
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förklarar att vi måste öppna upp möjligheten att lära av religionen och inte bara om dem. I 

dagens samhälle finns det många mångkulturella klassrum vilket läraren bör dra stor nytta av 

genom att elevernas kunskaper och berättelsen får föras vidare. Ett sätt att göra detta är genom 

just varandras berättelser vilket skulle vara fullt möjligt och skulle enligt Kågestens & 

Engelbrechts (2007) resultat också ge eleverna ett gott lärande samt ge läraren nya 

möjligheter med en ny syn på kunskap. Vi måste bemöta varandra väl och tillsammans skapa 

ett bra förhållningssätt så att eleverna kan lära sig i vår skolmiljö, både av läraren men också 

av varandra. När eleverna kommer med ryggsäcken full med erfarenheter av sin egen religion 

kan dessa elever ge kunskap till andra elever. Detta skulle kunna medföra en roligare 

undervisning som blir mer stimulerande för eleverna. Säljö (2000) berättar att sett utifrån det 

sociokulturella perspektivet är det viktigt att kulturella föreställningar och redskap förs vidare 

genom kommunikation. Kommunikation kan ses som länken mellan kulturen och människors 

tänkande. Läraren behöver också lära känna eleverna och då utgå från deras sociokulturella 

landskap, vilket innebär eleverna erfarenheter från hem, skola och samhälle. Frågan som 

följer argumentationen är om eleverna fullt ut kan förstå sina klasskamraters kanske skiljande 

livssyn genom en berättelse? Enligt det sociokulturella perspektivet är det just genom att få 

tillhöra det sociala samspelet och ta del av kommunikationen som nya lärmöjligheter skapas. 

Men Ytterhus (2003) påpekar att eleverna måste få förståelse för innebörden av de eventuella 

begrepp som används vilket har betydelse för lärandet i samspelet. Eleverna behöver alltså 

förstå varandra och innebörden i det som sägs för att kunna ta del av varandras berättelser i ett 

mångkulturellt klassrum. Det blir då viktigt både för läraren som handleder och för 

eleven/eleverna som framför berättelsen muntligt att lägga vikt vid att verkligen förklara 

använda begrepp. Med det sagt är berättelsen en undervisningsmetod som måste få ta sin tid 

för att kunna föra med sig så mycket som möjligt.       

 

Prage & Sveder (2000) instämmer och menar att en bra beskrivning också ger större chans till 

att det som presenterats utvecklas till kunskap inom eleverna. Berättaren måste därför vara 

engagerad, roligt och personlig – vilket en erfarenhetsberättelse i allra högsta grad blir. 

Viktigt att komma ihåg när något nytt förklaras och beskrivs, är att jämförelser av olika slag 

är väldigt användbart. Man gör det obekanta till något bekant för eleverna. Även i Kågesten & 

Engelbrechts (2007) undersökning uttryckte eleverna att man ska försöka göra sin 

presentation/berättelse till något roligt, inte prata för länge eller för snabbt.   

 

Varför erfarenhetsberättelser eller återberättade berättelser kan ses som viktiga och intressant 

just i religionsundervisningen svarar Härenstam (2000) mycket bra på. Härenstam (200) som 

lyfter frågan kring huruvida läroböcker kan ge eleverna en rättvis bild av främmande kulturer, 

menar att vissa områden behandlas mer i böckerna medans andra knappt får synas. Det går 

också att ställa sig frågan om informationen som ges i böckerna är ”neutral” eller har färgats 

av författarens personliga ståndpunkt. En intressant reflektion är att läromedelsförfattaren får 

vissa värderingar och fakta som har gått i många led, som eventuellt kan ha påverkats och 

färgats under loppet gång, och inte från en ursprunglig korrekt källa. Om 

informationen/berättelsen istället får komma direkt, från en elev med personliga erfarenheter, 

skulle detta kunna ge en mer korrekt och mer utvecklande bild. Precis som Elmeroth (2008) 

beskriver är många klassrum idag mångkulturella vilket vi kan använda oss av och se som en 

styrka i sammanhanget ”att lära av varandra”. Elevernas erfarenheter och kompetenser ska ses 

som värdefulla och vara en utgångspunkt i utbildningen. Undervisningen behöver byggas på 

elevernas värld. Det är viktigt att också komma ihåg att den som berättar inte enbart förmedlar 

kunskap, inte ger möjligheten att tillägna sig kunskap genom att möte ett innehåll som 

eleverna kan göra något av (Prage & Svedner, 2000).  
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Att eleverna får vara aktiva och framföra berättelser, lära och samspela med varandra, har fler 

syften. Olivestam (2006) tar upp att som läraren behöver man ställa sig frågan om det är jag 

själv eller eleverna som ska vara mest aktiva under lektionen. Frågan blir viktigt då eleverna i 

klassrummen där läraren har en förmedlarroll ses reagera mindre. För att få aktiva elever i 

klassrummen ska läraren istället handleda och vägleda med hjälp av verktyg så som 

iakttagelser, frågor, reflektion, jämförelser och experiment.      

 

 

5.3 Tankar kring berättelsen 

 
När en berättarmetod ska appliceras i undervisning presenterar C. Liu, Chen, Shih, Huang & 

B. Liu (2011) ett intressant resultat som bör has i åtanke. Enligt forskarna är just berättelsen 

en bra metod till att föra vidare kunskap. För att göra berättelsen så bra och lärorik som 

möjligt, presenterade deras resultat att detta uppnås genom att eleverna får arbeta med 

hjälpmedel när de utformar sin berättelse. I deras undersökning användes en begreppskarta 

med språkbehandling. Detta hjälpmedel hjälpte eleverna att strukturera sin berättelse bättre, 

antalet ord och episoder ökade, berättelsen blev mer logisk och begriplig, karaktärer 

utvecklades tydligare liksom händelser och det slutgiltiga resultatet fick ett högre betyg än 

vad elever som inte hade samma hjälpmedel fick. Resultatet för tankarna till Olivestam (2006) 

som förklarar att undervisning med hjälp av berättelser kräver ett visst förarbete. Under 

lärarens ledning utformas berättelsen, faktaunderlaget och rimlighetsgraden prövas. Att 

berättelsen verkligen är ämnesrelaterad är av yttersta vikt. Dessa förarbetskrav skulle kunna 

förenklas om eleverna får arbeta med hjälp av en begreppskarta som presenterats ovan. Även i 

Kågesten & Engelbrechts (2007) resultat framgår det att när eleverna använder tavlan eller en 

overhead som hjälpmedel blir resultatet bättre.    

 

Savvidou (2010) talar istället om den återberättande berättelsen och menar att denna måste 

innehålla samma ord och fraser som användes i den första berättelsen, det vill säga nyckelord, 

teman och idéer. Dessa kan också tänkas dra stor nytta av att arbeta med en begreppskarta, 

som skulle hjälpa till att forma berättelsen positivt. En berättelse kan alltså både vara baserad 

på egen erfarenhet, formas här och nu, eller vara återberättande då någon annan har berättat 

historian först. Viktigt att tänka på, i enlighet med Nilsson (2005), är att ett mål med 

arbetsmetoden och berättelsen måste sättas upp först och vara klart för eleverna. Det är just 

målet som fokuserar det gemensamma arbetet, skapar motivation och vilja. Målet i detta fall 

ska självklar också ses som att vi lär av varandra.           

 

Vad det är med en berättelse som gör att den fångar oss, vilket den kan göra även i andra 

sammanhang än undervisning, förklarar Olivestam (2006) och menar att berättelsen väcker 

associationer, vilka också kan skapa en utgångspunkt för skapande och kreativitet. Just 

religionsämnet har tillgång till många existentiella berättelser från olika religionsvärldar som 

kan ge eleverna en bra inblick. När en berättelse framförs har det tidigare varit tal om 

erfarenhetsberättelser eller återberättade berättelser, men det kan också rör sig om ett brev, en 

storyline, en egen komponerad eller ett resultat av en undersökning. Madsén (2007) menar att 

elever blir mer intresserade och lyhörda när de får vara mer språkligt aktiva.  
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5.4 En utmaning för läraren  

 

Att framföra en berättelse kan för vissa låta enkelt, men som presenterats tidigare, framför allt 

utifrån Olivestam (2006), kräver även berättelsen ett visst förarbete samt att läraren är med 

och handleder, ser till att berättelsen är ämnesrelaterad och faktagranskar. Att även använda 

begrepp blir förklarade på ett korrekt sätt är en uppgift för läraren att kontrollera. Under 

berättelsens gång finns det olika sätt för läraren att förhålla sig för att göra lärandet och 

metoden så optimalt som möjligt. Kågesten & Engelbrechts (2007) la fram elevernas åsikter 

kring lärarens förhållningssätt. En empatisk lärare som kan lugna stressen, är hjälpsam och 

som visar sitt stöd ansågs vara viktigt då det skapade en känsla hos eleverna av att de visste 

vad de gjorde, vilket såklart förbättrar deras presentation. Att eleverna får en utvärdering efter 

sitt framträdande visade sig vara väldigt uppskattat då detta hjälper dem i sin fortsatta 

utveckling. Mindre uppskattade läraregenskaper var att det fanns en tendens att läraren avbröt 

eleverna eller var för involverad i något som faktiskt var deras. Att inte enbart peka ut misstag 

eller fel är av vikt, utan att även ge beröm och uppmuntra. Att låta eleverna få ta plats och 

vara viktiga medaktörer i undervisningen framställs enligt de valda artiklarna som väldigt 

viktigt, vilket är i enlighet med både Lpo 94 och Lgr 2011 (Utbildningsdepartementet, 1994 & 

2011). Lgr 2011 (Utbildningsdepartementet 2011) påpekar dessutom att skolan ska vara en 

levande social gemenskap, ge trygghet samt vilja och lust till att lära.   

 

Van Earsel, Hermans & Sleegers (2010) resultat visade att lärarna visste hur de skulle 

orientera sig så optimalt som möjligt mot elevernas olikheter, vilket är en bra förutsättning i 

klasser där etnicitet och bakgrund varierar. Läraren behöver i gruppen stimulera förståelse för 

andra. Dessa forskare visade med hjälp av tydliga exempel, vilka är presenterade tidigare (se 

Resultat), hur man som lärare kan använda det receptiva läget i undervisningen, vilket innebär 

att läraren kan uttrycka sitt eget perspektiv men ska fortfarande vara orienterad på vad 

eleverna säger. Betydelsefullt är det också om läraren kan identifiera med elevernas tankar 

och perspektiv. Olivestams (2006) presenterade förhållningssätt mellan läraren och eleverna 

som bygger på religionsskapande, kan i Van Earsel, Hermans & Sleeger (2010) lysa igenom, 

framför allt förhållningssättet jag-du-relationen som innebär att eleverna får en mer personlig 

relation till det ämnesrelaterade. En fördjupning med sakkunskap ger eleverna ett personligt 

underlag. Dock menar Olivestam (a.a.) att i och med detta förhållningssätt får läraren också 

problem med att hinna med hela kursen samt att det kan kännas otryggt för eleverna att utgå 

från sina egna erfarenheter.    

 

 

 

5.5 Pedagogiska implikationer 

 

Gans (2010) presenterade resultat skulle kunna innebär att en muntlig uppgift inte är för alla, 

men samtidigt stödjer inte den studiens tillvägagångssätt det sociokulturella perspektivet helt 

då eleverna delades upp i vad man skulle kunna säga en bättre och en sämre grupp. Studien är 

bra på så sätt att den indikerar att inte varje elev ser en muntlig uppgift som enkel, eleven har 

kanske svårt att finna sin plats vilket också gör att ett lärande kan utebli, men metoden kan ses 

strida emot att alla får delta i det sociala. Eleverna har skärmats av och får då inte heller 

tillgång till det sociala samspelet eller full möjlighet till att lära av varandra. Om forskaren 

istället hade valt att inte skärma av elever eller göra en annorlunda indelning hade resultatet 

kunnat se annorlunda ut och undervisningssättet visat sig mer lämpligt och aktuellt.   
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Det finns en medvetenhet om att inte alla elever är trygga med att framföra muntligt inför 

helklass och det har aldrig varit frågan om att tvinga eller peka ut någon, vilket inte heller 

skulle ge ett givande resultat, varken för eleverna eller läraren. Eleven som i sådant fall skulle 

utsättas för något den inte är bekväm med skulle inte kunna prestera så som önskat, läraren 

kan inte bedöma elevens kunskap och presentationen blir inte heller givande för lyssnarna. 

Detta synsätt skulle kunna innebära att endast ett fåtal, eventuellt alltid samma, elever skulle 

få framföra muntligt. Som resultatet presenterade skulle de lyssnade eleverna fortfarande ta 

till sig det som sägs, men de går också miste om den djupa förståelsen som ett sådant här 

framförande för med sig. Kågesten & Engelbrecht (2007) resultat förklarade att när eleven 

förbereder sig inför sin muntliga presentation genomgår hon/han ett krävande arbete som 

också ger djup kunskap. En bred förståelse krävs i ämnet som ska framföras till övriga 

lyssnare. Men hur ser då en eventuell lösning på problemet ut?  

 

För att eleverna ska våga och känna sig säkra, måste enligt oss ett tryggt klassrumma byggas 

upp. Läraren måste känna sin klass och varje individ, det måste finnas en balans och trygghet 

i klassrummet innan det muntliga arbetssättet kan genomföras och bidra till kunskap. I ett 

otryggt klassrum kan självklart muntliga uppgifter genomföras och presenteras men de 

kommer troligtvis inte att leda till det djupa lärandet som vi är ute efter. I många fall kan 

eleven känna oro inför en presentation i vilket läraren måste agera på ett omsorgsfullt sätt och 

stödja eleven, vilket skulle bidra till att eleven utvecklas och eventuellt känner sig säker på 

egen hand inför nästa projekt. Kågesten & Engelbrecht (2007) la fram goda råd till hur 

läraren/handelaren bör agera för att göra situationen så optimal som möjligt. De la också fram 

negativa sidor som bör undvikas, så som att exempelvis enbart ge eleverna negativ feedback 

eller att lägga sig i elevens berättelse under själva presentationen. Detta måste finnas i åtanke, 

att låta eleverna avsluta sin presentation och i efterhand ge positiv och negativ kritik. När 

läraren kommenterar mitt i presentationen kan detta leda till att eleven blir osäker och 

presentationen blir sämre. 

 

Argumentet om ett tryggt klassrum tar även stöd i våra personliga erfarenheter från 

verksamhetsförlagd utbildning. Vi har upplevt, i det trygga klassrummet, att eleverna tycker 

att det är kul att få ha ordet, berätta om sig själv och sin historia. Här rör det inte sig om någon 

speciell nationalitet, utan varje elev har haft någon form av erfarenhet som har bidragit. 

Berättelsens längd har inte heller haft betydelse, ibland har ett kort framförande varit precis 

lika givande.   

 

Under verksamhetsförlagd utbildning har vi också upplevt att elever med en 

invandrarbakgrund har haft det till viss del lättare att återberätta en historia, de upplevelser 

som de har varit med om. Detta är en utmärkt utgångspunkt med tanke på Elmeroths (2008) 

tankar kring att när vi ser olikheter som möjligheter kan framsteg göras. Självklart är vi 

medvetna om att inte alla kan eller har möjligheten att vidareberätta på grund av exempelvis 

traumatiska upplevelser. Vi stöter här inte heller bort svenska elever vilka också har gott om 

tankar och erfarenheter att framföra.    

 

Den muntliga berättelsen har fått mycket positiv kritik, men vår utgångspunkt är inte att 

denna ska få dominera, utan att olika arbetssätt ska appliceras. Vi önskar att fler lärare ska få 

upp ögonen för den muntliga berättelsens effekt och applicera denna i en större utsträckning i 

undervisningen. Undervisningen måste vara meningsfull för att eleverna ska vilja ta till sig, 

för att motivationen ska finnas och för att kunskap ska kunna föras vidare. Just religionsämnet 

är här tacksamt då vi faktiskt lever i ett land med olika kulturer och klassrummet består av 

individer med olika bakgrunder som alla kan belysas. Vid de muntliga presentationerna är det 
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viktiga att ha begreppen diskriminering och ett kränkande bemötande i baktanke. Om inte 

läraren har en god uppsikt och handleder anser vi att det finns risk för både medveten och 

omedveten kränkning. Målet måste alltid vara att det som framförs leder till kunskap och 

medvetenhet. Det handlar inte om att negativt jämföra och peka ut, utan att skapa förståelse 

för varje religions innebörd.                

 

Som lärare måste vi ställa oss frågan huruvida det är eleverna eller läraren som ska vara mest 

aktiva under lektionerna. Vi anser att det är viktigt att läraren ibland går ifrån sin roll som 

förmedlare och istället agerar som vägledare och handledare när eleverna framför en 

presentation eller arbetar med en uppgift. När eleven själv får förbereda sin presentation för 

att sedan framföra den, växer eleven både som individ och elev. När eleven får berätta en 

berättelse blir det mer personligt vilket också gör det möjligt att till sig denna kunskap på ett 

annat sätt samt att lära sig mer genom att själv få föra över denna kunskap. De får även en 

djupare förståelse för innehållet eftersom de har själva letat efter fakta och framfört sin 

presentation på egen hand. Detta skiljer sig från traditionell undervisning där läraren står för 

planeringen av lektionen och är förmedlaren. 

 

Vi är medvetna om att läraren i detta nya arbetssätt får sig en tuff utmaning. När ett nytt 

arbetssätt som detta vi har presenterat i föreliggande studie ska antas, måste man som lärare 

vara väl föreberedd och redo för att ta emot ett annorlunda undervisningssätt. Läraren måste i 

detta fall agera lite annorlunda och inta en större roll som handledare och visa sitt stöd och 

kunna ge beröm och uppmuntra till lärande. Det är viktigt att låta eleverna få ta del av 

undervisningen, i enlighet med skolans styrdokument, och på detta sätt växer dem i sitt 

lärande. Läraren måste godkänna presentationens innehåll innan det genomförs för att 

förhindra att det sker något fel under presentationens gång. Läraren måste lika så på förhand 

kontrollera att ämnet är relevant.   

Vi upplever utifrån egna erfarenheter att genom berättelsen kan undervisningen bli roligare 

och mer givande. Presentationen i sig kan bli roligare och mer utvecklad med hjälp av olika 

verktyg. Eleverna kan få använda sig av overhead, tavla, musik, bilder med mera. Bilder kan 

ses vara väldigt givande, speciellt inom religionsämnet i form av exempelvis ikoner, kyrkor 

och symboler. Genom bilder blir även presentationen mer levande. I dessa fall måste eleven 

vara väl föreberedd och kunna presentera sina bilder med tillhörande fakta på ett bra sätt. Det 

kan bli mer motiverande för eleverna att använda sig av olika verktyg i sin presentation 

istället för att bara stå och prata. På detta sätt blir även eleven som framför presentationen mer 

insatt i sin roll som berättare och lärandet sker på en helt ny nivå, i enlighet med C. Liu, Chen, 

Shih, Huang & B. Liu (2011) resultat.   

Diskussionen kring läromedelsböcker bli högst aktuell när en metod som berättelsen kan ses 

gå ifrån läroböckerna, i alla fall när det är tal om en erfarenhetsberättelse eller en återberättad 

berättelse. Utifrån Härenstam (2000) teori kring läromedel kan detta ses som positiv. Vår 

personliga tanke är att läroböcker är en bra bakgrund, som bör kompletteras med andra 

informationskällor så som internet, skönlitteratur, uppslagsverk, varandras erfarenheter och 

tankar, exkursioner med flera.      
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