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1. Inledning 

Jag har valt att skriva en didaktisk uppsats med inriktning mot religion och elever på 

fordonsprogrammet. Ämnet låg nära till hands eftersom jag arbetar i skolan med företrädesvis 

elever på fordonsprogrammet. Majoriteten av dessa elever är pojkar. Jag saknar 

religionsdidaktiskt material, speciellt sådant som rör de yrkesförberedande programmen på 

gymnasieskolan. Att undervisa elever i ett ämne som de själva har svårt att förstå ”nyttan av”. I 

kombination med att de kanske har bristande förkunskaper gör att det blir en didaktisk 

utmaning, både för lärare och för elever. Jag anser att struktur och tydlighet är viktiga delar i 

didaktiken. Jag tror vidare att dessa delar blir ännu viktigare om du möter en omotiverad grupp 

med dåliga förkunskaper i religionsämnet. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

Min analys kommer främst att behandla religionsämnets didaktiska problem och möjligheter. 

Min avsikt är inte att komma med någon patentlösning utan endast att diskutera ett arbetssätt 

som enligt mina erfarenheter brukar fungera. Min huvudfrågeställning är: religionskunskap på 

fordonsprogrammet, problem eller möjlighet. För att nå mitt syfte så kommer jag att diskutera 

och analysera följande frågeställningar: Hur ser gymnasieskolan ut idag? Vilken är bakgrunden 

till att gymnasieskolan ser ut som den gör? Hur ser gymnasieskolans uppdrag ut? Vilka hinder 

finns för religionsämnet? Skall man lära om eller av religion? 

 

1.2 Metod och avgränsning 

Jag har använt mig av ett flertal källor, främst litteratur. Tyvärr så är det svårt att hitta någon 

litteratur som inriktar sig på yrkesprogram på gymnasieskolan. Den litteratur samt de 

internetkällor som jag använt redovisas tillfullo längst bak i arbetet. Förutom den litteratur jag 

använt så har jag också hämtat information från min egen erfarenhet som lärare i grund- och 

gymnasieskola. Denna erfarenhet kommer till stor del från arbete med elever på 

fordonsprogrammet. Jag gör inga anspråk på att svaren på mina frågeställningar skulle vara de 

enda och de rätta. Jag har valt att ta med egna reflektioner i arbetet. Vilka åsikter som är vilkas 

framgår av den stora mängden noter som finns presenterade enligt modifierad Harvard. Jag har 

medvetet utelämnat det nya läroplansförslaget som finns presenterat på skolverkets hemsida. 

Jag har valt att avsluta uppsatsen med en avslutande diskussion istället för en sammanfattning. 
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2. Hur ser dagens gymnasieskola ut? 

2.1 Bakgrund 

Gymnasieskolans linjer ersattes läsåret 95/96 av sexton nationella program. Från år 2000 finns 

det sjutton olika nationella program, alla är treåriga. Samtliga program ger allmän behörighet 

till högskolestudier. Nu skulle också de yrkesförberedande programmen, som exempelvis 

fordonsprogrammet ge högskolebehörighet. Åtta stycken, så kallade kärnämnen, ingår i alla 

nationella program. Dessa ämnen är enligt följande: svenska, engelska, samhällskunskap, 

religion, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet som exempelvis 

drama, musik eller bild. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. Samtliga ämnen är 

indelade i kurser. Omfattningen av en kurs anges i poäng. En poäng brukar motsvara cirka en 

timmes undervisning. Eleverna skall få betyg i alla kurser. Betygen skall motsvara bestämda 

kunskapsmål. Det finns fyra betygsteg: Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl 

godkänd.1 

 

Dagens skola är målstyrd och det lokala ansvaret är stort. Verksamhetens huvudansvar ligger 

hos kommunerna samt hos olika huvudmän för de fristående skolorna. 

 

2.2 Styrdokument 

För att styra verksamheterna finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer: 

 Skollagen, riksdagen 

 Förordningar, bland annat läroplaner, programmål och kursplaner för grundskolan, 

regeringen.2 

 Föreskrifter, bland annat kursplaner för gymnasieskolan och betygskriterier för alla 

skolformer, Skolverket.3 

 

2.3 Kommunaliseringens bakgrund 

Skolan kommunaliserades 1991. I bland annat SOU 1988:20 kom utredningen fram till att 

kommunerna själva känner bäst till vilka behov som finns. Man ansåg att pengarna skulle 

                                                 
1 http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor1 2005-07-21 
2 En förordning är en rättsregel som beslutas av regeringen. 
3 En föreskrift är en bindande bestämmelse. Regeringen skall meddela i en förordning att Skolverket får/skall ge ut 

föreskrifter inom ett visst område. 
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komma eleverna till största nytta om en friare disposition av medlen infördes4 Utredningen 

ansåg också att ur en ökad lokal frihet så skulle det födas kreativitet och nya vägar att uppfylla 

målen skulle finnas5 Göran Persson som var skolminister på den tiden menade att den centrala 

regleringen av skolan var nödvändig i dess uppbyggnadsskede. Men att denna reglering nu 

istället var hämmande. Lokala initiativ och uppfinningsrikedom kunde inte tillvaratas på rätt 

sätt. Detta tillsammans med nödvändigheten att effektivisera de statliga och kommunala 

resurserna gjorde enligt Persson decentraliseringen till en nödvändighet. Han menade också att 

det var i kommunerna pengarna fanns.6 Göran Persson förde in frågan i den politiska processen. 

Han föreslog att den statliga regleringen av skolpersonal och löner skulle upphöra. Splittringen 

var stor bland skolor och politiker. Trots detta så beslutade riksdagens majoritet i enlighet med 

regeringens förslag att arbetsgivaransvaret från och med 1991 helt och odelat skulle ligga hos 

kommunerna.7 

 

Skolan anses vara en svårstyrd organisation. Undervisningsverksamheten är svår både att styra 

och att kontrollera på grund av dess karaktär. Sjukvård och socialtjänst är de enda verksamheter 

som kan konkurrera i svårstyrdhet med skolan, detta beror på att de alla tre handlar om 

professionellt arbete med människor.8 

 

En kort sammanfattning av de beslut som låg bakom kommunaliseringen: 

 

 1988 på hösten så beslutade riksdagen att skolan i framtiden skall gå från regel till 

målstyrning. Kommunerna skulle organisera och genomföra verksamheten i skolan. 

Staten skulle ha det samlade övergripande ansvaret. 

 1989 på hösten beslutade riksdagen att kommunerna skulle ha ett odelat 

arbetsgivaransvar för all personal i skolan från och med 1991. 

 1990 på hösten så beslutade riksdagen att staten styr skolan genom riksgiltiga mål och 

riktlinjer. Kommunerna skulle ansvara för att dessa genomförs från och med 1991. 

 1992 på våren läggs statsbidraget till skolan in i det generella bidraget till skolan. 

 1993 beslutar man att varje kommun får avgöra vilka resurser skolan skall disponera.9 

                                                 
4 SOU 1988:20sid 122 
5 SOU 1988:20 sid 18 
6 Wennås, O 1989 sid 124 
7 Richardsson, G 1994 sid 100 
8 Stenlo, L 1988 sid 162 
9 http://www.skolverket.se/b/skolsystem/bbab.html 2004-12-03 
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2.3.1 SÖ läggs ned 

I samband med att kommunerna tog över huvudmannaskapet för skolan 1991 så lade man ned 

Skolöverstyrelsen, SÖ. Man bildade ett nytt statligt ämbetsverk, skolverket. Skolverkets 

uppgift är uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten i skolan. Skolverket tar också 

fram kursplaner, betygskriterier samt ger allmänna råd med mera.10 

 

Det sker i samband med kommunaliseringen en förskjutning från regel till målstyrning. Det 

innebär att regleringen blir mindre samtidigt som målen skall vara mer direkt styrande för 

verksamheten. Styrningen i skolan skulle nu präglas av exempelvis: 

 

 Ökat lokalt ansvar 

 Färre regler tydligare mål 

 Målmedveten utvärdering 

 Stärkt skolledning11 

 

2.4 Olika styrdokument 

Trots skolans kommunalisering så är det fortfarande regering och riksdag som genom 

nationella mål skall styra verksamheten. Kommunerna släpps alltså inte helt fria och som 

motprestation för den ökade friheten så kräver staten att de följer upp, utvärderar och utövar 

tillsyn över verksamheten i förhållande till lokala, nationella mål och bestämmelser. 

Målstyrningen är alltså inte renodlad utan har kvar inslag av regelstyrning. Staten styr i en allt 

mer decentraliserad offentlig sektor på tre nivåer: 

 

 Nationell nivå, här finns de övergripande nationella målen. Här anges också 

grundläggande och statliga bestämmelser. Skolans styrdokument på denna nivå är 

läroplanen. 

 Lokalnivå, här ansvarar man för skolverksamheten dess resurser och organisation. 

Skolans styrdokument på denna nivå är skolplanen. Skolplanens huvudsyfte är att visa 

hur man planerar att uppfylla de nationella målen. Att en skolplan skall finnas i varje 

kommun finns instiftat i skollagen. Skollagen innehåller de grundläggande 

bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning. 

                                                 
10 Skolverket 1997 sid 9 
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 Skolnivå, här ansvarar man för verksamhetens innehåll i förhållande till de nationellt 

uppsatta målen. Skolans styrdokument för denna nivå är arbetsplanen. Ute på skolorna 

så arbetas det fram arbetsplaner som skall visa hur man tänkt uppfylla skolplanens mål 

som i sin tur visar på vilket sätt kommunen avser fylla de nationella målen.12 

 

2.4.1 1994 års läroplaner 

I samband med skolans kommunalisering så utarbetades också en ny läroplan. Den senaste 

läroplanen, Lpf 94 för gymnasieskolan trädde i kraft den 1 juli 1994. En läroplan är en 

förordning som utfärdas av regeringen. I läroplanerna beskrivs värdegrund, uppdrag samt mål 

och riktlinjer för arbetet. Det finns tre läroplaner, de är uppbyggda på liknande sätt och har 

samma syn på kunskap, lärande och utveckling: 

 

 Lpfö 98, för förskolan 

 Lpo 94, för det obligatoriska skolväsendet (grundskolan), förskoleklassen och 

fritidshemmet 

 Lpf 94, för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan och komvux). 

 

Lpf 94 utfärdades av regeringen den 17 februari 1994 och ändrades senast 2003. I den kursplan 

som kom med Lpf94 så gjordes religionsämnet till en kärnämneskurs på 30 poäng vilket skulle 

motsvara 30 timmar. Uppdraget blev alltså att enligt syftesbeskrivningen: 

 

Syftet med undervisningen i religionskunskap är att eleverna skall möta religioner 
och livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar. Eleverna skall få vidga och 
fördjupa sin erfarenhets- och begreppsvärld och stimuleras att reflektera över 
religiösa, etiska och moraliska frågor och över vad det innebär att ta ansvar som 
medmänniska och samhällsmedlem. 
 
Undervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om kristendomen och övriga 
religioner och livsåskådningar. Genom möten med människor från olika 
traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna fördjupa sin inlevelse i, 
förståelse och respekt för andra människor. På så sätt främjas tolerans. Eleverna får 
härigenom en beredskap för att motverka att människor utsätts för förtryck för sin 
religions eller livsåskådnings skull. 
 
Undervisningen i religionskunskap skall bidra till att eleverna mer och mer 
upptäcker det meningsfulla och intressanta i att studera religion, livsåskådning och 

                                                 
11 Richardsson, G 1994 sid 99 
12 http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor0 2005-05-29 
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etik. Eleverna skall öppet få diskutera tros- och livsåskådningsfrågor och stimuleras 
till egna reflektioner och ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.13 

 

Ämnets karaktär och struktur: 

 

På gymnasial nivå innefattar det innehållsliga perspektivet ett studium av religioner 
och livsåskådningar utifrån t.ex. historiska, institutionella, kulturella, religiösa och 
etiska perspektiv. Eleverna skall fördjupa sina kunskaper om kristen tro och kristna 
värderingar för att förstå kristendomens betydelse för kultur, etik och 
samhällsutveckling i Sverige förr och nu.14 

 

Efter att man läst kursplanens syftesbeskrivning samt citatet om religionsämnets karaktär och 

struktur, så känns det kanske som om man som lärare fått ett omöjligt uppdrag. I den reviderade 

kursplanen som kommer 2000/01 så ges kärnämneskurserna naturkunskap, estetisk verksamhet 

och religion 20 poäng ytterligare och blir genom detta 50 poängs kurser. Fortfarande korta 

kurser och ett svårt uppdrag. Läser man kursplanen så står det att eleverna möter religionsämnet 

i grundskolan. I kursplanen kan vi läsa att: 

 

Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande 
kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika 
livstolkningar. Kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av 
samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda 
för den personliga utvecklingen. Kursen skall anknyta till elevens studieinriktning. 
Religionskunskap A är en kärnämneskurs.15 

 

2.4.2 Har alla elever de förkunskaper som läroplanen förutsätter? 

Om alla elever kom till gymnasieskolan med goda förkunskaper i religion så skulle det vara 

lättare att nå upp till målen på gymnasieskolan. Enligt min erfarenhet så saknar tyvärr en del 

elever dessa förkunskaper. I grundskolan så är svenska, engelska och matematik så kallade 

basämnen. Dessa ämnen måste man alltså ha godkänt i för att ha behörighet till 

gymnasieskolan. Detta innebär ibland att en del, framför allt läs- och skrivsvaga elever som har 

stora svårigheter att uppnå godkänt i dessa ämnen ges mer tid till dessa ämnen för att ”slippa” 

det individuella programmet. Denna tid måste då naturligtvis tas från något annat ämne. Många 

                                                 
13 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId= 

2005-04-12 
14 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId= 

2005-05-01 
15 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId= 

2005-05-01 
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gånger så blir det SO-ämnet som får lämna denna tid. SO-ämnet med en ofta svårbegriplig 

begreppsapparat som tillsammans med läroböcker med stora textmassor blir en alltför tung 

börda för elever med läs och skrivsvårigheter. Vid en första anblick så kan ju detta vara en bra 

lösning för eleven. Det man glömmer är att både samhällskunskap och religionskunskap som 

ingår i SO-ämnet i grundskolan är kärnämneskurser i gymnasieskolan. Genom lösningen att 

stryka SO till förmån för svenska, engelska eller matematik så sätter man käppar i hjulet för en 

kanske både läs- och skrivsvag elev som saknar motivation i teoretiska ämnen. Lösningen är 

enkel och gagnar enligt mig, ingen annan än de lärare i grundskolan som på detta sätt slipper 

sätta icke godkända betyg i kärnämnena.16 

 

2.5 Grundskolans SO-undervisning 

Eleverna i grundskolan har rätt till 885 timmars SO-undervisning.17 Elever som inte 

tillgodogjort sig dessa timmar har givetvis inte samma förutsättningar att klara 

gymnasieskolans kärnämneskurs i religion. Elever som har intresse och fallenhet för praktiskt 

arbete söker ofta yrkesförberedande program och elever som har intresse och fallenhet för teori 

söker ofta studieförberedande program, en självklarhet. Antalet elever med svårigheter i de 

teoretiska ämnena är större på de yrkesförberedande programmen. Detta innebär att det på 

fordonsprogrammet finns elever som både har läs- och skrivsvårigheter samt har bristfällig 

utbildning i SO från grundskolan. 885 timmar SO-ämnen behöver heller inte innebära att det 

ingått någon religionsundervisning. Timdelningen är idag mycket otydlig då de fyra ämnena 

geografi, religion, samhällskunskap och historia integreras med varandra till ett sort block som 

man kallar SO.18 Detta i kombination med bristande intresse och dålig studiemotivation gör att 

religionsämnet inte alltid välkomnas av fordonseleverna. Det finns naturligtvis fordonselever 

som är både studiestarka och som gillar de teoretiska ämnena. Men jag har aldrig mött en 

fordonselev som valt fordonsprogrammet för att i första hand läsa teori. De teoretiskt inriktade 

eleverna hittar vi på de studieförberedande programmen som exempelvis det 

naturvetenskapliga programmet. Men innebär detta att religionsämnet är ett omöjligt uppdrag 

för elever och lärare på fordonsprogrammet? 

 

                                                 
16 Varje år så publicerar de lokala tidningarna statistik där det redovisas vilka grundskolor som har flest behöriga 

elever till gymnasieskolan. Naturligtvis så har de skolor med fördelaktig statistik bättre status. Men jag tror att 
man får akta sig för denna typ av siffror. 

17 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&skolform=11&infotyp=2&id=11 2005-08-28 
18 Almén, E 2004 sid 216 
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3. Religion som kärnämne 

Allt fler genomgår idag gymnasial utbildning. Det nya teknologiska samhället ställer allt högre 

krav på utbildad arbetskraft och fler högskoleutbildade.19 Men alla varken kan eller vill gå på 

högskolan. Härenstam påpekar i sin bok, Kan du höra vindhästen att mycket få gymnasieelever 

kommer att studera religion på universitet eller högskola.20 

 

Att då göra dagens 50 poängskurs i religion på gymnasieskolan till i första hand en förberedelse 

för högre studier är varken försvarbart eller önskvärt. 

 

Religionsämnet handlar i första hand inte om förberedelse för studier, utan om livsfrågor, 

konsekvenser för andra och personlig hållning.21 Religionsundervisningens uppdrag är att 

skapa förståelse för andra människor.22 

 

Religionsämnet har sin grund i teologin.23 Skolämnet religions vara eller icke vara har under 

hela 1900-talet haft en central roll i den svenska skoldebatten.24 Ämnet som till en början hette 

kristendomskunskap och fokuserade på den egna statsreligionen byter i Lgr69 namn till 

religionskunskap. Religionsämnet ingår idag på alla gymnasieprogram. Ämnet ingår också i det 

nya läroplans förslaget som ett kärnämne.25 

 

3.1 Kan eleverna välja bort religionskunskapen? 

För att få ut ett slutbetyg så får eleverna inte sakna betyg i något ämne. Högst 250 poäng av 

kurserna kan avslutas med betyget icke godkänd, men får man betyget icke godkänd i fler 

kurser så får de inte heller ut något slutbetyg. Det är alltså önskvärt att alla elever skaffar sig 

betyg i alla ämnen. Elever och lärare måste tillsammans hitta en lösning på detta, kanske vid 

första anblicken omöjliga uppdrag. Som ovan nämnts så kommer många fordonselever till den 

första lektionen i religionskunskap med stor skepsis. Många har med sig dåliga erfarenheter 

från grundskolan och en del har inte ens läst ämnet tidigare. Ingen skugga må falla på lärarna i 

högstadiet som arbetar hårt och gör allt för att, som det står i Lpo94: 

                                                 
19 Fransson, G 2003 sid 22 
20 Härenstam, K 2000 sid 146 
21 Härenstam, K 2000 sid 146 
22 Almén, E 2004 sid 117 
23 Almén, E 2004 sid 107 
24 Almén, E 2004 sid 212 
25 http://www.skolverket.se/sb/d/723/a/3264 2005-09-01 
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Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa 
och lust att fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att 
dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och 
sina slutsatser.26 

 

Men med kanske över trettio elever som alla ligger på olika nivåer kunskapsmässigt och att som 

ensam vuxen bedriva en vettig undervisning för alla är svårt. 

 

3.2 Hinder i religionsundervisningen på fordonsprogrammet 

Det finns flera hinder då det gäller religionsämnet på fordonsprogrammet. Jag tror att man 

måste börja med att komma förbi rädslan och skepsisen gentemot ett flertal faktorer, 

exempelvis: 

 Ämnets teoretiska struktur. Ett teoretiskt ämne som man måste läsa. Många elever 

tror att när de väljer fordonsprogrammet så har de läst en (religions)bok för sista 

gången. Flera elever tar för givet att de inte kommer att nå godkänt resultat i ämnet och 

då kan man lika gärna strunta i det. Religionsundervisningen i skolan har haft svårt att 

möta eleverna där de är och intresset för religionsämnet har varit svalt.27 

 Läraren. På fordonsprogrammet så möter eleverna förhållandevis få lärare. De har ofta 

samma eller få lärare i sina karaktärsämnen. De känner sig trygga och kan identifiera sig 

med dessa lärare, ofta män med samma intressen som de själva. I religion så möter de en 

man eller kvinna med akademisk utbildning men som trots detta kanske inte begriper 

någonting om bilar. Som lärare måste man försöka sätta sig in i elevernas situation. 

Vilka förkunskaper har de och hur motiverade är de?28 Tyvärr så händer det nog att 

lärare har negativa förväntningar på fordonsgrupper, rent studiemässigt. Eleverna 

tenderar också att uppfylla dessa självuppfyllande profetior. De elever som läraren har 

låga förväntningar på får, enligt en undersökning som presenteras i Staffan Stukáts, Når 

du dina elever, mer kritik och mindre beröm.29 

 Eleverna. Att som gymnasielärare möta en fordonsklass har sina prövningar. Du 

kanske inte alls kan genomföra de uppgifter du tänkt dig och kunskapsnivån är kanske 

inte heller vad den borde vara. Prioriteringsmässigt så är det inte heller religionsämnet 

som kommer högst på listan, utan i de flesta fall karaktärsämnena. Ju mindre 

                                                 
26 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=15&skolform=11&id=2087&extraId

= 2005-09-01 
27 Almén, E 2004 sid 245 
28 Stukát, S 1995 sid 24 
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förkunskaper dina elever har desto större utmaning för dig som lärare. Det är 

naturligtvis också viktigt att man talar ett språk som eleverna förstår.30 Kulturskillnader 

finns också i enspråkiga klassrum.31 När den akademiska världen i gestalt av läraren 

möter hantverkarvärlden, i det här fallet representerad av eleverna så finns uppenbara 

risker för diverse krockar och missförstånd. 

 Lokalen/klassrummet. På flera skolor så befinner sig fordonsprogrammets elever av 

naturliga skäl i egna lokaler. Naturliga skäl på grund av att det måste finnas en verkstad 

och fordonshall. Detta innebär att då det är dags för religion så måste eleverna bege sig 

till en annan skolbyggnad, där de studieförberedande programmens elever håller till. 

Det finns naturligtvis teorilokaler i fordonsprogrammets lokaler. Men av skäl som 

utrymmesbrist och materialförvaring är dessa inte alltid lämpliga. 

 

3.2.1 Hur övervinns hindren? 

Jag tror att de sista tre punkterna övervinns genom respekt av den goda sorten. Med den goda 

sorten så menar jag respekt utan bitonen av fruktan. Enligt min erfarenhet så försvinner 

elevernas skepsis gentemot dig som lärare om du visar ett ärligt intresse för deras intressen. 

Deras intressen som i detta fall till största delen är bilar och allt som hör detta till. Detta görs 

enklast genom besök på deras verkstadslektioner. På dessa besök har jag fått se de mest 

oengagerade engagerade och de mest initiativlösa initiativtagande. Elever som tidigare känt sig 

små växer och får visa något som de är bra på. Genom dessa besök så tror jag att mycket av den 

ömsesidiga tveksamheten kan försvinna. Försvinner denna tveksamhet så känner de sig också 

välkomna i de lokaler som läraren befinner sig i. 

 

3.3 Religionsdidaktik 

På 1980-talet så återinförs didaktik som begrepp i den svenska skolan.32 Didaktiken försöker 

reda ut: 

 

 Vad man skall undervisa om, vilket stoff skall väljas? 

 Hur skall eleverna tillgodogöra sig detta stoff? Hur undervisar jag? 

 Varför valde jag som jag gjorde, vilka är målen? 

                                                 
29 Stukát, S 1995 sid 67 
30 Stukát, S 1995 sid 51 
31 Stukát, S 1995 sid 52 
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Många ämnesdidaktiker har akademisk förankring men tyvärr så saknas förankring i skolans 

praktik.33 I ämnen som matematik och svenska så finns didaktisk litteratur att finna. Men 

bristen på didaktiskt användbar litteratur som behandlar religionsämnet är uppenbar, framför 

allt med exempel från yrkesprogram på gymnasieskolan. Vid exempelvis en sökning på Bokus 

hemsida34 så får man på sök orden religion och didaktik noll träffar. Kjell Härenstams, Kan du 

höra vindhästen är utmärkt. Men jag anser tyvärr att hans ämnesval, tibetansk buddhism gör 

den ganska smal. 

 

3.4 Religionskunskapens upplägg 

Religionskursen är idag 50 poäng och är ofta förlagd till årskurs tre. Vilken spridning kursen 

har varierar mellan olika skolor. Några väljer att lägga kursen på en termin andra på två 

terminer. Jag har personligen provat båda och föredrar det senare. Detta på grund av att kursen 

blir för kort och intensiv om den ligger på en termin. Eleverna har arbetsplatsförlagd 

undervisning (APU) och den teoretiska undervisningen koncentreras till ett par dagar i veckan. 

Detta innebär att om undervisningen ligger på en termin så blir ett lektionspass cirka en och en 

halv timme långt, två dagar i rad, arbetsamt både för elever och undervisande lärare. 

 

3.5 Kriterier för betyget godkänt 

Vad krävs då för att uppnå betyget godkänt i kärnämneskursen religion A? I Lpf94 kan vi läsa 

följande: 

 

Kriterier för betyget Godkänd 
 
Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra 
livsåskådningar. Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några 
andra världsreligioner och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika 
livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen. 
 
Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett 
givet etiskt och moraliskt tänkesätt. 
Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot 
dess värdegrund. 

                                                 
32 Fransson, G 2003 sid 175 
33 Fransson, G 2003 sid 139 
34 http://www.bokus.com/cgi-bin/book_search.cgi?FAST=religion+didaktik&FAST_VALUE=TITLE 

2005-08-01 
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Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och 
etik.35 

 

Läroplanens kriterier för betyget godkänt är förhållandevis öppna. Läraren kan alltså 

tillsammans med eleverna styra innehåll och redovisningssätt. Har du som lärare de 

ovanstående kriterierna med dig, så tror jag att förutsättningarna för att dina elever uppnår 

godkänt betyg ökar. Naturligtvis så finns det även i fordonsgrupper elever som vill och kanske 

skall ha högre betyg än godkänt. Men dessa elever är enligt min erfarenhet i kraftig minoritet. 

Hade deras prioriteringar, intressen och skicklighet kretsat kring religionsämnet så skulle de 

förmodligen inte ha valt fordonsprogrammet. Vi måste möta eleverna där de är. Kierkegaard 

uttryckt det på ett utmärkt sätt: 

 

Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först 
finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när 
han tror att han kan hjälp andra. För att undervisa någon, måste jag visserligen 
förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte 
kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket 
jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli 
beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar 
med ödmjukhet inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, detta med att 
undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller 
inte hjälpa någon.36 
 

3.6 Anpassa religionsundervisningen till de elever du har 

Har man övervägande kunskapssvaga och/eller ointresserade elever i gruppen så bör 

undervisningen anpassas till detta, i samförstånd med eleverna. När en kurs startar så kan man 

med fördel diskutera med eleverna vilket innehåll och arbetssätt de önskar att kursen skall ha. 

Målen är på förhand, av skolverket, givna. Dessa bör också redovisas för eleverna. Vad måste 

de kunna för att nå godkänt? Flera elever kommer som ovan nämnts till den första 

religionslektionen med inställningen att denna kurs inte kommer att bli lyckad. Anledningar 

som de brukar ge till detta antagande är exempelvis: 

 

 Ingen idé att försöka, kommer ändå inte att klara kursen 

 Vill inte läsa bibeln hela tiden 

                                                 
35 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId

= 2005-08-01 
36 Citat av Sören Kierkegaard i Stukát, S 1995 sid 25 
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 Gud finns inte, därför behöver man inte läsa religion. Barnatrons tendenser är att färre 

tror och att tron avtar med ökande ålder.37 Pojkar på gymnasiet är mer avvisande till 

religiös tro än flickor och studerande på teoretiska program är mer positivt inställda till 

religion än de på yrkesförberedandeprogram.38 

 

De två senare anledningarna är inte speciellt svåra att bevisa att de inte stämmer. Vi läser 

absolut inte bibeln hela tiden. Frågan om gud finns eller inte anser jag vara sekundär. 

Människan har sedan hon klättrade ned från träden och reste sig på två ben tillbett och dyrkat 

någon typ av gud. Vilken, har varierat med tid, rum och behov. Men att religionen alltid spelat 

en stor roll i samhället är odiskuterbart. Vi berörs och blir berörda av religionen oavsett om vi 

tror eller inte. De flesta människor bygger sina livstolkningar och värderingar på antaganden 

som inte kan beläggas empiriskt. Hjälper man eleverna att upptäcka att detta också gäller för 

dem så har dörrar till religionsämnet öppnats.39 

 

Så steg ett för att få eleverna med sig är att bevisa för dem att de kommer att klara kursen, det är 

idé att komma till lektionerna. I några grupper så har det vid första lektionstillfället visat sig att 

alla elever i gruppen skulle vara mycket nöjda med betyget godkänt. Undervisningen läggs då 

på en ”godkänt” nivå. Med läroplanens kriterier för godkänt som bas för alla uppgifter. Ändrar 

sig någon under kursens gång så får de naturligtvis uppgifter som ligger på väl godkänt eller 

mycket väl godkänt nivå. Men om undervisningen blir för svår, undervisning är ju som Stukát 

på pekar inte lika med inlärning, så riskerar man att tappa eleverna.40 De fick rätt, kursen var för 

svår och närvaron sjunker drastiskt. Jag har mött elever som haft mycket bristfälliga kunskaper 

i religionsämnet. Nivån som vi börjat undervisningen på har varit mycket låg. Men jag anser att 

det inte handlar om var man börjar utan om var man slutar, hur lång resan blir. Med en 

kunskapsstark elev så kan kanske resan börja vid 7 km och sluta vid 10 km. Med en 

kunskapsmässigt svag elev så kanske resan startar vid 0,5 km och slutar vid 7 km. Den svages 

resa blev längre. Det är resans längd som är lärarens lön. Bildning innebär att möta andra 

horisonter, vidga horisonter och röra sig mot nya.41 

 

                                                 
37 Almén, E 2004 sid 86 
38 Almén, E 2004 sid 87 
39 Almén, E 2004 sid 121 
40 Stukát, S 1995 sid 25 
41 Härenstam, K 2000 sid 140 
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3.6.1 Svåra och främmande begrepp 

Både lärare och läroboksförfattare använder begrepp som ligger nära den egna kultursfären. 

Härenstam pekar på att detta kan leda till att tolkningstraditioner kolliderar. Han anser att, i det 

exempel han skriver om, så är den tibetanske buddhismen en förlorare.42 Jag hoppas och tror att 

han i första hand menar att det är eleven som är förloraren. Man fastnar lätt för begrepp som 

man känner till från sin egen värld. Slentrianmässigt så kanske man använder ett språk som 

eleverna inte förstår. Då är det bara att hoppas att någon elev vågar säga ifrån. Svaga elever vill 

inte verka dumma och risken för att de låter bli att fråga är stor.43 Det är viktigt att som lärare 

bidra till att skapa ett klassrumsklimat där det är tillåtet både att fråga och att kunna. 

 

3.6.2 Stärk dina elevers självförtroende 

I en kunskapssvag grupp så kan det naturliga bli att inte kunna. Den som kanske kan och/eller 

tycker att ämnet är roligt blir utsatt för tråkningar, detta är naturligtvis ett oacceptabelt 

beteende. Ett sätt att stärka elevers självförtroende är att besöka dem på deras hemmaplan, där 

matchbollen är deras. Jag besöker kontinuerligt fordonshallarna. Eleverna arbetar där 

självständigt med bilarna. De använder en begreppsapparat som för mig är helt obegriplig. Jag 

är novisen och de visar, pekar och berättar entusiastiskt om de arbeten som de utför. På detta 

sätt så slipper jag också bli en mystisk religionslärarinna som de träffar 50 timmar av sina liv, 

här finns tid att tala om annat än religion. Naturligtvis så måste man också visa gruppen att man 

tycker om dem och ge dem beröm när de förtjänar det. Detta engagemang och beröm måste 

dock vara äkta. 

 

Eleverna genomskådar direkt om du försöker låtsas. För barn och ungdomar så kan skillnaderna 

i verbalt språk och kroppsspråk var oerhört förvirrande.44 Lärarens personlighet spelar stor roll 

vid undervisningens uppläggning. Det som passar den ena passar inte den andre. Att kopiera 

någon går alltså inte. Naturligtvis så kan inspiration och arbetsmaterial hämtas hos andra för att 

sedan anpassas till den egna undervisningen. Undervisning är ett medvetet arbete mot bestämda 

mål.45 Har du klart för dig vilket ditt budskap är och vilka mål som skall uppfyllas så har du 

kommit långt.46 

                                                 
42 Härenstam, K 2000 sid 99 
43 Stukát, S 1995 sid 51 
44 Stukát, S 1995 sid 55 
45 Stukát, S 1995 sid 15 
46 Stukát, S 1995 sid 20 
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3.7 Läromedel 

Dagens måldokument är öppna och utrymmet för att tillsammans med eleverna forma ämnet är 

stort. Lpf94 är skriven på det nya sättet, anvisningar om stoffurval och undervisningsmetoder 

har förts åt sidan.47 Enligt läroplanen så är de två måstena i religionsämnet kristendom och etik. 

Läraren har en central roll när det gäller att välja vilken kunskap det är som skall förmedlas.48 

Ska man exempelvis använda sig av en lärobok och i så fall vilken. En lärobok som läraren 

anser vara kvalificerad kanske inte är så lättillgänglig för eleverna.49 Det finns läroböcker som 

är anpassade för elever som går på yrkesprogram. Textmängden har reducerats och är inte lika 

fyllig. Detta gör ibland att de är något torftiga. Det senast året så har jag arbetat med en lärobok 

som heter Möt A-kursen Religionskunskap och ges ut av Studentlitteratur. Den innehåller vad 

man kallar basfakta och uppgifter. Till boken så följer det med en diskett med tio grundstenar 

för de fem världsreligionerna samt nordisk mytologi, nya religiösa grupper och 

naturreligionerna. 100 basfrågor om religion och ett förslag till slutprov i religion A. Till detta 

så hör också en lärarpärm med kompletterande material till elevboken mm.50 Positivt med 

denna bok anser jag vara de tydliga mål som ställs upp i början av varje kapitel. Texten är 

mycket kortfattad och varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Eleverna som av olika 

anledningar inte tycker om att läsa drunknar inte i textmassor med målande beskrivningar. Den 

är skriven på ett lättbegripligt språk och därmed lättillgänglig för eleverna. Boken är 

förhållandevis tunn, 124 sidor, detta bidrar också till att den inte känns som ett omöjligt 

uppdrag. Boken måste dock kompletteras med andra läromedel. Härenstam efterlyser 

läroböcker som eggar fantasin.51 Andra talar om att använda sig av dikter och konst för att 

inspirera eleverna. Jag efterlyser framför allt fler och bättre filmer, i första hand dokumentärer. 

Idag så verkar det populärt att följa och intervjua ungdomar i samma ålder som eleverna. 

Tanken med denna typ av filmer är förmodligen att när någon i ens egen ålder berättar om sitt 

sätt att leva så blir det intressantare för eleverna. Men tyvärr så brukar dessa filmer bara 

förstärka religionen som annorlunda.52 Vanliga spelfilmer kan också användas. Nackdelen med 

dessa är att de ofta är långa och att tidsbrist uppstår. De behöver dock inte visas i sin helhet utan 

kortare avsnitt kan väljas ut. De kan både visas som faktaförmedlare och/eller 

diskussionsunderlag. Syftet måste naturligtvis vara tydligt. Enligt min erfarenhet så utvecklar 

                                                 
47 Almén, E 2004 sid 11 
48 Härenstam, K 2000 sid 5 
49 Härenstam, K 2000 sid 10 
50 Exempel, se bilaga 1 
51 Härenstam, K 2000 sid 163 
52 Almén, E 2004 sid 133 
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elever som har det arbetsamt med att läsa och skriva en mycket god förmåga att ta in 

information genom film och berättelser. Tyvärr så finns brister när det gäller bra dokumentärer. 

De religionsfilmer som exempelvis AV-centralen i Gävle erbjuder är inte av nyaste snitt och de 

förmedlar ofta en ganska torr bild av religionen. Risken för att någon spänning eller att den 

nyfikenhet som Härenstam talar om skulle väckas är minimal. 

 

3.8 Att lära om, och/eller av religion 

En förutsättning för att kunna diskutera religion är att man först känner till något om den. 

Diskussionerna får inte bli ett allmänt tyckande, utan fakta måste ligga bakom. Ragnar 

Furenhed redogör i sin artikel, Undervisning och förståelse - exemplet religionskunskap, för 

Michael Grimmiths diskussion angående att lära om och av religion. Att lära om religion 

innebär att man skaffar sig faktakunskap om religion. Om man inte kommer längre än att lära 

om religion så finns dock risk för att religionen framstår som både främmande och exotisk. 

Detta kan i värsta fall resultera i att fördomar gentemot främmande religioner stärks och 

bekräftas. Resultatet med religionsundervisningen blir då det motsatt än det som den enligt 

syftes och målbeskrivningen i läroplanen skall resultera i. Lär man av religion så kommer egna 

tankar, värderingar och ett nytänkande in i bilden. Tyvärr så når man inte alltid så långt när det 

gäller att lära av. Religionskursen på gymnasiet är som tidigare nämnts endast på 50 poäng. 

Antalet timmar som läggs ut varierar på olika gymnasieskolor. Det finns skolor som väljer att 

lägga ut endast 30 timmar! På gymnasienivå så vore det kanske önskvärt att ägna sig åt att lära 

av religion. Att lära om borde vara avklarat på grundskolan. Möter man en elevgrupp där 

flertalet elever varken lärt om eller av så måste man möta dem där de befinner sig. Jag 

instämmer helt in i Furenheds resonemang om att innan man kan lära sig av religion så måste 

man lära sig om religion.53 Möter man en elevgrupp som har små eller inga förkunskaper så 

måste man både för elevernas och för sin egen skull möta dem där de är. Detta kan innebära att 

ämnesstoff hämtas från exempelvis högstadieböcker. Men det handlar ju som tidigare nämnts 

inte om var man börjar utan om var man slutar. 

 

3.8.1 Det önskvärda, att lära av religion 

Som jag tolkar betygskriterierna så räcker det med att behärska att lära om religion för att nå 

upp till betyget godkänt. För att nå upp till betygen väl godkänt och mycket väl godkänt så 

måste eleven också lära av religion. Furenhed menar att eleven här tvingas till ett 
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personutvecklande nytänkande.54 Vid detta plan så använder eleven sina kunskaper om religion 

för att kunna lära sig av religion. Detta kan göras på många olika sätt. Ett sätt kan vara att arbeta 

med religionsämnet tematiskt. Exempelvis så kan man titta på hur religionen presenteras i 

media.55 Eleverna kan arbeta med frågor som: 

 

 Vad är det som presenteras och varför? 

 Vilka/vilken var den senaste nyheten som handlade om religion? 

 Vilka religioner får mest utrymme? 

 Har alla nyheter som behandlar religion något gemensamt? 

 Det är ofta samma begrepp som figurerar när det handlar om religion i 

mediesammanhang, vilka är dessa och vilka värderingar lägger vi i dem. Här kan man 

också väcka frågor om vad som säljer, en etisk diskussion kring detta kan vara på sin 

plats. 

 

Ett annat sätt att lära av religion kan vara att utgå från en bild. För att kunna diskutera bilden och 

lära av den så måste eleverna först ha kunskap om. En bild säger som bekant mer än tusen ord. 

Bilden, som finns med som bilaga 2, ger upphov till många diskussionsämnen. Några skulle 

kunna vara: 

 

 Jerusalem, centrum för tre religioner, en källa till konflikt? 

 Andra intifadan, Ariel Sharon år 2000 

 Bara män på bilden, varför? 

 Turister 

 Israeliska soldater56 

                                                 
53 Almén, E 2004 sid 117 
54 Almén, E 2004 sid 117 
55 Ett tema som för övrigt är mycket aktuellt i dagsläget då olika sekter och fundamentalister får stort utrymme på 

löpsedlarna, ju mer skandalösa ju mer utrymme. 
56 Idé till ovanstående två elevuppgifter är hämtade från Bok och webbs hemsida http://www.bokochwebb.se. Se 

bilaga 3. 
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4. Min didaktiska metod 

Vi börjar alltså varje nytt arbetsområde med att lära om religion. Exempel på ett arbetsområdes 

upplägg kan i grova drag se ut som följer: 

 

 Eleverna får en kort historisk bakgrund om religionen. Läraren berättar. Här blir både 

geografi, historia och samhällskunskap naturliga inslag. Eventuella frågor får ställas. 

Eleverna kan med fördel delta och fylla i namn och begrepp. Detta bidrar till att de 

lyssnar aktivt. Ibland så kan det vara nödvändigt att med fantasins hjälp stimulera elever 

och att ge dem ledtrådar för att de skall komma fram till dessa namn och begrepp. 

Anknytningen till ämnet behöver inte alltid vara perfekt.57 Men man kan inte tillåta att 

eleverna frågar sönder berättelsen och att ämnet svävar i väg till något helt annat. Det 

finns då risk för att många tappar sammanhanget. (Det kan naturligtvis finnas tillfällen 

då det finns anledning och till och med skyldighet att lämna det planerade.) 

Framställningen måste vara enkel och konkret, detta är viktigare ju svagare elever man 

möter. Att variera framställningssätt och att vara lyhörd för elevernas förmåga är 

viktigt.58 

 Vid nästa lektionstillfälle, som kan äga rum en vecka efter det tidigare så repeterar vi det 

som sades vid det tidigare tillfället kortfattat. Man skall vara tydlig men inte övertydlig. 

Vid övertydlighet så finns risk för att eleverna misstänker att man tror att deras förmåga 

är lägre än den är. De kan då känna sig nedvärderade och ta mycket illa vid sig. Svaga 

elever vet, med några få undantag att de är svaga och behöver inte få detta bevisat för 

sig. Efter den korta muntliga repetitionen så brukar det vara lämpligt att se en film som 

behandlar ämnet. Filmen kan både användas som ren faktakälla och/eller som 

diskussionsunderlag. Man kan diskutera både enskilda frågor och hur filmens innehåll 

stämde eller skilde sig från det som de tidigare visste om ämnet. Tidsåtgången för 

filmvisning varierar kraftigt från 10 upp till 180 minuter. 

 Kort repetition, vad kan och vad har vi gjort hittills. Nu har det blivit dags att använda 

läroböckerna. Eleverna önskar oftast att arbeta med läroböckerna genom att göra 

instuderingsfrågor. Frågorna måste vara av ren faktakaraktär och följa textens ordning 

och innehåll i boken. Frågorna måste också vara ställda så att det finns möjlighet att 

svara mycket kort på dem. Blir de för svåra så tappar eleverna sugen direkt. Om man 

                                                 
57 Stukát, S 1995 sid 46 
58 Stukát, S 1995 sid 46 
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som lärare upptäcker att eleverna har svårt att hitta svaren så måste man lotsa dem 

igenom text och frågor. De måste få känna att de räcker till och att de kan. För de elever 

som vill så finns mer analyserade och problematiserande frågor att tillgå. Frågorna 

baseras naturligtvis på de mål och syften som finns i kursplanen. Eleverna skriver med 

fördel svaren i ett skrivhäfte. Dessa skrivhäften samlas in vid lektionens slut. 

 Kort repetition, vad kan vi och vad har vi gjort hittills. Vid denna genomgång så bör 

man också diskutera vad som varit bra och mindre bra. Finns det något som vi kanske 

bör göra annorlunda då vi arbetar med nästa arbetsområde. Skrivhäftena delas ut och 

eleverna har fått kommentarer på vad de skrev förra gången. Vi går igenom frågor, svar 

och diskuterar om det fanns något som var svårt, konstigt och så vidare. 

 Vi avslutar arbetsområdet med ett prov. Tillsammans med eleverna så kommer man 

överens vilket typ av prov man skall ha. Typen av prov måste precis som allt annat 

varieras. Fordonseleverna brukar oftast vilja ha ett prov som består av två delar, en med 

godkänt frågor och en med mer analyserade frågor som kan ge högre betyg. Godkänt 

delen kan bestå av frågor med svarsalternativ, detta för att eleverna inte skall falla på 

skriv- och läs svårigheter. På denna typ av prov så krävs naturligtvis en mycket liten 

felprocent för att det skall vara godkänt. Enligt min erfarenhet så fungerar denna typ av 

prov mycket bra. Huvuddelen av eleverna får godkänt på dessa prov. 

 

Finns det någon möjlighet att göra studiebesök som uppfyller mål och funktion så anser jag att 

man skall ta chansen att göra sådana. Min erfarenhet är att dessa till största delen upplevs som 

positiva av eleverna. Med denna form av arbetssätt så finns det tydliga mål och eleverna vet 

exakt vad det är som de behöver göra för att klara kursen. Detta tillsammans med ömsesidig 

respekt gör att de flesta elever klarar att nå minst godkänt på kursen. 
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5. Avslutande diskussion 

I samband med skolans kommunalisering så utarbetades en ny läroplan, Lpf94. Alla 

gymnasielinjer gjordes om till program och blev treåriga. För fordonsprogrammet så innebar 

detta att utbildningen förlängdes med ett år. Ett år som inte bestod av karaktärsämnen utan till 

stor del av kärnämnen. Samhället ställer idag högre krav på utbildad arbetskraft än det gjorde 

tidigare och utbildningen måste förändras. Religionsämnet som alltid varit hett debatterat i 

skoldebatten gjordes till en kärnämneskurs på 50 poäng, vilket innebär att alla elever oavsett 

program skall läsa det. För att få ut ett giltigt slutbetyg så krävs att man har betyg i alla ämnen. 

Men vad tycker fordonseleverna om att läsa religion? Deras grundinställning till ämnet är inte 

positiv. Detta har sin orsak i en rad fenomen. Deras erfarenheter och kunskaper från 

grundskolan är inte alltid de bästa. Deras fördomar mot ämnet är inte heller de av det positiva 

slaget. Här hjälper massmedia till med att skapa negativa religionsstereotyper exempelvis då 

det gäller islam. Ämnets teoretiska struktur gör också den att ämnet kan upplevas som svårt och 

till och med omöjligt. Men är då religionsämnet ett problem eller en möjlighet på 

fordonsprogrammet? Jag anser att ämnet är en möjlighet, en stor möjlighet. Hittar man en 

undervisningsform som fungerar tillsammans med eleverna och med det nya sättet att skriva 

måldokument där stoffurval och undervisningsmetoder förts åt sidan så är möjligheterna större 

än någonsin. Du kan själv, tillsammans med dina elever bestämma hur ni skall gå tillväga för att 

uppnå de av skolverket uppsatta målen. Många elever på fordonsprogrammet är svaga i 

teoretiska ämnen. Detta gör att ämnet är en utmaning inte bara för eleverna utan också för 

lärarna. Lärarna som tidigare kanske inte mött och saknar erfarenhet att arbeta med denna typ 

av elever. Elever som många gånger ser religionsämnet som ett måste, ett tvång. Min åsikt är att 

det inte behöver bli på detta sätt. Med tydliga strukturer, ömsesidig respekt och genom att möta 

eleverna där de är så tror jag att man kan komma mycket långt. Fokus får inte ligga på var 

kunskapsresan börjar utan på hur lång den blir. Arbetar man hela tiden med de av Skolverket 

uppställda målen tillsammans med didaktikens tre frågor vad, hur och varför så tror jag att 

måluppfyllelsen skulle öka i skolan. Det är önskvärt att eleverna lär sig inte bara om religion 

utan också av religion. En förutsättning för att kunna diskutera religion är att man känner till 

något om den. Möter man eleverna där de är och arbetar i samförstånd med dem så hoppas och 

tror jag att deras inställning till religionsämnet som haft en negativ klang kan ändras. 

Religionsämnet som har en viktig funktion i samhället. Det handlar om att skapa förståelse för 

andra människor. I dagens mångkulturella samhälle så finns en risk för ökad segregering, en 

utveckling är önskvärd. 
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Bilaga 1. 100 basfrågor för hela A-kursen 

 

Judendom 

1. Vilken gudstro har en jude? 

2. Vad kallas den viktigaste av judendomens heliga skrifter? 

3. Vem grundade judendomen och när? 

4. Vad kallas judarnas gudstjänstlokal? 

5. Vilken stad är helig för judendomen? 

6. Nämn en riktning inom judendomen. 

7. Nämn två länder i världen där judendomen idag huvudsakligen finns. 

8. Vad är sabbat? 

9. Vad innebär det att mat är koscher? 

10. Vad firas påsken till minne av inom judendomen? 

11. Vad tror en jude om livet efter döden? 

 

Kristendom 

12. Vilken gudstro har en kristen? 

13. Vad kallas kristendomens heliga skrift? 

14. Vem grundade kristendomen och när? 

15. Hur levde de första kristna? 

16. Vilken stad är helig för alla kristna? 

17. Nämn tre huvudriktningar inom kristendomen. 

18. Nämn tre frikyrkor i Sverige. 

19. Vad är ett sakrament? 

20. Förklara vad treenigheten är. 

21. Vad är bikt? 

22. Vad är en ikon? 

23. Vad firas påsken till minne av inom kristenheten? 

24. Vad tror en kristen om livet efter döden? 

 

Islam 

25. Vilken gudstro har en muslim? 

26. Vad kallas islams heliga skrift? 

24 



27. Vem grundade islam och när? 

28. Vad kallas islams gudstjänstlokal? 

29. Nämn två städer som är heliga för muslimerna. 

30. Nämn två riktningar inom islam. 

31. Var i världen finns islam idag huvudsakligen? 

32. Vilka är de fem grundpelarna inom islam? 

33. Vad är sharia? 

34. Nämn en stor högtid och vad som utmärker den. 

35. Vad tror en muslim om livet efter döden? 

 

Hinduism 

36. Vilken gudstro finns inom hinduismen? Skriv två olika tolkningar. 

37. Nämn en av hinduismens heliga skrifter. 

38. Hur uppstod hinduismen och när? 

 

Prov - 10 grundstenar om judendomen 

Läs igenom alla frågorna innan du börjar svara! 

39. Tror man inom judendomen på en eller flera gudar? 

 

40. Placera på tidslinjen när judendomen grundades. 

 

a) Var i världen finns judendomen idag huvudsakligen? 

b) Nämn en helig stad för alla judar. 

 

41. Vem är vem? Förklara med 1-2 meningar: 

a) Abraham b) Jahve  c) Messias  d) Mose 

 

42. Vad är vad? Förklara med 1-2 meningar: 

a) Sabbat  b) Kosher c) Tora   d) Synagoga e) Talmud 

 

43. Judendomen har flera olika riktningar. 

a) Vad heter den strängaste? 

b) Beskriv regler, utseende och klädsel för denna riktning. 
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44. Judendomen firar påsken liksom de kristna men till minne av en annan händelse - vilken? 

 

45. Läs lärobokens text på sidorna 28-29. 

a) Förklara sambandet mellan antisemitism - ghetto - sionism - 1948 

b) Fundera över varför judarna förföljts/förföljs och försök analysera orsakerna. 

 

46. Läs vers 4 ur 5 mosebok, kapitel 6. Skriv med egna ord vad som sägs i de fyra första 

raderna. 

 

47. Vad tror en jude om livet efter döden? 

 

48. Skriv tre egna åsikter om judendomen. Motivera varför du tycker som du gör. 
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1. Inledning


Jag har valt att skriva en didaktisk uppsats med inriktning mot religion och elever på fordonsprogrammet. Ämnet låg nära till hands eftersom jag arbetar i skolan med företrädesvis elever på fordonsprogrammet. Majoriteten av dessa elever är pojkar. Jag saknar religionsdidaktiskt material, speciellt sådant som rör de yrkesförberedande programmen på gymnasieskolan. Att undervisa elever i ett ämne som de själva har svårt att förstå ”nyttan av”. I kombination med att de kanske har bristande förkunskaper gör att det blir en didaktisk utmaning, både för lärare och för elever. Jag anser att struktur och tydlighet är viktiga delar i didaktiken. Jag tror vidare att dessa delar blir ännu viktigare om du möter en omotiverad grupp med dåliga förkunskaper i religionsämnet.


1.1 Syfte och frågeställningar


Min analys kommer främst att behandla religionsämnets didaktiska problem och möjligheter. Min avsikt är inte att komma med någon patentlösning utan endast att diskutera ett arbetssätt som enligt mina erfarenheter brukar fungera. Min huvudfrågeställning är: religionskunskap på fordonsprogrammet, problem eller möjlighet. För att nå mitt syfte så kommer jag att diskutera och analysera följande frågeställningar: Hur ser gymnasieskolan ut idag? Vilken är bakgrunden till att gymnasieskolan ser ut som den gör? Hur ser gymnasieskolans uppdrag ut? Vilka hinder finns för religionsämnet? Skall man lära om eller av religion?


1.2 Metod och avgränsning


Jag har använt mig av ett flertal källor, främst litteratur. Tyvärr så är det svårt att hitta någon litteratur som inriktar sig på yrkesprogram på gymnasieskolan. Den litteratur samt de internetkällor som jag använt redovisas tillfullo längst bak i arbetet. Förutom den litteratur jag använt så har jag också hämtat information från min egen erfarenhet som lärare i grund- och gymnasieskola. Denna erfarenhet kommer till stor del från arbete med elever på fordonsprogrammet. Jag gör inga anspråk på att svaren på mina frågeställningar skulle vara de enda och de rätta. Jag har valt att ta med egna reflektioner i arbetet. Vilka åsikter som är vilkas framgår av den stora mängden noter som finns presenterade enligt modifierad Harvard. Jag har medvetet utelämnat det nya läroplansförslaget som finns presenterat på skolverkets hemsida. Jag har valt att avsluta uppsatsen med en avslutande diskussion istället för en sammanfattning.


2. Hur ser dagens gymnasieskola ut?


2.1 Bakgrund


Gymnasieskolans linjer ersattes läsåret 95/96 av sexton nationella program. Från år 2000 finns det sjutton olika nationella program, alla är treåriga. Samtliga program ger allmän behörighet till högskolestudier. Nu skulle också de yrkesförberedande programmen, som exempelvis fordonsprogrammet ge högskolebehörighet. Åtta stycken, så kallade kärnämnen, ingår i alla nationella program. Dessa ämnen är enligt följande: svenska, engelska, samhällskunskap, religion, matematik, naturkunskap, idrott och hälsa samt estetisk verksamhet som exempelvis drama, musik eller bild. Tillsammans omfattar kärnämnena 750 poäng. Samtliga ämnen är indelade i kurser. Omfattningen av en kurs anges i poäng. En poäng brukar motsvara cirka en timmes undervisning. Eleverna skall få betyg i alla kurser. Betygen skall motsvara bestämda kunskapsmål. Det finns fyra betygsteg: Icke godkänd, Godkänd, Väl godkänd och Mycket väl godkänd.


Dagens skola är målstyrd och det lokala ansvaret är stort. Verksamhetens huvudansvar ligger hos kommunerna samt hos olika huvudmän för de fristående skolorna.


2.2 Styrdokument


För att styra verksamheterna finns styrdokument som utarbetas på olika nivåer:


· Skollagen, riksdagen


· Förordningar, bland annat läroplaner, programmål och kursplaner för grundskolan, regeringen.


· Föreskrifter, bland annat kursplaner för gymnasieskolan och betygskriterier för alla skolformer, Skolverket.


2.3 Kommunaliseringens bakgrund


Skolan kommunaliserades 1991. I bland annat SOU 1988:20 kom utredningen fram till att kommunerna själva känner bäst till vilka behov som finns. Man ansåg att pengarna skulle komma eleverna till största nytta om en friare disposition av medlen infördes
 Utredningen ansåg också att ur en ökad lokal frihet så skulle det födas kreativitet och nya vägar att uppfylla målen skulle finnas
 Göran Persson som var skolminister på den tiden menade att den centrala regleringen av skolan var nödvändig i dess uppbyggnadsskede. Men att denna reglering nu istället var hämmande. Lokala initiativ och uppfinningsrikedom kunde inte tillvaratas på rätt sätt. Detta tillsammans med nödvändigheten att effektivisera de statliga och kommunala resurserna gjorde enligt Persson decentraliseringen till en nödvändighet. Han menade också att det var i kommunerna pengarna fanns.
 Göran Persson förde in frågan i den politiska processen. Han föreslog att den statliga regleringen av skolpersonal och löner skulle upphöra. Splittringen var stor bland skolor och politiker. Trots detta så beslutade riksdagens majoritet i enlighet med regeringens förslag att arbetsgivaransvaret från och med 1991 helt och odelat skulle ligga hos kommunerna.


Skolan anses vara en svårstyrd organisation. Undervisningsverksamheten är svår både att styra och att kontrollera på grund av dess karaktär. Sjukvård och socialtjänst är de enda verksamheter som kan konkurrera i svårstyrdhet med skolan, detta beror på att de alla tre handlar om professionellt arbete med människor.


En kort sammanfattning av de beslut som låg bakom kommunaliseringen:


· 1988 på hösten så beslutade riksdagen att skolan i framtiden skall gå från regel till målstyrning. Kommunerna skulle organisera och genomföra verksamheten i skolan. Staten skulle ha det samlade övergripande ansvaret.


· 1989 på hösten beslutade riksdagen att kommunerna skulle ha ett odelat arbetsgivaransvar för all personal i skolan från och med 1991.


· 1990 på hösten så beslutade riksdagen att staten styr skolan genom riksgiltiga mål och riktlinjer. Kommunerna skulle ansvara för att dessa genomförs från och med 1991.


· 1992 på våren läggs statsbidraget till skolan in i det generella bidraget till skolan.


· 1993 beslutar man att varje kommun får avgöra vilka resurser skolan skall disponera.


2.3.1 SÖ läggs ned


I samband med att kommunerna tog över huvudmannaskapet för skolan 1991 så lade man ned Skolöverstyrelsen, SÖ. Man bildade ett nytt statligt ämbetsverk, skolverket. Skolverkets uppgift är uppföljning, utvärdering och tillsyn av verksamheten i skolan. Skolverket tar också fram kursplaner, betygskriterier samt ger allmänna råd med mera.


Det sker i samband med kommunaliseringen en förskjutning från regel till målstyrning. Det innebär att regleringen blir mindre samtidigt som målen skall vara mer direkt styrande för verksamheten. Styrningen i skolan skulle nu präglas av exempelvis:


· Ökat lokalt ansvar


· Färre regler tydligare mål


· Målmedveten utvärdering


· Stärkt skolledning


2.4 Olika styrdokument


Trots skolans kommunalisering så är det fortfarande regering och riksdag som genom nationella mål skall styra verksamheten. Kommunerna släpps alltså inte helt fria och som motprestation för den ökade friheten så kräver staten att de följer upp, utvärderar och utövar tillsyn över verksamheten i förhållande till lokala, nationella mål och bestämmelser. Målstyrningen är alltså inte renodlad utan har kvar inslag av regelstyrning. Staten styr i en allt mer decentraliserad offentlig sektor på tre nivåer:


· Nationell nivå, här finns de övergripande nationella målen. Här anges också grundläggande och statliga bestämmelser. Skolans styrdokument på denna nivå är läroplanen.


· Lokalnivå, här ansvarar man för skolverksamheten dess resurser och organisation. Skolans styrdokument på denna nivå är skolplanen. Skolplanens huvudsyfte är att visa hur man planerar att uppfylla de nationella målen. Att en skolplan skall finnas i varje kommun finns instiftat i skollagen. Skollagen innehåller de grundläggande bestämmelserna om förskoleverksamhet, skolbarnsomsorg, skola och vuxenutbildning.


· Skolnivå, här ansvarar man för verksamhetens innehåll i förhållande till de nationellt uppsatta målen. Skolans styrdokument för denna nivå är arbetsplanen. Ute på skolorna så arbetas det fram arbetsplaner som skall visa hur man tänkt uppfylla skolplanens mål som i sin tur visar på vilket sätt kommunen avser fylla de nationella målen.


2.4.1 1994 års läroplaner


I samband med skolans kommunalisering så utarbetades också en ny läroplan. Den senaste läroplanen, Lpf 94 för gymnasieskolan trädde i kraft den 1 juli 1994. En läroplan är en förordning som utfärdas av regeringen. I läroplanerna beskrivs värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer för arbetet. Det finns tre läroplaner, de är uppbyggda på liknande sätt och har samma syn på kunskap, lärande och utveckling:


· Lpfö 98, för förskolan


· Lpo 94, för det obligatoriska skolväsendet (grundskolan), förskoleklassen och fritidshemmet


· Lpf 94, för de frivilliga skolformerna (gymnasieskolan och komvux).


Lpf 94 utfärdades av regeringen den 17 februari 1994 och ändrades senast 2003. I den kursplan som kom med Lpf94 så gjordes religionsämnet till en kärnämneskurs på 30 poäng vilket skulle motsvara 30 timmar. Uppdraget blev alltså att enligt syftesbeskrivningen:


Syftet med undervisningen i religionskunskap är att eleverna skall möta religioner och livsåskådningar utifrån olika infallsvinklar. Eleverna skall få vidga och fördjupa sin erfarenhets- och begreppsvärld och stimuleras att reflektera över religiösa, etiska och moraliska frågor och över vad det innebär att ta ansvar som medmänniska och samhällsmedlem.


Undervisningen skall fördjupa elevernas kunskaper om kristendomen och övriga religioner och livsåskådningar. Genom möten med människor från olika traditioner, kulturer och religiösa seder skall eleverna fördjupa sin inlevelse i, förståelse och respekt för andra människor. På så sätt främjas tolerans. Eleverna får härigenom en beredskap för att motverka att människor utsätts för förtryck för sin religions eller livsåskådnings skull.


Undervisningen i religionskunskap skall bidra till att eleverna mer och mer upptäcker det meningsfulla och intressanta i att studera religion, livsåskådning och etik. Eleverna skall öppet få diskutera tros- och livsåskådningsfrågor och stimuleras till egna reflektioner och ställningstaganden i livsåskådningsfrågor.


Ämnets karaktär och struktur:


På gymnasial nivå innefattar det innehållsliga perspektivet ett studium av religioner och livsåskådningar utifrån t.ex. historiska, institutionella, kulturella, religiösa och etiska perspektiv. Eleverna skall fördjupa sina kunskaper om kristen tro och kristna värderingar för att förstå kristendomens betydelse för kultur, etik och samhällsutveckling i Sverige förr och nu.


Efter att man läst kursplanens syftesbeskrivning samt citatet om religionsämnets karaktär och struktur, så känns det kanske som om man som lärare fått ett omöjligt uppdrag. I den reviderade kursplanen som kommer 2000/01 så ges kärnämneskurserna naturkunskap, estetisk verksamhet och religion 20 poäng ytterligare och blir genom detta 50 poängs kurser. Fortfarande korta kurser och ett svårt uppdrag. Läser man kursplanen så står det att eleverna möter religionsämnet i grundskolan. I kursplanen kan vi läsa att:


Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda för den personliga utvecklingen. Kursen skall anknyta till elevens studieinriktning. Religionskunskap A är en kärnämneskurs.


2.4.2 Har alla elever de förkunskaper som läroplanen förutsätter?


Om alla elever kom till gymnasieskolan med goda förkunskaper i religion så skulle det vara lättare att nå upp till målen på gymnasieskolan. Enligt min erfarenhet så saknar tyvärr en del elever dessa förkunskaper. I grundskolan så är svenska, engelska och matematik så kallade basämnen. Dessa ämnen måste man alltså ha godkänt i för att ha behörighet till gymnasieskolan. Detta innebär ibland att en del, framför allt läs- och skrivsvaga elever som har stora svårigheter att uppnå godkänt i dessa ämnen ges mer tid till dessa ämnen för att ”slippa” det individuella programmet. Denna tid måste då naturligtvis tas från något annat ämne. Många gånger så blir det SO-ämnet som får lämna denna tid. SO-ämnet med en ofta svårbegriplig begreppsapparat som tillsammans med läroböcker med stora textmassor blir en alltför tung börda för elever med läs och skrivsvårigheter. Vid en första anblick så kan ju detta vara en bra lösning för eleven. Det man glömmer är att både samhällskunskap och religionskunskap som ingår i SO-ämnet i grundskolan är kärnämneskurser i gymnasieskolan. Genom lösningen att stryka SO till förmån för svenska, engelska eller matematik så sätter man käppar i hjulet för en kanske både läs- och skrivsvag elev som saknar motivation i teoretiska ämnen. Lösningen är enkel och gagnar enligt mig, ingen annan än de lärare i grundskolan som på detta sätt slipper sätta icke godkända betyg i kärnämnena.


2.5 Grundskolans SO-undervisning


Eleverna i grundskolan har rätt till 885 timmars SO-undervisning.
 Elever som inte tillgodogjort sig dessa timmar har givetvis inte samma förutsättningar att klara gymnasieskolans kärnämneskurs i religion. Elever som har intresse och fallenhet för praktiskt arbete söker ofta yrkesförberedande program och elever som har intresse och fallenhet för teori söker ofta studieförberedande program, en självklarhet. Antalet elever med svårigheter i de teoretiska ämnena är större på de yrkesförberedande programmen. Detta innebär att det på fordonsprogrammet finns elever som både har läs- och skrivsvårigheter samt har bristfällig utbildning i SO från grundskolan. 885 timmar SO-ämnen behöver heller inte innebära att det ingått någon religionsundervisning. Timdelningen är idag mycket otydlig då de fyra ämnena geografi, religion, samhällskunskap och historia integreras med varandra till ett sort block som man kallar SO.
 Detta i kombination med bristande intresse och dålig studiemotivation gör att religionsämnet inte alltid välkomnas av fordonseleverna. Det finns naturligtvis fordonselever som är både studiestarka och som gillar de teoretiska ämnena. Men jag har aldrig mött en fordonselev som valt fordonsprogrammet för att i första hand läsa teori. De teoretiskt inriktade eleverna hittar vi på de studieförberedande programmen som exempelvis det naturvetenskapliga programmet. Men innebär detta att religionsämnet är ett omöjligt uppdrag för elever och lärare på fordonsprogrammet?


3. Religion som kärnämne


Allt fler genomgår idag gymnasial utbildning. Det nya teknologiska samhället ställer allt högre krav på utbildad arbetskraft och fler högskoleutbildade.
 Men alla varken kan eller vill gå på högskolan. Härenstam påpekar i sin bok, Kan du höra vindhästen att mycket få gymnasieelever kommer att studera religion på universitet eller högskola.


Att då göra dagens 50 poängskurs i religion på gymnasieskolan till i första hand en förberedelse för högre studier är varken försvarbart eller önskvärt.


Religionsämnet handlar i första hand inte om förberedelse för studier, utan om livsfrågor, konsekvenser för andra och personlig hållning.
 Religionsundervisningens uppdrag är att skapa förståelse för andra människor.


Religionsämnet har sin grund i teologin.
 Skolämnet religions vara eller icke vara har under hela 1900-talet haft en central roll i den svenska skoldebatten.
 Ämnet som till en början hette kristendomskunskap och fokuserade på den egna statsreligionen byter i Lgr69 namn till religionskunskap. Religionsämnet ingår idag på alla gymnasieprogram. Ämnet ingår också i det nya läroplans förslaget som ett kärnämne.


3.1 Kan eleverna välja bort religionskunskapen?


För att få ut ett slutbetyg så får eleverna inte sakna betyg i något ämne. Högst 250 poäng av kurserna kan avslutas med betyget icke godkänd, men får man betyget icke godkänd i fler kurser så får de inte heller ut något slutbetyg. Det är alltså önskvärt att alla elever skaffar sig betyg i alla ämnen. Elever och lärare måste tillsammans hitta en lösning på detta, kanske vid första anblicken omöjliga uppdrag. Som ovan nämnts så kommer många fordonselever till den första lektionen i religionskunskap med stor skepsis. Många har med sig dåliga erfarenheter från grundskolan och en del har inte ens läst ämnet tidigare. Ingen skugga må falla på lärarna i högstadiet som arbetar hårt och gör allt för att, som det står i Lpo94:


Gemensamt för alla ämnen i grundskolan är att de skall förmedla glädje att skapa och lust att fortsätta lära. I undervisningen skall eleverna få utveckla förmågan att dra slutsatser och generalisera samt förklara och argumentera för sitt tänkande och sina slutsatser.


Men med kanske över trettio elever som alla ligger på olika nivåer kunskapsmässigt och att som ensam vuxen bedriva en vettig undervisning för alla är svårt.


3.2 Hinder i religionsundervisningen på fordonsprogrammet


Det finns flera hinder då det gäller religionsämnet på fordonsprogrammet. Jag tror att man måste börja med att komma förbi rädslan och skepsisen gentemot ett flertal faktorer, exempelvis:


· Ämnets teoretiska struktur. Ett teoretiskt ämne som man måste läsa. Många elever tror att när de väljer fordonsprogrammet så har de läst en (religions)bok för sista gången. Flera elever tar för givet att de inte kommer att nå godkänt resultat i ämnet och då kan man lika gärna strunta i det. Religionsundervisningen i skolan har haft svårt att möta eleverna där de är och intresset för religionsämnet har varit svalt.


· Läraren. På fordonsprogrammet så möter eleverna förhållandevis få lärare. De har ofta samma eller få lärare i sina karaktärsämnen. De känner sig trygga och kan identifiera sig med dessa lärare, ofta män med samma intressen som de själva. I religion så möter de en man eller kvinna med akademisk utbildning men som trots detta kanske inte begriper någonting om bilar. Som lärare måste man försöka sätta sig in i elevernas situation. Vilka förkunskaper har de och hur motiverade är de?
 Tyvärr så händer det nog att lärare har negativa förväntningar på fordonsgrupper, rent studiemässigt. Eleverna tenderar också att uppfylla dessa självuppfyllande profetior. De elever som läraren har låga förväntningar på får, enligt en undersökning som presenteras i Staffan Stukáts, Når du dina elever, mer kritik och mindre beröm.


· Eleverna. Att som gymnasielärare möta en fordonsklass har sina prövningar. Du kanske inte alls kan genomföra de uppgifter du tänkt dig och kunskapsnivån är kanske inte heller vad den borde vara. Prioriteringsmässigt så är det inte heller religionsämnet som kommer högst på listan, utan i de flesta fall karaktärsämnena. Ju mindre förkunskaper dina elever har desto större utmaning för dig som lärare. Det är naturligtvis också viktigt att man talar ett språk som eleverna förstår.
 Kulturskillnader finns också i enspråkiga klassrum.
 När den akademiska världen i gestalt av läraren möter hantverkarvärlden, i det här fallet representerad av eleverna så finns uppenbara risker för diverse krockar och missförstånd.

· Lokalen/klassrummet. På flera skolor så befinner sig fordonsprogrammets elever av naturliga skäl i egna lokaler. Naturliga skäl på grund av att det måste finnas en verkstad och fordonshall. Detta innebär att då det är dags för religion så måste eleverna bege sig till en annan skolbyggnad, där de studieförberedande programmens elever håller till. Det finns naturligtvis teorilokaler i fordonsprogrammets lokaler. Men av skäl som utrymmesbrist och materialförvaring är dessa inte alltid lämpliga.

3.2.1 Hur övervinns hindren?


Jag tror att de sista tre punkterna övervinns genom respekt av den goda sorten. Med den goda sorten så menar jag respekt utan bitonen av fruktan. Enligt min erfarenhet så försvinner elevernas skepsis gentemot dig som lärare om du visar ett ärligt intresse för deras intressen. Deras intressen som i detta fall till största delen är bilar och allt som hör detta till. Detta görs enklast genom besök på deras verkstadslektioner. På dessa besök har jag fått se de mest oengagerade engagerade och de mest initiativlösa initiativtagande. Elever som tidigare känt sig små växer och får visa något som de är bra på. Genom dessa besök så tror jag att mycket av den ömsesidiga tveksamheten kan försvinna. Försvinner denna tveksamhet så känner de sig också välkomna i de lokaler som läraren befinner sig i.


3.3 Religionsdidaktik


På 1980-talet så återinförs didaktik som begrepp i den svenska skolan.
 Didaktiken försöker reda ut:


· Vad man skall undervisa om, vilket stoff skall väljas?

· Hur skall eleverna tillgodogöra sig detta stoff? Hur undervisar jag?

· Varför valde jag som jag gjorde, vilka är målen?

Många ämnesdidaktiker har akademisk förankring men tyvärr så saknas förankring i skolans praktik.
 I ämnen som matematik och svenska så finns didaktisk litteratur att finna. Men bristen på didaktiskt användbar litteratur som behandlar religionsämnet är uppenbar, framför allt med exempel från yrkesprogram på gymnasieskolan. Vid exempelvis en sökning på Bokus hemsida
 så får man på sök orden religion och didaktik noll träffar. Kjell Härenstams, Kan du höra vindhästen är utmärkt. Men jag anser tyvärr att hans ämnesval, tibetansk buddhism gör den ganska smal.


3.4 Religionskunskapens upplägg


Religionskursen är idag 50 poäng och är ofta förlagd till årskurs tre. Vilken spridning kursen har varierar mellan olika skolor. Några väljer att lägga kursen på en termin andra på två terminer. Jag har personligen provat båda och föredrar det senare. Detta på grund av att kursen blir för kort och intensiv om den ligger på en termin. Eleverna har arbetsplatsförlagd undervisning (APU) och den teoretiska undervisningen koncentreras till ett par dagar i veckan. Detta innebär att om undervisningen ligger på en termin så blir ett lektionspass cirka en och en halv timme långt, två dagar i rad, arbetsamt både för elever och undervisande lärare.


3.5 Kriterier för betyget godkänt


Vad krävs då för att uppnå betyget godkänt i kärnämneskursen religion A? I Lpf94 kan vi läsa följande:


Kriterier för betyget Godkänd


Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen.


Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt tänkesätt.


Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund.


Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.


Läroplanens kriterier för betyget godkänt är förhållandevis öppna. Läraren kan alltså tillsammans med eleverna styra innehåll och redovisningssätt. Har du som lärare de ovanstående kriterierna med dig, så tror jag att förutsättningarna för att dina elever uppnår godkänt betyg ökar. Naturligtvis så finns det även i fordonsgrupper elever som vill och kanske skall ha högre betyg än godkänt. Men dessa elever är enligt min erfarenhet i kraftig minoritet. Hade deras prioriteringar, intressen och skicklighet kretsat kring religionsämnet så skulle de förmodligen inte ha valt fordonsprogrammet. Vi måste möta eleverna där de är. Kierkegaard uttryckt det på ett utmärkt sätt:


Om jag vill lyckas med att föra en människa mot ett bestämt mål, måste jag först finna henne där hon är och börja just där. Den som inte kan det lurar sig själv, när han tror att han kan hjälp andra. För att undervisa någon, måste jag visserligen förstå mer än vad han gör, men först och främst förstå det han förstår. Om jag inte kan det, så hjälper det inte att jag kan och vet mera. Vill jag ändå visa hur mycket jag kan, så beror det på att jag är fåfäng och högmodig och egentligen vill bli beundrad av den andre istället för att hjälpa honom. All äkta undervisning börjar med ödmjukhet inför den jag vill lära, och därför måste jag förstå, detta med att undervisa inte är att vilja härska, utan att tjäna. Kan jag inte detta, så kan jag heller inte hjälpa någon.


3.6 Anpassa religionsundervisningen till de elever du har


Har man övervägande kunskapssvaga och/eller ointresserade elever i gruppen så bör undervisningen anpassas till detta, i samförstånd med eleverna. När en kurs startar så kan man med fördel diskutera med eleverna vilket innehåll och arbetssätt de önskar att kursen skall ha. Målen är på förhand, av skolverket, givna. Dessa bör också redovisas för eleverna. Vad måste de kunna för att nå godkänt? Flera elever kommer som ovan nämnts till den första religionslektionen med inställningen att denna kurs inte kommer att bli lyckad. Anledningar som de brukar ge till detta antagande är exempelvis:


· Ingen idé att försöka, kommer ändå inte att klara kursen


· Vill inte läsa bibeln hela tiden


· Gud finns inte, därför behöver man inte läsa religion. Barnatrons tendenser är att färre tror och att tron avtar med ökande ålder.
 Pojkar på gymnasiet är mer avvisande till religiös tro än flickor och studerande på teoretiska program är mer positivt inställda till religion än de på yrkesförberedandeprogram.


De två senare anledningarna är inte speciellt svåra att bevisa att de inte stämmer. Vi läser absolut inte bibeln hela tiden. Frågan om gud finns eller inte anser jag vara sekundär. Människan har sedan hon klättrade ned från träden och reste sig på två ben tillbett och dyrkat någon typ av gud. Vilken, har varierat med tid, rum och behov. Men att religionen alltid spelat en stor roll i samhället är odiskuterbart. Vi berörs och blir berörda av religionen oavsett om vi tror eller inte. De flesta människor bygger sina livstolkningar och värderingar på antaganden som inte kan beläggas empiriskt. Hjälper man eleverna att upptäcka att detta också gäller för dem så har dörrar till religionsämnet öppnats.


Så steg ett för att få eleverna med sig är att bevisa för dem att de kommer att klara kursen, det är idé att komma till lektionerna. I några grupper så har det vid första lektionstillfället visat sig att alla elever i gruppen skulle vara mycket nöjda med betyget godkänt. Undervisningen läggs då på en ”godkänt” nivå. Med läroplanens kriterier för godkänt som bas för alla uppgifter. Ändrar sig någon under kursens gång så får de naturligtvis uppgifter som ligger på väl godkänt eller mycket väl godkänt nivå. Men om undervisningen blir för svår, undervisning är ju som Stukát på pekar inte lika med inlärning, så riskerar man att tappa eleverna.
 De fick rätt, kursen var för svår och närvaron sjunker drastiskt. Jag har mött elever som haft mycket bristfälliga kunskaper i religionsämnet. Nivån som vi börjat undervisningen på har varit mycket låg. Men jag anser att det inte handlar om var man börjar utan om var man slutar, hur lång resan blir. Med en kunskapsstark elev så kan kanske resan börja vid 7 km och sluta vid 10 km. Med en kunskapsmässigt svag elev så kanske resan startar vid 0,5 km och slutar vid 7 km. Den svages resa blev längre. Det är resans längd som är lärarens lön. Bildning innebär att möta andra horisonter, vidga horisonter och röra sig mot nya.


3.6.1 Svåra och främmande begrepp


Både lärare och läroboksförfattare använder begrepp som ligger nära den egna kultursfären. Härenstam pekar på att detta kan leda till att tolkningstraditioner kolliderar. Han anser att, i det exempel han skriver om, så är den tibetanske buddhismen en förlorare.
 Jag hoppas och tror att han i första hand menar att det är eleven som är förloraren. Man fastnar lätt för begrepp som man känner till från sin egen värld. Slentrianmässigt så kanske man använder ett språk som eleverna inte förstår. Då är det bara att hoppas att någon elev vågar säga ifrån. Svaga elever vill inte verka dumma och risken för att de låter bli att fråga är stor.
 Det är viktigt att som lärare bidra till att skapa ett klassrumsklimat där det är tillåtet både att fråga och att kunna.


3.6.2 Stärk dina elevers självförtroende


I en kunskapssvag grupp så kan det naturliga bli att inte kunna. Den som kanske kan och/eller tycker att ämnet är roligt blir utsatt för tråkningar, detta är naturligtvis ett oacceptabelt beteende. Ett sätt att stärka elevers självförtroende är att besöka dem på deras hemmaplan, där matchbollen är deras. Jag besöker kontinuerligt fordonshallarna. Eleverna arbetar där självständigt med bilarna. De använder en begreppsapparat som för mig är helt obegriplig. Jag är novisen och de visar, pekar och berättar entusiastiskt om de arbeten som de utför. På detta sätt så slipper jag också bli en mystisk religionslärarinna som de träffar 50 timmar av sina liv, här finns tid att tala om annat än religion. Naturligtvis så måste man också visa gruppen att man tycker om dem och ge dem beröm när de förtjänar det. Detta engagemang och beröm måste dock vara äkta.


Eleverna genomskådar direkt om du försöker låtsas. För barn och ungdomar så kan skillnaderna i verbalt språk och kroppsspråk var oerhört förvirrande.
 Lärarens personlighet spelar stor roll vid undervisningens uppläggning. Det som passar den ena passar inte den andre. Att kopiera någon går alltså inte. Naturligtvis så kan inspiration och arbetsmaterial hämtas hos andra för att sedan anpassas till den egna undervisningen. Undervisning är ett medvetet arbete mot bestämda mål.
 Har du klart för dig vilket ditt budskap är och vilka mål som skall uppfyllas så har du kommit långt.


3.7 Läromedel


Dagens måldokument är öppna och utrymmet för att tillsammans med eleverna forma ämnet är stort. Lpf94 är skriven på det nya sättet, anvisningar om stoffurval och undervisningsmetoder har förts åt sidan.
 Enligt läroplanen så är de två måstena i religionsämnet kristendom och etik. Läraren har en central roll när det gäller att välja vilken kunskap det är som skall förmedlas.
 Ska man exempelvis använda sig av en lärobok och i så fall vilken. En lärobok som läraren anser vara kvalificerad kanske inte är så lättillgänglig för eleverna.
 Det finns läroböcker som är anpassade för elever som går på yrkesprogram. Textmängden har reducerats och är inte lika fyllig. Detta gör ibland att de är något torftiga. Det senast året så har jag arbetat med en lärobok som heter Möt A-kursen Religionskunskap och ges ut av Studentlitteratur. Den innehåller vad man kallar basfakta och uppgifter. Till boken så följer det med en diskett med tio grundstenar för de fem världsreligionerna samt nordisk mytologi, nya religiösa grupper och naturreligionerna. 100 basfrågor om religion och ett förslag till slutprov i religion A. Till detta så hör också en lärarpärm med kompletterande material till elevboken mm.
 Positivt med denna bok anser jag vara de tydliga mål som ställs upp i början av varje kapitel. Texten är mycket kortfattad och varje kapitel avslutas med en sammanfattning. Eleverna som av olika anledningar inte tycker om att läsa drunknar inte i textmassor med målande beskrivningar. Den är skriven på ett lättbegripligt språk och därmed lättillgänglig för eleverna. Boken är förhållandevis tunn, 124 sidor, detta bidrar också till att den inte känns som ett omöjligt uppdrag. Boken måste dock kompletteras med andra läromedel. Härenstam efterlyser läroböcker som eggar fantasin.
 Andra talar om att använda sig av dikter och konst för att inspirera eleverna. Jag efterlyser framför allt fler och bättre filmer, i första hand dokumentärer. Idag så verkar det populärt att följa och intervjua ungdomar i samma ålder som eleverna. Tanken med denna typ av filmer är förmodligen att när någon i ens egen ålder berättar om sitt sätt att leva så blir det intressantare för eleverna. Men tyvärr så brukar dessa filmer bara förstärka religionen som annorlunda.
 Vanliga spelfilmer kan också användas. Nackdelen med dessa är att de ofta är långa och att tidsbrist uppstår. De behöver dock inte visas i sin helhet utan kortare avsnitt kan väljas ut. De kan både visas som faktaförmedlare och/eller diskussionsunderlag. Syftet måste naturligtvis vara tydligt. Enligt min erfarenhet så utvecklar elever som har det arbetsamt med att läsa och skriva en mycket god förmåga att ta in information genom film och berättelser. Tyvärr så finns brister när det gäller bra dokumentärer. De religionsfilmer som exempelvis AV-centralen i Gävle erbjuder är inte av nyaste snitt och de förmedlar ofta en ganska torr bild av religionen. Risken för att någon spänning eller att den nyfikenhet som Härenstam talar om skulle väckas är minimal.


3.8 Att lära om, och/eller av religion


En förutsättning för att kunna diskutera religion är att man först känner till något om den. Diskussionerna får inte bli ett allmänt tyckande, utan fakta måste ligga bakom. Ragnar Furenhed redogör i sin artikel, Undervisning och förståelse - exemplet religionskunskap, för Michael Grimmiths diskussion angående att lära om och av religion. Att lära om religion innebär att man skaffar sig faktakunskap om religion. Om man inte kommer längre än att lära om religion så finns dock risk för att religionen framstår som både främmande och exotisk. Detta kan i värsta fall resultera i att fördomar gentemot främmande religioner stärks och bekräftas. Resultatet med religionsundervisningen blir då det motsatt än det som den enligt syftes och målbeskrivningen i läroplanen skall resultera i. Lär man av religion så kommer egna tankar, värderingar och ett nytänkande in i bilden. Tyvärr så når man inte alltid så långt när det gäller att lära av. Religionskursen på gymnasiet är som tidigare nämnts endast på 50 poäng. Antalet timmar som läggs ut varierar på olika gymnasieskolor. Det finns skolor som väljer att lägga ut endast 30 timmar! På gymnasienivå så vore det kanske önskvärt att ägna sig åt att lära av religion. Att lära om borde vara avklarat på grundskolan. Möter man en elevgrupp där flertalet elever varken lärt om eller av så måste man möta dem där de befinner sig. Jag instämmer helt in i Furenheds resonemang om att innan man kan lära sig av religion så måste man lära sig om religion.
 Möter man en elevgrupp som har små eller inga förkunskaper så måste man både för elevernas och för sin egen skull möta dem där de är. Detta kan innebära att ämnesstoff hämtas från exempelvis högstadieböcker. Men det handlar ju som tidigare nämnts inte om var man börjar utan om var man slutar.


3.8.1 Det önskvärda, att lära av religion

Som jag tolkar betygskriterierna så räcker det med att behärska att lära om religion för att nå upp till betyget godkänt. För att nå upp till betygen väl godkänt och mycket väl godkänt så måste eleven också lära av religion. Furenhed menar att eleven här tvingas till ett personutvecklande nytänkande.
 Vid detta plan så använder eleven sina kunskaper om religion för att kunna lära sig av religion. Detta kan göras på många olika sätt. Ett sätt kan vara att arbeta med religionsämnet tematiskt. Exempelvis så kan man titta på hur religionen presenteras i media.
 Eleverna kan arbeta med frågor som:


· Vad är det som presenteras och varför?


· Vilka/vilken var den senaste nyheten som handlade om religion?


· Vilka religioner får mest utrymme?


· Har alla nyheter som behandlar religion något gemensamt?


· Det är ofta samma begrepp som figurerar när det handlar om religion i mediesammanhang, vilka är dessa och vilka värderingar lägger vi i dem. Här kan man också väcka frågor om vad som säljer, en etisk diskussion kring detta kan vara på sin plats.


Ett annat sätt att lära av religion kan vara att utgå från en bild. För att kunna diskutera bilden och lära av den så måste eleverna först ha kunskap om. En bild säger som bekant mer än tusen ord.


Bilden, som finns med som bilaga 2, ger upphov till många diskussionsämnen. Några skulle kunna vara:


· Jerusalem, centrum för tre religioner, en källa till konflikt?


· Andra intifadan, Ariel Sharon år 2000


· Bara män på bilden, varför?


· Turister


· Israeliska soldater


4. Min didaktiska metod


Vi börjar alltså varje nytt arbetsområde med att lära om religion. Exempel på ett arbetsområdes upplägg kan i grova drag se ut som följer:


· Eleverna får en kort historisk bakgrund om religionen. Läraren berättar. Här blir både geografi, historia och samhällskunskap naturliga inslag. Eventuella frågor får ställas. Eleverna kan med fördel delta och fylla i namn och begrepp. Detta bidrar till att de lyssnar aktivt. Ibland så kan det vara nödvändigt att med fantasins hjälp stimulera elever och att ge dem ledtrådar för att de skall komma fram till dessa namn och begrepp. Anknytningen till ämnet behöver inte alltid vara perfekt.
 Men man kan inte tillåta att eleverna frågar sönder berättelsen och att ämnet svävar i väg till något helt annat. Det finns då risk för att många tappar sammanhanget. (Det kan naturligtvis finnas tillfällen då det finns anledning och till och med skyldighet att lämna det planerade.) Framställningen måste vara enkel och konkret, detta är viktigare ju svagare elever man möter. Att variera framställningssätt och att vara lyhörd för elevernas förmåga är viktigt.


· Vid nästa lektionstillfälle, som kan äga rum en vecka efter det tidigare så repeterar vi det som sades vid det tidigare tillfället kortfattat. Man skall vara tydlig men inte övertydlig. Vid övertydlighet så finns risk för att eleverna misstänker att man tror att deras förmåga är lägre än den är. De kan då känna sig nedvärderade och ta mycket illa vid sig. Svaga elever vet, med några få undantag att de är svaga och behöver inte få detta bevisat för sig. Efter den korta muntliga repetitionen så brukar det vara lämpligt att se en film som behandlar ämnet. Filmen kan både användas som ren faktakälla och/eller som diskussionsunderlag. Man kan diskutera både enskilda frågor och hur filmens innehåll stämde eller skilde sig från det som de tidigare visste om ämnet. Tidsåtgången för filmvisning varierar kraftigt från 10 upp till 180 minuter.


· Kort repetition, vad kan och vad har vi gjort hittills. Nu har det blivit dags att använda läroböckerna. Eleverna önskar oftast att arbeta med läroböckerna genom att göra instuderingsfrågor. Frågorna måste vara av ren faktakaraktär och följa textens ordning och innehåll i boken. Frågorna måste också vara ställda så att det finns möjlighet att svara mycket kort på dem. Blir de för svåra så tappar eleverna sugen direkt. Om man som lärare upptäcker att eleverna har svårt att hitta svaren så måste man lotsa dem igenom text och frågor. De måste få känna att de räcker till och att de kan. För de elever som vill så finns mer analyserade och problematiserande frågor att tillgå. Frågorna baseras naturligtvis på de mål och syften som finns i kursplanen. Eleverna skriver med fördel svaren i ett skrivhäfte. Dessa skrivhäften samlas in vid lektionens slut.


· Kort repetition, vad kan vi och vad har vi gjort hittills. Vid denna genomgång så bör man också diskutera vad som varit bra och mindre bra. Finns det något som vi kanske bör göra annorlunda då vi arbetar med nästa arbetsområde. Skrivhäftena delas ut och eleverna har fått kommentarer på vad de skrev förra gången. Vi går igenom frågor, svar och diskuterar om det fanns något som var svårt, konstigt och så vidare.


· Vi avslutar arbetsområdet med ett prov. Tillsammans med eleverna så kommer man överens vilket typ av prov man skall ha. Typen av prov måste precis som allt annat varieras. Fordonseleverna brukar oftast vilja ha ett prov som består av två delar, en med godkänt frågor och en med mer analyserade frågor som kan ge högre betyg. Godkänt delen kan bestå av frågor med svarsalternativ, detta för att eleverna inte skall falla på skriv- och läs svårigheter. På denna typ av prov så krävs naturligtvis en mycket liten felprocent för att det skall vara godkänt. Enligt min erfarenhet så fungerar denna typ av prov mycket bra. Huvuddelen av eleverna får godkänt på dessa prov.


Finns det någon möjlighet att göra studiebesök som uppfyller mål och funktion så anser jag att man skall ta chansen att göra sådana. Min erfarenhet är att dessa till största delen upplevs som positiva av eleverna. Med denna form av arbetssätt så finns det tydliga mål och eleverna vet exakt vad det är som de behöver göra för att klara kursen. Detta tillsammans med ömsesidig respekt gör att de flesta elever klarar att nå minst godkänt på kursen.


5. Avslutande diskussion


I samband med skolans kommunalisering så utarbetades en ny läroplan, Lpf94. Alla gymnasielinjer gjordes om till program och blev treåriga. För fordonsprogrammet så innebar detta att utbildningen förlängdes med ett år. Ett år som inte bestod av karaktärsämnen utan till stor del av kärnämnen. Samhället ställer idag högre krav på utbildad arbetskraft än det gjorde tidigare och utbildningen måste förändras. Religionsämnet som alltid varit hett debatterat i skoldebatten gjordes till en kärnämneskurs på 50 poäng, vilket innebär att alla elever oavsett program skall läsa det. För att få ut ett giltigt slutbetyg så krävs att man har betyg i alla ämnen. Men vad tycker fordonseleverna om att läsa religion? Deras grundinställning till ämnet är inte positiv. Detta har sin orsak i en rad fenomen. Deras erfarenheter och kunskaper från grundskolan är inte alltid de bästa. Deras fördomar mot ämnet är inte heller de av det positiva slaget. Här hjälper massmedia till med att skapa negativa religionsstereotyper exempelvis då det gäller islam. Ämnets teoretiska struktur gör också den att ämnet kan upplevas som svårt och till och med omöjligt. Men är då religionsämnet ett problem eller en möjlighet på fordonsprogrammet? Jag anser att ämnet är en möjlighet, en stor möjlighet. Hittar man en undervisningsform som fungerar tillsammans med eleverna och med det nya sättet att skriva måldokument där stoffurval och undervisningsmetoder förts åt sidan så är möjligheterna större än någonsin. Du kan själv, tillsammans med dina elever bestämma hur ni skall gå tillväga för att uppnå de av skolverket uppsatta målen. Många elever på fordonsprogrammet är svaga i teoretiska ämnen. Detta gör att ämnet är en utmaning inte bara för eleverna utan också för lärarna. Lärarna som tidigare kanske inte mött och saknar erfarenhet att arbeta med denna typ av elever. Elever som många gånger ser religionsämnet som ett måste, ett tvång. Min åsikt är att det inte behöver bli på detta sätt. Med tydliga strukturer, ömsesidig respekt och genom att möta eleverna där de är så tror jag att man kan komma mycket långt. Fokus får inte ligga på var kunskapsresan börjar utan på hur lång den blir. Arbetar man hela tiden med de av Skolverket uppställda målen tillsammans med didaktikens tre frågor vad, hur och varför så tror jag att måluppfyllelsen skulle öka i skolan. Det är önskvärt att eleverna lär sig inte bara om religion utan också av religion. En förutsättning för att kunna diskutera religion är att man känner till något om den. Möter man eleverna där de är och arbetar i samförstånd med dem så hoppas och tror jag att deras inställning till religionsämnet som haft en negativ klang kan ändras. Religionsämnet som har en viktig funktion i samhället. Det handlar om att skapa förståelse för andra människor. I dagens mångkulturella samhälle så finns en risk för ökad segregering, en utveckling är önskvärd.
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Bilaga 1. 100 basfrågor för hela A-kursen


Judendom


1. Vilken gudstro har en jude?


2. Vad kallas den viktigaste av judendomens heliga skrifter?


3. Vem grundade judendomen och när?


4. Vad kallas judarnas gudstjänstlokal?


5. Vilken stad är helig för judendomen?


6. Nämn en riktning inom judendomen.


7. Nämn två länder i världen där judendomen idag huvudsakligen finns.


8. Vad är sabbat?


9. Vad innebär det att mat är koscher?


10. Vad firas påsken till minne av inom judendomen?


11. Vad tror en jude om livet efter döden?


Kristendom


12. Vilken gudstro har en kristen?


13. Vad kallas kristendomens heliga skrift?


14. Vem grundade kristendomen och när?


15. Hur levde de första kristna?


16. Vilken stad är helig för alla kristna?


17. Nämn tre huvudriktningar inom kristendomen.


18. Nämn tre frikyrkor i Sverige.


19. Vad är ett sakrament?


20. Förklara vad treenigheten är.


21. Vad är bikt?


22. Vad är en ikon?


23. Vad firas påsken till minne av inom kristenheten?


24. Vad tror en kristen om livet efter döden?


Islam


25. Vilken gudstro har en muslim?


26. Vad kallas islams heliga skrift?


27. Vem grundade islam och när?


28. Vad kallas islams gudstjänstlokal?


29. Nämn två städer som är heliga för muslimerna.


30. Nämn två riktningar inom islam.


31. Var i världen finns islam idag huvudsakligen?


32. Vilka är de fem grundpelarna inom islam?


33. Vad är sharia?


34. Nämn en stor högtid och vad som utmärker den.


35. Vad tror en muslim om livet efter döden?


Hinduism


36. Vilken gudstro finns inom hinduismen? Skriv två olika tolkningar.


37. Nämn en av hinduismens heliga skrifter.


38. Hur uppstod hinduismen och när?


Prov - 10 grundstenar om judendomen


Läs igenom alla frågorna innan du börjar svara!


39. Tror man inom judendomen på en eller flera gudar?


40. Placera på tidslinjen när judendomen grundades.




a) Var i världen finns judendomen idag huvudsakligen?


b) Nämn en helig stad för alla judar.


41. Vem är vem? Förklara med 1-2 meningar:


a) Abraham
b) Jahve

c) Messias

d) Mose


42. Vad är vad? Förklara med 1-2 meningar:


a) Sabbat

b) Kosher
c) Tora


d) Synagoga
e) Talmud


43. Judendomen har flera olika riktningar.


a) Vad heter den strängaste?


b) Beskriv regler, utseende och klädsel för denna riktning.


44. Judendomen firar påsken liksom de kristna men till minne av en annan händelse - vilken?


45. Läs lärobokens text på sidorna 28-29.


a) Förklara sambandet mellan antisemitism - ghetto - sionism - 1948


b) Fundera över varför judarna förföljts/förföljs och försök analysera orsakerna.


46. Läs vers 4 ur 5 mosebok, kapitel 6. Skriv med egna ord vad som sägs i de fyra första raderna.


47. Vad tror en jude om livet efter döden?


48. Skriv tre egna åsikter om judendomen. Motivera varför du tycker som du gör.

Bilaga 2




Bilaga 3
















� � HYPERLINK "http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor1" ��http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor1� 2005-07-21


� En förordning är en rättsregel som beslutas av regeringen.


� En föreskrift är en bindande bestämmelse. Regeringen skall meddela i en förordning att Skolverket får/skall ge ut föreskrifter inom ett visst område.


� SOU 1988:20sid 122


� SOU 1988:20 sid 18


� Wennås, O 1989 sid 124


� Richardsson, G 1994 sid 100


� Stenlo, L 1988 sid 162


� � HYPERLINK "http://www.skolverket.se/b/skolsystem/bbab.html" ��http://www.skolverket.se/b/skolsystem/bbab.html� 2004-12-03


� Skolverket 1997 sid 9


� Richardsson, G 1994 sid 99


� � HYPERLINK "http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor0" ��http://www.skolverket.se/sb/d/740#paragraphAnchor0� 2005-05-29


� � HYPERLINK "http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId=" ��http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId=� 2005-04-12


� � HYPERLINK "http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId=" ��http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId=� 2005-05-01


� � HYPERLINK "http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId=" ��http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0405&infotvp=8&skolfonn=21&id=RE&extraId=� 2005-05-01
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