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Sammanfattning 

Utbildningsdepartementet la år 2000 fram ett förslag om ett nytt kärnämne i den svenska 
gymnasieskolan. I detta ämne ska religion, samhälle och delvis historia ingå. Skulle detta 
förslag gå igenom så skulle det påverka både elever och lärare. Hur skulle det påverka ämnet 
religion? Idagens kursplan för religion belyser man vikten av etik och moral, förståelse och 
respekt för andra människor. Hur ser man på ämnet religion och dess undervisning? Får man 
med allt från kursplanen? Hur skulle det nya ämnet påverka ämnet religion? Vad anser elever 
och lärare på en gymnasieskola i Mellansverige? Stämmer deras åsikter överens med vad 
artiklarna säger som tar upp förslaget? Majoriteten är emot förslaget. De är nöjda med dagens 
undervisning i religion och den etik som undervisningen tillför. Det finns andra sätt att uppnå 
de mål som kommittén lagt fram. 
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Inledning 

År 2000 kom Utbildningsdepartementet ut med ett förslag som skulle innebära en 
sammanslagning utav ämnena religion, samhällskunskap och delvis historia. Om detta förslag 
kan man läsa om i ”En utveckling av gymnasieskolans kärnämnen, rapport 3”. Omfattningen 
av kursen framgår inte av förslaget, men anledningen till detta nya kärnämne är att man bland 
annat vill utveckla den sociala och kommunikativa kompetensen hos eleverna. 
 
Skulle detta förslag gå igenom så kommer både elever och lärare att bli berörda på olika sätt. 
Vad jag vill se närmare på är hur elever och lärare tror att detta skulle kunna påverka ämnet 
religion och dess utformning. 
 
Av erfarenheter under min praktik på en skola i Mellansverige så har jag uppfattat att det nya 
ämnet möts med olika känslor och funderingar. Detta är då någonting som jag vill se vidare på. 
Vad tycker elever och lärare om förslaget och hur kan detta komma att påverka ämnet religion? 
 
Begreppsdefinitioner 

Gymnasiepoäng 
Inom den svenska gymnasieskolan finns det 17 olika nationella program och varje program 
omfattar 2500 gymnasiepoäng.1 Från och med höstterminen 2000 kan kurser på 
gymnasieskolan omfatta 50, 100, 150 eller 200 gymnasiepoäng. Dessa poäng representerar ett 
mått på den arbetsinsats eleven beräknas lägga ned relaterad till målen för den valda kursen 
samt kursens studieomfattning.2 
 
Kärnämnen 
För de elever som påbörjat utbildning efter den 1 juli 2000 omfattar kärnämnena totalt 750 
gymnasiepoäng.3 

 
Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen - engelska, estetisk verksamhet, idrott och 
hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) 
och religionskunskap.4 
 

Förkortningar 
E 1 osv. = Elev 1 osv. 
L 1 osv. = Lärare 1 osv. 
…… = Uppehåll 
 

                                                 
1 Skolverket www, 2003-04-11 
2 Utbildningsdepartementet. Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 3. En utveckling av gymnasieskolans 

kärnämnen. Förutsättningar för en förändrad utformning av vissa kärnämneskurser i gymnasieskolan. (2001). 
Sid. 9 

3 Ibidem 
4 Skolverket www, 2003-04-11 
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Syfte 

Är att undersöka hur elever och lärare i gymnasieskolan uppfattar dagens undervisning i 
religion i relation till kursplanen och vidare se hur de tror att utbildningsdepartementets förslag 
om ändring av detta ämne kommer att påverka undervisning och ämnet i sig och vidare se om 
dessa åsikter stämmer överens med uttalanden i olika artiklar. 
 
Frågeställningar 

 Hur uppfattar eleverna och lärarna ämnet religion i dess nuvarande form vad det gäller 
upplägg och ämnesramar gentemot kursplanerna? 

 
 Hur tror eleverna och lärarna att det skulle påverka innehållet i ämnet om förslaget 

skulle genomföras? 
 
 Hur uppfattar eleverna och lärarna förslaget? Godtar de motiven till en sådan 

förändring. Anser de att denna förändring är berättigad. 
 
 Stämmer elevernas och lärarnas åsikter överens med de uttalanden om gjorts i de 

utvalda artiklarna, om ja eller nej, på vilka sätt? 
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Metod 

Utifrån syftet med uppsatsen har jag valt att gå till väga på följande sätt: 
 
Tillvägagångssätt 

Litteraturstudier 
Jag började med att läsa utbildningsdepartementets förslag för att ta reda på vad de ansåg och 
vad de kommit fram till. Sedan tittade jag närmare på kursplanen för religion för att se vad som 
ingår i det ämnet, för att sedan se vad skolverkets läroplan tar upp. Vidare sökte jag efter olika 
tidskrifter som tagit upp detta förslag. 
 
Val av metod 
För att kunna genomföra denna undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ 
analys av intervjuer med 6 elever och 2 lärare på en gymnasieskola i min närhet. 
 
Utgår man ifrån vad Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang skriver i sin bok 
”Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder” så tar de upp anledningar varför 
kvalitativa studier är ett bra arbetssätt. De anser att kvalitativa metoder visar på totalsituationen 
och det möjliggör en ökad förståelse sociala processer och sammanhang. Kvalitativa studier ger 
möjlighet till flexibilitet. Detta betyder bland annat att man under undersökningens gång kan 
upptäcka att man till exempel formulerat en fråga konstigt och då kan man ändra den så att den 
blir förståelig.5 

 
Göran Wallén skriver i sin bok ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” varför kvalitativa 
studier behövs. En av dessa är: 
 

Kvalitativa studier är nödvändiga for sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt som upplevelser, 
känslor som inte kan mätas direkt (ex. smärta). (De kan dock delvis förmedlas i språk och handlingar. 
En undersökning gällande begreppet trygghet i omvårdnad.) Det oprecisa i denna typ av studier 
beror främst på problemens art och bara delvis på outvecklad metodik.6 

 
Det är viktigt att man bearbetar materialet efter en djupintervju. Det är viktigt att man både ger 
och tar för att få ett bra samtal.7 
 

Urval och avgränsningar 
Jag har valt att intervjua elever och lärare på ett gymnasium i min närhet, detta for att underlätta 
arbetet. Jag började med att ta kontakt med lärarna på skolan som hade religionskunskap och 
frågade om det fanns någon möjlighet att få ”låna” några elever som läste det ämnet för att 
intervjua dem. Intervjuerna genomfördes enskilt. När jag mötte intervjupersonerna förklarade 
jag att de var helt anonyma samt att de skulle få läsa igenom kursplanen för religion och att vi 
sedan skulle prata lite om den. När detta var genomfört fick de läsa igenom pressmeddelandet 
för förslaget som Utbildningsdepartementet lagt fram8, detta för att jag inte ville att mina egna 
åsikter skulle påverka intervjun. Därefter ställde jag frågor angående det nya förslaget, för att 
sedan tacka den intervjuade för dennes deltagande. Intervjuerna spelades in på band, för att 

                                                 
5 Idar Magne Holme & Bernt Krohn Solvang. Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder. 

Studentlitteratur, Lund, 1997. Sid. 79 ff. 
6 Göran Wallén. Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Studentlitteratur, Lund, 1996. Sid. 73 
7 Ibidem Sid. 74 ff. 
8 Se Bilaga 1 
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sedan underlätta min tolkning av svaren och för att på så sätt öka trovärdigheten i arbetet. De 
frågor som jag utgick ifrån finns som bilaga 2 och hela intervjuerna finns som bilaga 3. 
 
De tidskrifter som jag hade tänkt använda mig av var; Pedagogiska magasinet, Skolvärlden och 
Lärarnas tidning. Jag tog kontakt med dessa tidningar på telefon för att få reda på om de hade 
skrivit någonting om förslaget som utbildningsdepartementet lagt fram. Pedagogiska magasinet 
hade inte skrivit någonting om detta, men kom ihåg debatten runt det. Skolvärlden hänvisade 
till pressklipp och där fann jag lite om detta, men inte alls så mycket som jag hade räknat med. 
När jag sedan sökte på Lärarnas tidnings hemsida fann jag ingenting om detta. Då började jag 
söka på olika sökmaskiner på Internet med sökorden etik och moral i gymnasieskolan, religion 
samt på rapportens namn. Då fann jag att Historisk tidskrift, Svenskhistoria och 
Skolledarförbundet hade skrivit lite om ämnet. Resultatet har jag valt att dela upp efter de 
grundfrågor som jag haft under intervjuerna. Elevernas svar kommer först, följt av lärarnas. 
Svaren på frågorna är citerade för att jag inte ska lägga in någon egen tolkning i svaren. Jag har 
även valt att ta med vissa följdfrågor för att på så sätt skapa ett sammanhang så att läsaren ska 
förstå. Detta för att göra resultatet så överskådligt som möjligt. 
 
Metodproblem 
Ett problem som jag kan se är att det är svårt att vara objektiv i tolkningarna av intervjuerna, 
men jag har gjort mitt bästa för att det inte ska påverka resultatet. 
 
Jag är även medveten om att den lärare som eleverna har, påverkar deras sätt att se och uppleva 
de olika ämnena och dess utformning. 
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Bakgrund 

Förslaget till sammanslagning av tre ämnen i gymnasieskolan 

Anledningen till diskussionen om det nya kärnämnet 
De undersökningar som tidigare gjorts visar på att mindre kurser på gymnasiet, främst religion, 
naturkunskap och etiska ämnen, har alltför höga kursmål om man ser till de antal timmar som är 
avsatta för att uppnå dessa.9 I rapporten Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 1997:78) har 
arbetsgruppen kommit med förslag om hur man skulle kunna sammanföra dessa ämnen med 
kärnämnen. Tre förslag arbetades fram för att man sedan skulle ta ställning för något av dem. 
Detta var alternativen: 
 

1) Kärnämnenas omfattning i poäng ändras inte (680 poäng). Kärnämneskurserna minskas från 8 till 6. De 
tre kärnämneskurserna Estetisk verksamhet, Naturkunskap och Religionskunskap erbjuds som 
alternativkurser.10 

 
2) Kärnämnenas omfattning i poäng ändras inte (680 poäng). En ny tvärvetenskaplig kurs skapas om 90 

poäng, där kunskapsmålen för de tre 3O-poängskurserna Estetisk verksamhet, Naturkunskap och 
Religionskunskap A ingår.11 

 
3) Utrymmet för kärnämneskurserna minskar med 20 poäng (660 poäng). Antalet kurser minskas från 8 till 

6. Två kurser, får en större omfattning, Estetisk verksamhet (50 poäng) och Samhällskunskap A (110 
poäng). Religionskunskap A och Naturkunskap A utgår till namnet som kärnämne. Motsvarande 
kunskapsmål förs in i reviderad Samhällskunskap A och naturkunskapen förs in i olika 
karaktärsämneskurser med anknytning till naturvetenskaps- och miljökunskapsområdet.12 

 
Efter att man sett över alternativen var remissinstanserna positiva till alternativ nummer tre, 
men främst till nummer två. Efter att man lagt fram dessa förslag och man inte kommit överens 
om något av dem, så ansåg regeringen att kärnämnen har en mycket stor betydelse i 
gymnasieskolan och att man måste se över frågan ytterligare. Detta kan man läsa om i 
”Gymnasieskola i utveckling - kvalité och likvärdighet”.13 

 
Detta ledde till att en grupp tjänstemän på Utbildningsdepartementet fick i uppgift att se över 
förutsättningarna för en förändring av några kärnämneskurser i gymnasieskolan. 
Arbetsgruppen bestod av tre personer, Sten Ljungdahl, Gunilla Zackari och Catharina 
Wettergren. De skulle bland annat utreda vilka förutsättningar som fanns för att kombinera två 
eller flera kärnämnen för att på så sätt bilda ett större och mer sammanhängande 
kunskapsområde. De fick även i uppgift att undersöka om detta nya kärnämne kan utformas så 
att det ger eleverna bättre förutsättningar att nå de kunskaper de behöver för eventuella vidare 
studier samt medborgerliga kunskaper för att kunna fungera tillfredsställande i samhället. 
Någonting som kommit fram efter undersökningar som gjorts, är att elever saknar fullgoda 
kunskaper om 1900-talets historia, därför fick de även i uppgift att se över om det nya området 
kunde lägga den del fokus på det området. Gruppen fick även i uppgift att undersöka om det 
fanns ett behov att utöka de baskunskaper som ska ges i alla utbildningar på gymnasieskolan. 
Här ingår att se hur möjligheterna ser ut för att införa en kurs eller ett ämne som innefattar 
livskunskap, etik och värdegrunder där de betonas särskilt mycket. 
                                                 
9 Utbildningsdepartementet. Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 3. En utveckling av gymnasieskolans 

kärnämnen. Förutsättningar for en förändrad utformning av vissa kärnämneskurser i gymnasieskolan. (2001) 
Sid.8 

10 Ibidem 
11 Ibidem 
12 Ibidem 
13 Prop. 1997/97:169 
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I dess förord står att läsa att arbetsgruppen har försökt att: 
 

… ringa in och beskriva de problem som rapporterats kring ”små kärnämnen”. Arbetet har fokuserat 
de behov som kan iakttas, men det har inte varit inriktat på att presentera ett färdigt förslag.14 

 
Arbetet redovisades i skolverkets rapport: Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 3. En 
utveckling av gymnasieskolans kärnämnen. Förutsättningar för en förändrad utformning av 
vissa kärnämneskurser i gymnasieskolan som överlämnades vidare till den parlamentariska 
kommittén (dir. 2999:35). De har som uppgift att utreda och lämna förslag hur framtidens 
gymnasieskola kan se ut. 
 
Bakgrunden till förslaget 
Allt som sker i vårt samhälle och arbetsliv påverkar gymnasieskolan. Det ställs allt mer krav på 
att eleverna ska ha allmänna kunskaper för att de ska fungera som medborgare och detta gör att 
eleverna ges mer generella kunskaper som är genensamma för alla utbildningar och att de ska 
ge ökade ämneskunskaper i gemensamma ämnen. 
 
Utvecklingen inom media ger oss snabb information via bland annat etermedier och IT. Dessa 
har en central roll i ungdomars liv då de lägger ned mycket tid på dessa, mer än på någon annan 
fritidssysselsättning. Detta betyder att de har stor betydelse för ungdomars värderingar, då de 
budskap som de förmedlar kommer att ligga till grund för den kunskap och det förhållningssätt 
ungdomarna kommer att ha till omvärlden. Det är viktigt att vara medveten om mediernas makt 
och förmågan de har att påverka. För att få en riktig bild av den information man möter krävs 
grundläggande kunskaper i att kritiska granska, sortera och välja ut den tillgängliga 
informationen.15 

 
Skolverket har i en undersökning kommit fram till att de demokratiska värdena som förmedlas 
i skolan inte nått fram till alla elever då vissa 
 

sätter likhetstecken mellan demokrati och att få sin vilja igenom.16 
 
Detta leder till att man ser en bristande respekt för alla människors lika värde. Det är en stor 
skillnad att lära sig hur demokrati fungerar och sedan att tillämpa de demokratiska värdena i 
verkligheten. I skriften ”Med demokrati som uppdrag” visar skolverket på undersökningar som 
säger att elever har ett stort engagemang och vilja för värdegrunds- och demokratifrågor, men 
att eleverna inte får den demokratiska skolgång de har rätt till. Orsakerna till detta är bland 
annat att lärarna anser att det inte finns tillräckligt med tid och utrymme som krävs för detta 
område och att de saknar en gemensam bas för diskussionerna.17 

 
När människor betraktar olika kulturer ser de dem oftast som ett enhetligt system av 
övertygelser och idéer som enkelt kan särskiljas från andra kulturer. Verkligheten är den att 
grundläggande uppfattningar och idéer är återkommande inom många kulturer som vi oftast ser 
som helt olika. Anledningen till detta är att människor många gånger har liknade upplevelser 
och att kulturer har korsat varandra gång på gång genom tiderna. Utifrån detta kan man inte 
säga att kulturer är helt skiljda från varandra eller att det finns skarpa gränser mellan dem.18 
                                                 
14 Utbildningsdepartementet. Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 3. Sid. 3 
15 Ibidem Sid. 14 
16 Ibidem Sid. 12, Undervisning i 1900-talets historia. Skolverkets redovisning av regeringsuppdrag (dnr. 

1999:885) 
17 Ibidem Sid. 12. ”Med demokrati som uppdrag” (2000) 
18 Ibidem Sid. 13. 
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Över hela världen, inte minst i Sverige, håller samhällen på att bli ”interkulturella mosaiker”.19 
Det är viktigt att skolan kan 
 

lägga en grund med kunskap om och förståelse av kulturella, religiösa och sociala olikheter och 
likheter.20 

 
Detta för att göra eleverna uppmärksamma på de likheter som finns mellan de olika kulturer 
som de dagligen kommer i kontakt med. 
 
Den av skolkommittén tillsatta arbetsgruppen21 menar att detta inte förmedlas på ett belåtet sätt 
i den uppdelning av kurser som finns i dagens gymnasieskola. Detta är anledningen till ett nytt 
kärnämne, för att öka möjligheten att förverkliga de nationella målen. 
 
Många av lärarna anser att det största ansvaret de har är att leda eleverna igenom de olika 
kurserna inom ett ämne. I andra hand kommer att integrera kurser för att skapa mening och 
sammanhang. Förutom detta innebär integrering ett betydande merarbete: 
 

merarbete, eftersom målen for den enskilda kursen ska integreras och omformuleras till ett större 
ämnes- och temaområde. När arbetet avslutas och eleverna ska betygssättas måste innehållet 
återigen brytas ned till den enskilda kursen. Samverkan är därför lättast att genomföra i stora kurser 
eller i ett ämne som ingår i elevernas studiegång alla tre åren.22 

 
Den kompetensutveckling som krävs kommer att bli ett problem för de befintliga lärarna.23 

Idag styr läromedlen i stor grad undervisningen/kursern 24 a.

                                                

 
Förslaget - ett helhetsinriktat kärnämne 
Ett brett tvärveteskapligt ämne - ett stort behov anser arbetsgruppen. Ämnet ska ge ett 
helhetsperspektiv, fördjupa moraliska och etiska insikter, detta för att de är en grund för ett 
demokratiskt medborgarskap. Detta ämne skall formas genom att föra ihop de nuvarande 
obligatoriska kurserna religionskunskap och samhällskunskap samt att inkludera vissa 
kursplanemål från ämnet historia. Ämnet ska även bli obligatoriskt för alla elever. Det som 
återfinns i dagens religionskunskap och samhällskunskap är värdegrundsmålen. Det nya ämnet 
ska ge 
 

goda förutsättningar att konkretisera värdegrunden innehållsligt och kunskapsmässigt25 

 
då de anser att dessa förutsättningar inte ges i den nuvarande kursutformningen. Det ska även 
ge eleverna medborgarkompetens. Det vill säga medborgerlig bildning där de ska kunna 
granska samhällets och den egna gruppens förmågor och normer, att kunna ta ställning till den 
egna kulturella identiteten samt att de utvecklar sin empatiska förmåga.26 Undervisningen 
måste då utgå ifrån demokratins grundläggande värden, som till exempel tolerans, öppenhet, 
respekt, alla människors lika värde och att dessa värden förankras hos eleven. Det behövs mer 
utrymme för diskussion och reflektion om detta än vad ämnena idag ger och då behövs ett nytt 
och bredare ämne för att tillgodose dessa behov, anser arbetsgruppen. Tidigare 

 
19 Ibidem Sid. 14. 
20 Ibidem 
21 Kan läsas om i betänkandet Krock eller möte (SOU 1996:143) 
22 Utbildningsdepartementet. Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 3. sid. 17 
23 Ibidem Sid. 16 
24 Ibidem Sid. 20 
25 Ibidem Sid. 30 
26 Ibidem Sid. 28 
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undersökningar27 har visat att de kunskaper ämnet historia ger är viktiga för alla elever och ett 
viktigt syfte med det nya kärnämnet är ge alla elever ett historiemedvetande, d.v.s. att de kan se: 
 

sambandet mellan i dag och i går, for att kunna diskutera den framtida utvecklingen.28 
 
Enligt arbetsgruppen ger detta eleverna en viktig referensram så att de bättre kan ta till sig 
informationen om vad som händer i dagens samhälle.29 De säger även att ett bredare kärnämne 
ger lärare möjligheter att samverka över de gamla ämnesgränserna för att på så sätt få ett 
helhetstänkande kring etik, människan och samhället. Detta leder till att det nya kärnämnet 
kommer att ställa högre krav på att samverkan mellan lärare kommer att ske.30 Bild- och 
Mediekunskap skall tas in som delar av ämnet eftersom eleverna i den undervisningen får viktig 
kunskap om hur de skall ta del av, förstå och kritiskt granska de texter och bilder av samhället 
som media presenterar för oss. 
 
Lpf 94 

Idag följer gymnasieskolan 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de 
frivilliga skolformerna som visar det på att skolans värdegrund och uppgifter är i stora drag att 
hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv grundas på. Att människans liv är 
okränkbart och alla individers frihet och integritet. Alla människor är lika värda, jämställdheten 
mellan kvinna och man. 
 
Läroplanen lägger även stor vikt på att man ska föra en demokratisk undervisning och att 
eleverna ska lära sig att ta personligt ansvar samt att de ska delta i samhällslivet. En annan 
viktig uppgift som skolan har är att skapa förutsättningar och förmedla kunskap till eleverna så 
att de blir ansvarskännande individer. Eleverna ska lära sig att använda ett vetenskapligt 
tankesätt och att de ska kritiskt granska förhållanden och fakta. Detta ska leda till att de ska lära 
sig att ta konsekvenserna av sitt och andras handlande. Läroplanen visar även på att individen 
måste även efter skolan, då denne ska kliva in i arbetslivet, ha överskridande kunskaper och att 
detta ställer krav på skolan och dess arbetsformer.31 
 
Kursplan i dagens gymnasieskola 

Religionskunskap 
Skolverket säger att ämnet religionskunskap intention är att ge möjlighet att reflektera över 
etiska och existentiella frågor ur olika aspekter och att ge en ökad förståelse för att andra kan 
uppfatta saker på lika sätt. 
 
En annan viktig uppgift som ämnet har är att ge eleverna kunskap om traditioner och trons 
innehåll inom olika religioner och livsåskådningar. Man vill även att eleven ska lära sig att vara 
medveten om att kunskaper, begrepp och analysredskap behövs för att man ska kunna värdera 
och ta ställning. Detta ger fördjupade kunskaper och ökad förståelse för andra människor med 
andra religioner och livsåskådningar. 
 

                                                 
27 Se bl.a. propositionen Växa med kunskaper (prop. 1990/91:85) 
28 Ibidem Sid. 29 
29 Ibidem 
30 Ibidem Sid. 30 
31 Utbildningsdepartementet Läroplaner för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna Lpo 
94, Lpf 94. Sid. 23 ff. 
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Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt 
tydligare både for den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika 
uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserande i ett individuellt och 
ett socialt perspektiv.32 

 
Kursplanen säger även att skolan ska sträva efter att eleven lär sig att utveckla en egen hållning 
i livs- och moralfrågor. Detta ska baseras på de kunskaper som individen har om olika 
traditioner samt att denne ska ha respekt för mänskliga rättigheter. Eleven ska även kunna 
reflektera över existentiella frågor som rör etik, tro och livsåskådningar. Vidare ska eleven lära 
sig att utveckla sin förmåga att analysera och förstå varför och hur samhällssystem, traditioner 
och levnadsvillkor samspelar med livsåskådningar och religioner. Eleven ska även få insikter i 
kristendomens och andra världsreligioners huvudpelare och skapa en förståelse för dessa. 
 

Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor gör ämnet konkret, verklighetsnära 
och personlighetsutvecklande. Ur innehållet kan man urskilja olika dimensioner, som en historisk, 
en institutionell, en kulturell, en dimension av tro, en etikdimension och en genusdimension.33 

 
Ser vi vad dessa dimensioner innefattar så riktar den historiska uppmärksamheten mot de 
fenomen som undersökts. Den dimension som ser vad kristendomen och andra religioner har 
haft för betydelse för den kulturella är just, den kulturella dimensionen. 
 

den institutionella fokuserar vilka institutioner i vårt samhälle som bestämt och bestämmer 
utvecklingen i dag inom kyrkor, samfund, religioner, och andra livsåskådningar.34 

 
Det som ser till vad andra religioner och trosåskådningar har för tro och idéer är 
trosdimensionen. 
 

Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning bestämmer synen på 
etiska frågor och genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra 
livsåskådningar har vid utformningar av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och 
uppgifter.35 

 
Den dimension som man idag ser som mycket viktig är etikdimensionen. Detta på grund av att 
det samhälle som vi lever i och den tradition som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 
humanism påverkat sättet att se på värdegrunden. Idag är dock varat samhälle ett mer 
mångkulturellt sådant och detta kommer då att påverka medvetenheten om en gemensam 
värdegrund som skapas utifrån de olika religionerna. 
 
Centrum i studiet av religionskunskap är människan och dess situation, upplevelser och behov. 
En annan viktig punkt är kritiskt tänkande och reflektion över etiska frågor, behovet av en 
allmängiltig internationell övergripande värdegrund och hur religion och andra livsåskådningar 
förhåller sig till samhälle och kultur.36 

 
Debatt kring förslaget 

I Historisk tidskrift har man kommenterat detta förslag och kritiserat det kraftigt. De börjar med 
att kortfattat redogöra för vad förslaget handlar om för att sedan ifrågasätta förslaget. 

                                                 
32 Skolverket www, 2003-04-11 
33 Ibidem 
34 Ibidem 
35 Ibidem 
36 Ibidem 
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Det finns skäl att förhålla sig kritisk till utbildningsdepartementets förslag till nytt kärnämne. För det 
första bygger förslaget på bristande logik. Förslagsställarna lyckas inte koppla samman sin 
problembeskrivning med sitt förslag. För det andra är motiven som anges långt ifrån självklara och 
dåligt underbyggda. Slutligen måste det ifrågasättas om skolan bör ha ett moraliskt kärnämne med 
ideologiska och konformistiska övertoner.37 

 
De fortsätter med att ifrågasätta varför man inte försöker se några andra lösningar än att införa 
ett nytt kärnämne och att man inte ser vare sig för eller nackdelar med ett nytt ämne i skolan. De 
tar även upp de pedagogiska motiven bakom förslaget, att små kärnämnen har svårt att uppfylla 
kursplanerna, som till exempel religion, detta på grund av den korta tid som kursen är. Att 
samhällskunskapen lägger stor vikt på demokratins formella sidor, men liten vikt vid dess 
innehållsliga. Historieämnets kurs är även den för kort för att hinna med 1900-talets historia. 
De vill då visa på att ämnesföreträdare för just religion och historia under lång tid har påpekat 
att den korta undervisningstiden gör det svårt att leva upp till kursmålen och dessutom att 
historia är det bara vissa elever som läser. 
 

Ur dessa aspekter är det märkligt när vissa kursmål lyfts ut for att placeras i ett nytt ämne eller som i 
religionsämnets fall, förlora status som självständigt ämne.38 

 
De visar även på att man inte, genom att slå samman två ämnen, automatiskt kan uppnå ett nytt 
arbetssätt. De hävdar att man skapar ett nytt ämne, men det säger inte att det är en mötesplats för 
fler ämnesperspektiv. 
 
Ser man sedan närmare på den demokratiska aspekten, att vissa ungdomar brister i respekten 
för demokratiska värderingar. Ett bra medel mot detta skulle vara nutidshistoria, men att man 
idag inte lyckas med det. I förslaget visar det på att vissa elever sätter likhetstecken mellan 
demokrati och att få sin vilja igenom. 
 

Vuxenvärlden äger inte någon gemensam uppfattning om eller tillämpning av begrepp som 
solidaritet och lika värde. Detta visar hur lätt det är att hamna i en argumentation där definitionen av 
det icke-demokratiska blir så snäv att om de skulle ligga till grund för åtgärder skulle dessa bli 
odemokratiska. Ett särskilt värdegrundsämne kopplat till en bedömningssituation ligger farligt nära 
en maktens tolkning av det ”rätta” sättet att tänka. Att denna farhåga inte är tagen ur luften visar 
även följande citat., hämtat ur den nyss nämnda utvärderingen från skolverket: 
 
Hur får man då dagens elever att komma till insikt och attraheras av det demokratiska systemet i en 
tid av skepsis mot politisk verksamhet, ekonomiska nedskärningar och en ökad jag fixering? 
Eventuellt kan Churchills syn på saken vara vägledande, d.v.s. att demokratin är ett förfärligt 
styrelseskick - men att alternativen är långt värre. Kanske är det en väg att gå dvs. att peka på de 
totalitära regimernas brister, förakt för den enskilde individens värde och övergrepp av olika slag för 
att stärka känslan för det demokratiska styrelseskicket. Kanske motiveras demokratin bäst med att 
bli jämförd med alternativen? Här kan historieundervisningen bidra synnerligen aktivt med 
åtskilliga avskräckande exempel på dessa alternativ och 1900-talets historia är full av sådana, 
(s.10)39 

 
Då kommer vi till frågan; är vi demokrater för att det är det mindre dåliga alternativet? Då bli 
svaret; då är det nya ämnet ett konservativt ämne som har till uppgift att få dagens ungdomar att 
inte försöka förändra saker och ting. 
 

                                                 
37 Historisk tidsskrift, www. 2003-05-01 
38 Ibidem 
39 Ibidem 
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Så till sist, det nya ämnet sägs sträva efter att ge ”medborgerlig kompetens”. Vad i all sin dar innebär 
detta begrepp? Finns det en motsats? Om man får betyget icke godkänt i det nya ämnet är man då en 
inkompetent medborgare?40 

 
Går vi sedan in på vad Svensk historia tar upp så kritiserar Skolborgarrådet Jan Björklund 
förslaget för att han anser att det nya ämnet kommer att förstöra för ämnet historia, han hävdar 
att det inte kommer att gynna ämnet. Då säger Ingegerd Wärnersson emot och hävdar att det 
inte kommer att ha någon negativ inverkan på något av de tre ämnena, religion, 
samhällskunskap eller historia, utan att de kommer att ha minst lika mycket tid till förfogande 
som idag.41 

 
Skolledarförbundet har redogjort för sitt ställningstagande angående förslaget. De anser att det 
är viktigt att lyfta fram värdegrundsfrågor, men att dagens läroplan och kursmål redan ger 
möjlighet till detta. De anser även att det inte bara är ämnena religion, samhällskunskap och 
historia som ska bearbeta detta. 
 

Det är därför inte lämpligt att skapa ett nytt ämne för etik och värdegrundsfrågor eftersom detta kan 
leda till att dessa frågor, tvärtemot vad som väl är avsikten, behandlas isolerat från resten av 
studierna och från övriga ämnen.42 

 
Detta gör att de anser att ett nytt ämne inte ska skapas i enlighet med förslaget.43 

 
Även i tidningen Skolvärlden har detta ämne tagits upp. I en av artiklarna skriver man om lärare 
i Lund som motsätter sig förslaget om nya kärnämnet. De anser att det nya ämnet saknar 
substantiell underbyggnad och resonemang. De hävdar att ett klargörande av konsekvenserna 
skulle vara förödande för förslaget. De visar även på att det är väldigt få som skulle vara 
behöriga att undervisa i det nya ämnet.44 
 

                                                 
40 Ibidem 
41 Svensk historia, www. 2003-05-01 
42 Skolledarna, www. 2003-05-01 
43 Ibidem 
44 Presstext, www. 2003-05-06 
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Resultat 

❖ Tycker du att den undervisning du får inom ämnet stämmer överens med vad du läst här? 
 
E 1: Mmm, det tycker jag. 
 
E 2: Jaa, alltså det är ju väldigt mycket att vi läser religion for att vi ska förstå andra 

kulturer och så. Det är ju inte uttalat just så, men man märker att det på 
undervisningen att det ska ge en ökad förståelse. Idag så är det ju mycket 
religioner runt omkring oss för att vi ska kunna förstå dem till exempel, det 
stämmer. Det jag kan tycka är lite tvetydigt är, det man läser i kursplanerna, det är 
svårt att veta vad man egentligen ska läsa. Det gäller inte bara religion, utan anda 
ämnen också. Själva grunden bygger ju på förståelse för andra och kunna ta 
ställning. 

 
E 3: Jaa, det tycker jag. Jo, det vill jag nog säga. 
 
E 4: Nja, jag vet inte, den är lite mer tydlig på moral och etik kanske på kursplanen än 

vad lektionerna är. 
 
E 5: Ja, jag tycker att det stämmer ganska bra. 
 
E 6: Jag tyckte att det stämde ganska bra. 
 
L 1: Jo, men det tycker ja. Vi jobbar mycket med existentiella och etiska frågor med 

synen på, hur det påverkar människors traditioner, religioner, en ökad förståelse 
för andra och …… ja, etik över huvud taget. 

 
L 2: Nja, det är ju så att det är en ganska kort kurs, den är på 50 poäng, vilket innebär 

att vi har ungefär 40 timmar, lärartimmar, så det är klart att man får väl mer eller 
mindre mycket av vissa delar. Man måste ju prioritera för att det ska bli bra för 
eleverna. Och sedan kan det ju vara olika på olika program. 
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❖ Om du tänker på den etiska aspekten som ska betonas i ämnet: att eleverna ska fostras i ett 
demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna 
skall kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i 
religionskunskapen? 
 
E l: Vi har haft sådana avdelningar, vi har läst en särskild etikavdelning. Jag vet inte 

om det var under a eller b, for vi läste dem efter varandra, de delades inte av …… 
Sedan har vi gjort liksom studier om olika religioner, mmm, i jämförelse hur de 
skiljer sig från oss och så där. Vi har jobbat väldigt mycket, och diskuterat väldigt 
mycket, och haft en dialog i klassen och så där, gått ner väldigt djupt på 
religionen. 

 
E 2: Ja de gör de, fast man har ju, jag har ju en uppfattning, eller man har ju ändå den 

här uppfattningen i grunden även om man läser religion skulle jag tro, att man 
ändrar den inte så mycket, just på gymnasiet. 

 
E 3: Jag tycker att det tas upp, att det är det som är syftet, att man tar upp baktanken, 

om vi kan den så måste vi ju förstå. Man kan förstå islam så kan man ju förstå 
varför dom har det som dom har det. Då är inte det så stor grej. Det, det är dom 
och vi. Jag tycker inte att religionskunskapen att det är så här man ska förstå eller 
man ska lära sig och förhoppningsvis förstå. 

 
E 4: Nja, det tycker jag nog kommer fram rätt bra. De försöker till exempel att vi ska 

förstå dom i Irak och deras tankesätt och hur som tänker när USA startade krig 
mot dom och så. Lite olika syner och vinklar det finns där på religioner och så. 

 
E 5: Mmm …… Jo, men det tycker jag har varit bra eftersom, mmm, en tjej som har, 

som är med i Jehovas vittnen och mormonerna har varit här. När det är folk som 
berättar hur dom lever och så där så förstår man ju mer än om man läser. 

 
E 6: Inte så mycket, lite grann har vi pratat om etik och så har vi arbetat lite med det. 

Det var mer vad man tycker om samhället, vad som är rätt och fel. 
 
L 1: Se föregående fråga. 
 
L 2: Ja, man försöker ju, det man pratar om och som har med det att göra är ju 

människosynen, den grundläggande synen på vad en människa är. Även då, ja, 
människans rättigheter och friheter. Det försöker vi ta upp. 
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❖ Hur ser undervisningen ut i religion händer, det att det ni lär er/lär ut återkommer inom andra 
ämnen? 
 
E 1: Etikdelarna kommer vi tillbaka till, ja. Det har vi jobbat med på filosofin också. 

Nästan samma sak, fast vi har gått djupare på det då i filosofin …… Annars vet 
jag inte, jo, även i samhälle i nationella studier, då pratar man ju mycket om 
konflikter i världen och typ islam, judendom nere i Mellanöstern och så där. 
Mmm, så det är väl bara då. 

 
E 2: Ja, historia är det mycket, kyrkan, fast det tillhör ju kristendomen så kommer den 

i historien. Även i samhälle är ju religionen med också. 
 

I såna frågor som aborter och krig. Det bli ju religionsfrågor också. Då gäller det 
att man har kunskap om bakgrunderna, andra kulturer och först för det är ju en del 
av samhället. Om man kollar på nyheterna till exempel med militärer och just det 
här med religioner och så, det kräver en del kunskap för att kunna sätta sig in i det 
som händer. Så det hör ju ihop samhälle, historia, religion. Det knyts samman. 

 
E 3: Jaa, gud ja. Religionskunskapen är ju grunden till nästan allt. Kan du lite om 

religion så kan du ju allt, annars kan du ju alltid dra paralleller till det och räkna ut 
saker. Alla skolämnen sitter ju ihop mer eller mindre. Religion kommer ju igen i 
psykologi, filosofi, samhällskunskap, historia som vi har idag baseras ju på 
religion. Men religionen är väl, skillnaden mellan religion och historia är att man 
går in djupare i religionen, historia det här hände, därför hände det. 

 
E 4: …… Nej, kanske pytte lite i svenska, men inte mycket. Där kan vi ta upp etik och 

moral. Det ämnet var med på nationella i år. 
 
E 5: …… Jaa, det tycker jag väl. I samhällskunskap så kommer det fram lite, mmm, 

…… det är mycket om invandrare, att dom har andra religioner och så. 
 
E 6: Ja, lite i samhällskunskap. Det där med etiken tar vi också upp i samhälle. 
 
L 1: Jag vet ickereligiösa livsåskådningar kommer upp i filosofin, etisk problem till 

exempel dödsstraff kommer in i samhällskunskapen. Religiösa konflikter kan 
eleverna känna igen i samhällskunskapen. 

 
L 2: Ja, man kan ju säga så här att i vissa, det beror ju på, det kan göra det. I sådana 

etiska frågor framför allt, kan man ta upp i samhällskunskap och historia. Det kan 
ju vara så at man diskuterar en etisk fråga, det kan var dödsstraff eller liknande, så 
har vi gjort ett samarbete med biologin där man då diskuterar, ja, forskningens 
möjligheter i biologin med etisk aspekt. Så där kan man ju jobba lite 
ämnesövergripande. Men det man missar, tror jag, om man inte har den här 
religionsbakgrunden är hur man tänker när man argumenterar, det gör man inte på 
samma sätt inom samhällskunskapen som i religionen. Jag tycker att 
religionskunskapen är en bra och en viktig kurs även om den blir olika på olika 
program och att det ligger i årskurs tre för då har eleverna hunnit tänka för dom 
funderar många gånger på existentiella frågor. 
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❖ Vad tycker du om förslaget (utbildningsdepartementets nya förslag)? 
 
E 1: Jag gillar det inte. Jag tycket inte att det är någon bra idé. Jag tycket, mmm, en 

vanlig samhällsperson kanske tycker att det är bättre, men eftersom jag läser alla 
dom här ämnena så tror jag att man skulle få föra in konfliktlösning och sånt där, 
men eftersom jag redan läst det så, jag läster det i andra ämnen så känns det 
onödigt. Mmm, en vanlig samhällsklass eller en icketeoretiskutbildning, kanske 
det skulle vara jättebra för i och för sig. Mmmm, men jag tycket att man tänker 
lite fel, jag tycker att man ska föra in mer såna ämnen som ett ämne i sig själv. Det 
är jätteviktigt, speciellt socialkompetens och att man lär konfliktlösning och sånt, 
ska vara ett eget ämne i sig själv. Jag tycker att den här idén om att slå samman allt 
och gör det så effektiv som möjligt tycker jag är en fel väg i utvecklingen. 

 
E 2: Mmm, jag tycker, alltså om poängen motsvarar det man läser annars om man läser 

samhälle, religion och historia var för sig om det är samma poäng då, skulle det 
vara så, så tycker jag att det är ok, att man läser det lika länge, lika många timmar. 
Annars tycker jag att det kan bli bortfall, lite från samhälle lite från religion, alltså 
när man ändå läser religion att det är bestämt att vi ska läsa det, 50 poäng, så läser 
vi allt det som ingår i planen. Men jag vet inte om man blandar ihop dom så kan 
det ju bli lite hipp som happ att man inte får i alla bitarna. Det kan bli mer 
samhälle och mindre religion, man har inte riktigt samma kontroll över vad man 
läser. Risken är att man inte får den kunskap man ska ha, det är det som kan vara 
lite negativt. 

 
E 3: Jag tycker det är idiotiskt, rakt igenom. Därför att jag tycker att man ska dela upp 

dom för att kunna se skillnaden. Jag tycker att det är bra att visa ett litet samband 
mellan dom, historia, samhällskunskap och religion, men det är helt onödigt och 
klumpa ihop det. Det kommer att göra eleverna mer stressande och tvinga dom att 
lägga ner mycket mera tid. Om man har dom olika kan man ju ändå dra 
parallellerna sen, så kan man ju titta själv, man blir inte tvingad att dra paralleller 
på en gång. Om man läser religion så ser man ju den religiösa synen av Jesus och 
i historia ser man den historiska synen och i samhällskunskap så ser man på att 
människor är kristna och då gör man på det här sättet. Man måste nog se alla 
perspektiven istället för att klumpa ihop det till ett. 

 
E 4: Jag tycker att det lät väldigt bra jag. 
 

Nämen att dom slår ihop det där så att, det där att man kan förstå andra religioner 
tycker jag är väldigt viktigt nu med alla krig och sånt. Många av dom där krigen 
beror ju på att vi inte kan förstå varann, varandras religioner, att vi har olika 
synsätt och värderingar, så det kan ju vara bra om vi förstår deras värderingar. 

 
E 5: Mmm, det låter ju ganska bra när man läser det där, men sedan vet jag inte riktigt. 
 
E 6: Jag tycker att det verkar ganska bra om man skulle slå ihop dom, för då får man 

mer tid att inrikta sig på saker istället för att det ska bli upprepningar i ämnena. 
Lärarna får bättre koll på vad man gjort. 

 
L 1: Jag tycker ju, idén är bra, det här med att man ska få en mer komplex syn på 

verkligheten i ett ämne. Men jag är emot, jag vill hellre behålla ämnena som dom 
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är, jag tror att det skulle försvinna, att det bara skulle bli en etisk aspekt. Själva 
religionerna skulle försvinna, man kanske skulle diskutera mänskliga rättigheter 
men inte människans värde. Så jag tror hellre att man behåller kärnämnen och 
arbeta mer ämnesövergripande, lärarsamarbete. 

 
L 2: Det var väl vad man kunde förvänta sig att dom skulle skriva med de där 

aspekterna, om de har en tanke att de ska slås samman, så motivationen förstår 
man ju. 
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❖ Tror du att det kommer att påverka ämnet religion och dess uppbyggnad? 
 
E 1: Jag tror att, att allmänbildningen vad gäller religion kommer att sjunka. Jag tror 

att det kommer bli mycket mindre fokusering på de grundläggande sakerna inom 
alla religioner, hur de är uppbyggnad och så, det tror jag kommer försvinna, det är 
inte lika viktigt. Det bli mer religion i samhället, jag tror att man förlorar insikten 
om vad religion är. Jag tycker inte att det är bra. 

 
E 2: Mmm, i och för sig så tar man lättare till sig om man blandar ihop det med olika, 

alltså att det kommer in i rätt sammanhang om man till exempel håller på att 
diskutera historia och kyrkan så kanske man kommer in på religion plötsligt, det 
bildas ett band emellan. Det blir lättare att ta till sig kunskaperna då, man blandar 
ihop dom mer. Man kan se kopplingar mellan ämnena. 

 
E 3: Det skulle förstöra religionskunskapen totalt. Man skulle absolut inte gå in något 

djupare på religionerna, det skulle bli: du är kristen du tror på gud, du tror på Jesus 
du är jude. Det skulle ju försvinna, hela den här bakgrundsgrejen. Varför tror inte 
dom på Jesus för, nä men dom gör inte det. Vi har inte tid med någonting mer, nu 
sa vi prata om historian om när Moses klampande ut genom Egypten och då 
försvinner hela grejen. Och det kan vara svårt för många om dom inte får hela 
historien och sedan då vidare. 

 
E 4: …… Jag tror nog att det kan bli väldigt bra jag. Tror jag. Det där med 

konfliktlösning och så, att man förstår hur andra tänker genom religionen. 
 
E 5: …… Det tror jag bara skulle bli bra för religionen. För att då kanske …… man får 

lära sig mer hur olika religioner, hur dom lever och så, än bara själva tron än om 
det är med samhälle också. 

 
E 6: Det skulle nog bli lite annorlunda. Det skulle nog bli mer att man pratar om 

samhället, nu är det mer fakta. 
 
L 1: Jag tror att det skulle i princip försvinna, allra helst om man inte har, på högstadiet 

så läser man so och då säger lärarna att religion rinner ut i sanden, det är många 
som inte får särskilt mycket religion för lärarna tycker att det är jobbigt. 

 
Följdfråga: Det här med att arbeta mer ämnesövergripande, det gör ni inte idag eller? 
 
L 1: Neej, inte mycket. Just därför skulle detta förslag kunna vara bra, men jag tror att 

man kan göra detta utan att det ska vara ett ämne. Men den här kolan är för stor 
och vi är många lärare som är inblandade som inte känner varandra och det sätter 
käppar i hjulen. Men om man skulle ha tydligare arbetslag och arbeta med mer 
struktur så skulle man kunna göra det här i alla fall. 

 
L 2: Ja, jag tror ju att det är det som kommer att tapps för samhällskunskapen eftersom 

det är det som är det stora ämnet och det finns många lärare i det ämnet och 
religion är det lilla ämnet och där tror jag i den här sammanslagningen så kommer 
religionen att förlora. För att det kommer inte att finnas behörigt folk. 

 
Följdfråga: På vilket sätt tror du att religionen kommer att förlora? 
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L 2: Ja, jag tror att det lätt bara kan bli etiska frågor. 
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❖ Ser du några möjligheter eller problem med det nya kärnämnet? Vilka i så fall? Vad är bra 
respektive dåligt med det nya förslaget för ämnet religion? 
 
E 1: Som sagt, inom icketeoretiska ämnen kan det bli jättebra att man får in mer 

konfliktlösning och sånt. Jag vet inte riktigt hur dom läser, jag vet ju bara hur jag 
läser, det är svårt att jämföra. Eftersom jag redan läser det här i andra ämnen och 
vi jobbar så himla mycket med det eftersom vi läser en internationell kurs så ska 
vi ju kunna allt det där. 

 
Följdfråga: Men du ser ingenting positivt for ämnet religion i det här förslaget? 
 
E 1: Neej, ingenting alls, nej. Jag tror att det är religion som tar mest stryk av det. 

Eftersom samhällskunskap, historia, religionskunskap, det är religion som vi 
kanske om. Vi bör även ha mer konfliktlösning. 

 
E 2: Ja, om man ser till att man får med alla delarna. Det kan ju bli ett problem, det kan 

falla bort delar, det är det som är lite oroande. 
 
E 3: Jag ser möjligheten att få de tre att samarbeta, men det är ingen idé att klumpa 

ihop dom och förstöra. Det skulle få religion att bli historia. 
 
E 4: Mmm, det kanske blir lite väl lite religion, det kanske blir mer moral och etik av 

allting, jag vet inte. Men jag tycker att det här låter jättebra. 
 
E 5: …… Neej, inte vad jag kan säga bara så där. Det kan ju vara så att man inte får 

lära sig lika mycket än när det bara är religion. Men jag tycker att det är bra som 
det är idag eftersom jag inte vet hur det skulle bli. 

 
E 6: Det är svårt att säga, men det kanske blir mindre fakta, och det är både och. 
 
L 1: Se föregående fråga. 
 
L 2: …… Det säger egentligen inte speciellt mycket om vad samhällskunskapen ska 

innehålla. Det som kan var bra med ämnet är att man, fast det kan man nå på andra 
sätt, är att man får bättre koll på vad eleverna läser, men det kan man ju nå genom 
att jobba ämnesövergripande. Det kan man nå genom samarbete mellan dom här 
ämnena under en viss tid när det gäller saker som rör båda ämnena, men det finns 
ju även saker som är mer ämnesspecifikt som behöver egen tid. Och det 
försvinner lätt genom ett sådant förslag. 
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Diskussion 

Utgår man ifrån vad Lpf 94 säger så är det att skolan ska föra en undervisning som är 
demokratisk, samt att eleverna ska lära sig att ta personligt ansvar. De ska även lära sig att 
kritiskt granska förhållanden och fakta. Detta är någonting som till stor del kommer fram i 
kursplanen för religion. Eleven ska lära sig att respektera andra människor och att de ska lära 
sig kritiskt tänkande samt att reflektera över etiska och existentiella frågor ur olika perspektiv 
för att då få en ökad förståelse för andra och att de ska uppfatta saker på olika sätt. Den 
etikdimensionen spelar en stor roll i religionskunskapen. Vad säger då eleverna och lärarna om 
detta? Tycker de att undervisningen och upplägget stämmer överens med kursplanen för ämnet 
religion? Ser man till vad intervjueleverna tycker, så anser de flesta att undervisningen stämmer 
överens med vad kursplanen säger, men det finns de som tycker att den är mer tydlig på etik och 
moral än vad som undervisningen ger. Vissa av intervjueleverna tar upp att de har speciella 
etikavsnitt och andra anser att det är någonting som bara finns där. Lärarna som intervjuades 
ansåg att det stämmer rätt bra överens och att etiken kommer fram i undervisningen, men det 
handlar ju hela tiden om prioriteringar på grund av att det är en kort kurs. Tittar vi då vidare på 
den etiska aspekten så var meningarna delade mellan eleverna, vissa ansåg att den aspekten 
kom fram på ett rätt bra sätt, medan andra tyckte att det bara var flytande. Lärarna ansåg att 
etiken kom fram inom ämnet religion, det var då främst människosynen som var grunden. 
 
Tittar man sedan närmare på Utbildningsdepartementets förslag, i korthet, visar detta på ett 
behov av ett brett tvärvetenskapligt ämne som ska ge eleven ett helhetsperspektiv och de 
fördjupade kunskaper i etiska och moraliska insikter för att därigenom ge en grund för ett 
demokratiskt medborgarskap. Utredarna (kommittén) anser inte att detta kommer fram i dagens 
undervisning. De som jag intervjuat har skilda meningar om detta förslag skulle vara bra eller 
dåligt för ämnet religion, samt hur skulle det kunna påverka ämnets innehåll? Eleverna som 
ansåg att det skulle vara negativt för ämnet religion hade följande argument; allmänbildningen 
för religion kommer troligen att sjunka, mindre fokusering på de grundläggande sakerna inom 
religioner. Risken är att det skulle bli religion i stort. Klumpar man ihop alla tre ämnena, 
religion, samhälle och historia finns risken att alla perspektiv inte kommer fram. Det skulle 
antagligen bli ytligt. De elever som tyckte att förslaget var bra sade att det skulle bli lättare att se 
sammanhangen mellan ämnena, samt att lärarna antagligen skulle ha mer kontroll på vad 
eleverna har gått igenom. Skulle det vara så att det nya ämnet skulle få lika många 
ämnestimmar som idag, så skulle det kunna bli bra, tyckte en av de negativa eleverna. Vad 
ansåg då lärarna? Båda var emot det nya ämnet bland annat på grund av att man kan uppnå 
dessa mål utan att göra ett nytt ämne. Detta genom ämnesintegrering. Risken för religionsämnet 
i det nya ämnet är att det bara skulle bli etik och moral och att det skulle bli mer 
samhällsvetenskap. Ämnet religion skulle, i princip, kunna försvinna. Detta på grund av att det 
skulle vara få lärare som var behöriga i ämnet. 
 
Ser man sedan till artiklarna som tagit upp förslaget och om deras uttalanden stämmer överens 
med vad elever och lärare sagt om detta, så kan man där konstatera att majoriteten av artiklarna 
är negativa till förslaget. I Historisk tidskrift så ifrågasätter man förslaget som helhet, man ser 
varken för- eller nackdelar med det nya ämnet i skolan. Det visar även på att man inte kan skapa 
ett nytt arbetssätt, helt automatiskt, genom att slå samman dessa ämnen. Finns det inga andra 
alternativ än att införa ett nytt ämne? De anser att ämnet religion förlorar status som 
självständigt ämne och ifrågasätter hela förslaget. En annan tidskrift som tagit upp detta är 
Svensk historia för historieämnets skull, men även där kritiseras ämnet av skolborgarrådet Jan 
Björklund. Han menar att detta inte kommer att gynna ämnet historia. Den som försvarar detta 
är Ingegerd Wärnersson som säger att detta ska inte ske, ämnena ska få lika mycket tid till 
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förfogande som de har idag. Fortsatt kritik har skolledarförbundet kommit med. De anser, 
självklart, att det är viktigt att lyfta fram värdegrundsfrågor, men att dessa kommer fram redan i 
dagens läroplan och kursplan. Vad de menar är att detta inte bara ska komma fram i ämnena 
religion, samhällskunskap och historia. Grunden finns redan i dagens skola. Skolvärlden visar 
på att lärare i Lund tycker att förslaget inte är välgenomtänkt och att det är väldigt få lärare som 
skulle vara behöriga. Ser man till ovanstående resonemang så är majoriteten negativa till det 
nya ämnet. Det är bara några få som anser att det skulle vara bra. Artiklarna tar lite djupare upp 
grunderna till motsättningarna, men i det stora hela så går de ut på detsamma. Det måste finnas 
andra lösningar och man kan samarbeta över ämnesgränserna utan att göra ett nytt ämne. En 
fråga som uppkommer, som är mycket avgörande är, var ska man få tag på behöriga lärare? 
 
Här kan man se att många av de åsikter som de intervjuade eleverna och lärarna hade kommer 
fram. Man kan uppnå målen, som redan finns i läroplanen, på andra sätt. Att det även finns 
ämnen som skulle kunna bli lidande på grund av det nya ämnet återkommer både i artiklarna 
och i intervjuerna. Ämnet religion skulle antagligen till stor del försvinna och det skulle då bero 
på att läraren lägger fokus på andra ämnen. Anledningen till det skulle då kunna vara att läraren 
inte är behörig inom alla dessa ämnen. Som slutsats kan man då säga att det finns de som är 
positiva till det nya ämnet, men att majoriteten inte ser detta som någon lösning på de problem 
som kommittén ser, utan att man får se närmare på detta och finna andra lösningar. 
 
Sammanfattningsvis kan vi även se att eleverna arbetar över ämnesgränserna, kanske inte i den 
utsträckning som man skulle vilja. Tanken kan vara bra med förslaget, men lösningen kan vara 
mycket enklare - ämnes integrering. 
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08-405 17 74 
 
Förslag om att etik och moral ska ingå i nytt kärnämne i gymnasieskolan 
En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i dag överlämnat en promemoria till 
skolminister Ingegerd Wärnersson. I den föreslår arbetsgruppen att ett nytt och breddat 
kärnämne införs i gymnasieskolan. Det nya kärnämnet bildas genom att de nuvarande 
kärnämnena samhällskunskap och religionskunskap förs samman. Vissa mål från ämnet 
historia tillförs. Arbetsgruppen anser också att bild- och mediekunskap bör ingå. Det nya 
kärnämnet bör också införas i den gymnasiala vuxenutbildningen. 
 
Arbetsgruppen anser att behovet är stort av ett nytt kärnämne som integrerar samtidsfrågor och 
som också erbjuder utrymme för diskussion och reflektion. Det ska dels ge gymnasieskolan 
rimliga förutsättningar att svara upp mot sitt nationella värdegrundsuppdrag. Det ska också ge 
alla elever möjligheter att förvärva och utveckla en omvärldskunskap och 
medborgarkompetens som bygger på etik och moral som grund för konfliktlösning, emotionell 
och social kompetens. 
 
Det nya kärnämnet ska öka elevernas historiemedvetenhet när det gäller 1900-talets historia 
med fokus på samhällsförändringar som rör idéhistoria, ideologier, kultur och migration. Ett 
interkulturellt synsätt bör prägla ämnet så att likheter och skillnader kan belysas. Ämnet ska 
främja elevernas tolerans och vidsynthet och deras förmåga att kommunicera med människor 
från olika sociala och kulturella miljöer. 
 
Historia som eget ämne ingår endast i de estetiska, natur- och samhällsvetenskapliga 
programmen. Omkring 40 procent av gymnasieskolans elever hade ingen undervisning i ämnet 
visade Skolverkets granskning 1999. Det framkom också att elevernas motivation för historia 
är stor, men att efterkrigstiden behandlas för ytligt på grund av tidsbrist. Varken i grund- eller 
gymnasieskolan behandlas nutidshistoria på ett tillfredsställande sätt. 
 
Skolan behöver utveckla elevernas förmåga att koppla samman kunskaper från olika ämnen och 
kurser till en helhet. Det handlar om att skapa meningsfulla sammanhang, där innehållet från 
olika ämnen kan komma samman och belysa och förstärka varandra. Kunskapsmålen i 
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samhällskunskap och religionskunskap är viktiga för alla elever och kan ge dem stimulans att 
reflektera över religiösa, etiska och moraliska frågor och över vad det innebär att ta ansvar som 
medmänniska och samhällsmedlem. 
 
Lärarna själva anser att de lyckats med elevernas allmänbildning, men att de inte lyckats med 
att utveckla deras sociala färdigheter som att samarbeta, lösa konflikter samt kognitiva 
färdigheter som analys och problemlösning. Alltför många elever ifrågasätter alla människors 
lika värde. Det globala perspektivet saknas hos många. Bristande respekt för kvinnor och deras 
demokratiska rättigheter är ytterligare ett exempel. 
 
Kulturarvets koppling till skolans värdegrund behöver belysas. Särskild uppmärksamhet 
behöver därför enligt arbetsgruppen riktas mot att diskutera kulturarvet ur olika perspektiv - 
som kön och socioekonomisk och kulturell bakgrund. Det är viktigt att eleverna upptäcker olika 
kulturmönster, vilka de själva är en del av och vilken funktion dessa har i samhället. 
 
Medierna har stor betydelse för utvecklingen av ungdomars personliga identitet och 
värderingar. Förmågan att tolka och värdera information får allt större betydelse. 
Arbetsgruppen anser att det är angeläget att alla elever får reella möjligheter att träna och 
utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande. 
 
Arbetsgruppen har diskuterat olika benämningar på ämnet, men avstått från att lämna ett 
definitivt förslag. Frågan om ämnets omfattning lämnas öppen, men bör enligt arbetsgruppen 
givetvis svara mot de behov som promemorian beskriver. 
 
För närvarande utreds gymnasieskolans framtida utbud av studievägar av en parlamentarisk 
kommitté - Gymnasiekommittén 2000 (dir. 2000:35). Arbetsgruppen promemoria kommer att 
överlämnas till Gymnasiekommittén 2000 för att behandlas inom ramen för kommitténs 
uppdrag att utreda och föreslå en framtida studievägsstruktur för gymnasieskolan. Förslaget 
innebär att en ny kursplan måste utarbetas och att insatser för kompetensutveckling behöver 
övervägas. 
 
Rapporten finns på departementets webbplats: http://utbildning.regeringen.se 
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Bilaga 2. Intervjufrågor 

Frågor för elever/lärare: 
 
 Tycker du att den undervisning du får inom ämnet stämmer överens med vad du läst 

här? 
 
 Om du tänker på den etiska aspekten som ska betonas i ämnet: att eleverna ska fostras i 

ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att 
eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas 
upp i religionskunskapen? 

 
 Hur ser undervisningen ut i religion händer, det att det ni lär er/lär ut återkommer inom 

andra ämnen? 
 
Personen läser pressmeddelandet 
 
 Vad tycker du om förslaget (utbildningsdepartementets nya förslag)? 
 
 Tror du att det kommer att påverka ämnet religion och dess uppbyggnad? 
 
 Ser du några möjligheter eller problem med det nya kärnämnet? Vilka i så fall? 
 
 Vad är bra respektive dåligt med det nya förslaget för ämnet religion? 
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Bilaga 3. Intervjuer 

 
2003-05-16 
 
Elev 1= E 1 osv. 
Intervjuare = I 
…… = uppehåll 
 
Intervju med elev 1. 
 
Eleven har läst igenom kursplanen. 
 
I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. 
 
E 1: Mmm 
 
I: Tycker du att den undervisning du får inom ämnet stämmer överens med kursplanen? 
 
E 1: Mmm, det tycker jag. 
 
I: Ni får med allting? 
 
E 1: Jaa. 
 
I: Man tar ju mycket upp den etiska aspekten, att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, 
att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i 
andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen? 
 
E 1: Vi har haft sådana avdelningar, vi har läst en särskild etikavdelning. Jag vet inte om det var 
under a eller b, för vi läste de efter varandra, de delades inte av …… Sedan har vi gjort liksom 
studier om olika religioner, mmm, i jämförelse hur de skiljer sig från oss och så där. Vi har 
jobbat väldigt mycket, och diskuterat väldigt mycket, och haft en dialog i klassen och så där, 
gått ner väldigt djupt på religionen. 
 
I: Om man tittar på undervisningen i religion, händer det att ni återkommer till det ni lär er där, 
i andra ämnen? 
 
E 1: Etik delarna kommer vi tillbaka till, ja. Det har vi jobbat med på filosofin också. Nästan 
samma sak, fast vi har gått djupare på det då i filosofin …… Annars vet jag inte, jo, även i 
samhälle i nationella studier, då pratar man ju mycket om konflikter i världen och typ islam, 
judendom nere i Mellanöstern och så där. Mmm, så det är väl bara då. 
 
Eleven får läsa pressmeddelandet. 
 
I: Nu har du fått läsa förslaget här. Spontan reaktion, vad tycker du? 
 
E 1: Jag gillar det inte. Jag tycket inte att det är någon bra idé. Jag tycket, mmm, en vanlig 
samhällsperson kanske tycker att det är bättre, men eftersom jag läser alla dom här ämnena så 
tror jag att man skulle få föra in konfliktlösning och sånt där, men eftersom jag redan läst det så, 
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jag läser det i andra ämnen så känns det onödigt. Mmm, en vanlig samhällsklass eller en 
icketeoretiskutbildning, kanske det skulle vara jättebra för i och för sig. Mmmm, men jag tycket 
att man tänker lite fel, jag tycker att man ska föra in mer såna ämnen som ett ämne i sig själv. 
Det är jätte viktigt, speciellt socialkompetens och att man lär konfliktlösning och sånt, ska vara 
ett eget ämne i sig själv. Jag tycker att den här idén om att slå samman allt och göra det så 
effektiv som möjligt tycker jag är en fel väg i utvecklingen. 
 
I: Om man tittar på ämnet religion, hur tror du att detta skulle kunna påverka ämnet och dess 
uppbyggnad? 
 
E 1: Jag tror att, att allmänbildningen vad gäller religion kommer att sjunka. Jag tror att det 
kommer bli mycket mindre fokusering på de grundläggande sakerna inom alla religioner, hur 
de är uppbyggnad och så, det tror jag kommer försvinna, det är inte lika viktigt. Det bli mer 
religionen i samhället, jag tror att man förlorar insikten om vad religion är. Jag tycker inte att 
det är bra. 
 
I: Du ser bara problem med det här eller? 
 
E 1: Nej, inte bara problem. Som sagt, inom icketeoretiska ämnen kan det bli jättebra att man 
får in mer konfliktlösning och sånt. Jag vet inte riktigt hur dom läser, jag vet ju bara hur jag 
läser, det är svårt att jämföra. Eftersom jag redan läser det här i andra ämnen och vi jobbar så 
himla mycket med det eftersom vi läser en internationell kurs så ska vi ju kunna allt det där. 
 
I: Men du ser ingenting positivt för ämnet religion i det här förslaget? 
 
E 1: Neej, ingenting alls, nej. Jag tror att det är religion som tar mest stryk av det. Eftersom 
samhällskunskap, historia, religionskunskap, det är religion som vi kanske vet minst om. Vi bör 
även ha mer konflikt lösning. 
 
I: Är det någonting annat som du kommer på? 
 
E 1: Neej. 
 
I: Då vill jag tacka för hjälpen. 
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Intervju med elev 2. 
 
Eleven har läst igenom kursplanen. 
 
I: Då har du läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att undervisningen stämmer överens 
med vad du läst? 
 
E 2: Jaa, alltså det är ju väldigt mycket att vi läser religion för att vi ska förstå andra kulturer och 
så. Det är ju inte uttalat just så, men man märker att det på undervisningen att det ska ge en ökad 
förståelse. Idag så är det ju mycket religioner runt omkring oss för att vi ska kunna förstå dem 
till exempel, det stämmer. Det jag kan tycke är lite tvetydigt är det man läser i kursplanerna, det 
är svårt att veta vad man egentligen ska läsa. Det gäller inte bara religion, utan anda ämnen 
också. Själva grunden bygger ju på förståelse för andra och kunna ta ställning. 
 
I: Då kommer vi in på den etiska aspekten som betonas väldigt mycket. Just att eleven ska 
fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att 
eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i 
religionskunskapen? 
 
E 2: Ja de gör de, fast man har ju, jag har ju en uppfattning, eller man har ju ändå den här 
uppfattningen i grunden även om man läser religion skulle jag tro, att man ändrar den inte så 
mycket, just på gymnasiet. 
 
I: Det ni har läst inom religionen, återkommer ni till det inom andra ämnen? 
 
E 2: Ja, historia är det mycket, kyrkan, fast det tillhör ju kristendomen så kommer den i 
historien. Även i samhälle är ju religionen med också. 
 
I: På vilket sätt då? 
 
E 2: I såna frågor som aborter och krig. Det bli ju religionsfrågor också. Då gäller det att man 
har kunskap om bakgrunderna, andra kulturer och först för det är ju en del av samhället. Om 
man kollar på nyheterna till exempel med militärer och just det här med religioner och så, det 
kräver en del kunskap för att kunna sätta sig in i det som händer. Så det hör ju ihop samhälle, 
historia, religion. Det knyts samman. 
 
Eleven får läsa pressmeddelandet. 
 
I: Nu har du läst pressmeddelandet, några spontana kommentarer? 
 
E 2: Mmm, jag tycker, alltså om poängen motsvarar det man läser annars om man läser 
samhälle, religion och historia var för sig om det är samma poäng då, skulle det vara så, så 
tycker jag att det är ok, att man läser det lika länge, lika många timmar. Annars tycker jag att det 
kan bli bortfall, lite från samhälle lite från religion, alltså när man ändå läser religion att det är 
bestämt att vi ska läsa det, 50 poäng, så läser vi allt det som ingår i planen. Men jag vet inte om 
man blandar ihop dom så kan det ju bli lite hipp som happ att man inte får i alla bitarna. Det kan 
bli mer samhälle och mindre religion, man har inte riktigt samma kontroll över vad man läser. 
Risken är att man inte får den kunskap man ska ha, det är det som kan vara lite negativt. 
 
I: Tror du att förslaget skulle kunna påverka religionsämnet och dess uppbyggnad? 
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E 2: Mmm, i och för sig så tar man lättare till sig om man blandar ihop det med olika, alltså att 
det kommer in i rätt sammanhang om man till exempel håller på att diskutera historia och 
kyrkan så kanske man kommer in på religion plötsligt, det bildas ett band emellan. Det blir 
lättare att ta till sig kunskaperna då, man blandar ihop dom mer. Man kan se kopplingar mellan 
ämnena. 
 
I: Så det skulle kunna bli positivt för ämnet religion? 
 
E 2: Ja, om man ser till att man få med alla delarna. Det kan ju bli ett problem, det kan falla bort 
delar, det är de som är lite oroande. 
 
I: Det nya kärnämnet, tycker du att det är bra eller sak det fortsätta som det är idag? 
 
E 2: Jag tycker att det ska fortsätta som det är nu. Det kan bero på att man har haft det så, det kan 
även vara att man är lite rädd …… Nej, jag tycker att det är bättre som det är nu. Det skulle ju 
kunna vara bra också, det här nya. Men hur ska man lägga upp det här som lärare för att få in 
alla bitar. Det måste vara jätte svårt. Risken är att det bli fortfall, mindre religion. 
 
I: Då får jag tacka så mycket för hjälpen, det var jättesnällt att du ville ställa upp. 
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Intervju med elev 3. 
 
Eleven har läst igenom kursplanen. 
 
I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den 
undervisning ni får? 
 
E 3: Jaa, det tycker jag. Jo, det vill jag nog säga. 
 
I: Är det någonting specifikt som du tycker att ni får mer eller mindre av? 
 
E 3: Nej, jag har i alla fall fått väldigt blandad religionsundervisning. Religionsundervisningen 
är väl grunden till nästan allt …… som jag ser det. 
 
I: Den etiska aspekten tas upp väldigt mycket i ämnet: att eleverna ska fostras i ett demokratiskt 
synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta 
sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen? 
 
E 3: Jag tycker att det tas upp, att det är det som är syftet, att man tar upp baktanken, om vi kan 
den så måste vi ju förstå. Man kan förstå islam så kan man ju förstå varför dom har det som dom 
har det. Då är inte det så stor grej. Det, det är dom och vi. Jag tycker inte att religionskunskapen 
att det är så här man ska förstå eller man ska lära sig och förhoppningsvis förstå. 
 
I: Det som ni lär er på religionskunskapen, återkommer ni till det inom andra ämnen? 
 
E 3: Jaa, gud ja. Religionskunskapen är ju grunden till nästan allt. Kan du lite om religion så kan 
du ju allt, annars kan du ju alltid dra paralleller till det och räkna ut saker. Alla skolämnen sitter 
ju ihop mer eller mindre. Religion kommer ju igen i psykologi, filosofi, samhällskunskap, 
historia som vi har idag baseras ju på religion. Men religionen är väl, skillnaden mellan religion 
och historia är att man går in djupare i religionen, historia det här hände, därför hände det. 
 
Eleven fick läsa pressmeddelandet. 
 
I: vad tycker du om förslaget? 
 
E 3: Jag tycker det är idiotiskt, rakt igenom. Därför att jag tycker att man ska dela upp dom för 
att kunna se skillnaden. Jag tycker att det är bra att visa ett litet samband mellan dom, historia, 
samhällskunskap och religion, men det är helt onödigt och klumpa ihop det. Det kommer att 
göra eleverna mer stressande och tvinga dom att lägga ner mycket mera tid. Om man har dom 
olika kan man ju ändå dra parallellerna sen, så kan man ju titta själv, man blir inte tvingad att 
dra paralleller på en gång. Om man läser religion så ser man ju den religiösa synen av Jesus och 
i historia ser man den historiska synen och i samhällskunskap så ser man på att människor är 
kristna och då gör man på det här sättet. Man måste nog se alla perspektiven istället för att 
klumpa ihop det till ett. 
 
I: Om förslaget skulle gå igenom, hur tror du att det skulle kunna påverka ämnet religion och 
dess uppbyggnad? 
 
E 3: Det skulle förstöra religionskunskapen totalt. Man skulle absolut inte gå in något djupare 
på religionerna, det skulle bli: du är kristen du tror på gud, du tror på Jesus du är jude. Det skulle 
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ju försvinna, hela den här bakgrundsgrejen. Varför tror inte dom på Jesus för, nä men dom gör 
inte det. Vi har inte tid med någonting mer, nu sa vi prata om historian om när Moses 
klampande ut genom Egypten och då försvinner hela grejen. Och det kan vara svårt för många 
om dom inte får hela historien och sedan då vidare. 
 
I: Ser du några möjligheter med förslaget? 
 
E 3: Jag ser möjligheten att få de tre att samarbeta, men det är ingen idé att klumpa ihop dom 
och förstöra. Det skulle få religion att bli historia. 
 
I: Då får jag tacka då mycket för att du ville hjälpa till och ställa upp på intervjun. 
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2003-05-19 
 
Intervju med elev 4. 
 
Eleven har läst igenom kursplanen. 
 
I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den 
undervisning ni får? 
 
E 4: Nja, jag vet inte, den är lite mer tydlig på moral och etik kanske på kursplanen än vad 
lektionerna är. 
 
I: Men allt annat kommer fram? 
 
E 4: Nja, det tycker jag nog. 
 
I: Det där med etiken, om vi kikar närmare på den aspekten så betonas det att eleverna ska 
fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att 
eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i 
religionskunskapen? 
 
E 4: Nja, det tycker jag nog kommer fram rätt bra. De försöker till exempel att vi ska förstå dom 
i Irak och deras tankesätt och hur som tänker när USA startade krig mot dom och så. Lite olika 
syner och vinklar det finns där på religioner och så. 
 
I: det ni får lära er i religionskunskapen, kan du se att det återkommer inom några andra ämnen? 
 
E 4: …… Nej, kanske pytte lite i svenska, men inte mycket. Där kan vi ta upp etik och moral. 
Det ämnet var med på nationella i år. 
 
Eleven fick läsa pressmeddelandet. 
 
I: Då har du läst pressmeddelandet, har du någon spontan kommentar? 
 
E 4: Jag tycker att det lät väldigt bra jag. 
 
I: Tänkte du på någonting speciellt? 
 
E 4: Nämen att dom slår ihop det där så att, det där att man kan förstå andra religioner tycker jag 
är väldigt viktigt nu med alla krig och sånt. Många av dom där krigen beror ju på att vi inte kan 
förstå varann, varandras religioner, att vi har olika synsätt och värderingar, så det kan ju vara 
bra om vi förstår deras värderingar. 
 
I: Skulle sammanslagning av dessa ämnen hjälpa till att förstå? 
 
E 4: Jo, men då sammanför man ju lite, man får ihop det mer praktiskt och teoretiskt på hur man 
ska, ja liksom, tillvägagå för att kunna förstå olika religioner. Hur man har sett på det förr i tiden 
och så när man är inne på historian och så och lära sig av misstagen. 
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I: Om man ser på själva ämnet religion, hur skulle det här kunna påverka just det ämnet och 
dess uppbyggnad? 
 
E 4: …… Jag tror nog att det kan bli väldigt bra jag. Tror jag. Det där med konfliktlösning och 
så, att man förstår hur andra tänker genom religionen. 
 
I: Ser du några problem med det här nya ämnet? 
 
E 4: Mmm, det kanske blir lite väl lite religion, det kanske blir mer moral och etik av allting, jag 
vet inte. Men jag tycker att det här låter jättebra. 
 
I: Då får jag tacka för att du ställde upp. 
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Intervju med elev 5. 
 
Eleven har läst igenom kursplanen. 
 
I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den 
undervisning som ni får? 
 
E 5: Ja, jag tycker att det stämmer ganska bra. 
 
I: Är det någonting som du tycker att ni tar upp väldigt mycket eller är det någonting som ni 
bara tar upp lite grann eller inte alls? 
 
E 5: …… Neeej, det …… Vi har ju liksom läst om dom olika religionerna och hur dom lever 
och jag tycker att det stämmer. 
 
I: Om man tittar på den etiska aspekten så står det att eleverna ska fostras i ett demokratiskt 
synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta 
sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen? 
 
E 5: Mmm …… Jo, men det tycker jag har varit bra eftersom, mmm, en tjej som har, som är 
med i Jehovas vittnen och mormonerna har varit här. När det är folk som berättar hur dom lever 
och så där så förstår man ju mer än om man läser. 
 
I: Men det är just då du tycker att det här kommer fram, att man ska lära sig att respektera andra 
människor, när de kommer och föreläser? 
 
E 5: Jaa, det tycker jag …… 
 
I: Om man tittar på undervisningen i religion, kan du se att ni återkommer till det i andra 
ämnen? 
 
E 5: …… Jaa, det tycker jag väl. I samhällskunskap så kommer det fram lite, mmm, …… det är 
mycket om invandrare, att dom har andra religioner och så. 
 
Eleven får läsa pressmeddelandet. 
 
I: Då har du läst pressmeddelandet. Någon spontan kommentar? 
 
E 5: Mmm, det låter ju ganska bra när man läser det där, men sedan vet jag inte riktigt. 
 
I: Vad är det som låter bra då? 
 
E 5: Att …… att man ska få respekt för andra och det …… eller jag tänker på feminism så att de 
flesta tycker att det är tjejer som hatar killar och så, men egentligen är det ju bara naturliga 
grejer som de flesta tycker. 
 
I: Men du tror att det bättre skulle komma fram, respekt för kvinnor, om man slog ihop ämnena 
än vad det gör idag? 
 
E 5: Ja, respekt for andra människor. 
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I: Hur tror du att det här skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad? 
 
E 5: …… Det tror jag bara skulle bli bra för religionen. För att då kanske …… man får lära sig 
mer hur olika religioner, hur dom lever och så, än bara själva tron är om det än med samhälle 
också. 
 
I: Ser du några möjligheter eller problem med det här nya kärnämnet? 
 
E 5: …… Neej, inte vad jag kan säga bara så där. Det kan ju vara så att man inte får lära sig lika 
mycket än när det bara är religion. Men jag tycker att det är bra som det är idag eftersom jag inte 
vet hur det skulle bli. 
 
I: Jag vill tacka så mycket för hjälpen och för att du ställde upp. 
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Intervju med elev 6. 
 
Eleven har läst igenom kursplanen. 
 
I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den 
undervisning som ni får i religion? 
 
E 6: Jag tyckte att det stämde ganska bra. 
 
I: Är det någonting som ni tar upp extra mycket eller det här tar vi bara upp lite grann? 
 
E 6: Neej, jag tycket att vi fick välja rätt mycket själv vad vi skulle arbeta med, väldigt blandat 
med religioner. 
 
I: Man tar upp den etiska aspekten att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska 
lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra 
människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen? 
 
E 6: Inte så mycket, lite grann har vi pratat om etik och så har vi arbetat lite med det. Det var 
mer vad man tycker om samhället, vad som är rätt och fel. 
 
I: Det där med respekt för andra människor, tycker du att det kommer fram? 
 
E 6: Det är inte huvuddelen direkt. Inte så mycket. 
 
I: Det ni läser i religionskunskap, tycker du att ni återkommer till det inom andra ämnen? 
 
E 6: Ja, lite i samhällskunskap. Det där med etiken tar vi också upp i samhälle. 
 
Eleven får läsa pressmeddelandet. 
 
I: Då har du läst pressmeddelandet, har du någon spontan kommentar? 
 
E 6: Jag tycker att det verkar ganska bra om man skulle slå ihop dom, för då får man mer tid att 
inrikta sig på saker istället för att det ska bli upprepningar i ämnena. Lärarna får bättre koll på 
vad man gjort. 
 
I: Om detta skulle gå igenom, hur tror du att det skulle påverka ämnet religion och dess 
uppbyggnad? 
 
E 6: Det skulle nog bli lite annorlunda. Det skulle nog bli mer att man pratar om samhället, nu är 
det mer fakta. 
 
I: Ser du några möjligheter eller problem med det nya ämnet? 
 
E 6: Det är svårt att säga, men det kanske blir mindre fakta, och det är både och. 
 
I: Då vill jag tacka för hjälpen. 
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Intervju med lärare 1. 
 
L 1 = Lärare 1 osv. 
 
Läraren har läst igenom kursplanen för religion. 
 
I: Nu har du läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att det stämmer överens med det 
som ni tar upp på lektionerna? 
 
L 1: Jo, men det tycker ja. Vi jobbar mycket med existentiella och etiska frågor med synen på, 
hur det påverkar människors traditioner, religioner, en ökad förståelse för andra och …… ja, 
etik över huvud taget. 
 
I: Det ni tar upp då i religionskunskapen, kan du se att det återkommer inom andra ämnen? 
 
L 1: Jag vet ickereligiösa livsåskådningar kommer upp i filosofin, etisk problem till exempel 
dödsstraff kommer in i samhällskunskapen. Religiösa konflikter kan eleverna känna igen i 
samhällskunskapen. 
 
Läraren läser igenom pressmeddelandet. 
 
I: Då har du läst igenom pressmeddelandet. Har du någon spontan kommentar? 
 
L 1: Jag tycker ju, idén är bra, det här med att man ska få en mer komplex syn på verkligheten i 
ett ämne. Men jag är emot, jag vill hellre behålla ämnena som dom är, jag tror att det skulle 
försvinna, att det bara skulle bli en etisk aspekt. Själva religionerna skulle försvinna, man 
kanske skulle diskutera mänskliga rättigheter men inte människans värde. Så jag tror hellre att 
man behåller kärnämnen och arbeta mer ämnesövergripande, lärarsamarbete. 
 
I: Då har vi även pratat om hur detta skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad. 
 
L 1: Jag tror att det skulle i princip försvinna, allra helst om man inte har, på högstadiet så läser 
man so och då säger lärarna att religion rinner ut i sanden, det är många som inte får särskilt 
mycket religion för lärarna tycker att det är jobbigt. 
 
I: Det här med att arbeta mer ämnesövergripande, det gör ni inte idag eller? 
 
L 1: Neej, inte mycket. Just därför skulle detta förslag kunna vara bra, men jag tror att man kan 
göra detta utan att det ska vara ett ämne. Men den här kolan är för stor och vi är många lärare 
som är inblandade som inte känner varandra och det sätter käppar i hjulen. Men om man skulle 
ha tydligare arbetslag och arbeta med mer struktur så skulle man kunna göra det här i alla fall. 
 
I: Tack för att du ville ställa upp. 
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2003-05-20 
 
Intervju med lärare 2. 
 
Läraren har läst igenom kursplanen för religion. 
 
I: Då har du läst kursplanen. Tycker du att ni får med allt som kursplanen tar upp? 
 
L 2: Nja, det är ju så att det är en ganska kort kurs, den är på 50 poäng, vilket innebär att vi har 
ungefär 40 timmar, lärartimmar, så det är klart att man få väl mer eller mindre mycket av vissa 
delar. Man måste ju prioritera för att det ska bli bra för eleverna. Och sedan kan det ju vara olika 
på olika program. 
 
I: Är det någonting speciellt som du kan säga kommer upp mer eller mindre? 
 
L 2: Ja, mindre tycker jag, i regel, kyrkohistoria, den historiska utvecklingen. 
 
I: Man pratar mycket om den etiska aspekten, att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, 
att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i 
andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen? 
 
L 2: Ja, man försöker ju, det man pratar om och som har med det att göra är ju människosynen, 
den grundläggande synen på vad en människa är. Även då, ja, människans rättigheter och 
friheter. Det försöker vi ta upp. 
 
I: Det som tas upp i religionen, kommer det upp inom andra ämnen? 
 
L 2: Ja, man kan ju säga så här att i vissa, det beror ju på, det kan göra det. I sådana etiska frågor 
framför allt, kan man ta upp i samhällskunskap och historia. Det kan ju vara så at man 
diskuterar en etisk fråga, det kan var dödsstraff eller liknande, så har vi gjort ett samarbete med 
biologin där man då diskuterar, ja, forskningens möjligheter i biologin med etisk aspekt. Så där 
kan man ju jobba lite ämnesövergripande. Men det man missar, tror jag, om man inte har den 
här religionsbakgrunden är hur man tänker när man argumenterar, det gör man inte på samma 
sätt inom samhällskunskapen som i religionen. Jag tycker att religionskunskapen är en bra och 
en viktig kurs även om den blir olika på olika program och att det ligger i årskurs tre för då har 
eleverna hunnit tänka för dom funderar många gånger på existentiella frågor. 
 
Läraren läser igenom pressmeddelandet. 
 
I: Ja, då har du läst igenom pressmeddelandet. Några spontana kommentarer? 
 
L 2: Det var väl vad man kunde förvänta sig att dom skulle skriva med de där aspekterna, om de 
har en tanke att e ska slås samman, så motivationen förstår man ju. 
 
I: Hur tror du att det skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad? 
 
L 2: Ja, jag tror ju att det är det som kommer att tapps för samhällskunskapen eftersom det är det 
som är det stora ämnet och det finns många lärare i det ämnet och religion är det lilla ämnet och 
där tror jag i den här sammanslagningen så kommer religionen att förlora. För att det kommer 
inte att finnas behörigt folk. 
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I: På vilket sätt tror du att religionen kommer att förlora? 
 
L 2: Ja, jag tror att det lätt bara kan bli etiska frågor. 
 
I: Ser du några andra möjligheter eller problem med det nya ämnet? 
 
L 2: …… Det säger egentligen inte speciellt mycket om vad samhällskunskapen ska innehålla. 
Det som kan var bra med ämnet är att man, fast det kan man nå på andra sätt, är att man får 
bättre koll på vad eleverna läser, men det kan man ju nå genom att jobba ämnesövergripande. 
Det kan man nå genom samarbete mellan dom här ämnena under en viss tid när det gäller saker 
som rör båda ämnena, men det finns ju även saker som är mer ämnesspecifikt som behöver egen 
tid. Och det försvinner lätt genom ett sådant förslag. 
 
I: Då får jag tacka så mycket för hjälpen. 
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Inledning


År 2000 kom Utbildningsdepartementet ut med ett förslag som skulle innebära en sammanslagning utav ämnena religion, samhällskunskap och delvis historia. Om detta förslag kan man läsa om i ”En utveckling av gymnasieskolans kärnämnen, rapport 3”. Omfattningen av kursen framgår inte av förslaget, men anledningen till detta nya kärnämne är att man bland annat vill utveckla den sociala och kommunikativa kompetensen hos eleverna.


Skulle detta förslag gå igenom så kommer både elever och lärare att bli berörda på olika sätt. Vad jag vill se närmare på är hur elever och lärare tror att detta skulle kunna påverka ämnet religion och dess utformning.


Av erfarenheter under min praktik på en skola i Mellansverige så har jag uppfattat att det nya ämnet möts med olika känslor och funderingar. Detta är då någonting som jag vill se vidare på. Vad tycker elever och lärare om förslaget och hur kan detta komma att påverka ämnet religion?

Begreppsdefinitioner


Gymnasiepoäng


Inom den svenska gymnasieskolan finns det 17 olika nationella program och varje program omfattar 2500 gymnasiepoäng.
 Från och med höstterminen 2000 kan kurser på gymnasieskolan omfatta 50, 100, 150 eller 200 gymnasiepoäng. Dessa poäng representerar ett mått på den arbetsinsats eleven beräknas lägga ned relaterad till målen för den valda kursen samt kursens studieomfattning.


Kärnämnen


För de elever som påbörjat utbildning efter den 1 juli 2000 omfattar kärnämnena totalt 750 gymnasiepoäng.


Samtliga nationella program innefattar åtta kärnämnen - engelska, estetisk verksamhet, idrott och hälsa, matematik, naturkunskap, samhällskunskap, svenska (alternativt svenska som andraspråk) och religionskunskap.


Förkortningar

E 1 osv. = Elev 1 osv.

L 1 osv. = Lärare 1 osv.

…… = Uppehåll


Syfte


Är att undersöka hur elever och lärare i gymnasieskolan uppfattar dagens undervisning i religion i relation till kursplanen och vidare se hur de tror att utbildningsdepartementets förslag om ändring av detta ämne kommer att påverka undervisning och ämnet i sig och vidare se om dessa åsikter stämmer överens med uttalanden i olika artiklar.


Frågeställningar


· Hur uppfattar eleverna och lärarna ämnet religion i dess nuvarande form vad det gäller upplägg och ämnesramar gentemot kursplanerna?


· Hur tror eleverna och lärarna att det skulle påverka innehållet i ämnet om förslaget skulle genomföras?


· Hur uppfattar eleverna och lärarna förslaget? Godtar de motiven till en sådan förändring. Anser de att denna förändring är berättigad.


· Stämmer elevernas och lärarnas åsikter överens med de uttalanden om gjorts i de utvalda artiklarna, om ja eller nej, på vilka sätt?


Metod


Utifrån syftet med uppsatsen har jag valt att gå till väga på följande sätt:


Tillvägagångssätt


Litteraturstudier


Jag började med att läsa utbildningsdepartementets förslag för att ta reda på vad de ansåg och vad de kommit fram till. Sedan tittade jag närmare på kursplanen för religion för att se vad som ingår i det ämnet, för att sedan se vad skolverkets läroplan tar upp. Vidare sökte jag efter olika tidskrifter som tagit upp detta förslag.


Val av metod


För att kunna genomföra denna undersökning har jag valt att använda mig av en kvalitativ analys av intervjuer med 6 elever och 2 lärare på en gymnasieskola i min närhet.


Utgår man ifrån vad Idar Magne Holme och Bernt Krohn Solvang skriver i sin bok ”Forskningsmetodik, om kvalitativa och kvantitativa metoder” så tar de upp anledningar varför kvalitativa studier är ett bra arbetssätt. De anser att kvalitativa metoder visar på totalsituationen och det möjliggör en ökad förståelse sociala processer och sammanhang. Kvalitativa studier ger möjlighet till flexibilitet. Detta betyder bland annat att man under undersökningens gång kan upptäcka att man till exempel formulerat en fråga konstigt och då kan man ändra den så att den blir förståelig.


Göran Wallén skriver i sin bok ”Vetenskapsteori och forskningsmetodik” varför kvalitativa studier behövs. En av dessa är:


Kvalitativa studier är nödvändiga for sådant som är vagt, mångtydigt, subjektivt som upplevelser, känslor som inte kan mätas direkt (ex. smärta). (De kan dock delvis förmedlas i språk och handlingar. En undersökning gällande begreppet trygghet i omvårdnad.) Det oprecisa i denna typ av studier beror främst på problemens art och bara delvis på outvecklad metodik.


Det är viktigt att man bearbetar materialet efter en djupintervju. Det är viktigt att man både ger och tar för att få ett bra samtal.


Urval och avgränsningar


Jag har valt att intervjua elever och lärare på ett gymnasium i min närhet, detta for att underlätta arbetet. Jag började med att ta kontakt med lärarna på skolan som hade religionskunskap och frågade om det fanns någon möjlighet att få ”låna” några elever som läste det ämnet för att intervjua dem. Intervjuerna genomfördes enskilt. När jag mötte intervjupersonerna förklarade jag att de var helt anonyma samt att de skulle få läsa igenom kursplanen för religion och att vi sedan skulle prata lite om den. När detta var genomfört fick de läsa igenom pressmeddelandet för förslaget som Utbildningsdepartementet lagt fram
, detta för att jag inte ville att mina egna åsikter skulle påverka intervjun. Därefter ställde jag frågor angående det nya förslaget, för att sedan tacka den intervjuade för dennes deltagande. Intervjuerna spelades in på band, för att sedan underlätta min tolkning av svaren och för att på så sätt öka trovärdigheten i arbetet. De frågor som jag utgick ifrån finns som bilaga 2 och hela intervjuerna finns som bilaga 3.


De tidskrifter som jag hade tänkt använda mig av var; Pedagogiska magasinet, Skolvärlden och Lärarnas tidning. Jag tog kontakt med dessa tidningar på telefon för att få reda på om de hade skrivit någonting om förslaget som utbildningsdepartementet lagt fram. Pedagogiska magasinet hade inte skrivit någonting om detta, men kom ihåg debatten runt det. Skolvärlden hänvisade till pressklipp och där fann jag lite om detta, men inte alls så mycket som jag hade räknat med. När jag sedan sökte på Lärarnas tidnings hemsida fann jag ingenting om detta. Då började jag söka på olika sökmaskiner på Internet med sökorden etik och moral i gymnasieskolan, religion samt på rapportens namn. Då fann jag att Historisk tidskrift, Svenskhistoria och Skolledarförbundet hade skrivit lite om ämnet. Resultatet har jag valt att dela upp efter de grundfrågor som jag haft under intervjuerna. Elevernas svar kommer först, följt av lärarnas. Svaren på frågorna är citerade för att jag inte ska lägga in någon egen tolkning i svaren. Jag har även valt att ta med vissa följdfrågor för att på så sätt skapa ett sammanhang så att läsaren ska förstå. Detta för att göra resultatet så överskådligt som möjligt.


Metodproblem


Ett problem som jag kan se är att det är svårt att vara objektiv i tolkningarna av intervjuerna, men jag har gjort mitt bästa för att det inte ska påverka resultatet.


Jag är även medveten om att den lärare som eleverna har, påverkar deras sätt att se och uppleva de olika ämnena och dess utformning.


Bakgrund


Förslaget till sammanslagning av tre ämnen i gymnasieskolan

Anledningen till diskussionen om det nya kärnämnet


De undersökningar som tidigare gjorts visar på att mindre kurser på gymnasiet, främst religion, naturkunskap och etiska ämnen, har alltför höga kursmål om man ser till de antal timmar som är avsatta för att uppnå dessa.
 I rapporten Gymnasieskola i ständig utveckling (Ds 1997:78) har arbetsgruppen kommit med förslag om hur man skulle kunna sammanföra dessa ämnen med kärnämnen. Tre förslag arbetades fram för att man sedan skulle ta ställning för något av dem. Detta var alternativen:


1) Kärnämnenas omfattning i poäng ändras inte (680 poäng). Kärnämneskurserna minskas från 8 till 6. De tre kärnämneskurserna Estetisk verksamhet, Naturkunskap och Religionskunskap erbjuds som alternativkurser.


2) Kärnämnenas omfattning i poäng ändras inte (680 poäng). En ny tvärvetenskaplig kurs skapas om 90 poäng, där kunskapsmålen för de tre 3O-poängskurserna Estetisk verksamhet, Naturkunskap och Religionskunskap A ingår.


3) Utrymmet för kärnämneskurserna minskar med 20 poäng (660 poäng). Antalet kurser minskas från 8 till 6. Två kurser, får en större omfattning, Estetisk verksamhet (50 poäng) och Samhällskunskap A (110 poäng). Religionskunskap A och Naturkunskap A utgår till namnet som kärnämne. Motsvarande kunskapsmål förs in i reviderad Samhällskunskap A och naturkunskapen förs in i olika karaktärsämneskurser med anknytning till naturvetenskaps- och miljökunskapsområdet.


Efter att man sett över alternativen var remissinstanserna positiva till alternativ nummer tre, men främst till nummer två. Efter att man lagt fram dessa förslag och man inte kommit överens om något av dem, så ansåg regeringen att kärnämnen har en mycket stor betydelse i gymnasieskolan och att man måste se över frågan ytterligare. Detta kan man läsa om i ”Gymnasieskola i utveckling - kvalité och likvärdighet”.


Detta ledde till att en grupp tjänstemän på Utbildningsdepartementet fick i uppgift att se över förutsättningarna för en förändring av några kärnämneskurser i gymnasieskolan. Arbetsgruppen bestod av tre personer, Sten Ljungdahl, Gunilla Zackari och Catharina Wettergren. De skulle bland annat utreda vilka förutsättningar som fanns för att kombinera två eller flera kärnämnen för att på så sätt bilda ett större och mer sammanhängande kunskapsområde. De fick även i uppgift att undersöka om detta nya kärnämne kan utformas så att det ger eleverna bättre förutsättningar att nå de kunskaper de behöver för eventuella vidare studier samt medborgerliga kunskaper för att kunna fungera tillfredsställande i samhället. Någonting som kommit fram efter undersökningar som gjorts, är att elever saknar fullgoda kunskaper om 1900-talets historia, därför fick de även i uppgift att se över om det nya området kunde lägga den del fokus på det området. Gruppen fick även i uppgift att undersöka om det fanns ett behov att utöka de baskunskaper som ska ges i alla utbildningar på gymnasieskolan. Här ingår att se hur möjligheterna ser ut för att införa en kurs eller ett ämne som innefattar livskunskap, etik och värdegrunder där de betonas särskilt mycket.


I dess förord står att läsa att arbetsgruppen har försökt att:


… ringa in och beskriva de problem som rapporterats kring ”små kärnämnen”. Arbetet har fokuserat de behov som kan iakttas, men det har inte varit inriktat på att presentera ett färdigt förslag.


Arbetet redovisades i skolverkets rapport: Utbildningsdepartementets skriftserie rapport 3. En utveckling av gymnasieskolans kärnämnen. Förutsättningar för en förändrad utformning av vissa kärnämneskurser i gymnasieskolan som överlämnades vidare till den parlamentariska kommittén (dir. 2999:35). De har som uppgift att utreda och lämna förslag hur framtidens gymnasieskola kan se ut.


Bakgrunden till förslaget


Allt som sker i vårt samhälle och arbetsliv påverkar gymnasieskolan. Det ställs allt mer krav på att eleverna ska ha allmänna kunskaper för att de ska fungera som medborgare och detta gör att eleverna ges mer generella kunskaper som är genensamma för alla utbildningar och att de ska ge ökade ämneskunskaper i gemensamma ämnen.


Utvecklingen inom media ger oss snabb information via bland annat etermedier och IT. Dessa har en central roll i ungdomars liv då de lägger ned mycket tid på dessa, mer än på någon annan fritidssysselsättning. Detta betyder att de har stor betydelse för ungdomars värderingar, då de budskap som de förmedlar kommer att ligga till grund för den kunskap och det förhållningssätt ungdomarna kommer att ha till omvärlden. Det är viktigt att vara medveten om mediernas makt och förmågan de har att påverka. För att få en riktig bild av den information man möter krävs grundläggande kunskaper i att kritiska granska, sortera och välja ut den tillgängliga informationen.


Skolverket har i en undersökning kommit fram till att de demokratiska värdena som förmedlas i skolan inte nått fram till alla elever då vissa

sätter likhetstecken mellan demokrati och att få sin vilja igenom.


Detta leder till att man ser en bristande respekt för alla människors lika värde. Det är en stor skillnad att lära sig hur demokrati fungerar och sedan att tillämpa de demokratiska värdena i verkligheten. I skriften ”Med demokrati som uppdrag” visar skolverket på undersökningar som säger att elever har ett stort engagemang och vilja för värdegrunds- och demokratifrågor, men att eleverna inte får den demokratiska skolgång de har rätt till. Orsakerna till detta är bland annat att lärarna anser att det inte finns tillräckligt med tid och utrymme som krävs för detta område och att de saknar en gemensam bas för diskussionerna.


När människor betraktar olika kulturer ser de dem oftast som ett enhetligt system av övertygelser och idéer som enkelt kan särskiljas från andra kulturer. Verkligheten är den att grundläggande uppfattningar och idéer är återkommande inom många kulturer som vi oftast ser som helt olika. Anledningen till detta är att människor många gånger har liknade upplevelser och att kulturer har korsat varandra gång på gång genom tiderna. Utifrån detta kan man inte säga att kulturer är helt skiljda från varandra eller att det finns skarpa gränser mellan dem.
 Över hela världen, inte minst i Sverige, håller samhällen på att bli ”interkulturella mosaiker”.
 Det är viktigt att skolan kan


lägga en grund med kunskap om och förståelse av kulturella, religiösa och sociala olikheter och likheter.


Detta för att göra eleverna uppmärksamma på de likheter som finns mellan de olika kulturer som de dagligen kommer i kontakt med.


Den av skolkommittén tillsatta arbetsgruppen
 menar att detta inte förmedlas på ett belåtet sätt i den uppdelning av kurser som finns i dagens gymnasieskola. Detta är anledningen till ett nytt kärnämne, för att öka möjligheten att förverkliga de nationella målen.


Många av lärarna anser att det största ansvaret de har är att leda eleverna igenom de olika kurserna inom ett ämne. I andra hand kommer att integrera kurser för att skapa mening och sammanhang. Förutom detta innebär integrering ett betydande merarbete:


merarbete, eftersom målen for den enskilda kursen ska integreras och omformuleras till ett större ämnes- och temaområde. När arbetet avslutas och eleverna ska betygssättas måste innehållet återigen brytas ned till den enskilda kursen. Samverkan är därför lättast att genomföra i stora kurser eller i ett ämne som ingår i elevernas studiegång alla tre åren.


Den kompetensutveckling som krävs kommer att bli ett problem för de befintliga lärarna.
 Idag styr läromedlen i stor grad undervisningen/kurserna.


Förslaget - ett helhetsinriktat kärnämne


Ett brett tvärveteskapligt ämne - ett stort behov anser arbetsgruppen. Ämnet ska ge ett helhetsperspektiv, fördjupa moraliska och etiska insikter, detta för att de är en grund för ett demokratiskt medborgarskap. Detta ämne skall formas genom att föra ihop de nuvarande obligatoriska kurserna religionskunskap och samhällskunskap samt att inkludera vissa kursplanemål från ämnet historia. Ämnet ska även bli obligatoriskt för alla elever. Det som återfinns i dagens religionskunskap och samhällskunskap är värdegrundsmålen. Det nya ämnet ska ge


goda förutsättningar att konkretisera värdegrunden innehållsligt och kunskapsmässigt


då de anser att dessa förutsättningar inte ges i den nuvarande kursutformningen. Det ska även ge eleverna medborgarkompetens. Det vill säga medborgerlig bildning där de ska kunna granska samhällets och den egna gruppens förmågor och normer, att kunna ta ställning till den egna kulturella identiteten samt att de utvecklar sin empatiska förmåga.
 Undervisningen måste då utgå ifrån demokratins grundläggande värden, som till exempel tolerans, öppenhet, respekt, alla människors lika värde och att dessa värden förankras hos eleven. Det behövs mer utrymme för diskussion och reflektion om detta än vad ämnena idag ger och då behövs ett nytt och bredare ämne för att tillgodose dessa behov, anser arbetsgruppen. Tidigare undersökningar
 har visat att de kunskaper ämnet historia ger är viktiga för alla elever och ett viktigt syfte med det nya kärnämnet är ge alla elever ett historiemedvetande, d.v.s. att de kan se:


sambandet mellan i dag och i går, for att kunna diskutera den framtida utvecklingen.


Enligt arbetsgruppen ger detta eleverna en viktig referensram så att de bättre kan ta till sig informationen om vad som händer i dagens samhälle.
 De säger även att ett bredare kärnämne ger lärare möjligheter att samverka över de gamla ämnesgränserna för att på så sätt få ett helhetstänkande kring etik, människan och samhället. Detta leder till att det nya kärnämnet kommer att ställa högre krav på att samverkan mellan lärare kommer att ske.
 Bild- och Mediekunskap skall tas in som delar av ämnet eftersom eleverna i den undervisningen får viktig kunskap om hur de skall ta del av, förstå och kritiskt granska de texter och bilder av samhället som media presenterar för oss.


Lpf 94


Idag följer gymnasieskolan 1994 års läroplan för det obligatoriska skolväsendet och de frivilliga skolformerna som visar det på att skolans värdegrund och uppgifter är i stora drag att hos eleverna förankra de värden som vårt samhällsliv grundas på. Att människans liv är okränkbart och alla individers frihet och integritet. Alla människor är lika värda, jämställdheten mellan kvinna och man.


Läroplanen lägger även stor vikt på att man ska föra en demokratisk undervisning och att eleverna ska lära sig att ta personligt ansvar samt att de ska delta i samhällslivet. En annan viktig uppgift som skolan har är att skapa förutsättningar och förmedla kunskap till eleverna så att de blir ansvarskännande individer. Eleverna ska lära sig att använda ett vetenskapligt tankesätt och att de ska kritiskt granska förhållanden och fakta. Detta ska leda till att de ska lära sig att ta konsekvenserna av sitt och andras handlande. Läroplanen visar även på att individen måste även efter skolan, då denne ska kliva in i arbetslivet, ha överskridande kunskaper och att detta ställer krav på skolan och dess arbetsformer.


Kursplan i dagens gymnasieskola


Religionskunskap


Skolverket säger att ämnet religionskunskap intention är att ge möjlighet att reflektera över etiska och existentiella frågor ur olika aspekter och att ge en ökad förståelse för att andra kan uppfatta saker på lika sätt.


En annan viktig uppgift som ämnet har är att ge eleverna kunskap om traditioner och trons innehåll inom olika religioner och livsåskådningar. Man vill även att eleven ska lära sig att vara medveten om att kunskaper, begrepp och analysredskap behövs för att man ska kunna värdera och ta ställning. Detta ger fördjupade kunskaper och ökad förståelse för andra människor med andra religioner och livsåskådningar.


Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt tydligare både for den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserande i ett individuellt och ett socialt perspektiv.


Kursplanen säger även att skolan ska sträva efter att eleven lär sig att utveckla en egen hållning i livs- och moralfrågor. Detta ska baseras på de kunskaper som individen har om olika traditioner samt att denne ska ha respekt för mänskliga rättigheter. Eleven ska även kunna reflektera över existentiella frågor som rör etik, tro och livsåskådningar. Vidare ska eleven lära sig att utveckla sin förmåga att analysera och förstå varför och hur samhällssystem, traditioner och levnadsvillkor samspelar med livsåskådningar och religioner. Eleven ska även få insikter i kristendomens och andra världsreligioners huvudpelare och skapa en förståelse för dessa.


Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor gör ämnet konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande. Ur innehållet kan man urskilja olika dimensioner, som en historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension av tro, en etikdimension och en genusdimension.


Ser vi vad dessa dimensioner innefattar så riktar den historiska uppmärksamheten mot de fenomen som undersökts. Den dimension som ser vad kristendomen och andra religioner har haft för betydelse för den kulturella är just, den kulturella dimensionen.


den institutionella fokuserar vilka institutioner i vårt samhälle som bestämt och bestämmer utvecklingen i dag inom kyrkor, samfund, religioner, och andra livsåskådningar.


Det som ser till vad andra religioner och trosåskådningar har för tro och idéer är trosdimensionen.


Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning bestämmer synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken roll religioner och andra livsåskådningar har vid utformningar av våra föreställningar om mäns och kvinnors värde och uppgifter.


Den dimension som man idag ser som mycket viktig är etikdimensionen. Detta på grund av att det samhälle som vi lever i och den tradition som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism påverkat sättet att se på värdegrunden. Idag är dock varat samhälle ett mer mångkulturellt sådant och detta kommer då att påverka medvetenheten om en gemensam värdegrund som skapas utifrån de olika religionerna.


Centrum i studiet av religionskunskap är människan och dess situation, upplevelser och behov. En annan viktig punkt är kritiskt tänkande och reflektion över etiska frågor, behovet av en allmängiltig internationell övergripande värdegrund och hur religion och andra livsåskådningar förhåller sig till samhälle och kultur.


Debatt kring förslaget


I Historisk tidskrift har man kommenterat detta förslag och kritiserat det kraftigt. De börjar med att kortfattat redogöra för vad förslaget handlar om för att sedan ifrågasätta förslaget.


Det finns skäl att förhålla sig kritisk till utbildningsdepartementets förslag till nytt kärnämne. För det första bygger förslaget på bristande logik. Förslagsställarna lyckas inte koppla samman sin problembeskrivning med sitt förslag. För det andra är motiven som anges långt ifrån självklara och dåligt underbyggda. Slutligen måste det ifrågasättas om skolan bör ha ett moraliskt kärnämne med ideologiska och konformistiska övertoner.


De fortsätter med att ifrågasätta varför man inte försöker se några andra lösningar än att införa ett nytt kärnämne och att man inte ser vare sig för eller nackdelar med ett nytt ämne i skolan. De tar även upp de pedagogiska motiven bakom förslaget, att små kärnämnen har svårt att uppfylla kursplanerna, som till exempel religion, detta på grund av den korta tid som kursen är. Att samhällskunskapen lägger stor vikt på demokratins formella sidor, men liten vikt vid dess innehållsliga. Historieämnets kurs är även den för kort för att hinna med 1900-talets historia. De vill då visa på att ämnesföreträdare för just religion och historia under lång tid har påpekat att den korta undervisningstiden gör det svårt att leva upp till kursmålen och dessutom att historia är det bara vissa elever som läser.


Ur dessa aspekter är det märkligt när vissa kursmål lyfts ut for att placeras i ett nytt ämne eller som i religionsämnets fall, förlora status som självständigt ämne.


De visar även på att man inte, genom att slå samman två ämnen, automatiskt kan uppnå ett nytt arbetssätt. De hävdar att man skapar ett nytt ämne, men det säger inte att det är en mötesplats för fler ämnesperspektiv.


Ser man sedan närmare på den demokratiska aspekten, att vissa ungdomar brister i respekten för demokratiska värderingar. Ett bra medel mot detta skulle vara nutidshistoria, men att man idag inte lyckas med det. I förslaget visar det på att vissa elever sätter likhetstecken mellan demokrati och att få sin vilja igenom.


Vuxenvärlden äger inte någon gemensam uppfattning om eller tillämpning av begrepp som solidaritet och lika värde. Detta visar hur lätt det är att hamna i en argumentation där definitionen av det icke-demokratiska blir så snäv att om de skulle ligga till grund för åtgärder skulle dessa bli odemokratiska. Ett särskilt värdegrundsämne kopplat till en bedömningssituation ligger farligt nära en maktens tolkning av det ”rätta” sättet att tänka. Att denna farhåga inte är tagen ur luften visar även följande citat., hämtat ur den nyss nämnda utvärderingen från skolverket:


Hur får man då dagens elever att komma till insikt och attraheras av det demokratiska systemet i en tid av skepsis mot politisk verksamhet, ekonomiska nedskärningar och en ökad jag fixering? Eventuellt kan Churchills syn på saken vara vägledande, d.v.s. att demokratin är ett förfärligt styrelseskick - men att alternativen är långt värre. Kanske är det en väg att gå dvs. att peka på de totalitära regimernas brister, förakt för den enskilde individens värde och övergrepp av olika slag för att stärka känslan för det demokratiska styrelseskicket. Kanske motiveras demokratin bäst med att bli jämförd med alternativen? Här kan historieundervisningen bidra synnerligen aktivt med åtskilliga avskräckande exempel på dessa alternativ och 1900-talets historia är full av sådana, (s.10)


Då kommer vi till frågan; är vi demokrater för att det är det mindre dåliga alternativet? Då bli svaret; då är det nya ämnet ett konservativt ämne som har till uppgift att få dagens ungdomar att inte försöka förändra saker och ting.


Så till sist, det nya ämnet sägs sträva efter att ge ”medborgerlig kompetens”. Vad i all sin dar innebär detta begrepp? Finns det en motsats? Om man får betyget icke godkänt i det nya ämnet är man då en inkompetent medborgare?


Går vi sedan in på vad Svensk historia tar upp så kritiserar Skolborgarrådet Jan Björklund förslaget för att han anser att det nya ämnet kommer att förstöra för ämnet historia, han hävdar att det inte kommer att gynna ämnet. Då säger Ingegerd Wärnersson emot och hävdar att det inte kommer att ha någon negativ inverkan på något av de tre ämnena, religion, samhällskunskap eller historia, utan att de kommer att ha minst lika mycket tid till förfogande som idag.


Skolledarförbundet har redogjort för sitt ställningstagande angående förslaget. De anser att det är viktigt att lyfta fram värdegrundsfrågor, men att dagens läroplan och kursmål redan ger möjlighet till detta. De anser även att det inte bara är ämnena religion, samhällskunskap och historia som ska bearbeta detta.


Det är därför inte lämpligt att skapa ett nytt ämne för etik och värdegrundsfrågor eftersom detta kan leda till att dessa frågor, tvärtemot vad som väl är avsikten, behandlas isolerat från resten av studierna och från övriga ämnen.


Detta gör att de anser att ett nytt ämne inte ska skapas i enlighet med förslaget.


Även i tidningen Skolvärlden har detta ämne tagits upp. I en av artiklarna skriver man om lärare i Lund som motsätter sig förslaget om nya kärnämnet. De anser att det nya ämnet saknar substantiell underbyggnad och resonemang. De hävdar att ett klargörande av konsekvenserna skulle vara förödande för förslaget. De visar även på att det är väldigt få som skulle vara behöriga att undervisa i det nya ämnet.


Resultat


❖ Tycker du att den undervisning du får inom ämnet stämmer överens med vad du läst här?

E 1:
Mmm, det tycker jag.


E 2:
Jaa, alltså det är ju väldigt mycket att vi läser religion for att vi ska förstå andra kulturer och så. Det är ju inte uttalat just så, men man märker att det på undervisningen att det ska ge en ökad förståelse. Idag så är det ju mycket religioner runt omkring oss för att vi ska kunna förstå dem till exempel, det stämmer. Det jag kan tycka är lite tvetydigt är, det man läser i kursplanerna, det är svårt att veta vad man egentligen ska läsa. Det gäller inte bara religion, utan anda ämnen också. Själva grunden bygger ju på förståelse för andra och kunna ta ställning.


E 3:
Jaa, det tycker jag. Jo, det vill jag nog säga.


E 4:
Nja, jag vet inte, den är lite mer tydlig på moral och etik kanske på kursplanen än vad lektionerna är.


E 5:
Ja, jag tycker att det stämmer ganska bra.


E 6:
Jag tyckte att det stämde ganska bra.


L 1:
Jo, men det tycker ja. Vi jobbar mycket med existentiella och etiska frågor med synen på, hur det påverkar människors traditioner, religioner, en ökad förståelse för andra och …… ja, etik över huvud taget.


L 2:
Nja, det är ju så att det är en ganska kort kurs, den är på 50 poäng, vilket innebär att vi har ungefär 40 timmar, lärartimmar, så det är klart att man får väl mer eller mindre mycket av vissa delar. Man måste ju prioritera för att det ska bli bra för eleverna. Och sedan kan det ju vara olika på olika program.


❖ Om du tänker på den etiska aspekten som ska betonas i ämnet: att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna skall kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E l:
Vi har haft sådana avdelningar, vi har läst en särskild etikavdelning. Jag vet inte om det var under a eller b, for vi läste dem efter varandra, de delades inte av …… Sedan har vi gjort liksom studier om olika religioner, mmm, i jämförelse hur de skiljer sig från oss och så där. Vi har jobbat väldigt mycket, och diskuterat väldigt mycket, och haft en dialog i klassen och så där, gått ner väldigt djupt på religionen.


E 2:
Ja de gör de, fast man har ju, jag har ju en uppfattning, eller man har ju ändå den här uppfattningen i grunden även om man läser religion skulle jag tro, att man ändrar den inte så mycket, just på gymnasiet.


E 3:
Jag tycker att det tas upp, att det är det som är syftet, att man tar upp baktanken, om vi kan den så måste vi ju förstå. Man kan förstå islam så kan man ju förstå varför dom har det som dom har det. Då är inte det så stor grej. Det, det är dom och vi. Jag tycker inte att religionskunskapen att det är så här man ska förstå eller man ska lära sig och förhoppningsvis förstå.


E 4:
Nja, det tycker jag nog kommer fram rätt bra. De försöker till exempel att vi ska förstå dom i Irak och deras tankesätt och hur som tänker när USA startade krig mot dom och så. Lite olika syner och vinklar det finns där på religioner och så.


E 5:
Mmm …… Jo, men det tycker jag har varit bra eftersom, mmm, en tjej som har, som är med i Jehovas vittnen och mormonerna har varit här. När det är folk som berättar hur dom lever och så där så förstår man ju mer än om man läser.


E 6:
Inte så mycket, lite grann har vi pratat om etik och så har vi arbetat lite med det. Det var mer vad man tycker om samhället, vad som är rätt och fel.


L 1:
Se föregående fråga.


L 2:
Ja, man försöker ju, det man pratar om och som har med det att göra är ju människosynen, den grundläggande synen på vad en människa är. Även då, ja, människans rättigheter och friheter. Det försöker vi ta upp.


❖ Hur ser undervisningen ut i religion händer, det att det ni lär er/lär ut återkommer inom andra ämnen?


E 1:
Etikdelarna kommer vi tillbaka till, ja. Det har vi jobbat med på filosofin också. Nästan samma sak, fast vi har gått djupare på det då i filosofin …… Annars vet jag inte, jo, även i samhälle i nationella studier, då pratar man ju mycket om konflikter i världen och typ islam, judendom nere i Mellanöstern och så där. Mmm, så det är väl bara då.


E 2:
Ja, historia är det mycket, kyrkan, fast det tillhör ju kristendomen så kommer den i historien. Även i samhälle är ju religionen med också.

I såna frågor som aborter och krig. Det bli ju religionsfrågor också. Då gäller det att man har kunskap om bakgrunderna, andra kulturer och först för det är ju en del av samhället. Om man kollar på nyheterna till exempel med militärer och just det här med religioner och så, det kräver en del kunskap för att kunna sätta sig in i det som händer. Så det hör ju ihop samhälle, historia, religion. Det knyts samman.


E 3:
Jaa, gud ja. Religionskunskapen är ju grunden till nästan allt. Kan du lite om religion så kan du ju allt, annars kan du ju alltid dra paralleller till det och räkna ut saker. Alla skolämnen sitter ju ihop mer eller mindre. Religion kommer ju igen i psykologi, filosofi, samhällskunskap, historia som vi har idag baseras ju på religion. Men religionen är väl, skillnaden mellan religion och historia är att man går in djupare i religionen, historia det här hände, därför hände det.


E 4:
…… Nej, kanske pytte lite i svenska, men inte mycket. Där kan vi ta upp etik och moral. Det ämnet var med på nationella i år.

E 5:
…… Jaa, det tycker jag väl. I samhällskunskap så kommer det fram lite, mmm, …… det är mycket om invandrare, att dom har andra religioner och så.


E 6:
Ja, lite i samhällskunskap. Det där med etiken tar vi också upp i samhälle.


L 1:
Jag vet ickereligiösa livsåskådningar kommer upp i filosofin, etisk problem till exempel dödsstraff kommer in i samhällskunskapen. Religiösa konflikter kan eleverna känna igen i samhällskunskapen.


L 2:
Ja, man kan ju säga så här att i vissa, det beror ju på, det kan göra det. I sådana etiska frågor framför allt, kan man ta upp i samhällskunskap och historia. Det kan ju vara så at man diskuterar en etisk fråga, det kan var dödsstraff eller liknande, så har vi gjort ett samarbete med biologin där man då diskuterar, ja, forskningens möjligheter i biologin med etisk aspekt. Så där kan man ju jobba lite ämnesövergripande. Men det man missar, tror jag, om man inte har den här religionsbakgrunden är hur man tänker när man argumenterar, det gör man inte på samma sätt inom samhällskunskapen som i religionen. Jag tycker att religionskunskapen är en bra och en viktig kurs även om den blir olika på olika program och att det ligger i årskurs tre för då har eleverna hunnit tänka för dom funderar många gånger på existentiella frågor.


❖ Vad tycker du om förslaget (utbildningsdepartementets nya förslag)?


E 1:
Jag gillar det inte. Jag tycket inte att det är någon bra idé. Jag tycket, mmm, en vanlig samhällsperson kanske tycker att det är bättre, men eftersom jag läser alla dom här ämnena så tror jag att man skulle få föra in konfliktlösning och sånt där, men eftersom jag redan läst det så, jag läster det i andra ämnen så känns det onödigt. Mmm, en vanlig samhällsklass eller en icketeoretiskutbildning, kanske det skulle vara jättebra för i och för sig. Mmmm, men jag tycket att man tänker lite fel, jag tycker att man ska föra in mer såna ämnen som ett ämne i sig själv. Det är jätteviktigt, speciellt socialkompetens och att man lär konfliktlösning och sånt, ska vara ett eget ämne i sig själv. Jag tycker att den här idén om att slå samman allt och gör det så effektiv som möjligt tycker jag är en fel väg i utvecklingen.


E 2:
Mmm, jag tycker, alltså om poängen motsvarar det man läser annars om man läser samhälle, religion och historia var för sig om det är samma poäng då, skulle det vara så, så tycker jag att det är ok, att man läser det lika länge, lika många timmar. Annars tycker jag att det kan bli bortfall, lite från samhälle lite från religion, alltså när man ändå läser religion att det är bestämt att vi ska läsa det, 50 poäng, så läser vi allt det som ingår i planen. Men jag vet inte om man blandar ihop dom så kan det ju bli lite hipp som happ att man inte får i alla bitarna. Det kan bli mer samhälle och mindre religion, man har inte riktigt samma kontroll över vad man läser. Risken är att man inte får den kunskap man ska ha, det är det som kan vara lite negativt.


E 3:
Jag tycker det är idiotiskt, rakt igenom. Därför att jag tycker att man ska dela upp dom för att kunna se skillnaden. Jag tycker att det är bra att visa ett litet samband mellan dom, historia, samhällskunskap och religion, men det är helt onödigt och klumpa ihop det. Det kommer att göra eleverna mer stressande och tvinga dom att lägga ner mycket mera tid. Om man har dom olika kan man ju ändå dra parallellerna sen, så kan man ju titta själv, man blir inte tvingad att dra paralleller på en gång. Om man läser religion så ser man ju den religiösa synen av Jesus och i historia ser man den historiska synen och i samhällskunskap så ser man på att människor är kristna och då gör man på det här sättet. Man måste nog se alla perspektiven istället för att klumpa ihop det till ett.


E 4:
Jag tycker att det lät väldigt bra jag.


Nämen att dom slår ihop det där så att, det där att man kan förstå andra religioner tycker jag är väldigt viktigt nu med alla krig och sånt. Många av dom där krigen beror ju på att vi inte kan förstå varann, varandras religioner, att vi har olika synsätt och värderingar, så det kan ju vara bra om vi förstår deras värderingar.


E 5:
Mmm, det låter ju ganska bra när man läser det där, men sedan vet jag inte riktigt.


E 6:
Jag tycker att det verkar ganska bra om man skulle slå ihop dom, för då får man mer tid att inrikta sig på saker istället för att det ska bli upprepningar i ämnena. Lärarna får bättre koll på vad man gjort.


L 1:
Jag tycker ju, idén är bra, det här med att man ska få en mer komplex syn på verkligheten i ett ämne. Men jag är emot, jag vill hellre behålla ämnena som dom är, jag tror att det skulle försvinna, att det bara skulle bli en etisk aspekt. Själva religionerna skulle försvinna, man kanske skulle diskutera mänskliga rättigheter men inte människans värde. Så jag tror hellre att man behåller kärnämnen och arbeta mer ämnesövergripande, lärarsamarbete.


L 2:
Det var väl vad man kunde förvänta sig att dom skulle skriva med de där aspekterna, om de har en tanke att de ska slås samman, så motivationen förstår man ju.


❖ Tror du att det kommer att påverka ämnet religion och dess uppbyggnad?


E 1:
Jag tror att, att allmänbildningen vad gäller religion kommer att sjunka. Jag tror att det kommer bli mycket mindre fokusering på de grundläggande sakerna inom alla religioner, hur de är uppbyggnad och så, det tror jag kommer försvinna, det är inte lika viktigt. Det bli mer religion i samhället, jag tror att man förlorar insikten om vad religion är. Jag tycker inte att det är bra.


E 2:
Mmm, i och för sig så tar man lättare till sig om man blandar ihop det med olika, alltså att det kommer in i rätt sammanhang om man till exempel håller på att diskutera historia och kyrkan så kanske man kommer in på religion plötsligt, det bildas ett band emellan. Det blir lättare att ta till sig kunskaperna då, man blandar ihop dom mer. Man kan se kopplingar mellan ämnena.


E 3:
Det skulle förstöra religionskunskapen totalt. Man skulle absolut inte gå in något djupare på religionerna, det skulle bli: du är kristen du tror på gud, du tror på Jesus du är jude. Det skulle ju försvinna, hela den här bakgrundsgrejen. Varför tror inte dom på Jesus för, nä men dom gör inte det. Vi har inte tid med någonting mer, nu sa vi prata om historian om när Moses klampande ut genom Egypten och då försvinner hela grejen. Och det kan vara svårt för många om dom inte får hela historien och sedan då vidare.

E 4:
…… Jag tror nog att det kan bli väldigt bra jag. Tror jag. Det där med konfliktlösning och så, att man förstår hur andra tänker genom religionen.


E 5:
…… Det tror jag bara skulle bli bra för religionen. För att då kanske …… man får lära sig mer hur olika religioner, hur dom lever och så, än bara själva tron än om det är med samhälle också.


E 6:
Det skulle nog bli lite annorlunda. Det skulle nog bli mer att man pratar om samhället, nu är det mer fakta.


L 1:
Jag tror att det skulle i princip försvinna, allra helst om man inte har, på högstadiet så läser man so och då säger lärarna att religion rinner ut i sanden, det är många som inte får särskilt mycket religion för lärarna tycker att det är jobbigt.


Följdfråga:
Det här med att arbeta mer ämnesövergripande, det gör ni inte idag eller?


L 1:
Neej, inte mycket. Just därför skulle detta förslag kunna vara bra, men jag tror att man kan göra detta utan att det ska vara ett ämne. Men den här kolan är för stor och vi är många lärare som är inblandade som inte känner varandra och det sätter käppar i hjulen. Men om man skulle ha tydligare arbetslag och arbeta med mer struktur så skulle man kunna göra det här i alla fall.


L 2:
Ja, jag tror ju att det är det som kommer att tapps för samhällskunskapen eftersom det är det som är det stora ämnet och det finns många lärare i det ämnet och religion är det lilla ämnet och där tror jag i den här sammanslagningen så kommer religionen att förlora. För att det kommer inte att finnas behörigt folk.


Följdfråga:
På vilket sätt tror du att religionen kommer att förlora?


L 2:
Ja, jag tror att det lätt bara kan bli etiska frågor.


❖ Ser du några möjligheter eller problem med det nya kärnämnet? Vilka i så fall? Vad är bra respektive dåligt med det nya förslaget för ämnet religion?


E 1:
Som sagt, inom icketeoretiska ämnen kan det bli jättebra att man får in mer konfliktlösning och sånt. Jag vet inte riktigt hur dom läser, jag vet ju bara hur jag läser, det är svårt att jämföra. Eftersom jag redan läser det här i andra ämnen och vi jobbar så himla mycket med det eftersom vi läser en internationell kurs så ska vi ju kunna allt det där.


Följdfråga:
Men du ser ingenting positivt for ämnet religion i det här förslaget?


E 1:
Neej, ingenting alls, nej. Jag tror att det är religion som tar mest stryk av det. Eftersom samhällskunskap, historia, religionskunskap, det är religion som vi kanske om. Vi bör även ha mer konfliktlösning.


E 2:
Ja, om man ser till att man får med alla delarna. Det kan ju bli ett problem, det kan falla bort delar, det är det som är lite oroande.


E 3:
Jag ser möjligheten att få de tre att samarbeta, men det är ingen idé att klumpa ihop dom och förstöra. Det skulle få religion att bli historia.


E 4:
Mmm, det kanske blir lite väl lite religion, det kanske blir mer moral och etik av allting, jag vet inte. Men jag tycker att det här låter jättebra.


E 5:
…… Neej, inte vad jag kan säga bara så där. Det kan ju vara så att man inte får lära sig lika mycket än när det bara är religion. Men jag tycker att det är bra som det är idag eftersom jag inte vet hur det skulle bli.


E 6:
Det är svårt att säga, men det kanske blir mindre fakta, och det är både och.


L 1:
Se föregående fråga.


L 2:
…… Det säger egentligen inte speciellt mycket om vad samhällskunskapen ska innehålla. Det som kan var bra med ämnet är att man, fast det kan man nå på andra sätt, är att man får bättre koll på vad eleverna läser, men det kan man ju nå genom att jobba ämnesövergripande. Det kan man nå genom samarbete mellan dom här ämnena under en viss tid när det gäller saker som rör båda ämnena, men det finns ju även saker som är mer ämnesspecifikt som behöver egen tid. Och det försvinner lätt genom ett sådant förslag.


Diskussion


Utgår man ifrån vad Lpf 94 säger så är det att skolan ska föra en undervisning som är demokratisk, samt att eleverna ska lära sig att ta personligt ansvar. De ska även lära sig att kritiskt granska förhållanden och fakta. Detta är någonting som till stor del kommer fram i kursplanen för religion. Eleven ska lära sig att respektera andra människor och att de ska lära sig kritiskt tänkande samt att reflektera över etiska och existentiella frågor ur olika perspektiv för att då få en ökad förståelse för andra och att de ska uppfatta saker på olika sätt. Den etikdimensionen spelar en stor roll i religionskunskapen. Vad säger då eleverna och lärarna om detta? Tycker de att undervisningen och upplägget stämmer överens med kursplanen för ämnet religion? Ser man till vad intervjueleverna tycker, så anser de flesta att undervisningen stämmer överens med vad kursplanen säger, men det finns de som tycker att den är mer tydlig på etik och moral än vad som undervisningen ger. Vissa av intervjueleverna tar upp att de har speciella etikavsnitt och andra anser att det är någonting som bara finns där. Lärarna som intervjuades ansåg att det stämmer rätt bra överens och att etiken kommer fram i undervisningen, men det handlar ju hela tiden om prioriteringar på grund av att det är en kort kurs. Tittar vi då vidare på den etiska aspekten så var meningarna delade mellan eleverna, vissa ansåg att den aspekten kom fram på ett rätt bra sätt, medan andra tyckte att det bara var flytande. Lärarna ansåg att etiken kom fram inom ämnet religion, det var då främst människosynen som var grunden.


Tittar man sedan närmare på Utbildningsdepartementets förslag, i korthet, visar detta på ett behov av ett brett tvärvetenskapligt ämne som ska ge eleven ett helhetsperspektiv och de fördjupade kunskaper i etiska och moraliska insikter för att därigenom ge en grund för ett demokratiskt medborgarskap. Utredarna (kommittén) anser inte att detta kommer fram i dagens undervisning. De som jag intervjuat har skilda meningar om detta förslag skulle vara bra eller dåligt för ämnet religion, samt hur skulle det kunna påverka ämnets innehåll? Eleverna som ansåg att det skulle vara negativt för ämnet religion hade följande argument; allmänbildningen för religion kommer troligen att sjunka, mindre fokusering på de grundläggande sakerna inom religioner. Risken är att det skulle bli religion i stort. Klumpar man ihop alla tre ämnena, religion, samhälle och historia finns risken att alla perspektiv inte kommer fram. Det skulle antagligen bli ytligt. De elever som tyckte att förslaget var bra sade att det skulle bli lättare att se sammanhangen mellan ämnena, samt att lärarna antagligen skulle ha mer kontroll på vad eleverna har gått igenom. Skulle det vara så att det nya ämnet skulle få lika många ämnestimmar som idag, så skulle det kunna bli bra, tyckte en av de negativa eleverna. Vad ansåg då lärarna? Båda var emot det nya ämnet bland annat på grund av att man kan uppnå dessa mål utan att göra ett nytt ämne. Detta genom ämnesintegrering. Risken för religionsämnet i det nya ämnet är att det bara skulle bli etik och moral och att det skulle bli mer samhällsvetenskap. Ämnet religion skulle, i princip, kunna försvinna. Detta på grund av att det skulle vara få lärare som var behöriga i ämnet.


Ser man sedan till artiklarna som tagit upp förslaget och om deras uttalanden stämmer överens med vad elever och lärare sagt om detta, så kan man där konstatera att majoriteten av artiklarna är negativa till förslaget. I Historisk tidskrift så ifrågasätter man förslaget som helhet, man ser varken för- eller nackdelar med det nya ämnet i skolan. Det visar även på att man inte kan skapa ett nytt arbetssätt, helt automatiskt, genom att slå samman dessa ämnen. Finns det inga andra alternativ än att införa ett nytt ämne? De anser att ämnet religion förlorar status som självständigt ämne och ifrågasätter hela förslaget. En annan tidskrift som tagit upp detta är Svensk historia för historieämnets skull, men även där kritiseras ämnet av skolborgarrådet Jan Björklund. Han menar att detta inte kommer att gynna ämnet historia. Den som försvarar detta är Ingegerd Wärnersson som säger att detta ska inte ske, ämnena ska få lika mycket tid till förfogande som de har idag. Fortsatt kritik har skolledarförbundet kommit med. De anser, självklart, att det är viktigt att lyfta fram värdegrundsfrågor, men att dessa kommer fram redan i dagens läroplan och kursplan. Vad de menar är att detta inte bara ska komma fram i ämnena religion, samhällskunskap och historia. Grunden finns redan i dagens skola. Skolvärlden visar på att lärare i Lund tycker att förslaget inte är välgenomtänkt och att det är väldigt få lärare som skulle vara behöriga. Ser man till ovanstående resonemang så är majoriteten negativa till det nya ämnet. Det är bara några få som anser att det skulle vara bra. Artiklarna tar lite djupare upp grunderna till motsättningarna, men i det stora hela så går de ut på detsamma. Det måste finnas andra lösningar och man kan samarbeta över ämnesgränserna utan att göra ett nytt ämne. En fråga som uppkommer, som är mycket avgörande är, var ska man få tag på behöriga lärare?


Här kan man se att många av de åsikter som de intervjuade eleverna och lärarna hade kommer fram. Man kan uppnå målen, som redan finns i läroplanen, på andra sätt. Att det även finns ämnen som skulle kunna bli lidande på grund av det nya ämnet återkommer både i artiklarna och i intervjuerna. Ämnet religion skulle antagligen till stor del försvinna och det skulle då bero på att läraren lägger fokus på andra ämnen. Anledningen till det skulle då kunna vara att läraren inte är behörig inom alla dessa ämnen. Som slutsats kan man då säga att det finns de som är positiva till det nya ämnet, men att majoriteten inte ser detta som någon lösning på de problem som kommittén ser, utan att man får se närmare på detta och finna andra lösningar.

Sammanfattningsvis kan vi även se att eleverna arbetar över ämnesgränserna, kanske inte i den utsträckning som man skulle vilja. Tanken kan vara bra med förslaget, men lösningen kan vara mycket enklare - ämnes integrering.
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Förslag om att etik och moral ska ingå i nytt kärnämne i gymnasieskolan


En arbetsgrupp inom Utbildningsdepartementet har i dag överlämnat en promemoria till skolminister Ingegerd Wärnersson. I den föreslår arbetsgruppen att ett nytt och breddat kärnämne införs i gymnasieskolan. Det nya kärnämnet bildas genom att de nuvarande kärnämnena samhällskunskap och religionskunskap förs samman. Vissa mål från ämnet historia tillförs. Arbetsgruppen anser också att bild- och mediekunskap bör ingå. Det nya kärnämnet bör också införas i den gymnasiala vuxenutbildningen.


Arbetsgruppen anser att behovet är stort av ett nytt kärnämne som integrerar samtidsfrågor och som också erbjuder utrymme för diskussion och reflektion. Det ska dels ge gymnasieskolan rimliga förutsättningar att svara upp mot sitt nationella värdegrundsuppdrag. Det ska också ge alla elever möjligheter att förvärva och utveckla en omvärldskunskap och medborgarkompetens som bygger på etik och moral som grund för konfliktlösning, emotionell och social kompetens.


Det nya kärnämnet ska öka elevernas historiemedvetenhet när det gäller 1900-talets historia med fokus på samhällsförändringar som rör idéhistoria, ideologier, kultur och migration. Ett interkulturellt synsätt bör prägla ämnet så att likheter och skillnader kan belysas. Ämnet ska främja elevernas tolerans och vidsynthet och deras förmåga att kommunicera med människor från olika sociala och kulturella miljöer.

Historia som eget ämne ingår endast i de estetiska, natur- och samhällsvetenskapliga programmen. Omkring 40 procent av gymnasieskolans elever hade ingen undervisning i ämnet visade Skolverkets granskning 1999. Det framkom också att elevernas motivation för historia är stor, men att efterkrigstiden behandlas för ytligt på grund av tidsbrist. Varken i grund- eller gymnasieskolan behandlas nutidshistoria på ett tillfredsställande sätt.


Skolan behöver utveckla elevernas förmåga att koppla samman kunskaper från olika ämnen och kurser till en helhet. Det handlar om att skapa meningsfulla sammanhang, där innehållet från olika ämnen kan komma samman och belysa och förstärka varandra. Kunskapsmålen i samhällskunskap och religionskunskap är viktiga för alla elever och kan ge dem stimulans att reflektera över religiösa, etiska och moraliska frågor och över vad det innebär att ta ansvar som medmänniska och samhällsmedlem.


Lärarna själva anser att de lyckats med elevernas allmänbildning, men att de inte lyckats med att utveckla deras sociala färdigheter som att samarbeta, lösa konflikter samt kognitiva färdigheter som analys och problemlösning. Alltför många elever ifrågasätter alla människors lika värde. Det globala perspektivet saknas hos många. Bristande respekt för kvinnor och deras demokratiska rättigheter är ytterligare ett exempel.


Kulturarvets koppling till skolans värdegrund behöver belysas. Särskild uppmärksamhet behöver därför enligt arbetsgruppen riktas mot att diskutera kulturarvet ur olika perspektiv - som kön och socioekonomisk och kulturell bakgrund. Det är viktigt att eleverna upptäcker olika kulturmönster, vilka de själva är en del av och vilken funktion dessa har i samhället.


Medierna har stor betydelse för utvecklingen av ungdomars personliga identitet och värderingar. Förmågan att tolka och värdera information får allt större betydelse. Arbetsgruppen anser att det är angeläget att alla elever får reella möjligheter att träna och utveckla sin förmåga till kritiskt tänkande.


Arbetsgruppen har diskuterat olika benämningar på ämnet, men avstått från att lämna ett definitivt förslag. Frågan om ämnets omfattning lämnas öppen, men bör enligt arbetsgruppen givetvis svara mot de behov som promemorian beskriver.


För närvarande utreds gymnasieskolans framtida utbud av studievägar av en parlamentarisk kommitté - Gymnasiekommittén 2000 (dir. 2000:35). Arbetsgruppen promemoria kommer att överlämnas till Gymnasiekommittén 2000 för att behandlas inom ramen för kommitténs uppdrag att utreda och föreslå en framtida studievägsstruktur för gymnasieskolan. Förslaget innebär att en ny kursplan måste utarbetas och att insatser för kompetensutveckling behöver övervägas.


Rapporten finns på departementets webbplats: http://utbildning.regeringen.se

Bilaga 2. Intervjufrågor

Frågor för elever/lärare:


· Tycker du att den undervisning du får inom ämnet stämmer överens med vad du läst här?


· Om du tänker på den etiska aspekten som ska betonas i ämnet: att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


· Hur ser undervisningen ut i religion händer, det att det ni lär er/lär ut återkommer inom andra ämnen?


Personen läser pressmeddelandet


· Vad tycker du om förslaget (utbildningsdepartementets nya förslag)?


· Tror du att det kommer att påverka ämnet religion och dess uppbyggnad?


· Ser du några möjligheter eller problem med det nya kärnämnet? Vilka i så fall?


· Vad är bra respektive dåligt med det nya förslaget för ämnet religion?


Bilaga 3. Intervjuer


2003-05-16


Elev 1= E 1 osv.

Intervjuare = I

…… = uppehåll


Intervju med elev 1.


Eleven har läst igenom kursplanen.


I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion.


E 1: Mmm


I: Tycker du att den undervisning du får inom ämnet stämmer överens med kursplanen?


E 1: Mmm, det tycker jag.


I: Ni får med allting?


E 1: Jaa.


I: Man tar ju mycket upp den etiska aspekten, att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E 1: Vi har haft sådana avdelningar, vi har läst en särskild etikavdelning. Jag vet inte om det var under a eller b, för vi läste de efter varandra, de delades inte av …… Sedan har vi gjort liksom studier om olika religioner, mmm, i jämförelse hur de skiljer sig från oss och så där. Vi har jobbat väldigt mycket, och diskuterat väldigt mycket, och haft en dialog i klassen och så där, gått ner väldigt djupt på religionen.


I: Om man tittar på undervisningen i religion, händer det att ni återkommer till det ni lär er där, i andra ämnen?


E 1: Etik delarna kommer vi tillbaka till, ja. Det har vi jobbat med på filosofin också. Nästan


samma sak, fast vi har gått djupare på det då i filosofin …… Annars vet jag inte, jo, även i


samhälle i nationella studier, då pratar man ju mycket om konflikter i världen och typ islam, judendom nere i Mellanöstern och så där. Mmm, så det är väl bara då.


Eleven får läsa pressmeddelandet.


I: Nu har du fått läsa förslaget här. Spontan reaktion, vad tycker du?


E 1: Jag gillar det inte. Jag tycket inte att det är någon bra idé. Jag tycket, mmm, en vanlig samhällsperson kanske tycker att det är bättre, men eftersom jag läser alla dom här ämnena så tror jag att man skulle få föra in konfliktlösning och sånt där, men eftersom jag redan läst det så, jag läser det i andra ämnen så känns det onödigt. Mmm, en vanlig samhällsklass eller en icketeoretiskutbildning, kanske det skulle vara jättebra för i och för sig. Mmmm, men jag tycket att man tänker lite fel, jag tycker att man ska föra in mer såna ämnen som ett ämne i sig själv. Det är jätte viktigt, speciellt socialkompetens och att man lär konfliktlösning och sånt, ska vara ett eget ämne i sig själv. Jag tycker att den här idén om att slå samman allt och göra det så effektiv som möjligt tycker jag är en fel väg i utvecklingen.


I: Om man tittar på ämnet religion, hur tror du att detta skulle kunna påverka ämnet och dess uppbyggnad?


E 1: Jag tror att, att allmänbildningen vad gäller religion kommer att sjunka. Jag tror att det kommer bli mycket mindre fokusering på de grundläggande sakerna inom alla religioner, hur de är uppbyggnad och så, det tror jag kommer försvinna, det är inte lika viktigt. Det bli mer religionen i samhället, jag tror att man förlorar insikten om vad religion är. Jag tycker inte att det är bra.


I: Du ser bara problem med det här eller?


E 1: Nej, inte bara problem. Som sagt, inom icketeoretiska ämnen kan det bli jättebra att man får in mer konfliktlösning och sånt. Jag vet inte riktigt hur dom läser, jag vet ju bara hur jag läser, det är svårt att jämföra. Eftersom jag redan läser det här i andra ämnen och vi jobbar så himla mycket med det eftersom vi läser en internationell kurs så ska vi ju kunna allt det där.


I: Men du ser ingenting positivt för ämnet religion i det här förslaget?


E 1: Neej, ingenting alls, nej. Jag tror att det är religion som tar mest stryk av det. Eftersom samhällskunskap, historia, religionskunskap, det är religion som vi kanske vet minst om. Vi bör även ha mer konflikt lösning.


I: Är det någonting annat som du kommer på?


E 1: Neej.


I: Då vill jag tacka för hjälpen.


Intervju med elev 2.


Eleven har läst igenom kursplanen.


I: Då har du läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att undervisningen stämmer överens med vad du läst?


E 2: Jaa, alltså det är ju väldigt mycket att vi läser religion för att vi ska förstå andra kulturer och så. Det är ju inte uttalat just så, men man märker att det på undervisningen att det ska ge en ökad förståelse. Idag så är det ju mycket religioner runt omkring oss för att vi ska kunna förstå dem till exempel, det stämmer. Det jag kan tycke är lite tvetydigt är det man läser i kursplanerna, det är svårt att veta vad man egentligen ska läsa. Det gäller inte bara religion, utan anda ämnen också. Själva grunden bygger ju på förståelse för andra och kunna ta ställning.


I: Då kommer vi in på den etiska aspekten som betonas väldigt mycket. Just att eleven ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E 2: Ja de gör de, fast man har ju, jag har ju en uppfattning, eller man har ju ändå den här uppfattningen i grunden även om man läser religion skulle jag tro, att man ändrar den inte så mycket, just på gymnasiet.


I: Det ni har läst inom religionen, återkommer ni till det inom andra ämnen?


E 2: Ja, historia är det mycket, kyrkan, fast det tillhör ju kristendomen så kommer den i historien. Även i samhälle är ju religionen med också.


I: På vilket sätt då?


E 2: I såna frågor som aborter och krig. Det bli ju religionsfrågor också. Då gäller det att man har kunskap om bakgrunderna, andra kulturer och först för det är ju en del av samhället. Om man kollar på nyheterna till exempel med militärer och just det här med religioner och så, det kräver en del kunskap för att kunna sätta sig in i det som händer. Så det hör ju ihop samhälle, historia, religion. Det knyts samman.


Eleven får läsa pressmeddelandet.


I: Nu har du läst pressmeddelandet, några spontana kommentarer?


E 2: Mmm, jag tycker, alltså om poängen motsvarar det man läser annars om man läser samhälle, religion och historia var för sig om det är samma poäng då, skulle det vara så, så tycker jag att det är ok, att man läser det lika länge, lika många timmar. Annars tycker jag att det kan bli bortfall, lite från samhälle lite från religion, alltså när man ändå läser religion att det är bestämt att vi ska läsa det, 50 poäng, så läser vi allt det som ingår i planen. Men jag vet inte om man blandar ihop dom så kan det ju bli lite hipp som happ att man inte får i alla bitarna. Det kan bli mer samhälle och mindre religion, man har inte riktigt samma kontroll över vad man läser. Risken är att man inte får den kunskap man ska ha, det är det som kan vara lite negativt.


I: Tror du att förslaget skulle kunna påverka religionsämnet och dess uppbyggnad?


E 2: Mmm, i och för sig så tar man lättare till sig om man blandar ihop det med olika, alltså att det kommer in i rätt sammanhang om man till exempel håller på att diskutera historia och kyrkan så kanske man kommer in på religion plötsligt, det bildas ett band emellan. Det blir lättare att ta till sig kunskaperna då, man blandar ihop dom mer. Man kan se kopplingar mellan ämnena.


I: Så det skulle kunna bli positivt för ämnet religion?


E 2: Ja, om man ser till att man få med alla delarna. Det kan ju bli ett problem, det kan falla bort delar, det är de som är lite oroande.


I: Det nya kärnämnet, tycker du att det är bra eller sak det fortsätta som det är idag?


E 2: Jag tycker att det ska fortsätta som det är nu. Det kan bero på att man har haft det så, det kan även vara att man är lite rädd …… Nej, jag tycker att det är bättre som det är nu. Det skulle ju kunna vara bra också, det här nya. Men hur ska man lägga upp det här som lärare för att få in alla bitar. Det måste vara jätte svårt. Risken är att det bli fortfall, mindre religion.


I: Då får jag tacka så mycket för hjälpen, det var jättesnällt att du ville ställa upp.

Intervju med elev 3.

Eleven har läst igenom kursplanen.


I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den undervisning ni får?


E 3: Jaa, det tycker jag. Jo, det vill jag nog säga.


I: Är det någonting specifikt som du tycker att ni får mer eller mindre av?


E 3: Nej, jag har i alla fall fått väldigt blandad religionsundervisning. Religionsundervisningen är väl grunden till nästan allt …… som jag ser det.


I: Den etiska aspekten tas upp väldigt mycket i ämnet: att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E 3: Jag tycker att det tas upp, att det är det som är syftet, att man tar upp baktanken, om vi kan den så måste vi ju förstå. Man kan förstå islam så kan man ju förstå varför dom har det som dom har det. Då är inte det så stor grej. Det, det är dom och vi. Jag tycker inte att religionskunskapen att det är så här man ska förstå eller man ska lära sig och förhoppningsvis förstå.


I: Det som ni lär er på religionskunskapen, återkommer ni till det inom andra ämnen?


E 3: Jaa, gud ja. Religionskunskapen är ju grunden till nästan allt. Kan du lite om religion så kan du ju allt, annars kan du ju alltid dra paralleller till det och räkna ut saker. Alla skolämnen sitter ju ihop mer eller mindre. Religion kommer ju igen i psykologi, filosofi, samhällskunskap, historia som vi har idag baseras ju på religion. Men religionen är väl, skillnaden mellan religion och historia är att man går in djupare i religionen, historia det här hände, därför hände det.


Eleven fick läsa pressmeddelandet.


I: vad tycker du om förslaget?


E 3: Jag tycker det är idiotiskt, rakt igenom. Därför att jag tycker att man ska dela upp dom för att kunna se skillnaden. Jag tycker att det är bra att visa ett litet samband mellan dom, historia, samhällskunskap och religion, men det är helt onödigt och klumpa ihop det. Det kommer att göra eleverna mer stressande och tvinga dom att lägga ner mycket mera tid. Om man har dom olika kan man ju ändå dra parallellerna sen, så kan man ju titta själv, man blir inte tvingad att dra paralleller på en gång. Om man läser religion så ser man ju den religiösa synen av Jesus och i historia ser man den historiska synen och i samhällskunskap så ser man på att människor är kristna och då gör man på det här sättet. Man måste nog se alla perspektiven istället för att klumpa ihop det till ett.


I: Om förslaget skulle gå igenom, hur tror du att det skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad?


E 3: Det skulle förstöra religionskunskapen totalt. Man skulle absolut inte gå in något djupare på religionerna, det skulle bli: du är kristen du tror på gud, du tror på Jesus du är jude. Det skulle ju försvinna, hela den här bakgrundsgrejen. Varför tror inte dom på Jesus för, nä men dom gör inte det. Vi har inte tid med någonting mer, nu sa vi prata om historian om när Moses klampande ut genom Egypten och då försvinner hela grejen. Och det kan vara svårt för många om dom inte får hela historien och sedan då vidare.


I: Ser du några möjligheter med förslaget?


E 3: Jag ser möjligheten att få de tre att samarbeta, men det är ingen idé att klumpa ihop dom och förstöra. Det skulle få religion att bli historia.


I: Då får jag tacka då mycket för att du ville hjälpa till och ställa upp på intervjun.


2003-05-19


Intervju med elev 4.


Eleven har läst igenom kursplanen.


I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den undervisning ni får?


E 4: Nja, jag vet inte, den är lite mer tydlig på moral och etik kanske på kursplanen än vad lektionerna är.


I: Men allt annat kommer fram?


E 4: Nja, det tycker jag nog.


I: Det där med etiken, om vi kikar närmare på den aspekten så betonas det att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E 4: Nja, det tycker jag nog kommer fram rätt bra. De försöker till exempel att vi ska förstå dom i Irak och deras tankesätt och hur som tänker när USA startade krig mot dom och så. Lite olika syner och vinklar det finns där på religioner och så.


I: det ni får lära er i religionskunskapen, kan du se att det återkommer inom några andra ämnen?


E 4: …… Nej, kanske pytte lite i svenska, men inte mycket. Där kan vi ta upp etik och moral. Det ämnet var med på nationella i år.


Eleven fick läsa pressmeddelandet.


I: Då har du läst pressmeddelandet, har du någon spontan kommentar?


E 4: Jag tycker att det lät väldigt bra jag.


I: Tänkte du på någonting speciellt?


E 4: Nämen att dom slår ihop det där så att, det där att man kan förstå andra religioner tycker jag är väldigt viktigt nu med alla krig och sånt. Många av dom där krigen beror ju på att vi inte kan förstå varann, varandras religioner, att vi har olika synsätt och värderingar, så det kan ju vara bra om vi förstår deras värderingar.


I: Skulle sammanslagning av dessa ämnen hjälpa till att förstå?


E 4: Jo, men då sammanför man ju lite, man får ihop det mer praktiskt och teoretiskt på hur man ska, ja liksom, tillvägagå för att kunna förstå olika religioner. Hur man har sett på det förr i tiden och så när man är inne på historian och så och lära sig av misstagen.


I: Om man ser på själva ämnet religion, hur skulle det här kunna påverka just det ämnet och dess uppbyggnad?


E 4: …… Jag tror nog att det kan bli väldigt bra jag. Tror jag. Det där med konfliktlösning och så, att man förstår hur andra tänker genom religionen.


I: Ser du några problem med det här nya ämnet?


E 4: Mmm, det kanske blir lite väl lite religion, det kanske blir mer moral och etik av allting, jag vet inte. Men jag tycker att det här låter jättebra.


I: Då får jag tacka för att du ställde upp.

Intervju med elev 5.

Eleven har läst igenom kursplanen.


I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den undervisning som ni får?


E 5: Ja, jag tycker att det stämmer ganska bra.


I: Är det någonting som du tycker att ni tar upp väldigt mycket eller är det någonting som ni bara tar upp lite grann eller inte alls?


E 5: …… Neeej, det …… Vi har ju liksom läst om dom olika religionerna och hur dom lever och jag tycker att det stämmer.


I: Om man tittar på den etiska aspekten så står det att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E 5: Mmm …… Jo, men det tycker jag har varit bra eftersom, mmm, en tjej som har, som är med i Jehovas vittnen och mormonerna har varit här. När det är folk som berättar hur dom lever och så där så förstår man ju mer än om man läser.


I: Men det är just då du tycker att det här kommer fram, att man ska lära sig att respektera andra människor, när de kommer och föreläser?


E 5: Jaa, det tycker jag ……

I: Om man tittar på undervisningen i religion, kan du se att ni återkommer till det i andra ämnen?


E 5: …… Jaa, det tycker jag väl. I samhällskunskap så kommer det fram lite, mmm, …… det är mycket om invandrare, att dom har andra religioner och så.


Eleven får läsa pressmeddelandet.


I: Då har du läst pressmeddelandet. Någon spontan kommentar?


E 5: Mmm, det låter ju ganska bra när man läser det där, men sedan vet jag inte riktigt.


I: Vad är det som låter bra då?


E 5: Att …… att man ska få respekt för andra och det …… eller jag tänker på feminism så att de flesta tycker att det är tjejer som hatar killar och så, men egentligen är det ju bara naturliga grejer som de flesta tycker.


I: Men du tror att det bättre skulle komma fram, respekt för kvinnor, om man slog ihop ämnena än vad det gör idag?


E 5: Ja, respekt for andra människor.


I: Hur tror du att det här skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad?


E 5: …… Det tror jag bara skulle bli bra för religionen. För att då kanske …… man får lära sig


mer hur olika religioner, hur dom lever och så, än bara själva tron är om det än med samhälle också.


I: Ser du några möjligheter eller problem med det här nya kärnämnet?


E 5: …… Neej, inte vad jag kan säga bara så där. Det kan ju vara så att man inte får lära sig lika mycket än när det bara är religion. Men jag tycker att det är bra som det är idag eftersom jag inte vet hur det skulle bli.


I: Jag vill tacka så mycket för hjälpen och för att du ställde upp.


Intervju med elev 6.


Eleven har läst igenom kursplanen.


I: Du har nu läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att den stämmer överens med den undervisning som ni får i religion?


E 6: Jag tyckte att det stämde ganska bra.


I: Är det någonting som ni tar upp extra mycket eller det här tar vi bara upp lite grann?


E 6: Neej, jag tycket att vi fick välja rätt mycket själv vad vi skulle arbeta med, väldigt blandat med religioner.


I: Man tar upp den etiska aspekten att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


E 6: Inte så mycket, lite grann har vi pratat om etik och så har vi arbetat lite med det. Det var mer vad man tycker om samhället, vad som är rätt och fel.


I: Det där med respekt för andra människor, tycker du att det kommer fram?


E 6: Det är inte huvuddelen direkt. Inte så mycket.


I: Det ni läser i religionskunskap, tycker du att ni återkommer till det inom andra ämnen?


E 6: Ja, lite i samhällskunskap. Det där med etiken tar vi också upp i samhälle.


Eleven får läsa pressmeddelandet.


I: Då har du läst pressmeddelandet, har du någon spontan kommentar?


E 6: Jag tycker att det verkar ganska bra om man skulle slå ihop dom, för då får man mer tid att inrikta sig på saker istället för att det ska bli upprepningar i ämnena. Lärarna får bättre koll på vad man gjort.


I: Om detta skulle gå igenom, hur tror du att det skulle påverka ämnet religion och dess uppbyggnad?

E 6: Det skulle nog bli lite annorlunda. Det skulle nog bli mer att man pratar om samhället, nu är det mer fakta.


I: Ser du några möjligheter eller problem med det nya ämnet?


E 6: Det är svårt att säga, men det kanske blir mindre fakta, och det är både och.


I: Då vill jag tacka för hjälpen.


Intervju med lärare 1.


L 1 = Lärare 1 osv.


Läraren har läst igenom kursplanen för religion.


I: Nu har du läst igenom kursplanen för religion. Tycker du att det stämmer överens med det som ni tar upp på lektionerna?


L 1: Jo, men det tycker ja. Vi jobbar mycket med existentiella och etiska frågor med synen på, hur det påverkar människors traditioner, religioner, en ökad förståelse för andra och …… ja, etik över huvud taget.


I: Det ni tar upp då i religionskunskapen, kan du se att det återkommer inom andra ämnen?


L 1: Jag vet ickereligiösa livsåskådningar kommer upp i filosofin, etisk problem till exempel dödsstraff kommer in i samhällskunskapen. Religiösa konflikter kan eleverna känna igen i samhällskunskapen.


Läraren läser igenom pressmeddelandet.


I: Då har du läst igenom pressmeddelandet. Har du någon spontan kommentar?


L 1: Jag tycker ju, idén är bra, det här med att man ska få en mer komplex syn på verkligheten i ett ämne. Men jag är emot, jag vill hellre behålla ämnena som dom är, jag tror att det skulle försvinna, att det bara skulle bli en etisk aspekt. Själva religionerna skulle försvinna, man kanske skulle diskutera mänskliga rättigheter men inte människans värde. Så jag tror hellre att man behåller kärnämnen och arbeta mer ämnesövergripande, lärarsamarbete.


I: Då har vi även pratat om hur detta skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad.


L 1: Jag tror att det skulle i princip försvinna, allra helst om man inte har, på högstadiet så läser man so och då säger lärarna att religion rinner ut i sanden, det är många som inte får särskilt mycket religion för lärarna tycker att det är jobbigt.


I: Det här med att arbeta mer ämnesövergripande, det gör ni inte idag eller?


L 1: Neej, inte mycket. Just därför skulle detta förslag kunna vara bra, men jag tror att man kan göra detta utan att det ska vara ett ämne. Men den här kolan är för stor och vi är många lärare som är inblandade som inte känner varandra och det sätter käppar i hjulen. Men om man skulle ha tydligare arbetslag och arbeta med mer struktur så skulle man kunna göra det här i alla fall.


I: Tack för att du ville ställa upp.
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Intervju med lärare 2.


Läraren har läst igenom kursplanen för religion.


I: Då har du läst kursplanen. Tycker du att ni får med allt som kursplanen tar upp?


L 2: Nja, det är ju så att det är en ganska kort kurs, den är på 50 poäng, vilket innebär att vi har ungefär 40 timmar, lärartimmar, så det är klart att man få väl mer eller mindre mycket av vissa delar. Man måste ju prioritera för att det ska bli bra för eleverna. Och sedan kan det ju vara olika på olika program.


I: Är det någonting speciellt som du kan säga kommer upp mer eller mindre?


L 2: Ja, mindre tycker jag, i regel, kyrkohistoria, den historiska utvecklingen.


I: Man pratar mycket om den etiska aspekten, att eleverna ska fostras i ett demokratiskt synsätt, att de ska lära sig känna respekt för andra människor och att eleverna ska kunna sätta sig in i andra människors situation, hur tycker du då att det tas upp i religionskunskapen?


L 2: Ja, man försöker ju, det man pratar om och som har med det att göra är ju människosynen, den grundläggande synen på vad en människa är. Även då, ja, människans rättigheter och friheter. Det försöker vi ta upp.


I: Det som tas upp i religionen, kommer det upp inom andra ämnen?


L 2: Ja, man kan ju säga så här att i vissa, det beror ju på, det kan göra det. I sådana etiska frågor framför allt, kan man ta upp i samhällskunskap och historia. Det kan ju vara så at man diskuterar en etisk fråga, det kan var dödsstraff eller liknande, så har vi gjort ett samarbete med biologin där man då diskuterar, ja, forskningens möjligheter i biologin med etisk aspekt. Så där kan man ju jobba lite ämnesövergripande. Men det man missar, tror jag, om man inte har den här religionsbakgrunden är hur man tänker när man argumenterar, det gör man inte på samma sätt inom samhällskunskapen som i religionen. Jag tycker att religionskunskapen är en bra och en viktig kurs även om den blir olika på olika program och att det ligger i årskurs tre för då har eleverna hunnit tänka för dom funderar många gånger på existentiella frågor.


Läraren läser igenom pressmeddelandet.


I: Ja, då har du läst igenom pressmeddelandet. Några spontana kommentarer?


L 2: Det var väl vad man kunde förvänta sig att dom skulle skriva med de där aspekterna, om de har en tanke att e ska slås samman, så motivationen förstår man ju.


I: Hur tror du att det skulle kunna påverka ämnet religion och dess uppbyggnad?


L 2: Ja, jag tror ju att det är det som kommer att tapps för samhällskunskapen eftersom det är det som är det stora ämnet och det finns många lärare i det ämnet och religion är det lilla ämnet och där tror jag i den här sammanslagningen så kommer religionen att förlora. För att det kommer inte att finnas behörigt folk.


I: På vilket sätt tror du att religionen kommer att förlora?


L 2: Ja, jag tror att det lätt bara kan bli etiska frågor.


I: Ser du några andra möjligheter eller problem med det nya ämnet?


L 2: …… Det säger egentligen inte speciellt mycket om vad samhällskunskapen ska innehålla. Det som kan var bra med ämnet är att man, fast det kan man nå på andra sätt, är att man får bättre koll på vad eleverna läser, men det kan man ju nå genom att jobba ämnesövergripande. Det kan man nå genom samarbete mellan dom här ämnena under en viss tid när det gäller saker som rör båda ämnena, men det finns ju även saker som är mer ämnesspecifikt som behöver egen tid. Och det försvinner lätt genom ett sådant förslag.


I: Då får jag tacka så mycket för hjälpen.
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