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Sammanfattning 
Efter reformationen låg Luthers lilla katekes till grund för folkundervisningen. Under 

1800-talet började dock kritik mot den ensidiga undervisningen dyka upp, både av 

pedagogiska, men också av ideologiska skäl (Skolverket 2009). Detta hade en viss 

påverkan och i 1919 års undervisningsplan sågs Luthers lilla katekes som en historisk 

handling som representerade den tiden, då den utkom. Nu fick istället Nya testamentets 

Bergspredikan en centralt viktig roll som utgångsläge för att reflektera över värdegrunds-

frågor i undervisningen. 

1951, efter att religionsfrihetslagen införts uppkom en del problematik för hur kristen-

domsundervisningens roll skulle se ut. Grunden för religionsundervisningen under 1960-

talet var att den skulle vara objektiv, saklig och allsidig. Tanken var att undervisningen i 

religion skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar. Denna grundtanke har efter 

detta utvecklats till att existentiella frågor och frågor om etik och moral fått ett större 

utrymme i undervisningen. Att ämnet både lyfter upp frågor om existentiella frågor som liv 

och död och andra moraliska bitar samtidigt som det ger ett faktaperspektiv gör att ämnet 

är både konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande menar Skolverket (2009). 

Religionskunskap är ett ämne som mer än andra genomgått stora förändringar. Förändring-

ar har skett bland annat med ämnets status, innehåll och utrymme. Dessutom har ämnets 

betydelse för skolans värdegrund förändrats när ämnet har förändrats. För lärare i religi-

onsämnena har detta självfallet inneburit omställningar i sättet att undervisa och undervis-

ningens innehåll. Detta framkommer tydligt i intervjustudien där intervjupersonerna 

betonar att undervisningen genomgått en förskjutning från fakta om religion mot undervis-

ning i etik och moralfrågor. 
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1. Inledning 
 
Religion är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Vi matas ständigt av bilder där religionen 

styr och påverkar oss människor i det vardagliga livet. Det kan handla om självmordbom-

bare, rätten att bära slöja eller politiker som använder sig av religionen som maktmedel för 

att nå fram till sina väljare. Många gånger ligger religionen till grund för konflikter och 

motsättningar. Eftersom ämnet är så pass aktuellt blir det också väldigt intressant att 

studera. 

 

Vi lever idag i en värld med många olika livsåskådningar och de klasser vi möter i skolans 

värld är inte längre heterogena. Detta ställer stora krav på att pedagogen kan tillgodose och 

uppmärksamma alla elever och deras olika syn på livet och existentiella frågor. I min 

kommande roll som lärare i religionskunskap vill jag ha kunskapen med mig att skapa en 

religionsundervisning som kan passa alla elever som jag kan tänkas möta. I dagens 

samhälle blir det då viktigt att få eleverna att känna tolerans och förståelse för att alla 

människor är olika och därmed blir också undervisningen kring etik och moral en viktig 

faktor för att nå fram till alla elever. Kanske borde religionsundervisningen få större 

utrymme i undervisningen för att vi på sikt ska kunna minska den segregation som råder 

mellan olika grupper. Detta kan ske genom ökad förståelse och minskade fördomar. 

Skolans religionsundervisning har därmed en viktig uppgift i att lägga grunden för 

framtidens samhälle. 

 

Religionsämnet har under sin utveckling påverkats av det som skett i samhället i övrigt. 

Därmed är det intressant att följa den utveckling och också fundera över hur religionsäm-

net kommer att se ut i framtiden. 
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2. Syfte och problemformuleringar 
 

Syfte 
 
Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur religionsämnet har förändrats och 

utvecklats för att kunna få en bild av varför ämnet ser ut som det gör idag. Främst är syftet 

att redogöra för den utveckling som skett av ämnet från 1962 till idag, men även beskriva 

en kort historisk tillbakablick även dessförinnan. I den gymnasieskola jag kommer att 

arbeta i är religionsämnet ett ämne som alla elever läser. Dock kan det vara svårt att nå 

fram till alla elever. Genom en bakgrund och förståelse för ännets utveckling kan detta 

underlättas. Syftet är också att få en bakgrund till och förståelse för undervisningens 

utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor som idag har ett stort utrymme. Samhällsföränd-

ringarna påverkar skolan och då uppsatsen ger en tillbakablick och förklaring till religions-

ämnets utveckling är syftet också att blicka framåt och fundera över hur ämnet kan se ut i 

framtiden. 

 

Problemformuleringar 
 
Utifrån syftet blir problemformuleringarna därmed följande: 
 

- Hur har religionsämnet förändrats i gymnasieskolan efter 1962? 
 
- Varför ser religionsämnet ut som det gör idag? 
 
- Varför är religionsundervisningen inriktad på etik, moral och livsfrågor? 

 
- Hur kan religionsämnet komma att se ut i framtiden? 
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3. Material 
 

I följande avsnitt presenteras delar av det material som har använts i uppsatsen. Det 

material som har varit mest väsentlig för att svara på frågeställningarna kommer kortfattat 

presenteras. Olika typer av material har använts för att ge en bred och allsidig bild av 

ämnet 

 

3.1. Litteraturgenomgång 
 

Då en mängd olika böcker har använts i förberedelsestadiet kommer endast några av de 

böcker som lyfts fram i litteraturstudien att belysas här, även om jag i analysavsnittet 

använder dem i olika stor utsträckning. En av de böcker som inledningsvis inspirerade mig 

till ämnesval och som sedan varit med i utformandet av uppsatsen är Sven-Åke Selanders 

Undervisa i religionskunskap (1993). Boken har gett mig många betydelsefulla tankar när 

det gäller religionskunskapens utveckling och livsfrågor hos unga. Även Keijo Erikssons 

På spaning efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleele-

ver i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande (1999) belyser livsfrågor hos 

ungdomar. Dessutom har boken bidragit med mycket bakgrundsfakta till hur ämnet har 

utvecklats under hela 1900-talet. I Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, 

livsfrågor och etik (2000), behandlar författarna Edgar Almén, Ragnar Furenhed, Sven G. 

Hartman och Björn Skogar olika delar som är viktiga i undervisningen av religion, 

livsfrågor och etik. De delar som har varit av särskilt intresse för uppsatsen är kapitlet om 

livstolkning av Hartman och Furenheds kapitel om undervisning och förståelse. Delarna 

belyser ungas tankar och funderingar kring livsfrågor, samt berör hur undervisningen bör 

utformas. Även Birgit Lendahls bok Lära om livet: handbok för lärare om etik och 

livsfrågor (1990) är en av de böcker som varit intressant för uppsatsen. Boken lyfter frågor 

kring etik och moral och hon skriver om hur barn och ungdomar ser på livsfrågor, etik och 

moral. Carl E. Olivestam lyfter i sin bok Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och 

praktik i religionsundervisningen (2006) tankar kring religionsundervisningen och han 

redogör bland annat för några tydliga tyngdpunktsförskjutningar som ägt rum i religions-

undervisningen. Dessutom är han en av få som berör ämnets eventuella framtid i den 

svenska gymnasieskolan. Peder Thaléns tankar kring ämnets framtid och förändring har jag 
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tagit del av genom Religionsmöten och religiös mångfald (2005), som är en samling 

religionsvetenskapliga essäer från högskolan i Gävle. 

 

3.2. Tidigare uppsatser 

Äldre uppsatser har till viss del bidragit med tips på utformning och upplägg. Främst har 

dessa dock fungerat som en bra vägledning för att hitta givande litteratur och därmed ligger 

de inte till grund för några centrala delar av arbetet. Dock kan man när man läser flera av 

arbetena se en liknande struktur, med tanke på att de också berör ämnets utveckling och 

utformning samt diskuterar styrdokumenten. Uppsatser av liknande slag har exempelvis 

skrivits vid Växjö universitet där Katharina Lennartsson har skrivit en uppsats om En 

likvärdig utbildning? (2005) Hon har genomfört en kvalitativ studie av hur världsreligio-

nerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet. Hon har i likhet med mig genomfört 

intervjuer med religionslärare. Även Anna Johansson har skrivit sin uppsats, Religionsun-

dervisning för livet - En förskjutning från lära i religion, till lära om och från religioner 

(2005) vid Växjö universitet. Till stor del grundar hon sin uppsats på Kan du höra vindhäs-

ten?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap? (2000) som jag också till viss del 

har använt. Syftet med hennes uppsats är att redogöra för den utveckling av religionsämnet 

som skett samt att redogöra för hur man kan arbeta med utgångspunkt i etik, moral och 

livsfrågor i gymnasieskolan. Hennes uppsats grundar sig på litteraturstudier. En tredje uppsats 

som jag har läst har Anna Koivisto skrivit vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen heter 

Religionsundervisningens utveckling genom tiden (2005). Hon har i sin undersökning beskrivit 

hur religionsundervisningen har ändrats och hon har också genomfört en enkätstudie för att ta 

reda på vad ungdomar vill med religionsundervisningen. 

 

 7



4. Metod 
I följande avsnitt motiveras och presenteras de metoder som använts i studien. Dessutom 

redogörs för tillvägagångssätt, urval och etiska förhållningssätt. 

 

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod 

Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika standardiserad som den kvantitativa. Den 

ger istället stor flexibilitet och dynamik samt utrymme för variationer. Det kvalitativa 

synsättet riktar intresset mot individen, och istället för att fråga hur en objektiv verklighet 

ser ut frågar man hur individen tolkar och formar verkligheten. Verkligheten blir då en 

individuell, social och kulturell konstruktion (Backman 1998). Den kvalitativa studien är, 

till skillnad från den kvantitativa, mer inriktad på ord än siffror. Det är verbala formule-

ringar, såväl skrivna som talade, som utgör innehållet och är det väsentliga. Utgångspunk-

ten är respondenternas uppfattningar och vad de anser viktigt (Bryman 2001). 

 

4.2 Insamling av information och val av metod 

Genom insamlandet av information fördjupade jag mina kunskaper samt fick teoretiska 

utgångspunkter att väga mot det empiriska materialet. Den information som användes var 

av olika slag. Både faktaböcker, metodböcker och praktisk litteratur ligger till grund för 

studien (se material samt referenslista). Libris databas och Google Scholar nyttjades även 

för att söka publikationer. Jag sökte på begrepp som: ”religionsundervisning” och ”religi-

onsämnet”. I första hand valde jag att använda litteraturstudier för att fördjupa egna 

kunskaper samt för att kunna belysa området från flera olika håll. För att få en bredare bild 

valde jag också att komplettera med en intervjustudie. 

 

4.3 Intervjustudier 

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur 

respondenternas synvinkel och utvecklar innebörden av deras erfarenheter och tankar. Den 

bygger på ett samspel där berörda parter utbyter synpunkter om ett ämne av gemensamt 

intresse. Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. Den semistruktu-

rerade intervjun genomförs enligt en intervjuguide som fokuserar på förutbestämda teman 
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och frågeställningar. Intervjuaren leder respondenten till dessa teman, men inte till 

bestämda uppfattningar om dem (Kvale 1997). 

 

Valet av en kvalitativ intervjustudie föll sig naturligt med avseende på arbetets syfte och 

problemformuleringar. Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom de 

ger en omfattande och djup beskrivning av respondens uppfattning inom ämnet. En 

semistrukturerad intervju utgår ofta från förutbestämda teman eller allmänna frågeställ-

ningar. I vilken ordning frågorna ställs och hur de ställs kan skifta från intervju till intervju. 

Intervjuaren har utrymme att ställa ytterliggare frågor som har anknytning till det respon-

denten svarat. Intresset ligger i respondentens uppfattningar och svar och därför kan 

intervjun röra sig i olika riktningar (Bryman 2001). De faktorer som gör att en intervju blir 

semistrukturerad ansågs betydelsefulla för att få ut så mycket av respondenternas tankar 

och åsikter som möjligt. Det som också var positivt är att dessa intervjuer är fria i den 

meningen att respondenten kan associera fritt och inte styrs i sitt tankesätt. Det framkom 

mycket information genom att det fanns möjlighet att följa upp respondenternas svar. (Se 

Bilaga 3. Intervjuguide) 

 

4.4 Urval 

Alla som deltog i intervjustudien kom jag i kontakt med genom olika skolors hemsidor. Jag 

valde att söka på gymnasieskolor i den aktuella staden och därefter skickade jag mail till 

ett flertal skolor och bad om att få komma i kontakt med religionslärare som kunde tänka 

sig att ställa upp på en intervju. De lärare som först hörde av sig till mig är de som deltagit 

i intervjustudien. De intervjuade var informerade om studiens syfte och var positiva till att 

delta. Dessa faktorer ansågs vara av betydelse för att få ärliga, engagerade och omfattande 

svar. 

 

4.5 Genomförande och bearbetning av material 

Intervjupersonerna informerades om underökningens syfte och i samråd med dem bestäm-

des tid och plats för intervjun. Innan intervjun genomfördes frågade jag intervjupersonerna 

om jag fick spela in dem på band. Jag förklarade varför det var väsentligt att banda 

intervjun och samtliga hade förståelse och gav tillåtelse. Genom att banda intervjuerna 
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kunde det säkerställas att ingen viktig information gick förlorad. De informerades också 

om sin anonymitet i undersökningen. 

 

Efter intervjuerna avlyssnades banden och transkriberades för att underlätta en noggrann 

analys av vad respondenterna sagt. Det bidrar också till att förbättra minnet och att inga 

egna värderingar påverkar (Bryman 2001). Efter att intervjuerna var nedskrivna kunde de 

tolkas och bearbetas för att lyfta fram och beskriva det som var av relevans för arbetet. 

Detta material ligger till grund för resultatet tillsammans med litteraturstudien. 

 

4.6 Etiskt förhållningssätt 

Vid vetenskapliga studier är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt. Detta medför bland 

annat att man inte beskriver annat än det som skett. Det handlar om att inte dra för snabba 

slutsatser av materialet, inte utesluta eller lägga till något som kan ha betydelse för 

resultatet. Betydelsefulla etiska frågor behandlar frivillighet, integritet, konfidentialitet och 

anonymitet för de personer som ingår i undersökningen. Enligt Bryman (2001) finns det 

några etiska principer som gäller för svensk forskning: 

 

 Informationskravet. Forskaren måste informera berörda personer om studiens syfte. 

De ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta 

om de så önskar. 

 Samtyckeskravet. Deltagarna i undersökningen bestämmer själva över sin medver-

kan. 

 Konfidentialitetskravet. Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska 

behandlas med konfidentialitet. 

 Nyttjandekravet. De uppgifter som behandlar enskilda personer får endast användas 

för forskningsändamål. 

 

4.7 Metoddiskussion 

Genom att lägga metoddiskussionen under denna del av arbetet istället för i diskussionen 

har man som läsare metodavsnittet färskt i minnet och kan därför lätt se fördelarna och 

nackdelarna med genomförandet. Genom att arbetet innefattar olika metoder, såsom 

intervju- och litteraturstudier stärks reliabiliteten och validiteten i arbetet. 
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När det gäller intervjuerna är det väsentligt att belysa att det finns en problematik i att 

religionslärarna kan svara utifrån vad som förväntas vara socialt accepterat. Det vill säga, 

de svarar det de tror att jag vill ha som svar (Bryman 2001). Det kan också vara så att de 

svarar på ett för dem önskvärt sätt, men i praktiken gör de något annat. Om det är så blir 

inte resultatet och studien reliabel och inte heller valid. Det går då inte att lita på resultatet 

och på att det resultat som framkommer är det som önskas mäta. Detta skulle man exem-

pelvis kunna säkerställa genom att observera lärarna under en längre period. På grund av 

studiens omfattning har detta inte varit möjligt att genomföra och det har inte heller varit 

syftet att studera hur de arbetar. Om detta hade varit syftet är det dock inte säkert att detta 

skulle ha gett en mer sanningsenlig bild då lärarna kan ändra sin undervisning samt sitt sätt 

att agera i lärarrollen då de observeras. 

 

Något som också bör belysas är min avsaknad av rutin i intervjusituationer. Detta kan ha 

påverkat respondenterna. Även intervjupersonernas vana i liknande situationer kan ha 

påverkat deras möjlighet att få fram sina åsikter. Genom att varje intervju spelades in 

kunde korrekta citat citeras och det har getts möjlighet att ta del av den exakta informatio-

nen vid upprepade tillfällen. 
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5. Centrala begrepp i uppsatsen 
 

I följande avsnitt förklaras och definieras vissa begrepp som kan ses som centrala för 

uppsatsen. Detta för att förenkla för läsaren så att innehållet i resultatet blir tydligare. 

Detta bör göras för att missförstånd ska kunna undvikas. Begreppen kan ses som generel-

la, men bör läsas med utgångspunkt i arbetets syfte. 

 

5.1 Etik och moral 

Det finns inga enkla svar på vad etik och moral är. Ofta behandlas de båda begreppen som 

synonymer, ibland får de olika innebörd. Undervisningen i etik i skolans värld är dock 

något som varit kopplad till kristendomsundervisning och senare religionsundervisning 

och därmed kan det vara av betydelse att få en bakgrund till orden. Ordens ursprung har 

samma betydelse. Etik kommer av grekiskans ethos och Moral kommer från latinets 

moralis. Båda dessa orden har betydelsen sed, sedlighet och därmed skulle man kunna 

säga att de har samma betydelse (Lendahls 1990). I Norstedts Svenska Ordbok (1990) står 

det att etik är lära om (god) moral, sedelära. Om moral kan man läsa att det är ”uppfatt-

ning om rätt och orätt som styr värderingar och handlingar”. I det vardagliga livet handlar 

moral oftast om våra handlingar och etik är reflektion över handlingar (Lendahls 1990). 

Man skulle alltså kunna säga att moralen är tillämpningen av etiken, då etiken är moralens 

teori. Därmed har alltså de båda begreppen ett nära samband och kommer så också 

användas i uppsatsen. 

 

5.2 Livsfråga 
 

Livsfrågor är något som har fått ett allt större utrymme i de senaste läroplanerna och då det 

inte är ett allmänt känt begrepp bör det förklaras. Det finns olika definitioner för begreppet, 

men jag har här valt att lyfta några av dem som stämmer bra överens med det syfte som är 

för uppsatsen. Hartman definierar en livsfråga på följande vis i boken Livstolkning och 

värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000): 

 
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors tillvaro i stort. En livsfråga 
är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av 
den egna personen i relation till världen och till livet i stort. 
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Även Eriksson (1999) för en diskussion kring begreppet livsfrågor och ställer sig bakom 

Hartmans tidigare definition och menar att livsfrågor handlar om de grundläggande 

villkoren för mänskligt liv och den tillvaro vi befinner oss i. Därmed menar Eriksson att en 

livsfråga är ett uttryck för våra behov att bearbeta och formulera upplevelser i vår omgiv-

ning och då med fokus på sådan som berör oss själva. Dahlin (2004) menar att livsfrågor är 

frågor vi ställer oss själva och som saknar rationella svar. Därmed är en livsfråga en fråga 

som man inte riktigt vet svaret på. Man får därför välja att tro eller inte tro på frågan. Vad 

vi väljer att tro om en livsfråga blir därmed ytterst personligt. 

 
5.3 Livsåskådning 
 
Ett annat begrepp som man kan läsa om i kursplanen för religionskunskap är begreppet 

livsåskådning. Detta kan därmed vara relevant att förklara närmare. Eriksson (1999) 

resonerar kring detta begrepp med utgångspunkt i Jeffners (1973) tankar. Det framkommer 

då att livsåskådningsbegreppet som tar fram personens livsåskådning består av en grund-

hållning till livet, ett centralt värderingssystem och ett kunskapsinnehåll. Jeffner (1973:18) 

skriver följande: 

 

Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem och personens 
grundhållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld vil-
ket påverkar hans centrala värderingssystem eller grundhållning på ett sätt som personen är 
beredd att acceptera. 

 

I Barns tankar om livet (1986) utvecklar Hartman detta och menar att den personliga 

livsåskådningen fungerar som en ram och innanför denna blir det naturligt för oss att 

bearbeta olika livsfrågor. Hartman menar att vår personliga livsåskådning innefattar tre 

viktiga delar. Den första delen är vår kunskapsdel som innehåller vår personliga övertygel-

se och omvärldsorientering, det vill säga det man tror på och det man tror sig veta. Här kan 

man exempelvis få med sin människosyn, gudsuppfattning och samhällssyn mm. Detta är 

ju något som kan skilja sig mycket åt mellan olika människor och som därmed påverkar 

vår livsåskådning. Den andra delen som ingår menar Hartman är en personlig livsåskåd-

ning av värderingar. Värderingar handlar ofta om motsatser som gott-ont, fint-fult eller 

rätt-fel. Vilka värderingar vi har om dessa begrepp grundar sig ofta på vad man tycker om 

tillvaron. Den tredje aspekten som Hartman menar ingår i en personlig livsåskådning är hur 

livsåskådningen omsätts i praktiken. Det vill säga hur vi handlar och lever. Vår personliga 
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livsåskådning kan ändras under livets gång av olika anledningar och händelser. Exempelvis 

kan vi när vi får barn, förlorar någon, blir skadade osv. ändra vår syn på livet och vår 

tillvaro (Eriksson 1999). 
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6. Resultat av litteratur- och intervju-

studie 
I följande avsnitt kommer resultatet presenteras som två separata delar där den första 
delen behandlar de resultatet som framkommit i uppsatsens litteraturstudie och den andra 
delen behandlar det empiriska materialet som framkommit vid intervjustudien. Dessa delar 
kommer sedan analyseras och diskuteras tillsammans i kommande avsnitt. 
 

6.1 Teoretiska utgångspunkter 

 

Religionsundervisningen före 1962 

 

För att få en förståelse för hur religionsämnet har utvecklats och förändrats behövs en 

tillbakablick. Denna första del i litteraturstudien kan därför ses som en bakgrund för att 

sätta in läsaren i arbetet. Detta för att sedan kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar. 

 

Religionsämnet, eller kristendomsämnet som det från början var, har under folkskolans 

mer än 150 år gamla historia varit ett betydande ämne. De omvandlingar och förändringar 

som ämnet har genomgått under denna period har omdebatterats. År 1842 övergick 

ansvaret för religionsundervisningen till att bli statens och därmed kyrkans. Tidigare 

ansvarade föräldrar och husbönder för att deras barn och tjänstefolk kände till den kristna 

trons grunder och katekesen (Eriksson 1999:22). I samband med detta var kyrkan tvungen 

att erbjuda undervisning, men det var fortfarande frivilligt att gå i skolan. Fokus i skolan 

låg då på kristendomsundervisning och den lade fokus på katekesen och den bibliska 

historien. Främst handlade det om att eleverna lärde sig att rabbla texter utantill. Att lära 

eleverna katekesen fick stort utrymme i undervisningen och upp till tio timmar i veckan 

lades på aktiviteter som denna (Thulin 1989:18). Denna typ av inlärning kom så småning-

om att ändras delvis, då den allmänna skolplikten trädde ikraft 1882. Dock hade kyrkan 

fortfarande det yttersta ansvaret för kristendomsundervisningen. 

 

De första 75 åren präglades skolan starkt av kristendomen och den främsta uppgiften för 

skolan ansågs vara att förbereda eleverna för den kommande konfirmationen. Den obligato-

riska kristendomsundervisningen började dock i slutet av 1800-talet att kritiseras. Detta 
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berodde främst på ett nytt samhällsklimat med frikyrkliga inslag som Svenska missionsförbun-

det och baptisterna. Dessutom fanns det politiska partier, som exempelvis den framväxande 

socialdemokratin, som var väldigt kritiska till den konfessionella undervisningen som rådde i 

landet och därmed ville få bort utantilläsningen av katekesen och få undervisningen bredare. 

En stor debatt om katekesundervisningen rådde (Algotsson 1975:29). En stor förändring 

skedde dock 1919, då Luthers lilla katekes avskaffades som huvudsakligt läromedel 

(Eriksson 1999). Den tidigare kristendomsundervisningen byttes nu mot en undervisning 

med Bibeln och dess etik i fokus. Detta är en viktig del i det svenska religionsämnets 

utveckling menar Thulin (1989). 

 

År 1927 års skolreform innebar att det så kallade differentierade gymnasiet bildades. Då 

blev vissa ämnen obligatoriska på latin- och reallinjen samtidigt som andra ämnen kunde 

väljas bort. Denna valmöjlighet togs dock bort 1953 då den allmänna linjen tillkom 

(Richardsson 2004). Detta tyder på förändrade krav på kunskaper och nu skulle befolk-

ningen i det stora hela undervisas i samhällsfrågor. 

 

År 1951 beslutade riksdagen att införa religionsfrihet i Sverige, vilket gjorde att den 

svenska religionsundervisningen kunde utvecklas och förändras. Nu kom andra religioner 

än den lutherskt kristna att accepteras. Lagen som ju bara tillkom några åt efter andra 

världskrigets slut var nog ett naturligt steg i utvecklingen eftersom allt fler människor med 

annan religiös bakgrund sökte sig till Sverige. Därmed kan lagen ses som ett resultat av de 

samhällsförändringar och den sekularisering som rådde i landet (Algotsson 1975). Detta 

ledde också till att man 1962 kunde införa objektivitetskrav i undervisningen som skulle 

resultera i en allsidig, saklig och ickekonfessionell religionsundervisning (Eriksson 1999). 

I skolans undervisning skulle man nu se på olika livsåskådningar och religioner opartiskt 

och sakligt och därmed skapa en djupare förståelse för dem (Thulin 1989). Skolan skulle 

vara neutral i religiösa frågor och år 1965 ändrades även namnet på ämnet från kristen-

domskunskap till religionskunskap, vilket kan ses som en markering av ämnets innehåll 

(Selander 1993). 

 

Precis som nu har religionsämnets utrymme i gymnasieskolan diskuterats och 1964 års 

gymnasiereform föregicks av en sådan debatt. Många ansåg inte att ämnet skulle ha kvar 

sin särställning eftersom det fanns andra ämnen, såsom filosofi eller svenska, som också 
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kunde ta upp livsåskådningsfrågor i undervisningen. Detta ledde till att religionsämnet 

minskade från fem timmar per vecka på det allmänna gymnasiet till två och en halv timme 

i veckan på samhällsvetenskapliga och humanistiska och till och mer till en och en halv 

timmer i veckan på naturvetenskaplig lärokurs. Ämnet togs helt bort på ekonomiska och 

tekniska lärokurserna. Ämnet ansågs där inte vara nödvändigt för elevernas framtida 

yrkesutövning. Denna förändring, som kan ses som drastisk, motiverades med att kyrkohisto-

rien som tidigare utgjorde två timmar av undervisningstiden nu skulle ingå i historieämnet. 

Den övriga halvtimmen som togs bort därför att elevernas arbetsbörda på gymnasiet skulle 

minska med tio procent. Att ämnet i övrigt minskades ner motiverades med hur viktigt 

ämnet ansågs vara på de olika lärokurserna (Algotsson 1975). 

 

Läroplaner för gymnasieskolan 1965, 1970 och 1994 

 

Innehållet i religionsämnet har förändrats i takt med att nya läroplaner tillkommit. Föränd-

ringarna kan ses som ett uttryck för de värderingar som rådde i samhället under den tiden. 

Ett exempel på detta beskriver Selander (1993) då han hänvisar till ett av de moment som 

fanns med i läroplanen för gymnasieskolan 1965. Momentet formulerades: ”Analys av den 

moderna människans situation”. Detta visade på att ämnet religionskunskap på gymnasiet 

nu skulle behandla människors aktuella förhållande till livsåskådnings- och existensfrågor 

och blev därmed starten för ämnets förskjutning mot livsåskådningsfrågor i undervisning-

en. Övriga moment som Selander (1993) beskriver skulle lyftas i undervisningen var: 

 

- Etiska och moraliska frågor 

- Kristendomen 

- Livsåskådningsdebatten 

- Andra attityder till tillvaron än de religiösa 

- Icke-kristna religioner. 

 

De moment som lyfts fram i läroplanen för gymnasieskolan 1965 innehåller därmed förutom 

kristendomsundervisning också moment som berör andra religioner och livsåskådningar. 

Denna förändring är alltså ett resultat av den nya objektiva undervisningen som infördes i 

samband med den nya ickekonfessionella religionsundervisningens införande 1962. 
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I Lgy 70, läroplan för gymnasieskolan (Skolöverstyrelsen) kan man hitta kursplanen för 

religionskunskap. I målen för religionskunskap står följande: 

 
Eleven skall genom undervisning i religionskunskap 
skaffa sig kunskap om olika livsåskådningars innehåll, 
orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid, 
öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner 
samt med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga 
till självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor. 
 

(Skolöverstyrelsen 1970) 
 

Huvudmomenten för ämnet är precis samma som de som lyfts fram i läroplanen för 

gymnasieskolan 1965, förutom att ett moment har tillkommit. Utöver de fem tidigare 

momenten står nu också ”Analys av den moderna människans situation” med som ett 

moment. I kursplanen för religionskunskap kan man se en ännu tydligare förskjutning mot 

livsåskådningsfrågor och ett självständigt förhållningssätt och i målen framkommer också en 

tydligare dragning åt andra religioner. Exempelvis nämns kristendomen tillsammans med andra 

icke-kristna religioner. 

 

1968 fördes gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan samman till gymnasieskolan och därmed 

kom Lgy70 att gälla en större del av befolkningen, än som tidigare omfattats av läroplaner 

(Rickardsson 2004). De gemensamma målen för gymnasieskolan presenterades med Lgy70. 

Religionsämnet var dock inte obligatoriskt för alla. Ämnet var obligatoriskt på treårig 

ekonomisk linje, tvåårig ekonomisk linje, humanistisk linje, naturvetenskaplig linje, 

samhällsvetenskaplig linje, social linje, fyraårig teknisk linje och tvåårig teknisk linje. På 

övriga tvååriga linjer, med undantag av drift- och underhållsteknisk linje, var religionskun-

skap ett tillvalsämne (Skolöverstyrelsen). 

 

När Sverige har blivit mer och mer sekulariserat och mångkulturellt har också kraven från både 

elever och samhället i stort gjort att ämnet har förändrats. Till detta kommer att vi idag har fler 

kontakter med världen runt omkring oss och det ställer också krav på en bättre och bredare 

religionsundervisning i gymnasieskolan. Förändringarna från Lgy70 fram till 1994 års läroplan 

var endast små och inga radikala reformer genomfördes. Lpf94 blev mer omfattande och den 

sågs som nödvändig för att anpassa gymnasieskolan till det moderna samhället och dess krav 

(Rickardsson 2004). 
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I samband med införandet av den nya läroplanen 1994 blev religionsämnet också ett kärnämne 

i den svenska gymnasieskolan (Olivestam 2006). Flera kärnämnen utgör grunden för vad alla 

gymnasieelever ska läsa. Eftersom religionskunskap blev ett kärnämne måste det ses som så 

pass viktigt att det tillsamman med övriga kärnämnen ska utgöra grunden för vad eleverna ska 

få med sig för kunskap när de tar studenten. Eftersom ämnet har fått denna betydelse och 

eftersom det är religionsämnets kursplaner som jag ska arbeta med när jag står som färdig 

lärare känns det extra relevant att beröra den nuvarande läroplanen och kursplanerna för 

religionskunskap lite extra. Därmed har de i uppsatsen fått ett större utrymme än tidigare 

nämnda styrdokument efter 1962. 

 

Gällande läroplan för de frivilliga skolformerna 

 

Läroplanen behandlar den värdegrund och de huvuduppgifter skolan ska arbeta med. Där 

framkommer att skolväsendet ska bygga på demokrati och att den viktigaste uppgiften för 

skolan är att förmedla och förankra grundläggande värden som samhället bygger på. 

Läroplanens grundläggande värderingar sammanfattas enligt följande: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 
jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden 
som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 
kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rätts-
känsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

(Lpf 94:3) 
 

Det framgår tydligt att ett stort fokus skall läggas på värdegrundsfrågor som fokuserar på 

allas lika värde, jämställdhet och tolerans. Dessutom poängteras vikten av att alla elever 

ska utvecklas oavsett personlighet och bakgrund. Något som också lyfts fram i läroplanen 

är skolans ansvar att främja förståelse för andra människor samt ge eleverna förutsättningar 

för att utvecklas till ansvarstagande människor som aktivt deltar i både arbetsliv och 

samhällsliv. Skolans uppdrag är stort och betydelsefullt. En av de punkter som starkt lyfts 

fram och som är direkt kopplad till religionsämnet är det etiska perspektivet i undervis-

ningen. I kursplanen kan man läsa följande: 

 
De etiska perspektiven är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför 
skall undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främ-
ja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden. 

 
(Lpf 94:5) 
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Undervisningen skulle nu utformas mer i samspel mellan elever, lärare och innehåll och i 

grunden är det läroplanens människosyn i skolans värdegrund som ska styra detta samspel. 

Värdegrunden ska prägla skolans alla ämnen. Förutom att människosynen definierades 

tydliggjordes också den kunskapssyn som ska tillämpas i undervisningen när det gäller upplägg 

osv. För religionsämnets del innebar detta främst att ämnet inte endast fick bli ett faktaämne. 

Istället ska ämnet, precis som övriga ämnen, lägga fokus på fakta, förståelse, förtrogenhet och 

färdighet. Olivestam (2006:33) sammanfattar kunskapen grund enligt följande: ”Fakta och 

förståelse som fördjupas i färdighet och utförande, vilket i sin tur ska resultera i förtrogenhet 

och helhetssyn.” 

 

Gällande kursplaner för religionskunskap 

 

Religionsämnet i den svenska gymnasieskolan är idag uppdelad i två kurser. De båda 

kurserna skiljer sig något åt i innehåll. Religionskunskap A lägger fokus på etiska och 

moraliska frågor och människors olika livstolkningar (Skolverket 2009). Kursen ska visa 

på att religion är en del av samhället och ge förståelse för vad egna ställningstaganden kan 

betyda för den personliga utvecklingen. Religionskunskap A är en kärnämneskurs för alla. 

(Se bilaga 1 för kursplan) 

Religionskunskap B bygger på A-kursen och fördjupar det innehåll som behandlas där. 

Eleven får här en möjlighet att efter egna behov och önskemål vidareutveckla sina 

kunskaper inom olika tros- och livsåskådningsfrågor. För kultur- och samhällsvetenskapli-

ga inriktningar av samhällsvetenskapsprogrammet är Religionskunskap B en gemensam 

kurs (Skolverket 2009). (Se bilaga 2 för kursplan) 

 

Det nuvarande syftet med religionskunskap i gymnasieskolan 

Religionsämnets syfte är att skapa möjligheter för den enskilda eleven att kunna reflektera 

och fundera över frågor på ett etiskt och existentiellt plan. Detta ska kunna göras ur många 

olika perspektiv för att eleverna ska få en ökad förståelse för andra människor kan se på 

världen på olika sätt. På liknande sätt beskriver skolverket (2009) ämnets syfte. Dessutom 

är också syftet att ge eleverna kunskaper om olika religioner och livsåskådningars traditio-

ner och innehåll och att genom denna förståelse skapa en medvetenhet om att man behöver 
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olika sätt att analysera för att kunna ta ställning i olika frågor. På detta sätt kan utbildning-

en ge så pass fördjupade kunskaper att eleverna får en ökad förståelse för människor och 

dess olika religiösa bakgrund. I dagens samhälle finns det ett stort behov av en medveten 

etik som grundar sig på en värdegrund som samhället accepterar. Därmed kan religions-

ämnet bidra till att ge eleverna kunskaper om de olika uppfattningar som råder i olika 

etiska frågor. 

I dagens skola som är en målstyrd skola kommer jag som blivande lärare i religionskun-

skap ha vissa mål att sträva mot. För att tydliggöra hur skolan ser ut idag och hur målen ser 

ut har jag därför valt att ta med dem för att skapa en förståelse för vad man som lärare har 

att arbeta mot och dessutom tydliggöra vad som fastställts som strävansmål. 

Mål att sträva mot 

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 

utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika 
traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 

fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som rör 
tro, etik och livsåskådning, 

utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, tradi-
tioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 

utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars hu-
vudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 
tänka, skapa och handla, 

fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religi-
oners och livsåskådningars tolkningar av livet. 

(Skolverket 2009) 

 
Den nuvarande läroplanen inriktar sig på att ge eleverna en så pass stabil grund att stå på så att 

de kan klara sig ute i samhället. De ska fostras till goda medborgare och behöver lära sig att 

förstå världen och medmänniskorna som omger dem. Ett större utrymme ges åt frågor som 

berör livsfrågor, mer ingående än tidigare läroplaner. 
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Religionsundervisningen från 1962 

 

Religionskunskap är nog det ämne som i jämförelse med andra ännen, har förändrats mest. 

Det gäller bland annat dess betydelse för skolans värdegrund, dess status, innehåll och 

utrymme i schemat. Det är många som har tyckt till om hur ämnet bör utformas och om det 

ens bör finnas till. Ämnet har bedömts utifrån kyrkans behov, men också utifrån samhällets 

och näringslivets krav. Samtidigt har ämnet prövats utifrån elevernas behov av kompetens 

för att klara sig i samhället och yrkeslivet, men också utifrån elevernas och deras föräldrars 

rätt till information, integritet och självständighet för att den individuella eleven ska kunna 

leva det livet han/hon vill leva (Olivestam 2006). 

 

Utvecklingen av religionsämnet beskriver Selander (1993) utifrån begreppen människosyn, 

samhälle, innehåll och metod. Om man betraktar människan som föremål för någon annans 

verksamhet har man en objektivitisk syn, men om människan istället ses som någon som är 

aktiv, skapande och med en egen kapacitet att råda över sina egna angelägenheter, är synen 

istället subjektivistisk. Utvecklingen av religionsundervisningen i Sverige har under 1900-

talet, och främst sedan 1962 förflyttats från objekt till subjekt. Samhället har också 

förändrats på så sätt att antalet strikta regler för hur människor ska leva har minskat och 

istället ersatts med få restriktioner och förbud. Det är upp till varje människa att bestämma 

hur han eller hon vill leva sitt egna liv. När det gäller innehållet i undervisningen har man 

till stor del gått från att någon annan bestämmer innehållet, exempelvis läroboken, 

vetenskapen eller läraren, till att istället mer och mer lyfta upp det som är relevant och som 

eleverna efterfrågar och klarar av. Tidigare var undervisningen lärarledd och bestod till 

största del av föreläsningar. Nu är undervisningen allt mer anpassad så att de metoder som 

lämpar sig för situationen används. Undervisningen bör idag vara mer växlande och styrd 

av eleverna. Selander (1993) menar att synen på de fyra begreppen kan göra det svårt att få 

en god undervisningssituation. Selander menar också att religionsundervisningen från 1962 

har genomgått en stor förändring. Det har skett en övergång från ett slutet till ett öppet 

synsätt, vilket innebär att undervisningen innan 1962 var styrt och eleven var passiv i 

sammanhanget. Idag sätts eleven mer i centrum av undervisningen. Någonting mer som 

Selander (1993) betonar när det gäller religionsundervisningen efter 1962 är fenomenolo-

gin. Fenomenologi innebär de skilda religionerna i ett jämförande perspektiv. Genom 

fenomenologi ges eleverna möjlighet att se likheter och skillnader mellan de olika religio-
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nerna. Detta skapar förståelse för varför olika människor har olika religiösa uttryck och 

bidrar därmed till att frågor kring gemenskap, konflikter och människovärde kan få ett 

större utrymme i undervisningen (Selander 1993). 

 

Efter 1962 har det alltså skett en tyngdpunktsförskjutning i religionsundervisningen och för 

att förstå några tydliga skillnader har jag därför valt att ta med en tabell som Olivestam 

(2006:33) har gjort för att tydliggöra den förändring som skett främst efter införandet av 

lpf94: 

 

Tidigare dominerande 

undervisningsinriktning 

 

Kompletterande/förstärkande 

undervisningsinriktning 

 

Läromedelsstyrning i praktiken 

 

Livskompetensorientering 

 

Tolkningstraditionens version av 

dokument och urkunder 

 

Elevens tolkning av dokument 

och urkunder 

 

Ursprungsländerna i centrum 

 

Europa/Sverige-perspektiv 

 

Fokus på dogmer och läroupp-

fattningar 

 

Fokus på beteenden, myter och 

riter 

 

Fokus på det som särskiljer varje 

religion/riktning 

 

Fokus på det gemensamma inom 

religioner/riktningar 

 

Fokus på fakta och religioner, 

monokultur 

 

Fokus på elevens livsfrågor, 

etiska dilemman, mångkultur 

 

Livsfrågor studeras utan klar 

anknytning till religioner och 

övriga livsåskådningar 

 

Religioner och övriga livsfrågor 

och livsåskådningar studeras 

som svar på människors frågor 

om livet och tillvaron 
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Socialetiska frågor, t.ex. fred, 

internationell rättvisa 

Individualetiska frågor, t.ex. 

livsmening, livskvalitet, 

könsroller, medmänsklighet, 

framtidstro 

 

Lära i, lära om eller lära från religion? 

 

Hur man ska undervisa när det gäller religionskunskap har nog alltid varit omdebatterat 

och eftersom det skett en förändring kan det vara lämpligt att lyfta hur det har ändrats. Det 

handlar om lära i, lära om och lära från religionen. Algotsson (1975) lyfter i sin bok att en 

professor Kjellberg 1911 lade fram en motion om en neutral religionsundervisning med 

fokus på det religionshistoriska. Undervisningen skulle då bli mindre undervisande i 

religioner och istället mer undervisande om religioner. Kjellberg menade att det gick att 

undervisa om religioner utan att ta ställning till dem. Det kan tyckas ganska intressant att 

debatten om hur religionsundervisningen skulle se ut pågick även för hundra år sedan. 

Dessa olika sätt att undervisa i religion är något som Härenstam (2000) reflekterar över i 

sin bok om religionsdidaktik. Sedan 1962 har vi i vår svenska skola haft en objektiv, icke-

konfessionell religionsundervisning där det i första hand handlar om att lära om andra icke-

kristna religioner. 

 

Att lära i en religion innebär att man fostras och lär sig inom religionen genom att lära sig 

de seder och bruk som religionen har. Inom Svenska kyrkan är konfirmationsundervisning-

en ett exempel på detta eller den religionsundervisning som den traditionella kristendoms-

undervisningen innebar. Personen som lär sig i religionen tillhör oftast religionen. Om man 

istället pratar om att lära om religioner innebär det att man studerar faktakunskaper om 

religionen, exempelvis läser om buddhism eller islam. Att lära från religionen innebär 

istället att elevens egna tankar och åsikter utmanas och utökas i mötet av olika religioner 

och livsåskådningar (Furenhed 2000). Eleven kan utan att själv tillhöra religionen då lära 

sig etiska förmaningar och då lära sig något från eller av denna tradition påpekar Hären-

stam (2000). 

 

Härenstam utvecklar sitt resonemang om gymnasieskolans mål med religionsundervisning-

en och funderar över hur många av gymnasieungdomarna som tros läsa religionsvetenskap 
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efter gymnasiet. Han kommer fram till att den delen troligtvis är väldigt liten och menar att 

religionskunskap, som ju är ett kärnämne, därför inte bör ses som universitetsförberedande. 

Han hänvisar också till Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 1994:9 där det står 

att eleven efter genomgången kurs skall: 

 

… kunna arbeta allt mera medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar för 
att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekvenserna av denna för 
andra människor, samhälls- och yrkesliv. 

(Härenstam 2000:146) 
 

Om detta är det viktiga med gymnasieskolans religionsundervisning bör kanske religions-

undervisningen främst ses som ”ett ämne som bör förmedla den stora fond av livsvisdom 

som finns i världens religioner och ideologier, oavsett om det handlar om kristen tradition, 

västerländsk humanism eller om de icke-kristna världsreligionerna” (Härenstam 2000:146). 

Kanske kan man också lära av religionerna och på så sätt bidra till elevernas personliga 

utveckling. 

 

Man kan alltså säga att lära om religioner handlar om att studera faktakunskaper, exempel-

vis att eleverna lär sig sakramenten inom den katolska kyrkan. Den kunskapen liknar den 

eleverna får i en religion, fast på ett mer objektivt sätt, utan samma känsla. Att eleven lär 

sig från religion innebär att de egna tankarna kompletteras och utmanas i mötet med de nya 

åsikterna. Genom detta kan eleverna utveckla sina egna tankar och reflektera över etiska 

och moraliska begrepp. Genom att studera religion kan man då lära sig mer om sig själv 

och därmed kan religionsundervisning som fokuserar på att lära från religioner leda till att 

eleverna utvecklas personligt. Dock kan man inte separera de olika sätten eftersom man 

måste veta någonting om religioner för att lära någonting från dem. Innan 1962 handlade 

religionsundervisningen på gymnasiet mest om kristendomen och övriga religioner 

nämndes kortfattat. Det man skulle lära både om och från var den kristna traditionen och 

övriga världsreligioner skulle man endast lära om, i begränsad omfattning. Efter 1962 har 

det dock skett en förändring successivt och det ges i nuvarande kursplaner ett större 

utrymme att lära av icke-kristna religioner (Härenstam 2000). 

 

Religionskunskap med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor 
 

Då religionsämnet har blivit ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan så har också 

ämnet fått en viktigare roll. Religionsämnet har på det stora hela utvecklats från att vara ett 
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ämne som undervisade i kristendomskunskap till ett ämne där man nu undervisar om 

religioner och eleverna i den svenska gymnasieskolan lär sig från olika religioner och andra 

livsåskådningar och använder sedan dessa kunskaper för att kunna reflektera i olika etiska 

diskussioner. Undervisningen i religionskunskap på gymnasiet bidrar till att eleverna får 

reflektera över och diskutera kring livsfrågor, medmänskliga relationer och moraliska 

dilemman. Undervisningens syfte är att ge kunskap om och möjlighet att diskutera olika 

existentiella frågor och därmed är religionsundervisningens uppgift idag att skapa förståel-

se för andra människor och tillsammans med andra ämnen ska religionsämnet i enlighet 

med läroplanen för de frivilliga skolformerna, lpf94, fostra eleverna till ansvarstagande och 

toleranta medborgare som har förstående för andra människors trostankar och åsikter. Detta 

kan göras inom religionsundervisningen genom att man tar sin utgångspunkt i undervis-

ningen i etik, moral och livsfrågor. 

 

Eriksson (1999) påpekar att livsfrågor gör att man som person måste bearbeta sina 

personliga erfarenheter kring frågorna. Därmed blir reflektion väldigt centralt när man talar 

om livsfrågor. Förmågan till reflektion varierar dock mycket mellan olika personer och 

speciellt mellan ungdomar som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Men trots detta är 

livsfrågor något som är gemensamt för alla människor och som därmed bör diskuteras och 

lyftas. Olika författare, däribland Eriksson beskriver hur elever ofta är väldigt intresserade 

av livsfrågor. De frågor som eleverna i Erikssons undersökning tyckte var intressanta 

handlade främst om framtiden, miljön, deras förhållande till andra människor, till Gud och 

samhället i övrigt. Eleverna i undersökningen gick i årskurs nio och är därmed nästan 

jämngamla med de eleverna som gymnasielärare stöter på i sin undervisning. 

 

Även Hartman beskriver i Livstolkning och värdegrund att barn ofta skriver om frågor om 

liv och död, olika relationer, framtiden, krig, ensamhet och framtiden. Även om uppsatsen 

berör något äldre elever än de Hartman nämner är det intressant att se att dessa tankar finns 

hos oss alla oavsett ålder. Livsfrågor är alltså väldigt brett och berör oss i mycket av det vi 

stöter på livet, oavsett vår ålder. Intresset för livsfrågor har gjort att ämnet nu behandlas 

inom religionsämnet i större utsträckning än det gjorde innan 1962. Den stora förändringen 

skedde på 1960- och 1970-talet. En anledning till detta var de flera undersökningar som 

gjordes då. Exempelvis genomfördes undersökningarna ”Tonåringen och livsfrågorna” och 

”Gymnasieeleven och livsfrågorna” (Selander 1993). Människor har i alla tider haft 

 26



livsfrågor som behövt besvaras, men med undersökningarna blev det tydligt att eleverna 

inte fick svar på sina frågor i de traditionella livsåskådningarna och att detta behövde lyftas 

i skolans undervisning. Därmed är det extra viktigt att etik, moral och livsfrågor faktiskt får 

det utrymme som behövs för att eleverna ska kunna söka svar på vissa av sina frågor. 

 

För att få eleverna att intressera sig för ämnet är det därför lämpligt att man i religionsun-

dervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas livsfrågor. I Livstolkning och värdegrund 

beskriver Furenhed (2000) att religionsundervisningen bör skapa förståelse ”inifrån” för att 

därmed kunna ge en rätt bild av religionens existentiella betydelse för människan. Han 

utvecklar detta resonemang och förklarar att det innebär en slags förståelse av den troende 

människans andliga upplevelse eller religiösa erfarenhet. Det handlar om att eleven får en 

empatisk förståelse som egentligen är oerhört svår att känna om man inte själv har haft 

liknande upplevelser. Det viktiga med gymnasieskolans religionsundervisning är att den 

inte endast blir ett ämne där eleverna ska lära sig faktakunskaper om olika religioner. 

Religionskunskapen bör istället beröra elevernas känslor. Deras livsfrågor går inte besvara 

genom fakta. Visserligen kan det vara betydande att ha en faktagrund att väga in i funder-

ingarna, men undervisningen bör främst ha sin utgångspunkt i elevernas egna tankar. 

 

För att eleverna ska få uttrycka sina egna tankar och reflektioner är det viktigt med dialog. 

Detta påpekar även Härenstam (2000:139). Han menar att ”kunskapen utvecklas dialogiskt 

med språket som medium”. Det innebär en pågående nytolkning av världen och då också 

en förnyad självförståelse hos eleven. Därför är det viktigt att man i religionsundervisning-

en tillåter eleverna att diskutera mycket för att på så sätt utveckla deras tänkande och öka 

förståelsen för andra människor. Detta är ju också något som starkt betonas i den nuvaran-

de läroplanen för de frivilliga skolformerna. För att lyckas med detta krävs det en hel del 

av mig som pedagog. För att kunna utgå från elevernas diskussioner och tankar krävs det 

enligt Furenhed (2000:141) att religionsundervisningen präglas av respekt för elevernas 

- meningssökande, kunskapstörst och behov av utveckling, 

- livserfarenhet och insikt, 

- behov av att kommunicera och rätt att vara tysta. 

 

Om religionsundervisningen präglas av respekt för ovanstående har man som lärare goda 

möjligheter att ge eleverna så pass mycket att de själva vågar tänka och förstå på sitt eget 
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sätt, men de får också lust att vara lyhörda mot varandra och då också lyssna på varandras 

tankar. Pedagogens roll i religionsundervisningen är inte att komma med färdiga svar på 

eleverna tankar om olika livsfrågor. Istället bör man som pedagog uppmuntra eleverna till 

att diskutera och reflektera med varandra och sig själva. Detta är av stor betydelse eftersom 

det inte finns några givna svar på livsfrågor och därmed måste eleverna själva få finna vad 

dem anser vara det rätta svaret. 

 

Eftersom frågor om etik, moral och livsfrågor nämns i kursplanerna för religionskunskap 

är det någonting som man som religionslärare på gymnasiet måste beröra. Men det är 

också viktigt att livsåskådningsundervisningen lyfts fram eftersom det är någonting som vi 

alla är berörda av. Furenhed (2000) påpekar dock att det främst är två kategorier av elever 

som är i extra behov av vad han kallar ”livsåskådningssamtalet”. Dessa elever är de som 

utanför skolan saknar någon att prata om etiska och existentiella frågor eller de som 

kommer från andra kulturer och som därmed kanske behöver hjälp för att förstå vilka 

värderingar vårt samhälle bygger på. Detta är väldigt aktuellt i vårt mångkulturella land där 

vi faktiskt har elever från en mängd olika kulturer i våra klassrum. Självklart är undervis-

ningen och diskussionerna om dessa frågor viktiga för oss alla eftersom vi alla behöver lära 

oss av varandra, inte endast de som kommer från andra kulturer hit till Sverige. 

 

Religionsämnet i framtiden 

 

När religionsämnet blev kärnämne 1994 var det många som blev förvånade och en del blev 

till och med förskräckta. Varför skulle religionsämnet som man tidigare talat om skulle 

plockas bort eller kanske bli ett tillvalsämne nu bli ett kärnämne? Att Sverige dessutom 

räknas som ett av världens mest sekulariserade land gjorde det ännu mer konstigt att alla 

skulle läsa religionskunskap (Olivestam 2006). Men i samband med införandet av den nya 

kursplanen fick ämnet en större roll som grogrund för etiska ställningstaganden och ämnet 

blev ett ämne där de frågor som väckts i dagens mångkulturella Sverige kunde få utrymme 

att diskuteras. Inför framtiden är det dock oklart vad som kommer att hända med religions-

ämnet. En reform av skolan var planerad till 2007, men eftersom den aldrig genomfördes 

finns det inte så mycket information att tillgå om den nya gymnasieskolan. Allt är fortfa-

rande relativt nytt och i planeringsstadiet. 
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För att få en tydligare bild av hur religionsämnet kan komma att se ut i framtiden valde jag 

att läsa en del om Skola 2011 på skolverkets hemsida. Det gick dock inte hitta några 

tydliga förklaringar för vad som kommer att hända med ämnet. I Framtidsvägen – en 

reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27 stod dock vissa riktlinjer för vad som kan hända 

i framtiden mer religionsämnet. Gymnasieskolans uppdrag att förbereda eleven för ett 

aktivt samhällsliv ska fortfarande ligga till grund för gymnasieutbildningen. Någonting 

som troligtvis kommer att försvinna är begreppet kärnämne, och därför var jag lite rädd för 

vad som skall hända med religionsämnet. Dock verkar det som om ämnet kommer ha kvar 

sin roll genom att ämnet istället kommer att bli ett av de gymnasiegemensamma ämnena. 

Dessa skall enligt förslaget vara svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, 

historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa. Dessa 

ämnen anses utgöra en gemensam grund för alla program i gymnasieskolan. Dessa ämnen 

är dock ännu inte riktigt fastställda. Men att religionskunskap enligt förslaget får ett sådant 

utrymme känns positivt inför framtiden. Kursplanerna för gymnasieskolan håller nu på att 

bearbetas (Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27). 

 

Eftersom religionsämnet har fått en ökad betydelse på grund av sitt förhållande till skolans 

värdegrund och eftersom det blev ett kärnämne i samband med lpf94:s införande kan man 

tycka att ämnets status har ökat och att ämnet därmed borde ses som viktigt även i en 

kommande reform. 

 

Peder Thalén (2005) har funderat en del över religionsämnets framtid och han menar att 

betydande förändringar väntar ämnet. Då samhället blir allt mer globalt och mångkulturellt 

krävs det att vi i större utsträckning skaffar oss en förståelse för andra kulturer och att vi lär 

oss visa respekt för sådant som vi kan se som annorlunda. Religionsundervisningen i den 

svenska skolan skulle kunna få ett fredsuppdrag genom: 

 

Att bidra till att överbygga kulturella barriärer i vårt samhälle och därmed minska de mot-
sättningar som dessa lätt ger upphov till Undervisningen skulle då bli ett politiskt instru-
ment för att skapa ett samhälle som kan härbärgera religiös mångfald och undvika religiöst 
betingade motsättningar. 

(Thalén 2005:30) 
 

Thalén menar att religionsämnet därmed skulle kunna få en roll som fredsskapande och 

dess mål skulle då också kunna bli att bidra till att stärka demokratiska krafter hos religiösa 
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grupper som saknar demokratiska traditioner. För att göra denna typ av fredsskapande 

undervisning bra menar Thalén att det finns olika sätt att lägga upp undervisningen på. 

Men en utgångspunkt skulle kunna vara att eleverna i en liten skala skulle lära sig att 

hantera konflikter där religionen är en viktig medverkande kraft. Därefter skulle eleverna 

kunna hantera liknande konflikter även i större sammanhang. Viktigt i denna typ av 

undervisning är att eleverna lär sig att lyssna på varandra, föra dialog och visa tolerans 

gentemot varandra. Genom att föra dialog skapas förståelse för andras åsikter och eleverna 

kan då också få se den andre individens perspektiv ur dennes sätt att se på problemet. 

Genom att titta på olika problem utifrån religionens samhälleliga betydelse kan man också 

skapa tydligare förståelse för dessa och därmed få eleverna att förstå aktuella konflikter 

bättre. Det som genom denna typ av undervisning är annorlunda mot den nuvarande är att 

man studerar religionerna utifrån en omedelbar kamp med det egna samhället och att man 

då också har för avsikt att vara fredsskapande och därmed sprida förståelse och tolerans. 

Genom att i framtiden ge religionsundervisningen ett fredsuppdrag kan man därmed få fler 

att intressera sig för undervisningen eftersom det som sker runt omkring oss berör oss alla. 

Konflikter som behandlar exempelvis främlingsfientlighet eller fundamentalism berör alla i 

samhället, oavsett religiös tillhörighet. Religionsämnet skulle genom denna förändring bli 

ett ämne som mer lyfter ämnen med relevans för alla i samhället (Thalén 2005). 

 

Thalén betonar också att ämnet i framtiden bör ha en undervisning där eleverna får mer 

träning i religionskritiskt tänkande kring religiösa frågor. Genom att eleverna får träna sitt 

kritiska tänkande stärks elevens autonomi, genom att han/hon själv får lära sig urskilja 

mellan goda och mindre bra inslag i olika religioner och livsåskådningar. Thalén påpekar 

att eleven ”genom att tränas i ett förhållningssätt där man granskar detaljer och försöker se 

nyanserat på religionens olika sidor blir ”vaccinerad” mot fundamentalistiska religiösa 

yttringar, vilka bland annat kännetecknas av svepande och svartvita bilder av verklighe-

ten.” (2005:32) Därmed kan religionsundervisningen som kritisk träning fungera som ett 

komplement till en religionsundervisning som fredsuppdrag i den framtida religionsunder-

visningen i den svenska gymnasieskolan. 
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6.2 Intervjustudie 
 
I denna del av resultatet redovisas den empiriska studien. Det material som framkom av 
intervjuerna redovisas nedan genom att respondenternas svar sammanställts under 
respektive problemformulering. Respondenterna i intervjustudien består av fyra religions-
lärare. För att göra texten mer nyanserad har jag valt att sammanställa de svar som är 
relevanta för studien samt att ibland ta in direkta citat från intervjuerna. Alla frågor i 
intervjuguiden behandlas inte eftersom alla svar inte var av relevans för uppsatsen 
frågeställningar 
 
Bakgrund till intervjustudien 
 
De religionslärare som deltagit i intervjustudien har fått del av de etiska principer som är 

beskrivna i metodavsnittet. De har alla gett sitt samtycke till att materialet kommer att 

användas i uppsatsen och de är medvetna om uppsatsens syfte. Jag har också valt att ge 

respondenterna anonymitet och därmed kommer deras namn inte nämnas i undersökning-

en. Vilka personer som har svarat vad har dessutom ingen relevans för undersökningen och 

därmed spelar det ingen roll vem som sagt vad. För att underlätta för läsaren har respon-

denterna dock fått fingerade namn. De fyra religionslärare som deltagit i studien är alla i 

30-40 årsåldern. Jag har gett dem följande namn: Daniel, Erik, Anders och Maria. De fyra 

gymnasielärarna arbetar i södra Sverige i en stad med närmre 300 000 invånare. Nästan 

30 % av invånarna i staden är invandrare och således är staden en mångkulturell stad med 

elever från många olika länder. 

 

För att få en bakgrund och inledning innan jag kom in på mina huvudfrågor började jag 

med en del bakgrundsfrågor för att få en bild av lärarna. De fyra religionslärarna har 

arbetat som religionslärare i tre till åtta år. I intervjuerna framkom att lärarna tycker att det 

är ett intressant, utmanande, lärorikt och ibland jobbigt arbete. Det som upplevs som svårt 

är att man inte alltid känner sig tillräckligt kunnig för att nå fram till alla eleverna i en så 

pass mångkulturell stad, samt att timmarna inte räcker till för att få med allt man vill ha 

med i undervisningen. 

 

På frågan om vad som är det svåraste med arbetet som religionslärare svarar Daniel att: 

 
Det svåraste är nästan det som är enklast att definiera. Det som är svårast är att du på något 
sätt hela tiden måste vara opartisk. Poängen är att man på något sätt ska lyfta fram religion 
och kunskap om religion utan att det är värderingar i det. Men däremot måste man tillåta 
elever att dels ha värderingar, men samtidigt så måste de gå med på att andra kritisera dem. 
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Erik menar istället att det svåraste med arbetet som religionslärare är att få eleverna att 

tänka till och tänka efter. I många fall är eleverna så extremt fasta i sitt eget tankesätt. De 

är någonstans mellan 16 och 19 år gamla och tänker att ”det här är rätt och det här är det 

som gäller”. Att då få eleverna att förstå att man kan tänka på ett annat sätt är svårt. Att 

någonstans få eleverna att inse att det finns andra sätt att se på livet är inte lätt. Anders 

håller med Erik om att det svåraste med arbetet är att få eleverna att kunna förstå hur någon 

från en annan tro eller religion tänker. Maria påpekar istället problemen i att hitta en rätt 

nivå och vara rättvis när det gäller betygssättningen, framförallt när man undervisar i 

många olika program och då ska ge en likvärdig undervisning till alla oavsett vilken linje 

de går. Hon påpekar också att hon ibland känner sig otillräcklig och sa att ”detta är ju ett 

ämne där man inte kan sitta på alla svaren, men förväntan från eleverna är att man har alla 

svaren. Att man då saknar tiden att fortbilda sig kan vara stressande.” 

 

Det som lärarna tycker är positivt med ämnet är framförallt att det är ett intressant ämne 

som även eleverna tycker är intressant. Att ta del av de diskussioner som uppkommer och 

att därmed få ett utbyte med elever från olika religiösa bakgrunder lyfter de som positivt 

och givande i yrket. Maria påpekar framförallt det positiva i att ämnet aldrig blir statiskt 

utan att man som lärare har möjlighet att anpassa undervisningen efter respektive klass och 

efter det som händer och sker i samhället omkring oss. 

 

Det som religionslärarna ser som sin uppgift i yrket är att genom undervisningen bemöta 

fördomar och att få eleverna att inse att vi inte kan generalisera och att det finns olika 

tolkningar och olika sätt att se på världen. Anders påpekar att han ser det som sin uppgift 

att ”vägleda eleverna lite moraliskt och ge dem en grund att stå på. Man vill ju på något 

sätt hjälpa dem att komma på rätt spår, utan att försöka pracka på dem de egna åsikterna”. 

Maria påpekar att det viktigaste är att motivera eleverna och få dem att förstå varför 

religionsämnet är viktigt. Hon framhåller att ämnet faktiskt har en relevans för dem, då vi 

idag lever i ett sekulariserat samhälle där religionen inte har någon betydelse för speciellt 

många, och att det därför är viktigt att få dem att förstå att det faktiskt har betydelse att ha 

kunskap inom det här ämnet. ”Vare sig man kommer resa utomlands eller komma ut på 

jobb så kommer man att möta folk som tycker att religionen är av yttersta vikt och då bör 

man känna till det”. Förutom detta påpekar de även vikten av att man som lärare lyssnar 
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och ser eleverna. Det är viktigt att eleverna känner att vi tar det de säger på allvar och att vi 

faktiskt anpassar vår undervisning efter deras önskemål och deras behov och nivå. 

 
Hur har religionsämnet förändrats i gymnasieskolan efter 1962? 
 
Religionslärarna kommer ihåg olika mycket från hur det var när de själva gick på gymnasi-

et. Daniel påpekar att den stora skillnaden mellan när han gick på gymnasiet i slutet av 80-

talet och idag är att undervisningen då var rent deskriptivt, ingenting annat. Han kommer 

ihåg det som att de läste om världsreligionerna, men att det inte var någon problematise-

ring av dem eller av innehållet. Det fanns inga tolkningar och man tittade t.ex. aldrig på 

paralleller mellan olika religioner. ”Den typen av jämförelser som man idag gör gjordes 

aldrig när jag gick på gymnasiet.” säger Daniel. Han påpekar också att det idag är betydligt 

större fokus på etik och moral. När Erik gick på gymnasiet utgick man från samma 

kursplan som vi har idag. Därmed upplever han ingen jättestor förändring från när han 

själv gick på gymnasiet, förutom att han också betonar etiken mer i sin undervisning. Han 

menar också att sättet att lägga upp undervisningen kan skilja mycket från vilken stad man 

undervisar i. Lika mycket som vilket år det handlar om. Han säger att: 

 

I den staden jag undervisar nu är det en helt annan etnisk sammansättning än därifrån jag 
kommer. Därför blir det ganska stora skillnader. Man får lyfta lite olika saker beroende på 
att eleverna har olika bakgrundskunskaper. Här är det inte så många som är fostrade i den 
kristna kontexten och därmed får man förändra ämnet lite utifrån elevernas förutsättningar. 
Men ämnet som sådan tycker jag inte har förändrats. 

 

Det Anders lyfter upp som den största skillnaden från när han gick i gymnasiet är skillna-

den i betygen. När han gick i gymnasiet hade man betygen 1-5 och man skulle följa 

normalfördelningskurvan. På så sätt är det en stor skillnad, då man idag kan ha hur många 

elever med IG eller MVG som helst. Även Anders påpekar det Erik lyfte och menar att 

denna stora skillnad nog ligger i varifrån man kommer. Han påpekar att han själv kommer 

ifrån en akademikerfamilj och läste tillsammans med elever från samma bakgrund. Han 

menar att hans egna elever också är begåvade, men de kommer från en helt annan bak-

grund. Han menar att de flesta av hans elever har ett annat förhållningssätt till religion och 

säger att: 

 

Religionen är för dem inte en privatsak, det är en sak för hela familjen och hela släkten. Du 
har inte valt din religion. Det är inte du som själv har sökt dig till det du tycker är det abso-
lut rätta, utan du är det pga. familj och släkt och det är en självklarhet lika självklar som att 
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jorden är rund. Ur det perspektivet känns det som natt och dag och det jag läste på gymna-
siet är inte alls som det jag undervisar i idag. 

 
Maria menar att den religionsundervisning som hon hade på gymnasiet var en mycket mer 

traditionell undervisning. Det var katederundervisning kring de fem stora världsreligioner-

na med absolut fokus på kristendomen. Det var knappt någonting gällande etik och moral, 

som idag har ett ganska stort utrymme. Hon kan inte heller komma ihåg att övriga livs-

åskådningar nämndes alls och därmed har det skett en stor förflyttning av fokus från 

världsreligionerna till att etik och moral och livsåskådningar betonas lika mycket. 

 

På frågan om hur religionsundervisningen har utvecklats till det den är i dag har religions-

lärarna inga tydliga svar eller funderingar. Daniel tror dock att det finns en enkel förklaring 

till varför ämnet ser ut som det gör idag. Han menar att om man går tillbaka till 90-talet 

eller i mitten på 80-talet och tittar på medlemsantalet i svenska kyrkan så deltog man 

mycket mer i den formella religionen än man gör idag, även om antalet höll på att dö ut. 

Efter det har människor i allt större utsträckning separerat sig från det. Man har ju också 

sett att det trosuttryck som växer starkast, speciellt bland yngre och medelålders kvinnor, 

det är New Age i olika tolkningar. Där någonstans menar Daniel att man kan komma in på 

anledningen till den här förändringen av ämnet. Man börjar då ifrågasätta de religiösa 

auktoriteterna och man ställer frågor som: Hur känner du? Vad upplever du? Vad är din 

andliga upplevelse? Vad är din tro? Det är det som man bitvis ser i de nya styrdokumenten, 

att man börjar ge det utrymmet och uttrycket att man pekar mycket mer på etik och moral. 

Att det är värderingar det handlar om. Det som är viktigt med religion idag är att vi alla ska 

vara bröder och systrar och tycka om varandra. Det är på något sätt det som börjar bli 

mycket mer relevant, menar Daniel. Han påpekar också att man ungefär samtidigt hade 

många oroligheter ute i världen, såsom det första Irakkriget, krig i Kosovo och oroligheter i 

Rwanda som ytterligare händelser som man måste ta tag i. Han säger också att: 

 

Kalla kriget är slut och man måste börja omvärdera hur världen ser ut. Vad består världen 
av? Då börjar retoriken ändra sig. Det handlar mycket om rättigheter och värdighet. Så var 
det inte under kalla kriget när jag växte upp. När världen ändras måste man hitta en annan 
världsordning och där tror jag att man började titta på just värderingar och då är ju religion 
det som har tillhandahållit värderingar. 

 
De andra respondenterna har inga specifika händelser som de lyfter fram som orsaker till 

hur ämnet ser ut idag. Både Erik, Anders och Daniel lyfter dock fram kristdemokraternas 

roll i utformandet av läroplanen. Anders påpekar också att skilsmässan mellan svenska 
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kyrkan och staten kan ha bidragit till utformningen av dagens ämne, även om detta skedde 

efter det att den nya läroplanen infördes1994. Dessutom påverkar han att en anledning till 

att världsreligionerna lyfts i kursplanen är för att de finns representerade i landet och 

därmed bör lyftas som ett led i den mångkulturella utvecklingen. Maria menar att ämnet 

ser ut som det gör därför att det följer samhällets utveckling och menar att det är ett 

politiskt mer sekulariserade sättet att tänka som också ska få utrymme i religionsundervis-

ningen. 

 

Daniel menar också att ämnet har följt utvecklingen på så sätt att islam idag har ett större 

utrymme i undervisningen. Han menar att det inte var någon som brydde sig om islam 

innan den ”elfte september”. Han påpekar att det var en händelse som styrde om världen. 

Efteråt blev helt plötsligt islam fienden, alla muslimer blev på något sätt suspekta, man 

började syna moskéer och muslimska sammanslutningar i sömmarna. Detta tvingade 

religionsämnet att byta riktning. Istället för att fokusera på kristendom och judendom som 

man gjorde förut, så blev man nu tvungen att fokusera på islam, av den enkla anledningen 

att folk tror på det som sägs om muslimer, menar Daniel. Istället för specifika händelser 

som ändrar ämnets innehåll, menar Erik att det är det föränderliga samhällsklimatet som 

även ändrar skolan innehåll. 

 

Ingen av de fyra intervjupersonerna anser att den nuvarande kursplanen för religionskun-

skap följer den religiösa mångfald vi har i Sverige. Daniel menar att den inte gör det 

eftersom den skrevs på 90-talet, att då speglar slutet av 80-talet och det som var då och att 

den därför inte går att jämföra eftersom världen har tagit ett sådan oerhört hopp framåt. 

Erik anser att dagens kursplan är en katastrof utifrån hur samhället ser ut. Kursplanen är 

väldigt tydlig med att vi ska lyfta kristendomen och några andra religioner. Det är just där 

Erik menar att kursplanen brister riktigt: 

 

Visst att vi ska lyfta kristendomen, det köper jag eftersom vårt samhälle bygger på dem 
värderingarna. Men tittar vi på hur det svenska samhället ser ut idag, så har vi en stor grupp 
med muslimer och en stor del av dessa har vi här i vår stad. Det är klart att de påverkar om-
givande samhälle och att då inte ge gemene man en sund bild av religionen islam, det tyck-
er jag är tjänstefel som religionslärare och där tycker jag att vi skulle få tydligare riktlinjer 
från kursplanerna. Jag vill inte att det ska vara helt styrt vilket innehåll vi ska ha, men med 
tanke på hur samhället ser ut idag så tycker jag att islam borde vara tydligare med, det bor-
de lyftas. 
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Anders menar att kursplanen är förhållandevis bra därför att framförallt världsreligionerna 

finns med. Den går alltså efter världsrepresentation. Maria påpekar att kursplanen eftersom 

den är öppet formulerad också är tolerant och betonar mångfalden. Med mångfalden får vi 

med mycket, både religioner och andra livsåskådningar, exempelvis ateism, humanism osv. 

Det finns en strävan efter någon slags öppenhet i målen i kursplanen som är positivt 

eftersom man inte binder upp det, man exkluderar ju inte någon om man förhåller sig 

öppen. Men samtidigt så ställer det ganska höga krav på mig som lärare, menar Maria. 

 

Varför ser religionsämnet ut som det gör idag? 

 
Religionsämnet i dagens svenska gymnasieskola kan beskrivas som ett ”verktyg för att 

förstå andra människor”1, menar Erik. Ämnet handlar mycket om att göra eleverna till 

bättre människor så att de vet varifrån de grundtankar som samhället bygger på, kommer 

ifrån. Då kan vi också skapa möjligheten för eleverna att förstå andras tankesätt. Kortfattat 

skulle Anders vilja beskriva dagens religionsämne som en ”expressresa genom världsreli-

gionerna med tonvikt på kristendomen och sedan en knorr med etik och moral”. Maria 

påpekar att dagens religionsämne, i vårt mångkulturella samhälle med mycket krig och 

oroligheter, handlar om att få en ökad förståelse och kunskap om din medmänniska i stort 

och för sig själv och sin egen roll i världen. 

 
Vad bör man då lägga tonvikten på i skolans religionsundervisning? Maria menar att det 
som beskrivs i kursplanen faktiskt är bra: 
 

Kursplanen tar upp bra saker att ta upp inom religion Det är bra att lägga tonvikten på livs-
åskådningsfrågor och etik och moral och självklart kunskap om de olika religionerna. Det 
viktiga är att man berör och får eleverna att förstå, det viktigaste är inte att de får en massa 
olika kunskap som de ändå glömmer bort. Eleverna måste känna att det spelar roll och att 
det finns en mening. 
 

Daniel påpekar också vikten av att lägga tonvikten på att eleverna själva ska ta ställning. 

Man kan inte lära en person någonting, därför att man inte kan lära in någonting åt någon 

annan, det kan man bara göra själv. Det handlar på något sätt att hjälpa dem att själva 

fundera över hur de är andligt eller religiöst intresserade. Erik tycker att det är viktigt att ha 

en etisk diskussion och att få eleverna att tänka till över att människan kanske bygger på 

samma grund och tankar oavsett vilken religiös tillhörighet vi har. 

 

                                                 
1 Detta citat har bidragit till underrubriken för uppsatsen. 
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Varför ser då religionsämnet ut som det gör? Är det för att undervisningen speglar det 

religiösa läget i dagens Sverige? Erik påpekar att religionsundervisningen ser olika ut 

beroende på gruppen och att det främst är det som styr upplägget. Han påpekar att han vill 

ge en bred och grundläggande bild av religionen och sen få in samhället och vad som 

händer i samhället. Då går det föra en diskussion runt omkring det. På så sätt speglar 

undervisningen det som händer runt omkring oss, exempelvis så lyfter han i sin undervis-

ning frågor om hedersmord, abort, Åke Green och Mohammedkarikatyrerna. 

 
Det som främst styr hur religionsämnet ser ut är självfallet kursplanens utformning. Alla 

intervjupersonerna beskriver att de lyfter kristendomen och andra livsåskådningar samt etik 

och moral i sin undervisning. Utifrån det är det ganska fritt och det kan variera hur 

upplägget ser ut. Eftersom kursplanen är relativ fri i sin tolkning så kan ämnet se olika ut 

beroende på lärare, elever och situation. Den stora utmaningen med religionsundervisning-

en är få med alla eleverna och veta att man får med alla eleverna. Maria påpekar att: 

 
Det är jättesvårt att nå alla, jag skulle säga att det i praktiken är omöjligt. Men det är också 
en strävan. Man måste ju ha det som utgångspunkt. Det är viktigt att alla får komma till tals 
och att jag respekterar och lyssnar på alla, även om jag inte alltid håller med i allt de säger. 
Det är viktigt att väcka frågor och följa upp frågor som de tycker verkar intressanta och 
stanna upp och lägga tid om det kommer upp något nytt. Det är viktigt att känna av vad 
klassen och även individen vill att vi ska beröra i undervisningen. 

 

Det viktiga med ämnet är enligt Maria att få eleverna att förstå sin egen roll i samhället, att 

ge dem någon slags allmänkunskap och att de då kan förstå religionens roll här och nu, 

men också att de förstår sin egen roll och förstår samhället och helheten. Därmed blir syftet 

med ämnet att få dem att bli bättre människor, att få dem att inse att bara för att någon 

annan tänker på ett annat sätt än vad du gör så innebär inte det att de har fel, utan att det 

finns olika sätt att se på saker och ting. Att öka toleransen i samhället utifrån olika 

livsuppfattningar det är syftet, menar Erik. Därmed ser religionsämnet ut som det gör idag 

och det är också dessa tankar som ligger till grund för religionsundervisningen. Ett stort 

fokus läggs på livsfrågor och etik och moral. 

 
Varför är religionsundervisningen inriktad på etik, moral och livsfrågor? 
 
På frågan om varför etik och moral har ett sådant fokus i kursplanen svarade lärarna lite 

olika. Men var är då egentligen etik och moral och hör det egentligen hemma i religions-
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ämnet? För att få en gemensam bild ville jag få lärarnas syn på begreppen. Daniel menar 

att: 

Man ibland brukar dela på det och säga att etik är något allmänt och moral är personligt. 
Andra säger att det är samma sak. Det man kan säga är att alla människor har en moral, det 
går inte att vara utan. Alla är moraliska, även den person som vi tycker minst om på hela 
jorden. Den personen är ytterst moralisk och följer sin moral, det vill säga vi har alla vår 
egen. Religionsundervisningen borde därför handla om religions syn på etik och moral, vil-
ket är en helt annan sak. Eftersom den handlar om vad Gud vill, men så fort vi ifrågasätter 
guds existens så faller alla de moraliska ståndpunkterna, därför att de bygger på att Gud sä-
ger att det är rätt. Det är olyckligt att religionsämnet har fått det här med etik och moral och 
livsfrågor på sitt bord. Därför att religionen inte är särskilt lämpade för det. Det är svårt att 
diskutera utifrån religionen eftersom de inte lämnar något utrymme till det. Så som Gud 
säger enligt en viss religion, så är det. Man kan bara konstatera att det finns meningsskiljak-
tigheter. Man kommer liksom inte vidare, därför är religionsämnet fel ämne för att diskute-
ra etik och moral och livsfrågor. Det blir inte rätt utgångspunkt. Det är bättre att göra det i 
filosofi eller livskunskap eller något annat ämne, där man kan göra det utifrån en neutral 
ståndpunkt. Då kan man diskutera. 
 

Erik menar att etik och moral har ett sådant fokus i kursplanen för att skolan har en 

fostrande roll och därför att det till stor del är religionen som står för grunden i det etiska 

och moraliska arbetet. Vårt samhälle bygger till stor del på de kristna värderingarna och 

det är då smidigt att lägga arbetet med etik och moral på religionsämnet. Anders menar att 

det är så för att det finns en naturlig strävan från statsmakten att vilja se till att det finns en 

gemensam värdegrund i samhället och därför har den uppgiften hamnat på religionsämnet. 

Maria påpekar att frågor kring etik och moral alltid har varit grundläggande frågor i 

religion. Inom religionen så är rätt och fel och gott och ont mycket av grundsatserna i alla 

religioner så därmed är det egentligen inget konstigt att uppgiften har hamnat på religions-

ämnet, dessutom är det nog också ett samhällsbehov. Det ligger i tiden att ungdomarna ska 

få diskutera sådan här frågor. Det är politiskt korrekt, ligger rätt i tiden och eftersom det 

passar in bra i religionsämnets kärna och dessutom inte får utrymme någon annanstans så 

har religionsundervisningen blivit inriktad på etik, moral och livsfrågor menar Maria. Hon 

menar att etik och moral i princip handlar om alla de frågor som berör rätt och fel och gott 

och ont. Både rent teoretisk och mer till hur man själv gör och hur man förhåller sig till 

saker och ting. Erik beskriver kortfattat att ”etiken är det du bör göra, moralen är det du 

gör”. 

 

Hur kan religionsämnet komma att se ut i framtiden? 
 
Alla lärarna tycker att ämnet på något sätt bör förändras i framtiden för att bli bättre. 

Daniel menar att man behöver gå utanför världsreligionerna. Man bör få in nyandliga 

rörelser mer i undervisningen, ex. nyschamanism, wicca, Church of satan, new Age och 
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scientologin. Detta kommer att bli betydligt intressantare och det måste läggas större 

tonvikt på eftersom det är färre och färre som tillhör de etablerade religionerna. Andra 

religioner och livsåskådningar ska få större utrymme och så ska man ta bort det här med 

etik och moral och istället ge mer utrymme till eleverna att själva tänka kring vad de tror 

och är intresserade av, menar Daniel. Med tanke på hur samhället ser ut, speciellt i staden 

där lärarna undervisar, vill Erik att islam ska skrivas in som en obligatorisk del. 

 

Anders menar att kursplanen är relativt bra som den är och påpekar att han tidigare var 

väldigt skeptisk till kristendomens särställning. Men han menar att det i staden där han 

undervisar behövs en genomgång av kristendomen för att eleverna ska få bakgrundskun-

skaper om vad kristendomen är. Det är väldigt få som har en bakgrund i svenska kyrkan 

och eftersom vi ändå lever i ett samhälle där man nästan behöver kristendomen för att 

kunna förstå varför saker ser ut som de gör behövs det för att kunna förstå samhället och 

omvärlden. 

 

Något som alla fyra vill ändra på är storleken på kursen. De tycker att det är för lite tid och 

att de inte hinner med det de ska. Det behöver vara en större kurs. Det är svårt att hinna 

med, tiden räcker sällan till för det man vill få med. Maria och Erik vill också trycka ännu 

mer på kopplingen till samhället. Maria vill att undervisning ska bli mer aktuell och att 

ämnet lyfts upp på en mer aktuell nivå och att man får tid till att lägga fokus på aktuella 

frågor. Erik tror också att ämnet kommer få mer tid om man skriver att ämnet ska behandla 

frågor på ett mer aktuellt plan eftersom det är mer som ska hinnas med och då måste tiden 

utökas. 

 
Även om de alla vill att ämnet ska förändras på något sätt så tror det inte att det kommer att 

ske några stora förändringar. Till skillnad från Daniel som vill få bort etik och moral från 

ämnet, tror Erik att den delen kommer bli ännu större i framtiden. De är överens om att 

kristendomen kommer att finnas kvar, med tanke på dess grund i samhället. Maria påpekar 

att det nog kommer förändras lite grann, men hon tycker att det har skett en ganska stor 

förändring nu på sista åren då det har varit ganska mycket diskussioner kring det och att 

man har flyttat fokus från historisk kunskap, från ett konfessionellt till ett mer ickekonfes-

sionellt förhållningssätt. Innan fanns det ingen plats åt livsåskådningar. Man får granska 
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mer kritiskt nu. Hon hoppas dock att ämnet kommer bli ett ämne där man ännu mer ska ha 

ett kritiskt förhållningssätt och där man vågar ifrågasätta ännu mer. 

 

Vissa av respondenterna är oroliga för att ämnet kan komma att försvinna i framtiden. 

Exempelvis påpekar Anders att det finns många kritiska röster i samhället som tycker att 

det är fel att undervisa i religion. Erik menar att det är oroväckande om ämnet skulle 

försvinna eftersom det är det ämne där vi har möjlighet att tala om att islam inte är så 

farligt som många tror och därmed bemöta fördomar. Om det ska försvinna så måste det 

ersättas med något annat. Han påpekar också en rädsla för att främlingsfientligheten kan 

öka om ämnet tas bort på yrkesförberedande program. Daniel menar att ämnet dock måste 

förändras för att det ska kunna vara värdefullt och fruktbart. Man måste våga låta ämnet 

förändras. ”Man kan inte undervisa i religion idag som man gjorde när pappa gick i 

skolan”, påpekar Daniel. Maria menar att politikerna är galna om de tar bort religionsäm-

net. Hon påpekar också att hon inte tror att våra politiker riktigt inser vikten av religions-

kunskapsämnet och ärr rädd för att ämnet kan försvinna: 

 
Vi har ju en etnisk och kulturell mångfald i samhället så som det ser ut nu, även om många 
svenskar är sekulariserade och inte tror att religion har någon betydelse, vilket ju är enormt 
trångsynt. Vill vi ha någon slags samförstånd och vill vi börja förändra någonstans så är det 
ju i skolan vi når alla barn och ungdomar och därför spelar ju ämnet en jättestor roll. Jag 
tror att de tror att ämnet endast är kunskap om religioner, de glömmer nog bort det viktiga 
samtalet och det här om medvetenheten om sig själv och sin roll. Religion spelar roll. De-
batten strävar ju hela tiden mot att vi måste integrera och bli duktigare på att fånga upp våra 
ungdomar, men då måste man ju också ge utrymme för det. Men jag är inte säker på att det 
blir så. 

 

Respondenterna tror inte att det kommer ske en så stor förändring innehållsmässigt, men de 

sa också att en världshändelse kan få ämnets innehåll att förändras. De verkar ändå som att 

de var ganska nöjda med tanke på att kursplanens formuleringar är fria för tolkning och 

man därför har möjligheten att påverka och ta upp det man vill, bara man inte glömmer 

bort kristendomen. 
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7. Analys 
 
I följande avsnitt analyseras resultatet som är av betydelse för problemformuleringarna. 
Då mycket av det som framkommer går in i varandra blir analysdelen endast ett kort 
avsnitt för att inte innehålla allt för många upprepningar. Därför redogörs inte heller 
varje frågeställning för sig, utan de har vävts ihop till en text. Materialet analyseras och 
vägs samman för att dra sammanfattande slutsatser utifrån litteratur- och intervjustudier. 
 
Religionsämnet har förändrats ganska mycket sedan 1962 och detta är något som fram-

kommer både i litteratur och i empiri. Beroende på hur intervjupersonernas egen religions-

undervisning såg ut under gymnasieåren så kan man se olika likheter och skillnader med 

det som framkommer i den litteratur jag har tagit del av. Överlag kan man dock säga att 

ämnet har förändrats från att ha varit i stort sett ett ämne med fokus på kristendomen till att 

idag ta in andra religioner, främst världsreligionerna, och andra livsåskådningar. Idag läggs 

också större fokus på etik och moral samt diskussioner där eleverna själva får tänka till 

kring livsfrågor. Denna förändring stämmer också väl överens med det styrdokumenten 

säger ska tas upp i religionsundervisningen på gymnasiet. 

 

Den stora förändringen är att fokus tidigare låg på kristendomen och att eleverna skulle 

lära sig att rabbla texter utantill. Detta förändrades dock successivt från början av 1900-

talet, men vissa av respondenterna upplevde att deras egen gymnasietid präglades av fokus 

på kristendomen och dess texter. Detta stämmer inte överens med det objektivitetskrav 

som infördes när undervisningen 1962 skulle bli allsidig, saklig och ickekonfessionell. 

Skolan skulle alltså efter detta år se på olika livsåskådningar och religioner opartiskt och 

sakligt och vara neutral i religiösa frågor. Det har enligt vissa av intervjupersonerna tagit 

ganska lång tid innan detta skedde. Precis som det framkommer i flera av de böcker jag 

läst, framkommer det också i intervjuerna att detta kan vara problematiskt. När man är van 

vid en viss typ av undervisning kan det vara svårt att förändra. Dock kan man säga att 

intervjupersonernas egen undervisning skiljer sig markant från den undervisning som 

inriktade sig på kristendomskunskap innan 1962. Exempelvis anser Daniel att den under-

visning han fick på gymnasiet endast var deskriptivt. De läste om världsreligionerna, men 

det var ingen problematisering eller tolkningar och man tittade aldrig på paralleller mellan 

olika religioner och detta är något helt annorlunda från det han ger till sina elever idag. 
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En annan förändring som skett med ämnet är antalet undervisningstimmar. Idag får ämnet 

lite tid i schemat och alla religionslärarna påpekade att detta var ett problem. Däremot har 

ämnet i samband med den nya läroplanen 1994 blivit ett kärnämne, till skillnad från när 

ämnet helt togs helt bort på ekonomiska och tekniska lärokurserna och inte ansågs 

tillräckligt nödvändigt för elevernas framtida yrkesutövning. Detta kan ses som en ganska 

stor förändring. 

 

I takt med att religionsämnet har ändrats har nya läroplaner tillkommit och det var 

egentligen ingen av intervjupersonerna som var insatt i tidigare läroplaner. Men något som 

är intressant är att vissa av intervjupersonerna ansåg att den undervisning de fick på 

gymnasiet helt fokuserade på kristendomen, saknade inslag av andra livsåskådningar och 

etik och moral och bestod av traditionell katederundervisning. Titta man på läroplanen som 

infördes redan 1965 kan man se att etiska och moraliska frågor, livsåskådningsdebatten, 

andra attityder till tillvaron än de religiösa och icke-kristna religionerna står inskrivet. Att 

detta inte framkom då intervjupersonerna gick på gymnasiet i slutet av 1980-talet eller 

början av 1990-talet kännas oroväckande med tanke på att de står inskrivna i styrdokumen-

ten och de är dessa som alla lärare ska förhålla sig till i sin undervisning. 

 

När Sverige blev allt mer sekulariserat och mångkulturellt krävdes det att en ny läroplan 

tillkom. Detta skedde 1994. Intervjupersonerna anser dock att de styrdokument som de idag 

arbetar efter måste förändras när det gäller vissa bitar. Till detta kommer bland annat att de 

arbetar i en av Sveriges mest invandrartäta städer och därför bör kursplanerna ändras så att t.ex. 

islam får ett större utrymme. De påpekar att händelser runtomkring oss i världen måste få ett 

större utrymme för att ämnet inte ska vara statiskt. Därför bör ämnet förändras och de ser det 

som nödvändigt för att anpassa gymnasieskolan till det moderna samhället och dess krav på att 

eleverna ska finna sin plats i samhället runt omkring dem. Visserligen påpekar de att dagens 

kursplaner är fria för tolkning och att de därmed kan ändra innehållet så att det passar deras 

elever. Men i dagens samhälle där eleverna ska erbjudas en likvärdig utbildning finns det risk 

att andra religionslärare glömmer bort detta. Med facit i hand kan man ju se hur länge det 

dröjde innan 1965 års styrdokument nådde fram till eleverna. 

 

Eftersom religionskunskap är ett kärnämne framkommer det både i litteratur- och intervjustudi-

en att det därmed är ett viktigt ämne som hjälper till att forma vår framtid. Därmed framkom-

mer det att religionsämnet är ett ämne man bör satsa på inför framtiden. Dock är inte intervju-
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personerna säkra på att det kommer bli så. Flera av dem upplever en rädsla för att ämnet kan 

komma att försvinna och vad som kan hända då. 

 

En stor förändring som skett sedan 1962 är hur undervisningen ska utformas. Idag ska den 

läggas upp i samspel mellan elever, lärare och innehåll. Det verkar som intervjupersonerna gör 

detta i så stor utsträckning som möjligt och de påpekar vikten av att ta in sådant som eleverna 

är intresserade av för att få med dem i undervisningen. De påpekar också att skolans kunskaps-

syn ska styra så att inte ämnet endast blir ett faktaämne. Alla respondenterna lyfter vikten av att 

eleverna får tillfälle att tänka själva och diskutera sina åsikter med andra. Detta är en stor 

skillnad från hur det var innan 1962 i undervisningen. 

 

På frågan varför religionsämnet ser ut som det gör idag har inga tydliga svar framkommit. 

Det framkommer visserligen tankar och händelser som troligtvis har bidragit Annars 

framkommer det att ämnet ser ut som det gör för att det följer samhället utveckling och att 

det idag är ett större behov av att lyfta frågor kring etik, moral och livsfrågor. I litteraturen 

nämns inga specifika händelser, utan mer en naturlig följd av samhällets utveckling i 

övrigt. 

 

Det skolverket beskriver när det gäller ämnets syfte i dagens gymnasieskola stämmer väl 

överens med det respondenterna lyfter som viktigt i sin undervisning. De vill att eleverna 

ska kunna reflektera och fundera över etiska frågor ur många olika perspektiv och få en 

ökad förståelse för andra människor och att man kan se på världen på olika sätt. Även det 

som beskrivs i lpf94 när det gäller skolans fostrande roll är något som verkar väl imple-

menterat i religionslärarnas undervisning. De beskriver att de vill vägleda och ”fostra” 

eleverna på rätt väg så att de kan bli goda samhällsmedborgare. 

 

Det som framkommer i Selanders resonemang om människosyn, samhälle, innehåll och 

metod stämmer ganska väl överens med det som framkommer i intervjusvaren när det 

gäller dagens religionsundervisning. Både Daniel och Maria påpekar exempelvis att de 

läroböcker som finns inte fungerar för att nå målen och att de därför ofta väljer att lyfta 

sådan information som de hittar på andra sätt. De påpekar också att det är viktigt att ha 

olika former av undervisning och inte bara göra på ett sätt. De sätter också sina elever i ett 

större fokus, än de upplevde att deras gymnasielärare gjorde med dem. Det Olivestam 
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nämner om en fokusförflyttning från fakta om religioner till att mer fokusera på elevens 

livsfrågor och etiska dilemman är också något som återkommer i intervjusvaren. Därmed 

blir också diskussionen om lära i, om eller från religion något som lärarna funderar över i 

sin dagliga undervisning. Men samtidigt så anser dem att de behöver olika delar för att få 

en bra undervisningssituation. För att få tillräckliga kunskaper för att kunna diskutera och 

därmed lära från religionen måste eleverna också få fakta dvs. lära om religionen. 

 

Något som framförallt Maria nämner som centralt i sin undervisning är reflektion och 

diskussion. Detta är ju något som även Eriksson lyfter som viktigt när man ska ta upp 

livsfrågor i undervisningen. Undervisningen kring livsfrågor är något som tillkommit efter 

1962 och är därmed en stor förändring i ämnets utformning. För att göra denna del 

intressant för eleverna menar respondenterna att det är viktigt att vara lyhörd för elevernas 

tankar och åsikter. Att utgå ifrån vad som berör eleverna är något som också teorin lyfter 

som betydande för livfrågeundervisning. 

 

Furenhed påpekar att det främst är två kategorier av elever som är i extra behov av 

”livsåskådningssamtalet”. Den grupp som lärarna i intervjustudien möter i sin undervisning 

är främst de elever som kommer från andra kulturer och som därmed kanske behöver hjälp 

för att förstå vilka värderingar vårt samhälle bygger på. Detta är också något som de själva 

påpekar och framförallt Anders och Erik lyfter vikten av att man belyser kristendomen för 

att eleverna saknar bakgrundskunskaper om den. 

 

Även om respondenterna är oroliga för att religionsämnet ska försvinna i framtiden så 

verkar det enligt de nya direktiven som att religionskunskap kommer att fortsätta att vara 

ett ämne som alla läser, fast med en något annorlunda utformning. Men då detta är under 

bearbetning är det svårt att veta hur det kommer att bli. Thalén menar att religionsunder-

visningen i den svenska skolan skulle kunna få ett fredsuppdrag genom att överbygga 

kulturella hinder och på så sätt minska konflikterna och skapa ett samhälle med mångfald 

utan motsättningar. Även religionslärarna i intervjustudien är delvis inne på denna linje. 

Eftersom de arbetar i en mångkulturell stad ser de ständigt de problem som kan uppstå och 

genom att arbeta ännu mer med de frågorna i den framtida undervisningen skulle man 

kunna få en mer tolerant lärmiljö. Thalén lyfter i denna undervisning dialogen, precis som 

Maria påpekar som viktig för att skapa tolerans och acceptans. Både Maria och Erik 
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betonar vikten av att i framtiden få in ett mer samhälleligt perspektiv på undervisningen för 

att på så sätt lyfta problemen här och nu. Detta påpekar även Thalén som viktigt för att i 

framtiden ge religionsundervisningen ett fredsuppdrag och få fler att intressera sig för 

undervisningen. Religionsämnet kan då bli ett ämne som mer lyfter frågor med relevans för 

alla. Thalén betonar också att ämnet i framtiden bör ha en undervisning där eleverna får 

mer träning i religionskritiskt tänkande kring religiösa frågor. Även detta är något som 

både Maria och Daniel lyfter som betydande för att få en bättre undervisning. 
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8. Diskussion 
 
Utgångspunkt för följande diskussion är slutsatser från analysavsnittet. Det resultat som 
framkommit i studien diskuteras av författaren. 
 
Att religionsämnet har förändrats är egentligen inte så konstigt med tanke på att samhället i 

övrigt har förändrats väldigt mycket sedan 1962. Oerhört mycket har hänt inte minst när 

det gäller den tekniska utvecklingen, kommunikationer och möten mellan människor från 

olika kulturer. När jag skulle börja min uppsats var jag därför medveten om att mitt arbete 

inte skulle leda fram till några revolutionerande nya tankar inom området. Men eftersom 

jag efter denna kurs tar ut min examen kändes det oerhört relevant att få en bredare grund 

att stå på inför kommande möten med eleverna i min religionsundervisning. 

 

Att ämnets kursplaner redan på 1960-talet nämner begrepp som etik och moral och andra 

livsåskådningar var något nytt för mig. Innan jag satte mig in i området trodde jag att detta 

hade skett betydligt senare. Efter att ha gjort mina intervjuer har jag också kommit fram 

till att det nog har varit så att dessa frågor i verkligheten inte kommit i den svenska 

religionsundervisningen förrän mycket senare. Det är egentligen ganska skrämmande att 

det ska ta så pass lång tid innan lärare börjar följa de direktiv som de faktiskt är skyldiga 

att arbeta efter. Eleverna som tar del av undervisningen får inte del av den utbildningen 

som de är lovade. 

 

Att nuvarande kursplaner för ämnet är fria för tolkning anser jag, precis som responden-

terna är positivt. Men det finns en risk att eleverna missar mycket av den kunskap som jag 

i dagens mångkulturella samhälle tycker är oerhört viktigt. Eftersom det står att eleverna 

ska känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningar 

så gör jag som lärare inte fel om jag endast lyfter kristendomen, judendomen, hinduismen 

och någon annan livsåskådning. Precis som Erik påpekar i sin intervju gör jag alltså inget 

tjänstefel om jag inte nämner islam i min undervisning. Med tanke på hur det ser ut i 

världen när det gäller fördomar gentemot fundamentalism och terrorattacker så anser jag 

att islam är en av de religioner som måste lyftas i undervisningen för att vi ska leva upp 

till läroplanens krav om att ”främja förståelse för andra människor samt ge eleverna 

förutsättningar för att utvecklas till ansvarstagande människor”. Saknar eleverna kunskap 

om islam som idag är en omdebatterad religion så anser jag att jag inte kan uppnå detta. 
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Därmed bör kanske formuleringarna kring målen i kursplanen förändras för att leva upp 

till hur samhället ser ut. 

 
Att dagens undervisning ska utformas i samspel med lärare, elever och innehåll är viktigt för att 

eleverna ska bli delaktiga i sin egen utbildning. Dock tror jag att det kan vara svårt att alltid få 

till på ett bra sätt. Det finns nog en risk att man som lärare gör en planering och sedan låter 

eleverna ”tycka till” lite om den för att sedan säga att man låter eleverna vara med och 

bestämma. Det är viktigt att man hela tiden är flexibel och låter elevernas frågor och diskussio-

ner vara utgångspunkt för nya vändningar i undervisningen. För att klara av detta krävs det 

dock väldigt mycket av mig som lärare och jag kan själv känna en oro inför detta när jag ska 

starta min undervisning. Precis som Maria påpekar i sin intervju kommer jag nog ständigt bära 

med mig en känsla av att jag inte räcker till och att jag alltid behöver lära mig nya saker för att 

kunna utveckla min undervisning. I denna diskussion bör även nämnas att flera av intervjuper-

sonerna och även Thalén efterfrågar en framtida religionsundervisning med mer anknytning till 

samtidens förändringar och att det som händer runt omkring oss hela tiden lyft in i undervis-

ningen. Ämnet får inte endast bli ett faktaämne, även om fakta måste finnas för att man ska 

kunna diskutera och förstå det som sker i världen när det handlar om olika religioner. 

 

På frågan om varför religionsämnet ser ut som det gör idag hade jag egentligen inte så 

mycket egna funderingar kring innan jag började med uppsatsen, utan jag såg det mest som 

en naturlig utveckling som följde den utveckling vi kan se i övrigt. Men efter att ha tagit 

del av respondenternas tankar och åsikter så kan jag nog säga att jag tror att alla deras 

tankar kan ha bidragit till dagens ämne. Att Sverige är ett sekulariserat land borde ju 

självfallet avspegla sig i kursplanen för ämnet. Men att kristendomen nämns så tydligt i 

kursplanen och att ämnet faktiskt finns trots att Sverige är så pass sekulariserat beror 

troligtvis på kristdemokraternas inblandning i utformandet av styrdokumenten, vilket 

respondenterna påpekar som en anledning till ämnets uppbyggnad idag. Dessutom tror jag 

att en anledning till att ämnet faktiskt finns är att politiker har sett vilken viktig roll ämnet 

har i formandet av nya samhällsmedborgare. Dessutom har ju religioner alltid funderat 

över rätt och fel och därmed kan det ses som naturligt att etik och moral har fått ett så stort 

utrymme i kursplanen. 

 

Att eleverna lär sig att tänka själva och reflektera över frågor som berör dem anser jag vara 

oerhört viktigt för att få dem att tro på sig själva och våga ta för sig. Vilket faktiskt krävs i 
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dagens samhälle. Genom att låta eleverna diskutera mycket i undervisningen lär de sig att 

föra sin egen talan, att ta ställning till problem och att respektera sina medmänniskor, 

oavsett om personen ifråga har annorlunda åsikter. Detta ser jag som en viktig grund i 

religionsundervisningen och detta är också något som framkommer både i empiri och i 

teori. 

 

I den stad där intervjupersonerna undervisar är ungefär en tredjedel invandrare. Detta 

innebär att eleverna kommer ha väldigt olika grundtankar när det gäller religion och även 

etik oh moral. Därmed blir det Furenhed kallar ”livsåskådningssamtal” oerhört viktigt för 

att få eleverna att förstå vilka värderingar vårt samhälle bygger på och få dem att förstå 

varandra och sin roll i samhället. Med tanke på den mångfald vi lever i ser jag religions-

ämnet som ett viktigt ämne även i framtiden. Jag hoppas och tror att ämnets roll kommer 

bestå. Men samtidigt finns det en risk att politiker inte förstår vilken viktig betydelse ämnet 

kan ha för ett mer tolerant samhälle. Att religionsännet nämns som ett av de gymnasiege-

mensamma ämnena ser jag som positivt för framtiden. Annars finns risken att många 

viktiga diskussioner och utbyten mellan olika kulturer går förlorade och att vi istället får ett 

samhälle med mer främlingsfientlighet och intolerans där vi inte accepterar olikheter, på 

grund av att vi saknar kunskapen om varandra. 

 

Min roll som lärare är inte att ge eleverna färdiga svar på sina frågor, utan att uppmuntra 

dem till samtal och reflektion. Detta ät väldigt betydande i livsåskådningsundervisningen då 

det inte finns några rätta svar på livsfrågorna, som pedagog bör man ta hänsyn till elevers olika 

mognad och livserfarenhet. Skolans uppgift eller lärarens uppgift bör vara att försöka öka 

förståelsen för oliktänkande och utifrån det kunna skapa förståelse för den mångfalden som 

finns i samhället. Hur vi är mot varandra och hur vi ser på varandra är betydelse för att vi ska 

acceptera varandra och därmed leva tillsammans utan konflikter. Dessutom är människosynen 

ett grundläggande värde i skolans värdegrund som vi lärare ska arbeta efter. 

 

Att undervisa om religioner för att kunna lära från religion ger eleverna möjligheter att 

utveckla sin egen, personliga livsåskådning. Detta kan ske genom att de får definiera sin 

åsikt, och i mötet med andra livsåskådningar reflektera och komplettera sin egen livs-

åskådning. En undervisning inriktad på etik, moral och livsfrågor kan därmed också öka 

förståelsen. Om man med sin undervisning berör eleverna, är det min förhoppning att 
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elever känner sig mer berörda av undervisningen och då kan man ge eleverna något vikigt 

att ta med sig i livet, både i mötet med sig själva, men också i mötet med andra människor. 

Eleverna kan därmed lära sig något från religionerna även om de inte själva tillhör just den 

religionen. Då kan eleverna få ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och 

livsåskådningar genom undervisningen i religionskunskap. 
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9. Kritisk reflektion 
 
Det går att se tydliga kopplingar mellan respondenternas svar och styrdokumenten, vilka 

alla lärare i sin yrkesroll ska förhålla sig till. Däremot är det omöjligt att veta om lärarna 

arbetar utifrån styrdokumentens mål och riktlinjer eller om det är något de lägger fram i 

intervjun för att det ska låta bra. Det är tankar som inte går att besvara, men som jag 

funderat över eftersom intervjusvaren överlag var relativt överensstämmande. En bi-

dragande orsak kan vara att lärarna är i ungefär samma ålder och alla hade läst religions-

vetenskap vid samma lärosäte. Detta kan ha satt sina spår hos lärarna så att de överlag 

tänker på liknande sätt när det gäller frågor gällande ämnet. Jag har i vissa fall fått en 

känsla av att respondenterna svarat det de tror att jag som undersökare vill ha som svar. 

Det kan också vara min ovana av att intervjua samt hur frågorna utformats och ställts, som 

bidragit till att få dem att svara så likartat. 

 

Då samtliga respondenter informerats om studiens syfte och innehåll innan intervjutillfäl-

let, kan de redan innan intervjun ha fått en bild av vad de tror jag önskar få fram, vilket 

kan ha påverkat resultatet. Respondenterna var sedan tidigare inte kända för mig, vilket 

kan ses som en nackdel. Det kan innebära att respondenterna känner sig mindre bekväma 

med mig, men det kan också medföra att de är mer intresserade av att ge den information 

som låter bra och som de tror är önskvärd för arbetet. Några av respondenterna var ovana i 

intervjusituationer, vilket också kan ha bidragit till att deras verkliga uppfattningar inte 

kom fram. Eftersom intervjuerna spelats in kan respondenterna fått en känsla av att svara 

på ett för dem socialt accepterat sätt, vilket också gör att den verkliga bilden går förlorad. 

Jag kanske hade fått andra svar om informella samtal genomförts utan bandspelare, dock 

kan man då riskera att viktig information går förlorad och att egna uppfattningar styr allt 

för mycket. 

 

Arbetet hade förmodligen gett en mer utförlig, sanningsenlig och nyanserad bild av 

verkligheten om undersökningen hade kompletterats med observationer av religionslärar-

na under en längre tid. Däremot var inte syftet att granska hur lärarnas arbetar utan att få 

respondenternas verkliga uppfattningar om hur religionsundervisningen har förändrats, 

hur den ser ut idag, samt hur ämnet kan komma att se ut i framtiden. 
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Uppsatsen kan i vissa fall kännas lång och upprepande då flera olika avsitt behandlar 

liknande delar. Dock blir det delvis så för att studien innehåller både en litteratur- och 

intervjustudie. Dessa delas ska lyftas var för sig och sedan analyseras och diskuteras. Då 

olika studier använts känner jag dock att de kompletterar varandra och det känns som jag 

har fått svar på problemformuleringarna. Det är många olika pusselbitar som ska falla på 

plats för att en studie ska bli helt reliabel och valid. Mina förhoppningar är att jag i 

framtiden kan lära mig av studien som på många sätt varit intressant och givande. Jag tar 

med mig nya tankar och erfarenheter när jag nu ska möta eleverna i religionsundervis-

ningen i den svenska gymnasieskolan. 
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Bilaga 1 
 
RE1201 - Religionskunskap A 
50 poäng inrättad 2000 
 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt 
att tänka och handla 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 
problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och 
moralisk utgångspunkt 

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grund-
läggande värden i samhället 

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 
människor i sin omgivning. 

 
 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 

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

Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt 
och moraliskt tänkesätt. 
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Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 
värdegrund. 

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

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och 
samhälle, nationellt och internationellt. 

Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resone-
mangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och 
vardagliga situationer. 

Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att 
se på tillvaron innebär. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreli-
gioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella 
frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv. 

Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande 
situationer och på aktuella samhällsfrågor. 

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för 
sättet att leva och handla. 

Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin 
livstolkning. 
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Bilaga 2 
 
RE1202 - Religionskunskap B 
50 poäng inrättad 2000 
 

Mål 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall 

kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och 
några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycks-
former samt kunna jämföra och diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfatt-
ningar 

kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och 
livsåskådning att göra 

kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt 
förstå innebörden i sådana motiveringar 

kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning. 

 
 

Betygskriterier 

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning att göra. 

Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser kristendomens och 
några andra religioners och livsåskådningars grundtankar. 

Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars människosyn 
och samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och samhälle. 

Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och etik och är 
beredd att söka förstå motiveringarna för dem. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven analyserar under handledning enskilt eller i grupp samspelet mellan religion, 
livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors livssituation. 
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Eleven analyserar kritiskt kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskåd-
ningars grundtankar, traditioner och uttryckssätt. 

Eleven preciserar och jämför olika religioners och andra livsåskådningars människoupp-
fattningar utifrån ett helhetsperspektiv på religion och andra livsåskådningar. 

Eleven identifierar och analyserar kritiskt vår tids viktigaste etiska problemställningar samt 
förstår och värderar på ett nyanserat och tolerant sätt olika ställningstaganden. 

Eleven finner individuellt och i grupp argument för egna ställningstaganden i frågor, som 
rör tro och livsåskådning. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna slutsatser utifrån 
olika traditioner och synsätt inom religion och andra livsåskådningar. 

Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och symbol i ett 
jämförande perspektiv. 

Eleven inhämtar på egen hand information om någon religionsvetenskaplig problemställ-
ning som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle, samt dokumenterar och 
redovisar resultatet av sina studier på ett välorganiserat och systematiskt sätt. 

Eleven behandlar etik- och värdefrågor utifrån principiella utgångspunkter och med känsla 
för god och hållbar argumentering. 

Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka konsekvenser det får 
för sättet att leva och för förhållningssättet till andra. 
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Bilaga 3 
 

Intervjuguide 
 
Inledande frågor 
 
Hur länge har du arbetat som religionslärare? 
 
Var har du studerat till religionslärare? 
 
Hur tycker du det är att arbeta som religionslärare? 
 
Vad är det mest positiva med ditt arbete som religionslärare? 
 
Vad är det svåraste med ditt arbete som religionslärare? 

 
Vilken är din främsta uppgift som religionslärare i mötet med eleverna? Varför? 
 
Hur har religionsämnet förändrats i gymnasieskolan efter 1962? 
 
Hur kommer du ihåg religionsämnet från den egen skoltid? Har den förändrats? På vilket 
sätt? 
 
Hur har religionsundervisningen utvecklats till det den är i dag skulle du säga? 
 
Skulle du vilja säga att religionsämnet har följt samhällets utveckling? I så fall hur? 
 
Hur tycker du religionsämnets kursplan ser ut i förhållande till den religiösa mångfald vi 
har i landet? 
 
Varför ser religionsämnet ut som det gör idag? 
 
Hur skulle du vilja beskriva dagens religionsämne? 
 
Var ska vi lägga tonvikten på i skolans religionsundervisning? 
 
Tycker du att din undervisning speglar det religiösa läget i dagens Sverige? 
 
Hur lägger du upp din undervisning för att nå alla elever? 
 
Vad skulle du vilja säga att syftet med dagens religionsundervisning är? 
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Varför är religionsundervisningen inriktad på etik, moral och 
livsfrågor? 
 
Hur arbetar du för att eleverna ska nå de olika målen i kursplanen? 
 
Vad är etik och moral för dig? 
 
Hur arbetar du med etik- och moralfrågor i din undervisning? 
 
Varför tror du att frågor om etik och moral har ett sådant fokus i kursplanen? 
 
Hur kan religionsämnet komma att se ut i framtiden? 
 
Bör undervisningen förändras på något sätt? 
 
Hur tror du religionsämnet kommer att se ut i framtiden. 
 
Kommer ämnet i framtiden få en större roll inom skolans värld eller kommer ämnet att 
försvinna? Varför? 
 
Kommer vi få se ett annat innehåll i framtidens religionsundervisning? 
 
Vilken roll kommer ämnet att ha i framtiden? 
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Sammanfattning

Efter reformationen låg Luthers lilla katekes till grund för folkundervisningen. Under 1800-talet började dock kritik mot den ensidiga undervisningen dyka upp, både av pedagogiska, men också av ideologiska skäl (Skolverket 2009). Detta hade en viss påverkan och i 1919 års undervisningsplan sågs Luthers lilla katekes som en historisk handling som representerade den tiden, då den utkom. Nu fick istället Nya testamentets Bergspredikan en centralt viktig roll som utgångsläge för att reflektera över värdegrundsfrågor i undervisningen.

1951, efter att religionsfrihetslagen införts uppkom en del problematik för hur kristendomsundervisningens roll skulle se ut. Grunden för religionsundervisningen under 1960-talet var att den skulle vara objektiv, saklig och allsidig. Tanken var att undervisningen i religion skulle beskriva olika religioner och livsåskådningar. Denna grundtanke har efter detta utvecklats till att existentiella frågor och frågor om etik och moral fått ett större utrymme i undervisningen. Att ämnet både lyfter upp frågor om existentiella frågor som liv och död och andra moraliska bitar samtidigt som det ger ett faktaperspektiv gör att ämnet är både konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande menar Skolverket (2009).

Religionskunskap är ett ämne som mer än andra genomgått stora förändringar. Förändringar har skett bland annat med ämnets status, innehåll och utrymme. Dessutom har ämnets betydelse för skolans värdegrund förändrats när ämnet har förändrats. För lärare i religionsämnena har detta självfallet inneburit omställningar i sättet att undervisa och undervisningens innehåll. Detta framkommer tydligt i intervjustudien där intervjupersonerna betonar att undervisningen genomgått en förskjutning från fakta om religion mot undervisning i etik och moralfrågor.
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1. Inledning


Religion är ett aktuellt ämne i dagens samhälle. Vi matas ständigt av bilder där religionen styr och påverkar oss människor i det vardagliga livet. Det kan handla om självmordbombare, rätten att bära slöja eller politiker som använder sig av religionen som maktmedel för att nå fram till sina väljare. Många gånger ligger religionen till grund för konflikter och motsättningar. Eftersom ämnet är så pass aktuellt blir det också väldigt intressant att studera.

Vi lever idag i en värld med många olika livsåskådningar och de klasser vi möter i skolans värld är inte längre heterogena. Detta ställer stora krav på att pedagogen kan tillgodose och uppmärksamma alla elever och deras olika syn på livet och existentiella frågor. I min kommande roll som lärare i religionskunskap vill jag ha kunskapen med mig att skapa en religionsundervisning som kan passa alla elever som jag kan tänkas möta. I dagens samhälle blir det då viktigt att få eleverna att känna tolerans och förståelse för att alla människor är olika och därmed blir också undervisningen kring etik och moral en viktig faktor för att nå fram till alla elever. Kanske borde religionsundervisningen få större utrymme i undervisningen för att vi på sikt ska kunna minska den segregation som råder mellan olika grupper. Detta kan ske genom ökad förståelse och minskade fördomar. Skolans religionsundervisning har därmed en viktig uppgift i att lägga grunden för framtidens samhälle.

Religionsämnet har under sin utveckling påverkats av det som skett i samhället i övrigt. Därmed är det intressant att följa den utveckling och också fundera över hur religionsämnet kommer att se ut i framtiden.

2. Syfte och problemformuleringar

Syfte

Det övergripande syftet med arbetet är att undersöka hur religionsämnet har förändrats och utvecklats för att kunna få en bild av varför ämnet ser ut som det gör idag. Främst är syftet att redogöra för den utveckling som skett av ämnet från 1962 till idag, men även beskriva en kort historisk tillbakablick även dessförinnan. I den gymnasieskola jag kommer att arbeta i är religionsämnet ett ämne som alla elever läser. Dock kan det vara svårt att nå fram till alla elever. Genom en bakgrund och förståelse för ännets utveckling kan detta underlättas. Syftet är också att få en bakgrund till och förståelse för undervisningens utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor som idag har ett stort utrymme. Samhällsförändringarna påverkar skolan och då uppsatsen ger en tillbakablick och förklaring till religionsämnets utveckling är syftet också att blicka framåt och fundera över hur ämnet kan se ut i framtiden.

Problemformuleringar


Utifrån syftet blir problemformuleringarna därmed följande:

· Hur har religionsämnet förändrats i gymnasieskolan efter 1962?

· Varför ser religionsämnet ut som det gör idag?


· Varför är religionsundervisningen inriktad på etik, moral och livsfrågor?

· Hur kan religionsämnet komma att se ut i framtiden?

3. Material

I följande avsnitt presenteras delar av det material som har använts i uppsatsen. Det material som har varit mest väsentlig för att svara på frågeställningarna kommer kortfattat presenteras. Olika typer av material har använts för att ge en bred och allsidig bild av ämnet

3.1. Litteraturgenomgång

Då en mängd olika böcker har använts i förberedelsestadiet kommer endast några av de böcker som lyfts fram i litteraturstudien att belysas här, även om jag i analysavsnittet använder dem i olika stor utsträckning. En av de böcker som inledningsvis inspirerade mig till ämnesval och som sedan varit med i utformandet av uppsatsen är Sven-Åke Selanders Undervisa i religionskunskap (1993). Boken har gett mig många betydelsefulla tankar när det gäller religionskunskapens utveckling och livsfrågor hos unga. Även Keijo Erikssons På spaning efter livets mening: om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande (1999) belyser livsfrågor hos ungdomar. Dessutom har boken bidragit med mycket bakgrundsfakta till hur ämnet har utvecklats under hela 1900-talet. I Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000), behandlar författarna Edgar Almén, Ragnar Furenhed, Sven G. Hartman och Björn Skogar olika delar som är viktiga i undervisningen av religion, livsfrågor och etik. De delar som har varit av särskilt intresse för uppsatsen är kapitlet om livstolkning av Hartman och Furenheds kapitel om undervisning och förståelse. Delarna belyser ungas tankar och funderingar kring livsfrågor, samt berör hur undervisningen bör utformas. Även Birgit Lendahls bok Lära om livet: handbok för lärare om etik och livsfrågor (1990) är en av de böcker som varit intressant för uppsatsen. Boken lyfter frågor kring etik och moral och hon skriver om hur barn och ungdomar ser på livsfrågor, etik och moral. Carl E. Olivestam lyfter i sin bok Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen (2006) tankar kring religionsundervisningen och han redogör bland annat för några tydliga tyngdpunktsförskjutningar som ägt rum i religionsundervisningen. Dessutom är han en av få som berör ämnets eventuella framtid i den svenska gymnasieskolan. Peder Thaléns tankar kring ämnets framtid och förändring har jag tagit del av genom Religionsmöten och religiös mångfald (2005), som är en samling religionsvetenskapliga essäer från högskolan i Gävle.


3.2. Tidigare uppsatser

Äldre uppsatser har till viss del bidragit med tips på utformning och upplägg. Främst har dessa dock fungerat som en bra vägledning för att hitta givande litteratur och därmed ligger de inte till grund för några centrala delar av arbetet. Dock kan man när man läser flera av arbetena se en liknande struktur, med tanke på att de också berör ämnets utveckling och utformning samt diskuterar styrdokumenten. Uppsatser av liknande slag har exempelvis skrivits vid Växjö universitet där Katharina Lennartsson har skrivit en uppsats om En likvärdig utbildning? (2005) Hon har genomfört en kvalitativ studie av hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet. Hon har i likhet med mig genomfört intervjuer med religionslärare. Även Anna Johansson har skrivit sin uppsats, Religionsundervisning för livet - En förskjutning från lära i religion, till lära om och från religioner (2005) vid Växjö universitet. Till stor del grundar hon sin uppsats på Kan du höra vindhästen?: religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap? (2000) som jag också till viss del har använt. Syftet med hennes uppsats är att redogöra för den utveckling av religionsämnet som skett samt att redogöra för hur man kan arbeta med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor i gymnasieskolan. Hennes uppsats grundar sig på litteraturstudier. En tredje uppsats som jag har läst har Anna Koivisto skrivit vid Luleå tekniska universitet. Uppsatsen heter Religionsundervisningens utveckling genom tiden (2005). Hon har i sin undersökning beskrivit hur religionsundervisningen har ändrats och hon har också genomfört en enkätstudie för att ta reda på vad ungdomar vill med religionsundervisningen.

4. Metod

I följande avsnitt motiveras och presenteras de metoder som använts i studien. Dessutom redogörs för tillvägagångssätt, urval och etiska förhållningssätt.

4.1 Kvantitativ och kvalitativ metod


Den kvalitativa forskningsprocessen är inte lika standardiserad som den kvantitativa. Den ger istället stor flexibilitet och dynamik samt utrymme för variationer. Det kvalitativa synsättet riktar intresset mot individen, och istället för att fråga hur en objektiv verklighet ser ut frågar man hur individen tolkar och formar verkligheten. Verkligheten blir då en individuell, social och kulturell konstruktion (Backman 1998). Den kvalitativa studien är, till skillnad från den kvantitativa, mer inriktad på ord än siffror. Det är verbala formuleringar, såväl skrivna som talade, som utgör innehållet och är det väsentliga. Utgångspunkten är respondenternas uppfattningar och vad de anser viktigt (Bryman 2001).

4.2 Insamling av information och val av metod

Genom insamlandet av information fördjupade jag mina kunskaper samt fick teoretiska utgångspunkter att väga mot det empiriska materialet. Den information som användes var av olika slag. Både faktaböcker, metodböcker och praktisk litteratur ligger till grund för studien (se material samt referenslista). Libris databas och Google Scholar nyttjades även för att söka publikationer. Jag sökte på begrepp som: ”religionsundervisning” och ”religionsämnet”. I första hand valde jag att använda litteraturstudier för att fördjupa egna kunskaper samt för att kunna belysa området från flera olika håll. För att få en bredare bild valde jag också att komplettera med en intervjustudie.

4.3 Intervjustudier

Kvale (1997) menar att den kvalitativa forskningsintervjun försöker förstå världen ur respondenternas synvinkel och utvecklar innebörden av deras erfarenheter och tankar. Den bygger på ett samspel där berörda parter utbyter synpunkter om ett ämne av gemensamt intresse. Den stora fördelen med kvalitativa intervjuer är deras öppenhet. Den semistrukturerade intervjun genomförs enligt en intervjuguide som fokuserar på förutbestämda teman och frågeställningar. Intervjuaren leder respondenten till dessa teman, men inte till bestämda uppfattningar om dem (Kvale 1997).

Valet av en kvalitativ intervjustudie föll sig naturligt med avseende på arbetets syfte och problemformuleringar. Jag valde att genomföra semistrukturerade intervjuer eftersom de ger en omfattande och djup beskrivning av respondens uppfattning inom ämnet. En semistrukturerad intervju utgår ofta från förutbestämda teman eller allmänna frågeställningar. I vilken ordning frågorna ställs och hur de ställs kan skifta från intervju till intervju. Intervjuaren har utrymme att ställa ytterliggare frågor som har anknytning till det respondenten svarat. Intresset ligger i respondentens uppfattningar och svar och därför kan intervjun röra sig i olika riktningar (Bryman 2001). De faktorer som gör att en intervju blir semistrukturerad ansågs betydelsefulla för att få ut så mycket av respondenternas tankar och åsikter som möjligt. Det som också var positivt är att dessa intervjuer är fria i den meningen att respondenten kan associera fritt och inte styrs i sitt tankesätt. Det framkom mycket information genom att det fanns möjlighet att följa upp respondenternas svar. (Se Bilaga 3. Intervjuguide)

4.4 Urval


Alla som deltog i intervjustudien kom jag i kontakt med genom olika skolors hemsidor. Jag valde att söka på gymnasieskolor i den aktuella staden och därefter skickade jag mail till ett flertal skolor och bad om att få komma i kontakt med religionslärare som kunde tänka sig att ställa upp på en intervju. De lärare som först hörde av sig till mig är de som deltagit i intervjustudien. De intervjuade var informerade om studiens syfte och var positiva till att delta. Dessa faktorer ansågs vara av betydelse för att få ärliga, engagerade och omfattande svar.

4.5 Genomförande och bearbetning av material

Intervjupersonerna informerades om underökningens syfte och i samråd med dem bestämdes tid och plats för intervjun. Innan intervjun genomfördes frågade jag intervjupersonerna om jag fick spela in dem på band. Jag förklarade varför det var väsentligt att banda intervjun och samtliga hade förståelse och gav tillåtelse. Genom att banda intervjuerna kunde det säkerställas att ingen viktig information gick förlorad. De informerades också om sin anonymitet i undersökningen.

Efter intervjuerna avlyssnades banden och transkriberades för att underlätta en noggrann analys av vad respondenterna sagt. Det bidrar också till att förbättra minnet och att inga egna värderingar påverkar (Bryman 2001). Efter att intervjuerna var nedskrivna kunde de tolkas och bearbetas för att lyfta fram och beskriva det som var av relevans för arbetet.

Detta material ligger till grund för resultatet tillsammans med litteraturstudien.

4.6 Etiskt förhållningssätt


Vid vetenskapliga studier är det viktigt att ha ett etiskt förhållningssätt. Detta medför bland annat att man inte beskriver annat än det som skett. Det handlar om att inte dra för snabba slutsatser av materialet, inte utesluta eller lägga till något som kan ha betydelse för resultatet. Betydelsefulla etiska frågor behandlar frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för de personer som ingår i undersökningen. Enligt Bryman (2001) finns det några etiska principer som gäller för svensk forskning:

· Informationskravet. Forskaren måste informera berörda personer om studiens syfte. De ska informeras om att deras deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta om de så önskar.

· Samtyckeskravet. Deltagarna i undersökningen bestämmer själva över sin medverkan.

· Konfidentialitetskravet. Uppgifter om de personer som ingår i undersökningen ska behandlas med konfidentialitet.

· Nyttjandekravet. De uppgifter som behandlar enskilda personer får endast användas för forskningsändamål.

4.7 Metoddiskussion


Genom att lägga metoddiskussionen under denna del av arbetet istället för i diskussionen har man som läsare metodavsnittet färskt i minnet och kan därför lätt se fördelarna och nackdelarna med genomförandet. Genom att arbetet innefattar olika metoder, såsom intervju- och litteraturstudier stärks reliabiliteten och validiteten i arbetet.


När det gäller intervjuerna är det väsentligt att belysa att det finns en problematik i att religionslärarna kan svara utifrån vad som förväntas vara socialt accepterat. Det vill säga, de svarar det de tror att jag vill ha som svar (Bryman 2001). Det kan också vara så att de svarar på ett för dem önskvärt sätt, men i praktiken gör de något annat. Om det är så blir inte resultatet och studien reliabel och inte heller valid. Det går då inte att lita på resultatet och på att det resultat som framkommer är det som önskas mäta. Detta skulle man exempelvis kunna säkerställa genom att observera lärarna under en längre period. På grund av studiens omfattning har detta inte varit möjligt att genomföra och det har inte heller varit syftet att studera hur de arbetar. Om detta hade varit syftet är det dock inte säkert att detta skulle ha gett en mer sanningsenlig bild då lärarna kan ändra sin undervisning samt sitt sätt att agera i lärarrollen då de observeras.

Något som också bör belysas är min avsaknad av rutin i intervjusituationer. Detta kan ha påverkat respondenterna. Även intervjupersonernas vana i liknande situationer kan ha påverkat deras möjlighet att få fram sina åsikter. Genom att varje intervju spelades in kunde korrekta citat citeras och det har getts möjlighet att ta del av den exakta informationen vid upprepade tillfällen.

5. Centrala begrepp i uppsatsen

I följande avsnitt förklaras och definieras vissa begrepp som kan ses som centrala för uppsatsen. Detta för att förenkla för läsaren så att innehållet i resultatet blir tydligare. Detta bör göras för att missförstånd ska kunna undvikas. Begreppen kan ses som generella, men bör läsas med utgångspunkt i arbetets syfte.


5.1 Etik och moral


Det finns inga enkla svar på vad etik och moral är. Ofta behandlas de båda begreppen som synonymer, ibland får de olika innebörd. Undervisningen i etik i skolans värld är dock något som varit kopplad till kristendomsundervisning och senare religionsundervisning och därmed kan det vara av betydelse att få en bakgrund till orden. Ordens ursprung har samma betydelse. Etik kommer av grekiskans ethos och Moral kommer från latinets moralis. Båda dessa orden har betydelsen sed, sedlighet och därmed skulle man kunna säga att de har samma betydelse (Lendahls 1990). I Norstedts Svenska Ordbok (1990) står det att etik är lära om (god) moral, sedelära. Om moral kan man läsa att det är ”uppfattning om rätt och orätt som styr värderingar och handlingar”. I det vardagliga livet handlar moral oftast om våra handlingar och etik är reflektion över handlingar (Lendahls 1990). Man skulle alltså kunna säga att moralen är tillämpningen av etiken, då etiken är moralens teori. Därmed har alltså de båda begreppen ett nära samband och kommer så också användas i uppsatsen.

5.2 Livsfråga

Livsfrågor är något som har fått ett allt större utrymme i de senaste läroplanerna och då det inte är ett allmänt känt begrepp bör det förklaras. Det finns olika definitioner för begreppet, men jag har här valt att lyfta några av dem som stämmer bra överens med det syfte som är för uppsatsen. Hartman definierar en livsfråga på följande vis i boken Livstolkning och värdegrund: att undervisa om religion, livsfrågor och etik (2000):

En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors tillvaro i stort. En livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över upplevelser av världen och av den egna personen i relation till världen och till livet i stort.


Även Eriksson (1999) för en diskussion kring begreppet livsfrågor och ställer sig bakom Hartmans tidigare definition och menar att livsfrågor handlar om de grundläggande villkoren för mänskligt liv och den tillvaro vi befinner oss i. Därmed menar Eriksson att en livsfråga är ett uttryck för våra behov att bearbeta och formulera upplevelser i vår omgivning och då med fokus på sådan som berör oss själva. Dahlin (2004) menar att livsfrågor är frågor vi ställer oss själva och som saknar rationella svar. Därmed är en livsfråga en fråga som man inte riktigt vet svaret på. Man får därför välja att tro eller inte tro på frågan. Vad vi väljer att tro om en livsfråga blir därmed ytterst personligt.

5.3 Livsåskådning

Ett annat begrepp som man kan läsa om i kursplanen för religionskunskap är begreppet livsåskådning. Detta kan därmed vara relevant att förklara närmare. Eriksson (1999) resonerar kring detta begrepp med utgångspunkt i Jeffners (1973) tankar. Det framkommer då att livsåskådningsbegreppet som tar fram personens livsåskådning består av en grundhållning till livet, ett centralt värderingssystem och ett kunskapsinnehåll. Jeffner (1973:18) skriver följande:


Med en persons livsåskådning menas personens centrala värderingssystem och personens grundhållning och den del av det personen anser sig veta om sig själv och sin omvärld vilket påverkar hans centrala värderingssystem eller grundhållning på ett sätt som personen är beredd att acceptera.

I Barns tankar om livet (1986) utvecklar Hartman detta och menar att den personliga livsåskådningen fungerar som en ram och innanför denna blir det naturligt för oss att bearbeta olika livsfrågor. Hartman menar att vår personliga livsåskådning innefattar tre viktiga delar. Den första delen är vår kunskapsdel som innehåller vår personliga övertygelse och omvärldsorientering, det vill säga det man tror på och det man tror sig veta. Här kan man exempelvis få med sin människosyn, gudsuppfattning och samhällssyn mm. Detta är ju något som kan skilja sig mycket åt mellan olika människor och som därmed påverkar vår livsåskådning. Den andra delen som ingår menar Hartman är en personlig livsåskådning av värderingar. Värderingar handlar ofta om motsatser som gott-ont, fint-fult eller rätt-fel. Vilka värderingar vi har om dessa begrepp grundar sig ofta på vad man tycker om tillvaron. Den tredje aspekten som Hartman menar ingår i en personlig livsåskådning är hur livsåskådningen omsätts i praktiken. Det vill säga hur vi handlar och lever. Vår personliga livsåskådning kan ändras under livets gång av olika anledningar och händelser. Exempelvis kan vi när vi får barn, förlorar någon, blir skadade osv. ändra vår syn på livet och vår tillvaro (Eriksson 1999).

6. Resultat av litteratur- och intervjustudie

I följande avsnitt kommer resultatet presenteras som två separata delar där den första delen behandlar de resultatet som framkommit i uppsatsens litteraturstudie och den andra delen behandlar det empiriska materialet som framkommit vid intervjustudien. Dessa delar kommer sedan analyseras och diskuteras tillsammans i kommande avsnitt.

6.1 Teoretiska utgångspunkter

Religionsundervisningen före 1962

För att få en förståelse för hur religionsämnet har utvecklats och förändrats behövs en tillbakablick. Denna första del i litteraturstudien kan därför ses som en bakgrund för att sätta in läsaren i arbetet. Detta för att sedan kunna ge svar på uppsatsens frågeställningar.

Religionsämnet, eller kristendomsämnet som det från början var, har under folkskolans mer än 150 år gamla historia varit ett betydande ämne. De omvandlingar och förändringar som ämnet har genomgått under denna period har omdebatterats. År 1842 övergick ansvaret för religionsundervisningen till att bli statens och därmed kyrkans. Tidigare ansvarade föräldrar och husbönder för att deras barn och tjänstefolk kände till den kristna trons grunder och katekesen (Eriksson 1999:22). I samband med detta var kyrkan tvungen att erbjuda undervisning, men det var fortfarande frivilligt att gå i skolan. Fokus i skolan låg då på kristendomsundervisning och den lade fokus på katekesen och den bibliska historien. Främst handlade det om att eleverna lärde sig att rabbla texter utantill. Att lära eleverna katekesen fick stort utrymme i undervisningen och upp till tio timmar i veckan lades på aktiviteter som denna (Thulin 1989:18). Denna typ av inlärning kom så småningom att ändras delvis, då den allmänna skolplikten trädde ikraft 1882. Dock hade kyrkan fortfarande det yttersta ansvaret för kristendomsundervisningen.

De första 75 åren präglades skolan starkt av kristendomen och den främsta uppgiften för skolan ansågs vara att förbereda eleverna för den kommande konfirmationen. Den obligatoriska kristendomsundervisningen började dock i slutet av 1800-talet att kritiseras. Detta berodde främst på ett nytt samhällsklimat med frikyrkliga inslag som Svenska missionsförbundet och baptisterna. Dessutom fanns det politiska partier, som exempelvis den framväxande socialdemokratin, som var väldigt kritiska till den konfessionella undervisningen som rådde i landet och därmed ville få bort utantilläsningen av katekesen och få undervisningen bredare. En stor debatt om katekesundervisningen rådde (Algotsson 1975:29). En stor förändring skedde dock 1919, då Luthers lilla katekes avskaffades som huvudsakligt läromedel (Eriksson 1999). Den tidigare kristendomsundervisningen byttes nu mot en undervisning med Bibeln och dess etik i fokus. Detta är en viktig del i det svenska religionsämnets utveckling menar Thulin (1989).

År 1927 års skolreform innebar att det så kallade differentierade gymnasiet bildades. Då blev vissa ämnen obligatoriska på latin- och reallinjen samtidigt som andra ämnen kunde väljas bort. Denna valmöjlighet togs dock bort 1953 då den allmänna linjen tillkom (Richardsson 2004). Detta tyder på förändrade krav på kunskaper och nu skulle befolkningen i det stora hela undervisas i samhällsfrågor.

År 1951 beslutade riksdagen att införa religionsfrihet i Sverige, vilket gjorde att den svenska religionsundervisningen kunde utvecklas och förändras. Nu kom andra religioner än den lutherskt kristna att accepteras. Lagen som ju bara tillkom några åt efter andra världskrigets slut var nog ett naturligt steg i utvecklingen eftersom allt fler människor med annan religiös bakgrund sökte sig till Sverige. Därmed kan lagen ses som ett resultat av de samhällsförändringar och den sekularisering som rådde i landet (Algotsson 1975). Detta ledde också till att man 1962 kunde införa objektivitetskrav i undervisningen som skulle resultera i en allsidig, saklig och ickekonfessionell religionsundervisning (Eriksson 1999). I skolans undervisning skulle man nu se på olika livsåskådningar och religioner opartiskt och sakligt och därmed skapa en djupare förståelse för dem (Thulin 1989). Skolan skulle vara neutral i religiösa frågor och år 1965 ändrades även namnet på ämnet från kristendomskunskap till religionskunskap, vilket kan ses som en markering av ämnets innehåll (Selander 1993).

Precis som nu har religionsämnets utrymme i gymnasieskolan diskuterats och 1964 års gymnasiereform föregicks av en sådan debatt. Många ansåg inte att ämnet skulle ha kvar sin särställning eftersom det fanns andra ämnen, såsom filosofi eller svenska, som också kunde ta upp livsåskådningsfrågor i undervisningen. Detta ledde till att religionsämnet minskade från fem timmar per vecka på det allmänna gymnasiet till två och en halv timme i veckan på samhällsvetenskapliga och humanistiska och till och mer till en och en halv timmer i veckan på naturvetenskaplig lärokurs. Ämnet togs helt bort på ekonomiska och tekniska lärokurserna. Ämnet ansågs där inte vara nödvändigt för elevernas framtida yrkesutövning. Denna förändring, som kan ses som drastisk, motiverades med att kyrkohistorien som tidigare utgjorde två timmar av undervisningstiden nu skulle ingå i historieämnet. Den övriga halvtimmen som togs bort därför att elevernas arbetsbörda på gymnasiet skulle minska med tio procent. Att ämnet i övrigt minskades ner motiverades med hur viktigt ämnet ansågs vara på de olika lärokurserna (Algotsson 1975).

Läroplaner för gymnasieskolan 1965, 1970 och 1994

Innehållet i religionsämnet har förändrats i takt med att nya läroplaner tillkommit. Förändringarna kan ses som ett uttryck för de värderingar som rådde i samhället under den tiden. Ett exempel på detta beskriver Selander (1993) då han hänvisar till ett av de moment som fanns med i läroplanen för gymnasieskolan 1965. Momentet formulerades: ”Analys av den moderna människans situation”. Detta visade på att ämnet religionskunskap på gymnasiet nu skulle behandla människors aktuella förhållande till livsåskådnings- och existensfrågor och blev därmed starten för ämnets förskjutning mot livsåskådningsfrågor i undervisningen. Övriga moment som Selander (1993) beskriver skulle lyftas i undervisningen var:

· Etiska och moraliska frågor

· Kristendomen

· Livsåskådningsdebatten

· Andra attityder till tillvaron än de religiösa

· Icke-kristna religioner.

De moment som lyfts fram i läroplanen för gymnasieskolan 1965 innehåller därmed förutom kristendomsundervisning också moment som berör andra religioner och livsåskådningar. Denna förändring är alltså ett resultat av den nya objektiva undervisningen som infördes i samband med den nya ickekonfessionella religionsundervisningens införande 1962.

I Lgy 70, läroplan för gymnasieskolan (Skolöverstyrelsen) kan man hitta kursplanen för religionskunskap. I målen för religionskunskap står följande:

Eleven skall genom undervisning i religionskunskap

skaffa sig kunskap om olika livsåskådningars innehåll,


orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid,

öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner

samt med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga

till självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor.

(Skolöverstyrelsen 1970)

Huvudmomenten för ämnet är precis samma som de som lyfts fram i läroplanen för gymnasieskolan 1965, förutom att ett moment har tillkommit. Utöver de fem tidigare momenten står nu också ”Analys av den moderna människans situation” med som ett moment. I kursplanen för religionskunskap kan man se en ännu tydligare förskjutning mot livsåskådningsfrågor och ett självständigt förhållningssätt och i målen framkommer också en tydligare dragning åt andra religioner. Exempelvis nämns kristendomen tillsammans med andra icke-kristna religioner.

1968 fördes gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan samman till gymnasieskolan och därmed kom Lgy70 att gälla en större del av befolkningen, än som tidigare omfattats av läroplaner (Rickardsson 2004). De gemensamma målen för gymnasieskolan presenterades med Lgy70. Religionsämnet var dock inte obligatoriskt för alla. Ämnet var obligatoriskt på treårig ekonomisk linje, tvåårig ekonomisk linje, humanistisk linje, naturvetenskaplig linje, samhällsvetenskaplig linje, social linje, fyraårig teknisk linje och tvåårig teknisk linje. På övriga tvååriga linjer, med undantag av drift- och underhållsteknisk linje, var religionskunskap ett tillvalsämne (Skolöverstyrelsen).

När Sverige har blivit mer och mer sekulariserat och mångkulturellt har också kraven från både elever och samhället i stort gjort att ämnet har förändrats. Till detta kommer att vi idag har fler kontakter med världen runt omkring oss och det ställer också krav på en bättre och bredare religionsundervisning i gymnasieskolan. Förändringarna från Lgy70 fram till 1994 års läroplan var endast små och inga radikala reformer genomfördes. Lpf94 blev mer omfattande och den sågs som nödvändig för att anpassa gymnasieskolan till det moderna samhället och dess krav (Rickardsson 2004).

I samband med införandet av den nya läroplanen 1994 blev religionsämnet också ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan (Olivestam 2006). Flera kärnämnen utgör grunden för vad alla gymnasieelever ska läsa. Eftersom religionskunskap blev ett kärnämne måste det ses som så pass viktigt att det tillsamman med övriga kärnämnen ska utgöra grunden för vad eleverna ska få med sig för kunskap när de tar studenten. Eftersom ämnet har fått denna betydelse och eftersom det är religionsämnets kursplaner som jag ska arbeta med när jag står som färdig lärare känns det extra relevant att beröra den nuvarande läroplanen och kursplanerna för religionskunskap lite extra. Därmed har de i uppsatsen fått ett större utrymme än tidigare nämnda styrdokument efter 1962.

Gällande läroplan för de frivilliga skolformerna


Läroplanen behandlar den värdegrund och de huvuduppgifter skolan ska arbeta med. Där framkommer att skolväsendet ska bygga på demokrati och att den viktigaste uppgiften för skolan är att förmedla och förankra grundläggande värden som samhället bygger på. Läroplanens grundläggande värderingar sammanfattas enligt följande:


Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande.

(Lpf 94:3)


Det framgår tydligt att ett stort fokus skall läggas på värdegrundsfrågor som fokuserar på allas lika värde, jämställdhet och tolerans. Dessutom poängteras vikten av att alla elever ska utvecklas oavsett personlighet och bakgrund. Något som också lyfts fram i läroplanen är skolans ansvar att främja förståelse för andra människor samt ge eleverna förutsättningar för att utvecklas till ansvarstagande människor som aktivt deltar i både arbetsliv och samhällsliv. Skolans uppdrag är stort och betydelsefullt. En av de punkter som starkt lyfts fram och som är direkt kopplad till religionsämnet är det etiska perspektivet i undervisningen. I kursplanen kan man läsa följande:


De etiska perspektiven är av betydelse för många av de frågor som tas upp i skolan. Därför


skall undervisningen i olika ämnen behandla detta perspektiv och ge en grund för och främja elevernas förmåga till personliga ställningstaganden.


(Lpf 94:5)


Undervisningen skulle nu utformas mer i samspel mellan elever, lärare och innehåll och i grunden är det läroplanens människosyn i skolans värdegrund som ska styra detta samspel. Värdegrunden ska prägla skolans alla ämnen. Förutom att människosynen definierades tydliggjordes också den kunskapssyn som ska tillämpas i undervisningen när det gäller upplägg osv. För religionsämnets del innebar detta främst att ämnet inte endast fick bli ett faktaämne. Istället ska ämnet, precis som övriga ämnen, lägga fokus på fakta, förståelse, förtrogenhet och färdighet. Olivestam (2006:33) sammanfattar kunskapen grund enligt följande: ”Fakta och förståelse som fördjupas i färdighet och utförande, vilket i sin tur ska resultera i förtrogenhet och helhetssyn.”

Gällande kursplaner för religionskunskap

Religionsämnet i den svenska gymnasieskolan är idag uppdelad i två kurser. De båda kurserna skiljer sig något åt i innehåll. Religionskunskap A lägger fokus på etiska och moraliska frågor och människors olika livstolkningar (Skolverket 2009). Kursen ska visa på att religion är en del av samhället och ge förståelse för vad egna ställningstaganden kan betyda för den personliga utvecklingen. Religionskunskap A är en kärnämneskurs för alla. (Se bilaga 1 för kursplan)

Religionskunskap B bygger på A-kursen och fördjupar det innehåll som behandlas där. Eleven får här en möjlighet att efter egna behov och önskemål vidareutveckla sina kunskaper inom olika tros- och livsåskådningsfrågor. För kultur- och samhällsvetenskapliga inriktningar av samhällsvetenskapsprogrammet är Religionskunskap B en gemensam kurs (Skolverket 2009). (Se bilaga 2 för kursplan)

Det nuvarande syftet med religionskunskap i gymnasieskolan

Religionsämnets syfte är att skapa möjligheter för den enskilda eleven att kunna reflektera och fundera över frågor på ett etiskt och existentiellt plan. Detta ska kunna göras ur många olika perspektiv för att eleverna ska få en ökad förståelse för andra människor kan se på världen på olika sätt. På liknande sätt beskriver skolverket (2009) ämnets syfte. Dessutom är också syftet att ge eleverna kunskaper om olika religioner och livsåskådningars traditioner och innehåll och att genom denna förståelse skapa en medvetenhet om att man behöver olika sätt att analysera för att kunna ta ställning i olika frågor. På detta sätt kan utbildningen ge så pass fördjupade kunskaper att eleverna får en ökad förståelse för människor och dess olika religiösa bakgrund. I dagens samhälle finns det ett stort behov av en medveten etik som grundar sig på en värdegrund som samhället accepterar. Därmed kan religionsämnet bidra till att ge eleverna kunskaper om de olika uppfattningar som råder i olika etiska frågor.

I dagens skola som är en målstyrd skola kommer jag som blivande lärare i religionskunskap ha vissa mål att sträva mot. För att tydliggöra hur skolan ser ut idag och hur målen ser ut har jag därför valt att ta med dem för att skapa en förståelse för vad man som lärare har att arbeta mot och dessutom tydliggöra vad som fastställts som strävansmål.

Mål att sträva mot

Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven


utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter,


fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som rör tro, etik och livsåskådning,


utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning,


utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder,


utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla,


fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av livet.

(Skolverket 2009)

Den nuvarande läroplanen inriktar sig på att ge eleverna en så pass stabil grund att stå på så att de kan klara sig ute i samhället. De ska fostras till goda medborgare och behöver lära sig att förstå världen och medmänniskorna som omger dem. Ett större utrymme ges åt frågor som berör livsfrågor, mer ingående än tidigare läroplaner.

Religionsundervisningen från 1962


Religionskunskap är nog det ämne som i jämförelse med andra ännen, har förändrats mest. Det gäller bland annat dess betydelse för skolans värdegrund, dess status, innehåll och utrymme i schemat. Det är många som har tyckt till om hur ämnet bör utformas och om det ens bör finnas till. Ämnet har bedömts utifrån kyrkans behov, men också utifrån samhällets och näringslivets krav. Samtidigt har ämnet prövats utifrån elevernas behov av kompetens för att klara sig i samhället och yrkeslivet, men också utifrån elevernas och deras föräldrars rätt till information, integritet och självständighet för att den individuella eleven ska kunna leva det livet han/hon vill leva (Olivestam 2006).

Utvecklingen av religionsämnet beskriver Selander (1993) utifrån begreppen människosyn, samhälle, innehåll och metod. Om man betraktar människan som föremål för någon annans verksamhet har man en objektivitisk syn, men om människan istället ses som någon som är aktiv, skapande och med en egen kapacitet att råda över sina egna angelägenheter, är synen istället subjektivistisk. Utvecklingen av religionsundervisningen i Sverige har under 1900-talet, och främst sedan 1962 förflyttats från objekt till subjekt. Samhället har också förändrats på så sätt att antalet strikta regler för hur människor ska leva har minskat och istället ersatts med få restriktioner och förbud. Det är upp till varje människa att bestämma hur han eller hon vill leva sitt egna liv. När det gäller innehållet i undervisningen har man till stor del gått från att någon annan bestämmer innehållet, exempelvis läroboken, vetenskapen eller läraren, till att istället mer och mer lyfta upp det som är relevant och som eleverna efterfrågar och klarar av. Tidigare var undervisningen lärarledd och bestod till största del av föreläsningar. Nu är undervisningen allt mer anpassad så att de metoder som lämpar sig för situationen används. Undervisningen bör idag vara mer växlande och styrd av eleverna. Selander (1993) menar att synen på de fyra begreppen kan göra det svårt att få en god undervisningssituation. Selander menar också att religionsundervisningen från 1962 har genomgått en stor förändring. Det har skett en övergång från ett slutet till ett öppet synsätt, vilket innebär att undervisningen innan 1962 var styrt och eleven var passiv i sammanhanget. Idag sätts eleven mer i centrum av undervisningen. Någonting mer som Selander (1993) betonar när det gäller religionsundervisningen efter 1962 är fenomenologin. Fenomenologi innebär de skilda religionerna i ett jämförande perspektiv. Genom fenomenologi ges eleverna möjlighet att se likheter och skillnader mellan de olika religionerna. Detta skapar förståelse för varför olika människor har olika religiösa uttryck och bidrar därmed till att frågor kring gemenskap, konflikter och människovärde kan få ett större utrymme i undervisningen (Selander 1993).

Efter 1962 har det alltså skett en tyngdpunktsförskjutning i religionsundervisningen och för att förstå några tydliga skillnader har jag därför valt att ta med en tabell som Olivestam (2006:33) har gjort för att tydliggöra den förändring som skett främst efter införandet av lpf94:

		Tidigare dominerande undervisningsinriktning

		Kompletterande/förstärkande undervisningsinriktning



		Läromedelsstyrning i praktiken

		Livskompetensorientering



		Tolkningstraditionens version av dokument och urkunder

		Elevens tolkning av dokument och urkunder



		Ursprungsländerna i centrum

		Europa/Sverige-perspektiv



		Fokus på dogmer och lärouppfattningar

		Fokus på beteenden, myter och riter



		Fokus på det som särskiljer varje religion/riktning

		Fokus på det gemensamma inom religioner/riktningar



		Fokus på fakta och religioner, monokultur

		Fokus på elevens livsfrågor, etiska dilemman, mångkultur



		Livsfrågor studeras utan klar anknytning till religioner och övriga livsåskådningar

		Religioner och övriga livsfrågor och livsåskådningar studeras som svar på människors frågor om livet och tillvaron



		Socialetiska frågor, t.ex. fred, internationell rättvisa

		Individualetiska frågor, t.ex. livsmening, livskvalitet, könsroller, medmänsklighet, framtidstro





Lära i, lära om eller lära från religion?

Hur man ska undervisa när det gäller religionskunskap har nog alltid varit omdebatterat och eftersom det skett en förändring kan det vara lämpligt att lyfta hur det har ändrats. Det handlar om lära i, lära om och lära från religionen. Algotsson (1975) lyfter i sin bok att en professor Kjellberg 1911 lade fram en motion om en neutral religionsundervisning med fokus på det religionshistoriska. Undervisningen skulle då bli mindre undervisande i religioner och istället mer undervisande om religioner. Kjellberg menade att det gick att undervisa om religioner utan att ta ställning till dem. Det kan tyckas ganska intressant att debatten om hur religionsundervisningen skulle se ut pågick även för hundra år sedan. Dessa olika sätt att undervisa i religion är något som Härenstam (2000) reflekterar över i sin bok om religionsdidaktik. Sedan 1962 har vi i vår svenska skola haft en objektiv, icke-konfessionell religionsundervisning där det i första hand handlar om att lära om andra icke-kristna religioner.

Att lära i en religion innebär att man fostras och lär sig inom religionen genom att lära sig de seder och bruk som religionen har. Inom Svenska kyrkan är konfirmationsundervisningen ett exempel på detta eller den religionsundervisning som den traditionella kristendomsundervisningen innebar. Personen som lär sig i religionen tillhör oftast religionen. Om man istället pratar om att lära om religioner innebär det att man studerar faktakunskaper om religionen, exempelvis läser om buddhism eller islam. Att lära från religionen innebär istället att elevens egna tankar och åsikter utmanas och utökas i mötet av olika religioner och livsåskådningar (Furenhed 2000). Eleven kan utan att själv tillhöra religionen då lära sig etiska förmaningar och då lära sig något från eller av denna tradition påpekar Härenstam (2000).

Härenstam utvecklar sitt resonemang om gymnasieskolans mål med religionsundervisningen och funderar över hur många av gymnasieungdomarna som tros läsa religionsvetenskap efter gymnasiet. Han kommer fram till att den delen troligtvis är väldigt liten och menar att religionskunskap, som ju är ett kärnämne, därför inte bör ses som universitetsförberedande. Han hänvisar också till Statens skolverks författningssamling, SKOLFS 1994:9 där det står att eleven efter genomgången kurs skall:

… kunna arbeta allt mera medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och ta ansvar för att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå konsekvenserna av denna för andra människor, samhälls- och yrkesliv.

(Härenstam 2000:146)

Om detta är det viktiga med gymnasieskolans religionsundervisning bör kanske religionsundervisningen främst ses som ”ett ämne som bör förmedla den stora fond av livsvisdom som finns i världens religioner och ideologier, oavsett om det handlar om kristen tradition, västerländsk humanism eller om de icke-kristna världsreligionerna” (Härenstam 2000:146). Kanske kan man också lära av religionerna och på så sätt bidra till elevernas personliga utveckling.

Man kan alltså säga att lära om religioner handlar om att studera faktakunskaper, exempelvis att eleverna lär sig sakramenten inom den katolska kyrkan. Den kunskapen liknar den eleverna får i en religion, fast på ett mer objektivt sätt, utan samma känsla. Att eleven lär sig från religion innebär att de egna tankarna kompletteras och utmanas i mötet med de nya åsikterna. Genom detta kan eleverna utveckla sina egna tankar och reflektera över etiska och moraliska begrepp. Genom att studera religion kan man då lära sig mer om sig själv och därmed kan religionsundervisning som fokuserar på att lära från religioner leda till att eleverna utvecklas personligt. Dock kan man inte separera de olika sätten eftersom man måste veta någonting om religioner för att lära någonting från dem. Innan 1962 handlade religionsundervisningen på gymnasiet mest om kristendomen och övriga religioner nämndes kortfattat. Det man skulle lära både om och från var den kristna traditionen och övriga världsreligioner skulle man endast lära om, i begränsad omfattning. Efter 1962 har det dock skett en förändring successivt och det ges i nuvarande kursplaner ett större utrymme att lära av icke-kristna religioner (Härenstam 2000).

Religionskunskap med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor

Då religionsämnet har blivit ett kärnämne i den svenska gymnasieskolan så har också ämnet fått en viktigare roll. Religionsämnet har på det stora hela utvecklats från att vara ett ämne som undervisade i kristendomskunskap till ett ämne där man nu undervisar om religioner och eleverna i den svenska gymnasieskolan lär sig från olika religioner och andra livsåskådningar och använder sedan dessa kunskaper för att kunna reflektera i olika etiska diskussioner. Undervisningen i religionskunskap på gymnasiet bidrar till att eleverna får reflektera över och diskutera kring livsfrågor, medmänskliga relationer och moraliska dilemman. Undervisningens syfte är att ge kunskap om och möjlighet att diskutera olika existentiella frågor och därmed är religionsundervisningens uppgift idag att skapa förståelse för andra människor och tillsammans med andra ämnen ska religionsämnet i enlighet med läroplanen för de frivilliga skolformerna, lpf94, fostra eleverna till ansvarstagande och toleranta medborgare som har förstående för andra människors trostankar och åsikter. Detta kan göras inom religionsundervisningen genom att man tar sin utgångspunkt i undervisningen i etik, moral och livsfrågor.

Eriksson (1999) påpekar att livsfrågor gör att man som person måste bearbeta sina personliga erfarenheter kring frågorna. Därmed blir reflektion väldigt centralt när man talar om livsfrågor. Förmågan till reflektion varierar dock mycket mellan olika personer och speciellt mellan ungdomar som befinner sig i olika utvecklingsstadier. Men trots detta är livsfrågor något som är gemensamt för alla människor och som därmed bör diskuteras och lyftas. Olika författare, däribland Eriksson beskriver hur elever ofta är väldigt intresserade av livsfrågor. De frågor som eleverna i Erikssons undersökning tyckte var intressanta handlade främst om framtiden, miljön, deras förhållande till andra människor, till Gud och samhället i övrigt. Eleverna i undersökningen gick i årskurs nio och är därmed nästan jämngamla med de eleverna som gymnasielärare stöter på i sin undervisning.

Även Hartman beskriver i Livstolkning och värdegrund att barn ofta skriver om frågor om liv och död, olika relationer, framtiden, krig, ensamhet och framtiden. Även om uppsatsen berör något äldre elever än de Hartman nämner är det intressant att se att dessa tankar finns hos oss alla oavsett ålder. Livsfrågor är alltså väldigt brett och berör oss i mycket av det vi stöter på livet, oavsett vår ålder. Intresset för livsfrågor har gjort att ämnet nu behandlas inom religionsämnet i större utsträckning än det gjorde innan 1962. Den stora förändringen skedde på 1960- och 1970-talet. En anledning till detta var de flera undersökningar som gjordes då. Exempelvis genomfördes undersökningarna ”Tonåringen och livsfrågorna” och ”Gymnasieeleven och livsfrågorna” (Selander 1993). Människor har i alla tider haft livsfrågor som behövt besvaras, men med undersökningarna blev det tydligt att eleverna inte fick svar på sina frågor i de traditionella livsåskådningarna och att detta behövde lyftas i skolans undervisning. Därmed är det extra viktigt att etik, moral och livsfrågor faktiskt får det utrymme som behövs för att eleverna ska kunna söka svar på vissa av sina frågor.

För att få eleverna att intressera sig för ämnet är det därför lämpligt att man i religionsundervisningen tar sin utgångspunkt i elevernas livsfrågor. I Livstolkning och värdegrund beskriver Furenhed (2000) att religionsundervisningen bör skapa förståelse ”inifrån” för att därmed kunna ge en rätt bild av religionens existentiella betydelse för människan. Han utvecklar detta resonemang och förklarar att det innebär en slags förståelse av den troende människans andliga upplevelse eller religiösa erfarenhet. Det handlar om att eleven får en empatisk förståelse som egentligen är oerhört svår att känna om man inte själv har haft liknande upplevelser. Det viktiga med gymnasieskolans religionsundervisning är att den inte endast blir ett ämne där eleverna ska lära sig faktakunskaper om olika religioner. Religionskunskapen bör istället beröra elevernas känslor. Deras livsfrågor går inte besvara genom fakta. Visserligen kan det vara betydande att ha en faktagrund att väga in i funderingarna, men undervisningen bör främst ha sin utgångspunkt i elevernas egna tankar.

För att eleverna ska få uttrycka sina egna tankar och reflektioner är det viktigt med dialog. Detta påpekar även Härenstam (2000:139). Han menar att ”kunskapen utvecklas dialogiskt med språket som medium”. Det innebär en pågående nytolkning av världen och då också en förnyad självförståelse hos eleven. Därför är det viktigt att man i religionsundervisningen tillåter eleverna att diskutera mycket för att på så sätt utveckla deras tänkande och öka förståelsen för andra människor. Detta är ju också något som starkt betonas i den nuvarande läroplanen för de frivilliga skolformerna. För att lyckas med detta krävs det en hel del av mig som pedagog. För att kunna utgå från elevernas diskussioner och tankar krävs det enligt Furenhed (2000:141) att religionsundervisningen präglas av respekt för elevernas


· meningssökande, kunskapstörst och behov av utveckling,


· livserfarenhet och insikt,

· behov av att kommunicera och rätt att vara tysta.

Om religionsundervisningen präglas av respekt för ovanstående har man som lärare goda möjligheter att ge eleverna så pass mycket att de själva vågar tänka och förstå på sitt eget sätt, men de får också lust att vara lyhörda mot varandra och då också lyssna på varandras tankar. Pedagogens roll i religionsundervisningen är inte att komma med färdiga svar på eleverna tankar om olika livsfrågor. Istället bör man som pedagog uppmuntra eleverna till att diskutera och reflektera med varandra och sig själva. Detta är av stor betydelse eftersom det inte finns några givna svar på livsfrågor och därmed måste eleverna själva få finna vad dem anser vara det rätta svaret.

Eftersom frågor om etik, moral och livsfrågor nämns i kursplanerna för religionskunskap är det någonting som man som religionslärare på gymnasiet måste beröra. Men det är också viktigt att livsåskådningsundervisningen lyfts fram eftersom det är någonting som vi alla är berörda av. Furenhed (2000) påpekar dock att det främst är två kategorier av elever som är i extra behov av vad han kallar ”livsåskådningssamtalet”. Dessa elever är de som utanför skolan saknar någon att prata om etiska och existentiella frågor eller de som kommer från andra kulturer och som därmed kanske behöver hjälp för att förstå vilka värderingar vårt samhälle bygger på. Detta är väldigt aktuellt i vårt mångkulturella land där vi faktiskt har elever från en mängd olika kulturer i våra klassrum. Självklart är undervisningen och diskussionerna om dessa frågor viktiga för oss alla eftersom vi alla behöver lära oss av varandra, inte endast de som kommer från andra kulturer hit till Sverige.

Religionsämnet i framtiden


När religionsämnet blev kärnämne 1994 var det många som blev förvånade och en del blev till och med förskräckta. Varför skulle religionsämnet som man tidigare talat om skulle plockas bort eller kanske bli ett tillvalsämne nu bli ett kärnämne? Att Sverige dessutom räknas som ett av världens mest sekulariserade land gjorde det ännu mer konstigt att alla skulle läsa religionskunskap (Olivestam 2006). Men i samband med införandet av den nya kursplanen fick ämnet en större roll som grogrund för etiska ställningstaganden och ämnet blev ett ämne där de frågor som väckts i dagens mångkulturella Sverige kunde få utrymme att diskuteras. Inför framtiden är det dock oklart vad som kommer att hända med religionsämnet. En reform av skolan var planerad till 2007, men eftersom den aldrig genomfördes finns det inte så mycket information att tillgå om den nya gymnasieskolan. Allt är fortfarande relativt nytt och i planeringsstadiet.

För att få en tydligare bild av hur religionsämnet kan komma att se ut i framtiden valde jag att läsa en del om Skola 2011 på skolverkets hemsida. Det gick dock inte hitta några tydliga förklaringar för vad som kommer att hända med ämnet. I Framtidsvägen – en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27 stod dock vissa riktlinjer för vad som kan hända i framtiden mer religionsämnet. Gymnasieskolans uppdrag att förbereda eleven för ett aktivt samhällsliv ska fortfarande ligga till grund för gymnasieutbildningen. Någonting som troligtvis kommer att försvinna är begreppet kärnämne, och därför var jag lite rädd för vad som skall hända med religionsämnet. Dock verkar det som om ämnet kommer ha kvar sin roll genom att ämnet istället kommer att bli ett av de gymnasiegemensamma ämnena. Dessa skall enligt förslaget vara svenska/svenska som andraspråk, engelska, matematik, historia, religionskunskap, samhällskunskap, naturkunskap samt idrott och hälsa. Dessa ämnen anses utgöra en gemensam grund för alla program i gymnasieskolan. Dessa ämnen är dock ännu inte riktigt fastställda. Men att religionskunskap enligt förslaget får ett sådant utrymme känns positivt inför framtiden. Kursplanerna för gymnasieskolan håller nu på att bearbetas (Framtidsvägen - en reformerad gymnasieskola, SOU 2008:27).

Eftersom religionsämnet har fått en ökad betydelse på grund av sitt förhållande till skolans värdegrund och eftersom det blev ett kärnämne i samband med lpf94:s införande kan man tycka att ämnets status har ökat och att ämnet därmed borde ses som viktigt även i en kommande reform.

Peder Thalén (2005) har funderat en del över religionsämnets framtid och han menar att betydande förändringar väntar ämnet. Då samhället blir allt mer globalt och mångkulturellt krävs det att vi i större utsträckning skaffar oss en förståelse för andra kulturer och att vi lär oss visa respekt för sådant som vi kan se som annorlunda. Religionsundervisningen i den svenska skolan skulle kunna få ett fredsuppdrag genom:


Att bidra till att överbygga kulturella barriärer i vårt samhälle och därmed minska de motsättningar som dessa lätt ger upphov till Undervisningen skulle då bli ett politiskt instrument för att skapa ett samhälle som kan härbärgera religiös mångfald och undvika religiöst betingade motsättningar.

(Thalén 2005:30)

Thalén menar att religionsämnet därmed skulle kunna få en roll som fredsskapande och dess mål skulle då också kunna bli att bidra till att stärka demokratiska krafter hos religiösa grupper som saknar demokratiska traditioner. För att göra denna typ av fredsskapande undervisning bra menar Thalén att det finns olika sätt att lägga upp undervisningen på. Men en utgångspunkt skulle kunna vara att eleverna i en liten skala skulle lära sig att hantera konflikter där religionen är en viktig medverkande kraft. Därefter skulle eleverna kunna hantera liknande konflikter även i större sammanhang. Viktigt i denna typ av undervisning är att eleverna lär sig att lyssna på varandra, föra dialog och visa tolerans gentemot varandra. Genom att föra dialog skapas förståelse för andras åsikter och eleverna kan då också få se den andre individens perspektiv ur dennes sätt att se på problemet. Genom att titta på olika problem utifrån religionens samhälleliga betydelse kan man också skapa tydligare förståelse för dessa och därmed få eleverna att förstå aktuella konflikter bättre. Det som genom denna typ av undervisning är annorlunda mot den nuvarande är att man studerar religionerna utifrån en omedelbar kamp med det egna samhället och att man då också har för avsikt att vara fredsskapande och därmed sprida förståelse och tolerans. Genom att i framtiden ge religionsundervisningen ett fredsuppdrag kan man därmed få fler att intressera sig för undervisningen eftersom det som sker runt omkring oss berör oss alla. Konflikter som behandlar exempelvis främlingsfientlighet eller fundamentalism berör alla i samhället, oavsett religiös tillhörighet. Religionsämnet skulle genom denna förändring bli ett ämne som mer lyfter ämnen med relevans för alla i samhället (Thalén 2005).

Thalén betonar också att ämnet i framtiden bör ha en undervisning där eleverna får mer träning i religionskritiskt tänkande kring religiösa frågor. Genom att eleverna får träna sitt kritiska tänkande stärks elevens autonomi, genom att han/hon själv får lära sig urskilja mellan goda och mindre bra inslag i olika religioner och livsåskådningar. Thalén påpekar att eleven ”genom att tränas i ett förhållningssätt där man granskar detaljer och försöker se nyanserat på religionens olika sidor blir ”vaccinerad” mot fundamentalistiska religiösa yttringar, vilka bland annat kännetecknas av svepande och svartvita bilder av verkligheten.” (2005:32) Därmed kan religionsundervisningen som kritisk träning fungera som ett komplement till en religionsundervisning som fredsuppdrag i den framtida religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan.

6.2 Intervjustudie

I denna del av resultatet redovisas den empiriska studien. Det material som framkom av intervjuerna redovisas nedan genom att respondenternas svar sammanställts under respektive problemformulering. Respondenterna i intervjustudien består av fyra religionslärare. För att göra texten mer nyanserad har jag valt att sammanställa de svar som är relevanta för studien samt att ibland ta in direkta citat från intervjuerna. Alla frågor i intervjuguiden behandlas inte eftersom alla svar inte var av relevans för uppsatsen frågeställningar

Bakgrund till intervjustudien

De religionslärare som deltagit i intervjustudien har fått del av de etiska principer som är beskrivna i metodavsnittet. De har alla gett sitt samtycke till att materialet kommer att användas i uppsatsen och de är medvetna om uppsatsens syfte. Jag har också valt att ge respondenterna anonymitet och därmed kommer deras namn inte nämnas i undersökningen. Vilka personer som har svarat vad har dessutom ingen relevans för undersökningen och därmed spelar det ingen roll vem som sagt vad. För att underlätta för läsaren har respondenterna dock fått fingerade namn. De fyra religionslärare som deltagit i studien är alla i 30-40 årsåldern. Jag har gett dem följande namn: Daniel, Erik, Anders och Maria. De fyra gymnasielärarna arbetar i södra Sverige i en stad med närmre 300 000 invånare. Nästan 30 % av invånarna i staden är invandrare och således är staden en mångkulturell stad med elever från många olika länder.

För att få en bakgrund och inledning innan jag kom in på mina huvudfrågor började jag med en del bakgrundsfrågor för att få en bild av lärarna. De fyra religionslärarna har arbetat som religionslärare i tre till åtta år. I intervjuerna framkom att lärarna tycker att det är ett intressant, utmanande, lärorikt och ibland jobbigt arbete. Det som upplevs som svårt är att man inte alltid känner sig tillräckligt kunnig för att nå fram till alla eleverna i en så pass mångkulturell stad, samt att timmarna inte räcker till för att få med allt man vill ha med i undervisningen.

På frågan om vad som är det svåraste med arbetet som religionslärare svarar Daniel att:


Det svåraste är nästan det som är enklast att definiera. Det som är svårast är att du på något sätt hela tiden måste vara opartisk. Poängen är att man på något sätt ska lyfta fram religion och kunskap om religion utan att det är värderingar i det. Men däremot måste man tillåta elever att dels ha värderingar, men samtidigt så måste de gå med på att andra kritisera dem.

Erik menar istället att det svåraste med arbetet som religionslärare är att få eleverna att tänka till och tänka efter. I många fall är eleverna så extremt fasta i sitt eget tankesätt. De är någonstans mellan 16 och 19 år gamla och tänker att ”det här är rätt och det här är det som gäller”. Att då få eleverna att förstå att man kan tänka på ett annat sätt är svårt. Att någonstans få eleverna att inse att det finns andra sätt att se på livet är inte lätt. Anders håller med Erik om att det svåraste med arbetet är att få eleverna att kunna förstå hur någon från en annan tro eller religion tänker. Maria påpekar istället problemen i att hitta en rätt nivå och vara rättvis när det gäller betygssättningen, framförallt när man undervisar i många olika program och då ska ge en likvärdig undervisning till alla oavsett vilken linje de går. Hon påpekar också att hon ibland känner sig otillräcklig och sa att ”detta är ju ett ämne där man inte kan sitta på alla svaren, men förväntan från eleverna är att man har alla svaren. Att man då saknar tiden att fortbilda sig kan vara stressande.”

Det som lärarna tycker är positivt med ämnet är framförallt att det är ett intressant ämne som även eleverna tycker är intressant. Att ta del av de diskussioner som uppkommer och att därmed få ett utbyte med elever från olika religiösa bakgrunder lyfter de som positivt och givande i yrket. Maria påpekar framförallt det positiva i att ämnet aldrig blir statiskt utan att man som lärare har möjlighet att anpassa undervisningen efter respektive klass och efter det som händer och sker i samhället omkring oss.

Det som religionslärarna ser som sin uppgift i yrket är att genom undervisningen bemöta fördomar och att få eleverna att inse att vi inte kan generalisera och att det finns olika tolkningar och olika sätt att se på världen. Anders påpekar att han ser det som sin uppgift att ”vägleda eleverna lite moraliskt och ge dem en grund att stå på. Man vill ju på något sätt hjälpa dem att komma på rätt spår, utan att försöka pracka på dem de egna åsikterna”. Maria påpekar att det viktigaste är att motivera eleverna och få dem att förstå varför religionsämnet är viktigt. Hon framhåller att ämnet faktiskt har en relevans för dem, då vi idag lever i ett sekulariserat samhälle där religionen inte har någon betydelse för speciellt många, och att det därför är viktigt att få dem att förstå att det faktiskt har betydelse att ha kunskap inom det här ämnet. ”Vare sig man kommer resa utomlands eller komma ut på jobb så kommer man att möta folk som tycker att religionen är av yttersta vikt och då bör man känna till det”. Förutom detta påpekar de även vikten av att man som lärare lyssnar och ser eleverna. Det är viktigt att eleverna känner att vi tar det de säger på allvar och att vi faktiskt anpassar vår undervisning efter deras önskemål och deras behov och nivå.

Hur har religionsämnet förändrats i gymnasieskolan efter 1962?

Religionslärarna kommer ihåg olika mycket från hur det var när de själva gick på gymnasiet. Daniel påpekar att den stora skillnaden mellan när han gick på gymnasiet i slutet av 80-talet och idag är att undervisningen då var rent deskriptivt, ingenting annat. Han kommer ihåg det som att de läste om världsreligionerna, men att det inte var någon problematisering av dem eller av innehållet. Det fanns inga tolkningar och man tittade t.ex. aldrig på paralleller mellan olika religioner. ”Den typen av jämförelser som man idag gör gjordes aldrig när jag gick på gymnasiet.” säger Daniel. Han påpekar också att det idag är betydligt större fokus på etik och moral. När Erik gick på gymnasiet utgick man från samma kursplan som vi har idag. Därmed upplever han ingen jättestor förändring från när han själv gick på gymnasiet, förutom att han också betonar etiken mer i sin undervisning. Han menar också att sättet att lägga upp undervisningen kan skilja mycket från vilken stad man undervisar i. Lika mycket som vilket år det handlar om. Han säger att:


I den staden jag undervisar nu är det en helt annan etnisk sammansättning än därifrån jag kommer. Därför blir det ganska stora skillnader. Man får lyfta lite olika saker beroende på att eleverna har olika bakgrundskunskaper. Här är det inte så många som är fostrade i den kristna kontexten och därmed får man förändra ämnet lite utifrån elevernas förutsättningar. Men ämnet som sådan tycker jag inte har förändrats.

Det Anders lyfter upp som den största skillnaden från när han gick i gymnasiet är skillnaden i betygen. När han gick i gymnasiet hade man betygen 1-5 och man skulle följa normalfördelningskurvan. På så sätt är det en stor skillnad, då man idag kan ha hur många elever med IG eller MVG som helst. Även Anders påpekar det Erik lyfte och menar att denna stora skillnad nog ligger i varifrån man kommer. Han påpekar att han själv kommer ifrån en akademikerfamilj och läste tillsammans med elever från samma bakgrund. Han menar att hans egna elever också är begåvade, men de kommer från en helt annan bakgrund. Han menar att de flesta av hans elever har ett annat förhållningssätt till religion och säger att:


Religionen är för dem inte en privatsak, det är en sak för hela familjen och hela släkten. Du har inte valt din religion. Det är inte du som själv har sökt dig till det du tycker är det absolut rätta, utan du är det pga. familj och släkt och det är en självklarhet lika självklar som att jorden är rund. Ur det perspektivet känns det som natt och dag och det jag läste på gymnasiet är inte alls som det jag undervisar i idag.

Maria menar att den religionsundervisning som hon hade på gymnasiet var en mycket mer traditionell undervisning. Det var katederundervisning kring de fem stora världsreligionerna med absolut fokus på kristendomen. Det var knappt någonting gällande etik och moral, som idag har ett ganska stort utrymme. Hon kan inte heller komma ihåg att övriga livsåskådningar nämndes alls och därmed har det skett en stor förflyttning av fokus från världsreligionerna till att etik och moral och livsåskådningar betonas lika mycket.

På frågan om hur religionsundervisningen har utvecklats till det den är i dag har religionslärarna inga tydliga svar eller funderingar. Daniel tror dock att det finns en enkel förklaring till varför ämnet ser ut som det gör idag. Han menar att om man går tillbaka till 90-talet eller i mitten på 80-talet och tittar på medlemsantalet i svenska kyrkan så deltog man mycket mer i den formella religionen än man gör idag, även om antalet höll på att dö ut. Efter det har människor i allt större utsträckning separerat sig från det. Man har ju också sett att det trosuttryck som växer starkast, speciellt bland yngre och medelålders kvinnor, det är New Age i olika tolkningar. Där någonstans menar Daniel att man kan komma in på anledningen till den här förändringen av ämnet. Man börjar då ifrågasätta de religiösa auktoriteterna och man ställer frågor som: Hur känner du? Vad upplever du? Vad är din andliga upplevelse? Vad är din tro? Det är det som man bitvis ser i de nya styrdokumenten, att man börjar ge det utrymmet och uttrycket att man pekar mycket mer på etik och moral. Att det är värderingar det handlar om. Det som är viktigt med religion idag är att vi alla ska vara bröder och systrar och tycka om varandra. Det är på något sätt det som börjar bli mycket mer relevant, menar Daniel. Han påpekar också att man ungefär samtidigt hade många oroligheter ute i världen, såsom det första Irakkriget, krig i Kosovo och oroligheter i Rwanda som ytterligare händelser som man måste ta tag i. Han säger också att:

Kalla kriget är slut och man måste börja omvärdera hur världen ser ut. Vad består världen av? Då börjar retoriken ändra sig. Det handlar mycket om rättigheter och värdighet. Så var det inte under kalla kriget när jag växte upp. När världen ändras måste man hitta en annan världsordning och där tror jag att man började titta på just värderingar och då är ju religion det som har tillhandahållit värderingar.

De andra respondenterna har inga specifika händelser som de lyfter fram som orsaker till hur ämnet ser ut idag. Både Erik, Anders och Daniel lyfter dock fram kristdemokraternas roll i utformandet av läroplanen. Anders påpekar också att skilsmässan mellan svenska kyrkan och staten kan ha bidragit till utformningen av dagens ämne, även om detta skedde efter det att den nya läroplanen infördes1994. Dessutom påverkar han att en anledning till att världsreligionerna lyfts i kursplanen är för att de finns representerade i landet och därmed bör lyftas som ett led i den mångkulturella utvecklingen. Maria menar att ämnet ser ut som det gör därför att det följer samhällets utveckling och menar att det är ett politiskt mer sekulariserade sättet att tänka som också ska få utrymme i religionsundervisningen.

Daniel menar också att ämnet har följt utvecklingen på så sätt att islam idag har ett större utrymme i undervisningen. Han menar att det inte var någon som brydde sig om islam innan den ”elfte september”. Han påpekar att det var en händelse som styrde om världen. Efteråt blev helt plötsligt islam fienden, alla muslimer blev på något sätt suspekta, man började syna moskéer och muslimska sammanslutningar i sömmarna. Detta tvingade religionsämnet att byta riktning. Istället för att fokusera på kristendom och judendom som man gjorde förut, så blev man nu tvungen att fokusera på islam, av den enkla anledningen att folk tror på det som sägs om muslimer, menar Daniel. Istället för specifika händelser som ändrar ämnets innehåll, menar Erik att det är det föränderliga samhällsklimatet som även ändrar skolan innehåll.

Ingen av de fyra intervjupersonerna anser att den nuvarande kursplanen för religionskunskap följer den religiösa mångfald vi har i Sverige. Daniel menar att den inte gör det eftersom den skrevs på 90-talet, att då speglar slutet av 80-talet och det som var då och att den därför inte går att jämföra eftersom världen har tagit ett sådan oerhört hopp framåt. Erik anser att dagens kursplan är en katastrof utifrån hur samhället ser ut. Kursplanen är väldigt tydlig med att vi ska lyfta kristendomen och några andra religioner. Det är just där Erik menar att kursplanen brister riktigt:


Visst att vi ska lyfta kristendomen, det köper jag eftersom vårt samhälle bygger på dem värderingarna. Men tittar vi på hur det svenska samhället ser ut idag, så har vi en stor grupp med muslimer och en stor del av dessa har vi här i vår stad. Det är klart att de påverkar omgivande samhälle och att då inte ge gemene man en sund bild av religionen islam, det tycker jag är tjänstefel som religionslärare och där tycker jag att vi skulle få tydligare riktlinjer från kursplanerna. Jag vill inte att det ska vara helt styrt vilket innehåll vi ska ha, men med tanke på hur samhället ser ut idag så tycker jag att islam borde vara tydligare med, det borde lyftas.

Anders menar att kursplanen är förhållandevis bra därför att framförallt världsreligionerna finns med. Den går alltså efter världsrepresentation. Maria påpekar att kursplanen eftersom den är öppet formulerad också är tolerant och betonar mångfalden. Med mångfalden får vi med mycket, både religioner och andra livsåskådningar, exempelvis ateism, humanism osv. Det finns en strävan efter någon slags öppenhet i målen i kursplanen som är positivt eftersom man inte binder upp det, man exkluderar ju inte någon om man förhåller sig öppen. Men samtidigt så ställer det ganska höga krav på mig som lärare, menar Maria.

Varför ser religionsämnet ut som det gör idag?


Religionsämnet i dagens svenska gymnasieskola kan beskrivas som ett ”verktyg för att förstå andra människor”
, menar Erik. Ämnet handlar mycket om att göra eleverna till bättre människor så att de vet varifrån de grundtankar som samhället bygger på, kommer ifrån. Då kan vi också skapa möjligheten för eleverna att förstå andras tankesätt. Kortfattat skulle Anders vilja beskriva dagens religionsämne som en ”expressresa genom världsreligionerna med tonvikt på kristendomen och sedan en knorr med etik och moral”. Maria påpekar att dagens religionsämne, i vårt mångkulturella samhälle med mycket krig och oroligheter, handlar om att få en ökad förståelse och kunskap om din medmänniska i stort och för sig själv och sin egen roll i världen.

Vad bör man då lägga tonvikten på i skolans religionsundervisning? Maria menar att det som beskrivs i kursplanen faktiskt är bra:

Kursplanen tar upp bra saker att ta upp inom religion Det är bra att lägga tonvikten på livsåskådningsfrågor och etik och moral och självklart kunskap om de olika religionerna. Det viktiga är att man berör och får eleverna att förstå, det viktigaste är inte att de får en massa olika kunskap som de ändå glömmer bort. Eleverna måste känna att det spelar roll och att det finns en mening.

Daniel påpekar också vikten av att lägga tonvikten på att eleverna själva ska ta ställning. Man kan inte lära en person någonting, därför att man inte kan lära in någonting åt någon annan, det kan man bara göra själv. Det handlar på något sätt att hjälpa dem att själva fundera över hur de är andligt eller religiöst intresserade. Erik tycker att det är viktigt att ha en etisk diskussion och att få eleverna att tänka till över att människan kanske bygger på samma grund och tankar oavsett vilken religiös tillhörighet vi har.

Varför ser då religionsämnet ut som det gör? Är det för att undervisningen speglar det religiösa läget i dagens Sverige? Erik påpekar att religionsundervisningen ser olika ut beroende på gruppen och att det främst är det som styr upplägget. Han påpekar att han vill ge en bred och grundläggande bild av religionen och sen få in samhället och vad som händer i samhället. Då går det föra en diskussion runt omkring det. På så sätt speglar undervisningen det som händer runt omkring oss, exempelvis så lyfter han i sin undervisning frågor om hedersmord, abort, Åke Green och Mohammedkarikatyrerna.


Det som främst styr hur religionsämnet ser ut är självfallet kursplanens utformning. Alla intervjupersonerna beskriver att de lyfter kristendomen och andra livsåskådningar samt etik och moral i sin undervisning. Utifrån det är det ganska fritt och det kan variera hur upplägget ser ut. Eftersom kursplanen är relativ fri i sin tolkning så kan ämnet se olika ut beroende på lärare, elever och situation. Den stora utmaningen med religionsundervisningen är få med alla eleverna och veta att man får med alla eleverna. Maria påpekar att:


Det är jättesvårt att nå alla, jag skulle säga att det i praktiken är omöjligt. Men det är också en strävan. Man måste ju ha det som utgångspunkt. Det är viktigt att alla får komma till tals och att jag respekterar och lyssnar på alla, även om jag inte alltid håller med i allt de säger. Det är viktigt att väcka frågor och följa upp frågor som de tycker verkar intressanta och stanna upp och lägga tid om det kommer upp något nytt. Det är viktigt att känna av vad klassen och även individen vill att vi ska beröra i undervisningen.


Det viktiga med ämnet är enligt Maria att få eleverna att förstå sin egen roll i samhället, att ge dem någon slags allmänkunskap och att de då kan förstå religionens roll här och nu, men också att de förstår sin egen roll och förstår samhället och helheten. Därmed blir syftet med ämnet att få dem att bli bättre människor, att få dem att inse att bara för att någon annan tänker på ett annat sätt än vad du gör så innebär inte det att de har fel, utan att det finns olika sätt att se på saker och ting. Att öka toleransen i samhället utifrån olika livsuppfattningar det är syftet, menar Erik. Därmed ser religionsämnet ut som det gör idag och det är också dessa tankar som ligger till grund för religionsundervisningen. Ett stort fokus läggs på livsfrågor och etik och moral.

Varför är religionsundervisningen inriktad på etik, moral och livsfrågor?


På frågan om varför etik och moral har ett sådant fokus i kursplanen svarade lärarna lite olika. Men var är då egentligen etik och moral och hör det egentligen hemma i religionsämnet? För att få en gemensam bild ville jag få lärarnas syn på begreppen. Daniel menar att:


Man ibland brukar dela på det och säga att etik är något allmänt och moral är personligt. Andra säger att det är samma sak. Det man kan säga är att alla människor har en moral, det går inte att vara utan. Alla är moraliska, även den person som vi tycker minst om på hela jorden. Den personen är ytterst moralisk och följer sin moral, det vill säga vi har alla vår egen. Religionsundervisningen borde därför handla om religions syn på etik och moral, vilket är en helt annan sak. Eftersom den handlar om vad Gud vill, men så fort vi ifrågasätter guds existens så faller alla de moraliska ståndpunkterna, därför att de bygger på att Gud säger att det är rätt. Det är olyckligt att religionsämnet har fått det här med etik och moral och livsfrågor på sitt bord. Därför att religionen inte är särskilt lämpade för det. Det är svårt att diskutera utifrån religionen eftersom de inte lämnar något utrymme till det. Så som Gud säger enligt en viss religion, så är det. Man kan bara konstatera att det finns meningsskiljaktigheter. Man kommer liksom inte vidare, därför är religionsämnet fel ämne för att diskutera etik och moral och livsfrågor. Det blir inte rätt utgångspunkt. Det är bättre att göra det i filosofi eller livskunskap eller något annat ämne, där man kan göra det utifrån en neutral ståndpunkt. Då kan man diskutera.

Erik menar att etik och moral har ett sådant fokus i kursplanen för att skolan har en fostrande roll och därför att det till stor del är religionen som står för grunden i det etiska och moraliska arbetet. Vårt samhälle bygger till stor del på de kristna värderingarna och det är då smidigt att lägga arbetet med etik och moral på religionsämnet. Anders menar att det är så för att det finns en naturlig strävan från statsmakten att vilja se till att det finns en gemensam värdegrund i samhället och därför har den uppgiften hamnat på religionsämnet. Maria påpekar att frågor kring etik och moral alltid har varit grundläggande frågor i religion. Inom religionen så är rätt och fel och gott och ont mycket av grundsatserna i alla religioner så därmed är det egentligen inget konstigt att uppgiften har hamnat på religionsämnet, dessutom är det nog också ett samhällsbehov. Det ligger i tiden att ungdomarna ska få diskutera sådan här frågor. Det är politiskt korrekt, ligger rätt i tiden och eftersom det passar in bra i religionsämnets kärna och dessutom inte får utrymme någon annanstans så har religionsundervisningen blivit inriktad på etik, moral och livsfrågor menar Maria. Hon menar att etik och moral i princip handlar om alla de frågor som berör rätt och fel och gott och ont. Både rent teoretisk och mer till hur man själv gör och hur man förhåller sig till saker och ting. Erik beskriver kortfattat att ”etiken är det du bör göra, moralen är det du gör”.

Hur kan religionsämnet komma att se ut i framtiden?


Alla lärarna tycker att ämnet på något sätt bör förändras i framtiden för att bli bättre. Daniel menar att man behöver gå utanför världsreligionerna. Man bör få in nyandliga rörelser mer i undervisningen, ex. nyschamanism, wicca, Church of satan, new Age och scientologin. Detta kommer att bli betydligt intressantare och det måste läggas större tonvikt på eftersom det är färre och färre som tillhör de etablerade religionerna. Andra religioner och livsåskådningar ska få större utrymme och så ska man ta bort det här med etik och moral och istället ge mer utrymme till eleverna att själva tänka kring vad de tror och är intresserade av, menar Daniel. Med tanke på hur samhället ser ut, speciellt i staden där lärarna undervisar, vill Erik att islam ska skrivas in som en obligatorisk del.

Anders menar att kursplanen är relativt bra som den är och påpekar att han tidigare var väldigt skeptisk till kristendomens särställning. Men han menar att det i staden där han undervisar behövs en genomgång av kristendomen för att eleverna ska få bakgrundskunskaper om vad kristendomen är. Det är väldigt få som har en bakgrund i svenska kyrkan och eftersom vi ändå lever i ett samhälle där man nästan behöver kristendomen för att kunna förstå varför saker ser ut som de gör behövs det för att kunna förstå samhället och omvärlden.


Något som alla fyra vill ändra på är storleken på kursen. De tycker att det är för lite tid och att de inte hinner med det de ska. Det behöver vara en större kurs. Det är svårt att hinna med, tiden räcker sällan till för det man vill få med. Maria och Erik vill också trycka ännu mer på kopplingen till samhället. Maria vill att undervisning ska bli mer aktuell och att ämnet lyfts upp på en mer aktuell nivå och att man får tid till att lägga fokus på aktuella frågor. Erik tror också att ämnet kommer få mer tid om man skriver att ämnet ska behandla frågor på ett mer aktuellt plan eftersom det är mer som ska hinnas med och då måste tiden utökas.

Även om de alla vill att ämnet ska förändras på något sätt så tror det inte att det kommer att ske några stora förändringar. Till skillnad från Daniel som vill få bort etik och moral från ämnet, tror Erik att den delen kommer bli ännu större i framtiden. De är överens om att kristendomen kommer att finnas kvar, med tanke på dess grund i samhället. Maria påpekar att det nog kommer förändras lite grann, men hon tycker att det har skett en ganska stor förändring nu på sista åren då det har varit ganska mycket diskussioner kring det och att man har flyttat fokus från historisk kunskap, från ett konfessionellt till ett mer ickekonfessionellt förhållningssätt. Innan fanns det ingen plats åt livsåskådningar. Man får granska mer kritiskt nu. Hon hoppas dock att ämnet kommer bli ett ämne där man ännu mer ska ha ett kritiskt förhållningssätt och där man vågar ifrågasätta ännu mer.


Vissa av respondenterna är oroliga för att ämnet kan komma att försvinna i framtiden. Exempelvis påpekar Anders att det finns många kritiska röster i samhället som tycker att det är fel att undervisa i religion. Erik menar att det är oroväckande om ämnet skulle försvinna eftersom det är det ämne där vi har möjlighet att tala om att islam inte är så farligt som många tror och därmed bemöta fördomar. Om det ska försvinna så måste det ersättas med något annat. Han påpekar också en rädsla för att främlingsfientligheten kan öka om ämnet tas bort på yrkesförberedande program. Daniel menar att ämnet dock måste förändras för att det ska kunna vara värdefullt och fruktbart. Man måste våga låta ämnet förändras. ”Man kan inte undervisa i religion idag som man gjorde när pappa gick i skolan”, påpekar Daniel. Maria menar att politikerna är galna om de tar bort religionsämnet. Hon påpekar också att hon inte tror att våra politiker riktigt inser vikten av religionskunskapsämnet och ärr rädd för att ämnet kan försvinna:


Vi har ju en etnisk och kulturell mångfald i samhället så som det ser ut nu, även om många svenskar är sekulariserade och inte tror att religion har någon betydelse, vilket ju är enormt trångsynt. Vill vi ha någon slags samförstånd och vill vi börja förändra någonstans så är det ju i skolan vi når alla barn och ungdomar och därför spelar ju ämnet en jättestor roll. Jag tror att de tror att ämnet endast är kunskap om religioner, de glömmer nog bort det viktiga samtalet och det här om medvetenheten om sig själv och sin roll. Religion spelar roll. Debatten strävar ju hela tiden mot att vi måste integrera och bli duktigare på att fånga upp våra ungdomar, men då måste man ju också ge utrymme för det. Men jag är inte säker på att det blir så.

Respondenterna tror inte att det kommer ske en så stor förändring innehållsmässigt, men de sa också att en världshändelse kan få ämnets innehåll att förändras. De verkar ändå som att de var ganska nöjda med tanke på att kursplanens formuleringar är fria för tolkning och man därför har möjligheten att påverka och ta upp det man vill, bara man inte glömmer bort kristendomen.

7. Analys


I följande avsnitt analyseras resultatet som är av betydelse för problemformuleringarna. Då mycket av det som framkommer går in i varandra blir analysdelen endast ett kort avsnitt för att inte innehålla allt för många upprepningar. Därför redogörs inte heller varje frågeställning för sig, utan de har vävts ihop till en text. Materialet analyseras och vägs samman för att dra sammanfattande slutsatser utifrån litteratur- och intervjustudier.

Religionsämnet har förändrats ganska mycket sedan 1962 och detta är något som framkommer både i litteratur och i empiri. Beroende på hur intervjupersonernas egen religionsundervisning såg ut under gymnasieåren så kan man se olika likheter och skillnader med det som framkommer i den litteratur jag har tagit del av. Överlag kan man dock säga att ämnet har förändrats från att ha varit i stort sett ett ämne med fokus på kristendomen till att idag ta in andra religioner, främst världsreligionerna, och andra livsåskådningar. Idag läggs också större fokus på etik och moral samt diskussioner där eleverna själva får tänka till kring livsfrågor. Denna förändring stämmer också väl överens med det styrdokumenten säger ska tas upp i religionsundervisningen på gymnasiet.

Den stora förändringen är att fokus tidigare låg på kristendomen och att eleverna skulle lära sig att rabbla texter utantill. Detta förändrades dock successivt från början av 1900-talet, men vissa av respondenterna upplevde att deras egen gymnasietid präglades av fokus på kristendomen och dess texter. Detta stämmer inte överens med det objektivitetskrav som infördes när undervisningen 1962 skulle bli allsidig, saklig och ickekonfessionell. Skolan skulle alltså efter detta år se på olika livsåskådningar och religioner opartiskt och sakligt och vara neutral i religiösa frågor. Det har enligt vissa av intervjupersonerna tagit ganska lång tid innan detta skedde. Precis som det framkommer i flera av de böcker jag läst, framkommer det också i intervjuerna att detta kan vara problematiskt. När man är van vid en viss typ av undervisning kan det vara svårt att förändra. Dock kan man säga att intervjupersonernas egen undervisning skiljer sig markant från den undervisning som inriktade sig på kristendomskunskap innan 1962. Exempelvis anser Daniel att den undervisning han fick på gymnasiet endast var deskriptivt. De läste om världsreligionerna, men det var ingen problematisering eller tolkningar och man tittade aldrig på paralleller mellan olika religioner och detta är något helt annorlunda från det han ger till sina elever idag.

En annan förändring som skett med ämnet är antalet undervisningstimmar. Idag får ämnet lite tid i schemat och alla religionslärarna påpekade att detta var ett problem. Däremot har ämnet i samband med den nya läroplanen 1994 blivit ett kärnämne, till skillnad från när ämnet helt togs helt bort på ekonomiska och tekniska lärokurserna och inte ansågs tillräckligt nödvändigt för elevernas framtida yrkesutövning. Detta kan ses som en ganska stor förändring.

I takt med att religionsämnet har ändrats har nya läroplaner tillkommit och det var egentligen ingen av intervjupersonerna som var insatt i tidigare läroplaner. Men något som är intressant är att vissa av intervjupersonerna ansåg att den undervisning de fick på gymnasiet helt fokuserade på kristendomen, saknade inslag av andra livsåskådningar och etik och moral och bestod av traditionell katederundervisning. Titta man på läroplanen som infördes redan 1965 kan man se att etiska och moraliska frågor, livsåskådningsdebatten, andra attityder till tillvaron än de religiösa och icke-kristna religionerna står inskrivet. Att detta inte framkom då intervjupersonerna gick på gymnasiet i slutet av 1980-talet eller början av 1990-talet kännas oroväckande med tanke på att de står inskrivna i styrdokumenten och de är dessa som alla lärare ska förhålla sig till i sin undervisning.

När Sverige blev allt mer sekulariserat och mångkulturellt krävdes det att en ny läroplan tillkom. Detta skedde 1994. Intervjupersonerna anser dock att de styrdokument som de idag arbetar efter måste förändras när det gäller vissa bitar. Till detta kommer bland annat att de arbetar i en av Sveriges mest invandrartäta städer och därför bör kursplanerna ändras så att t.ex. islam får ett större utrymme. De påpekar att händelser runtomkring oss i världen måste få ett större utrymme för att ämnet inte ska vara statiskt. Därför bör ämnet förändras och de ser det som nödvändigt för att anpassa gymnasieskolan till det moderna samhället och dess krav på att eleverna ska finna sin plats i samhället runt omkring dem. Visserligen påpekar de att dagens kursplaner är fria för tolkning och att de därmed kan ändra innehållet så att det passar deras elever. Men i dagens samhälle där eleverna ska erbjudas en likvärdig utbildning finns det risk att andra religionslärare glömmer bort detta. Med facit i hand kan man ju se hur länge det dröjde innan 1965 års styrdokument nådde fram till eleverna.

Eftersom religionskunskap är ett kärnämne framkommer det både i litteratur- och intervjustudien att det därmed är ett viktigt ämne som hjälper till att forma vår framtid. Därmed framkommer det att religionsämnet är ett ämne man bör satsa på inför framtiden. Dock är inte intervjupersonerna säkra på att det kommer bli så. Flera av dem upplever en rädsla för att ämnet kan komma att försvinna och vad som kan hända då.

En stor förändring som skett sedan 1962 är hur undervisningen ska utformas. Idag ska den läggas upp i samspel mellan elever, lärare och innehåll. Det verkar som intervjupersonerna gör detta i så stor utsträckning som möjligt och de påpekar vikten av att ta in sådant som eleverna är intresserade av för att få med dem i undervisningen. De påpekar också att skolans kunskapssyn ska styra så att inte ämnet endast blir ett faktaämne. Alla respondenterna lyfter vikten av att eleverna får tillfälle att tänka själva och diskutera sina åsikter med andra. Detta är en stor skillnad från hur det var innan 1962 i undervisningen.

På frågan varför religionsämnet ser ut som det gör idag har inga tydliga svar framkommit. Det framkommer visserligen tankar och händelser som troligtvis har bidragit Annars framkommer det att ämnet ser ut som det gör för att det följer samhället utveckling och att det idag är ett större behov av att lyfta frågor kring etik, moral och livsfrågor. I litteraturen nämns inga specifika händelser, utan mer en naturlig följd av samhällets utveckling i övrigt.

Det skolverket beskriver när det gäller ämnets syfte i dagens gymnasieskola stämmer väl överens med det respondenterna lyfter som viktigt i sin undervisning. De vill att eleverna ska kunna reflektera och fundera över etiska frågor ur många olika perspektiv och få en ökad förståelse för andra människor och att man kan se på världen på olika sätt. Även det som beskrivs i lpf94 när det gäller skolans fostrande roll är något som verkar väl implementerat i religionslärarnas undervisning. De beskriver att de vill vägleda och ”fostra” eleverna på rätt väg så att de kan bli goda samhällsmedborgare.

Det som framkommer i Selanders resonemang om människosyn, samhälle, innehåll och metod stämmer ganska väl överens med det som framkommer i intervjusvaren när det gäller dagens religionsundervisning. Både Daniel och Maria påpekar exempelvis att de läroböcker som finns inte fungerar för att nå målen och att de därför ofta väljer att lyfta sådan information som de hittar på andra sätt. De påpekar också att det är viktigt att ha olika former av undervisning och inte bara göra på ett sätt. De sätter också sina elever i ett större fokus, än de upplevde att deras gymnasielärare gjorde med dem. Det Olivestam nämner om en fokusförflyttning från fakta om religioner till att mer fokusera på elevens livsfrågor och etiska dilemman är också något som återkommer i intervjusvaren. Därmed blir också diskussionen om lära i, om eller från religion något som lärarna funderar över i sin dagliga undervisning. Men samtidigt så anser dem att de behöver olika delar för att få en bra undervisningssituation. För att få tillräckliga kunskaper för att kunna diskutera och därmed lära från religionen måste eleverna också få fakta dvs. lära om religionen.

Något som framförallt Maria nämner som centralt i sin undervisning är reflektion och diskussion. Detta är ju något som även Eriksson lyfter som viktigt när man ska ta upp livsfrågor i undervisningen. Undervisningen kring livsfrågor är något som tillkommit efter 1962 och är därmed en stor förändring i ämnets utformning. För att göra denna del intressant för eleverna menar respondenterna att det är viktigt att vara lyhörd för elevernas tankar och åsikter. Att utgå ifrån vad som berör eleverna är något som också teorin lyfter som betydande för livfrågeundervisning.

Furenhed påpekar att det främst är två kategorier av elever som är i extra behov av ”livsåskådningssamtalet”. Den grupp som lärarna i intervjustudien möter i sin undervisning är främst de elever som kommer från andra kulturer och som därmed kanske behöver hjälp för att förstå vilka värderingar vårt samhälle bygger på. Detta är också något som de själva påpekar och framförallt Anders och Erik lyfter vikten av att man belyser kristendomen för att eleverna saknar bakgrundskunskaper om den.


Även om respondenterna är oroliga för att religionsämnet ska försvinna i framtiden så verkar det enligt de nya direktiven som att religionskunskap kommer att fortsätta att vara ett ämne som alla läser, fast med en något annorlunda utformning. Men då detta är under bearbetning är det svårt att veta hur det kommer att bli. Thalén menar att religionsundervisningen i den svenska skolan skulle kunna få ett fredsuppdrag genom att överbygga kulturella hinder och på så sätt minska konflikterna och skapa ett samhälle med mångfald utan motsättningar. Även religionslärarna i intervjustudien är delvis inne på denna linje. Eftersom de arbetar i en mångkulturell stad ser de ständigt de problem som kan uppstå och genom att arbeta ännu mer med de frågorna i den framtida undervisningen skulle man kunna få en mer tolerant lärmiljö. Thalén lyfter i denna undervisning dialogen, precis som Maria påpekar som viktig för att skapa tolerans och acceptans. Både Maria och Erik betonar vikten av att i framtiden få in ett mer samhälleligt perspektiv på undervisningen för att på så sätt lyfta problemen här och nu. Detta påpekar även Thalén som viktigt för att i framtiden ge religionsundervisningen ett fredsuppdrag och få fler att intressera sig för undervisningen. Religionsämnet kan då bli ett ämne som mer lyfter frågor med relevans för alla. Thalén betonar också att ämnet i framtiden bör ha en undervisning där eleverna får mer träning i religionskritiskt tänkande kring religiösa frågor. Även detta är något som både Maria och Daniel lyfter som betydande för att få en bättre undervisning.

8. Diskussion


Utgångspunkt för följande diskussion är slutsatser från analysavsnittet. Det resultat som framkommit i studien diskuteras av författaren.

Att religionsämnet har förändrats är egentligen inte så konstigt med tanke på att samhället i övrigt har förändrats väldigt mycket sedan 1962. Oerhört mycket har hänt inte minst när det gäller den tekniska utvecklingen, kommunikationer och möten mellan människor från olika kulturer. När jag skulle börja min uppsats var jag därför medveten om att mitt arbete inte skulle leda fram till några revolutionerande nya tankar inom området. Men eftersom jag efter denna kurs tar ut min examen kändes det oerhört relevant att få en bredare grund att stå på inför kommande möten med eleverna i min religionsundervisning.

Att ämnets kursplaner redan på 1960-talet nämner begrepp som etik och moral och andra livsåskådningar var något nytt för mig. Innan jag satte mig in i området trodde jag att detta hade skett betydligt senare. Efter att ha gjort mina intervjuer har jag också kommit fram till att det nog har varit så att dessa frågor i verkligheten inte kommit i den svenska religionsundervisningen förrän mycket senare. Det är egentligen ganska skrämmande att det ska ta så pass lång tid innan lärare börjar följa de direktiv som de faktiskt är skyldiga att arbeta efter. Eleverna som tar del av undervisningen får inte del av den utbildningen som de är lovade.

Att nuvarande kursplaner för ämnet är fria för tolkning anser jag, precis som respondenterna är positivt. Men det finns en risk att eleverna missar mycket av den kunskap som jag i dagens mångkulturella samhälle tycker är oerhört viktigt. Eftersom det står att eleverna ska känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningar så gör jag som lärare inte fel om jag endast lyfter kristendomen, judendomen, hinduismen och någon annan livsåskådning. Precis som Erik påpekar i sin intervju gör jag alltså inget tjänstefel om jag inte nämner islam i min undervisning. Med tanke på hur det ser ut i världen när det gäller fördomar gentemot fundamentalism och terrorattacker så anser jag att islam är en av de religioner som måste lyftas i undervisningen för att vi ska leva upp till läroplanens krav om att ”främja förståelse för andra människor samt ge eleverna förutsättningar för att utvecklas till ansvarstagande människor”. Saknar eleverna kunskap om islam som idag är en omdebatterad religion så anser jag att jag inte kan uppnå detta. Därmed bör kanske formuleringarna kring målen i kursplanen förändras för att leva upp till hur samhället ser ut.

Att dagens undervisning ska utformas i samspel med lärare, elever och innehåll är viktigt för att eleverna ska bli delaktiga i sin egen utbildning. Dock tror jag att det kan vara svårt att alltid få till på ett bra sätt. Det finns nog en risk att man som lärare gör en planering och sedan låter eleverna ”tycka till” lite om den för att sedan säga att man låter eleverna vara med och bestämma. Det är viktigt att man hela tiden är flexibel och låter elevernas frågor och diskussioner vara utgångspunkt för nya vändningar i undervisningen. För att klara av detta krävs det dock väldigt mycket av mig som lärare och jag kan själv känna en oro inför detta när jag ska starta min undervisning. Precis som Maria påpekar i sin intervju kommer jag nog ständigt bära med mig en känsla av att jag inte räcker till och att jag alltid behöver lära mig nya saker för att kunna utveckla min undervisning. I denna diskussion bör även nämnas att flera av intervjupersonerna och även Thalén efterfrågar en framtida religionsundervisning med mer anknytning till samtidens förändringar och att det som händer runt omkring oss hela tiden lyft in i undervisningen. Ämnet får inte endast bli ett faktaämne, även om fakta måste finnas för att man ska kunna diskutera och förstå det som sker i världen när det handlar om olika religioner.

På frågan om varför religionsämnet ser ut som det gör idag hade jag egentligen inte så mycket egna funderingar kring innan jag började med uppsatsen, utan jag såg det mest som en naturlig utveckling som följde den utveckling vi kan se i övrigt. Men efter att ha tagit del av respondenternas tankar och åsikter så kan jag nog säga att jag tror att alla deras tankar kan ha bidragit till dagens ämne. Att Sverige är ett sekulariserat land borde ju självfallet avspegla sig i kursplanen för ämnet. Men att kristendomen nämns så tydligt i kursplanen och att ämnet faktiskt finns trots att Sverige är så pass sekulariserat beror troligtvis på kristdemokraternas inblandning i utformandet av styrdokumenten, vilket respondenterna påpekar som en anledning till ämnets uppbyggnad idag. Dessutom tror jag att en anledning till att ämnet faktiskt finns är att politiker har sett vilken viktig roll ämnet har i formandet av nya samhällsmedborgare. Dessutom har ju religioner alltid funderat över rätt och fel och därmed kan det ses som naturligt att etik och moral har fått ett så stort utrymme i kursplanen.

Att eleverna lär sig att tänka själva och reflektera över frågor som berör dem anser jag vara oerhört viktigt för att få dem att tro på sig själva och våga ta för sig. Vilket faktiskt krävs i dagens samhälle. Genom att låta eleverna diskutera mycket i undervisningen lär de sig att föra sin egen talan, att ta ställning till problem och att respektera sina medmänniskor, oavsett om personen ifråga har annorlunda åsikter. Detta ser jag som en viktig grund i religionsundervisningen och detta är också något som framkommer både i empiri och i teori.

I den stad där intervjupersonerna undervisar är ungefär en tredjedel invandrare. Detta innebär att eleverna kommer ha väldigt olika grundtankar när det gäller religion och även etik oh moral. Därmed blir det Furenhed kallar ”livsåskådningssamtal” oerhört viktigt för att få eleverna att förstå vilka värderingar vårt samhälle bygger på och få dem att förstå varandra och sin roll i samhället. Med tanke på den mångfald vi lever i ser jag religionsämnet som ett viktigt ämne även i framtiden. Jag hoppas och tror att ämnets roll kommer bestå. Men samtidigt finns det en risk att politiker inte förstår vilken viktig betydelse ämnet kan ha för ett mer tolerant samhälle. Att religionsännet nämns som ett av de gymnasiegemensamma ämnena ser jag som positivt för framtiden. Annars finns risken att många viktiga diskussioner och utbyten mellan olika kulturer går förlorade och att vi istället får ett samhälle med mer främlingsfientlighet och intolerans där vi inte accepterar olikheter, på grund av att vi saknar kunskapen om varandra.

Min roll som lärare är inte att ge eleverna färdiga svar på sina frågor, utan att uppmuntra dem till samtal och reflektion. Detta ät väldigt betydande i livsåskådningsundervisningen då det inte finns några rätta svar på livsfrågorna, som pedagog bör man ta hänsyn till elevers olika mognad och livserfarenhet. Skolans uppgift eller lärarens uppgift bör vara att försöka öka förståelsen för oliktänkande och utifrån det kunna skapa förståelse för den mångfalden som finns i samhället. Hur vi är mot varandra och hur vi ser på varandra är betydelse för att vi ska acceptera varandra och därmed leva tillsammans utan konflikter. Dessutom är människosynen ett grundläggande värde i skolans värdegrund som vi lärare ska arbeta efter.

Att undervisa om religioner för att kunna lära från religion ger eleverna möjligheter att utveckla sin egen, personliga livsåskådning. Detta kan ske genom att de får definiera sin åsikt, och i mötet med andra livsåskådningar reflektera och komplettera sin egen livsåskådning. En undervisning inriktad på etik, moral och livsfrågor kan därmed också öka förståelsen. Om man med sin undervisning berör eleverna, är det min förhoppning att elever känner sig mer berörda av undervisningen och då kan man ge eleverna något vikigt att ta med sig i livet, både i mötet med sig själva, men också i mötet med andra människor. Eleverna kan därmed lära sig något från religionerna även om de inte själva tillhör just den religionen. Då kan eleverna få ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och livsåskådningar genom undervisningen i religionskunskap.

9. Kritisk reflektion

Det går att se tydliga kopplingar mellan respondenternas svar och styrdokumenten, vilka alla lärare i sin yrkesroll ska förhålla sig till. Däremot är det omöjligt att veta om lärarna arbetar utifrån styrdokumentens mål och riktlinjer eller om det är något de lägger fram i intervjun för att det ska låta bra. Det är tankar som inte går att besvara, men som jag funderat över eftersom intervjusvaren överlag var relativt överensstämmande. En bidragande orsak kan vara att lärarna är i ungefär samma ålder och alla hade läst religionsvetenskap vid samma lärosäte. Detta kan ha satt sina spår hos lärarna så att de överlag tänker på liknande sätt när det gäller frågor gällande ämnet. Jag har i vissa fall fått en känsla av att respondenterna svarat det de tror att jag som undersökare vill ha som svar. Det kan också vara min ovana av att intervjua samt hur frågorna utformats och ställts, som bidragit till att få dem att svara så likartat.

Då samtliga respondenter informerats om studiens syfte och innehåll innan intervjutillfället, kan de redan innan intervjun ha fått en bild av vad de tror jag önskar få fram, vilket kan ha påverkat resultatet. Respondenterna var sedan tidigare inte kända för mig, vilket kan ses som en nackdel. Det kan innebära att respondenterna känner sig mindre bekväma med mig, men det kan också medföra att de är mer intresserade av att ge den information som låter bra och som de tror är önskvärd för arbetet. Några av respondenterna var ovana i intervjusituationer, vilket också kan ha bidragit till att deras verkliga uppfattningar inte kom fram. Eftersom intervjuerna spelats in kan respondenterna fått en känsla av att svara på ett för dem socialt accepterat sätt, vilket också gör att den verkliga bilden går förlorad. Jag kanske hade fått andra svar om informella samtal genomförts utan bandspelare, dock kan man då riskera att viktig information går förlorad och att egna uppfattningar styr allt för mycket.

Arbetet hade förmodligen gett en mer utförlig, sanningsenlig och nyanserad bild av verkligheten om undersökningen hade kompletterats med observationer av religionslärarna under en längre tid. Däremot var inte syftet att granska hur lärarnas arbetar utan att få respondenternas verkliga uppfattningar om hur religionsundervisningen har förändrats, hur den ser ut idag, samt hur ämnet kan komma att se ut i framtiden.

Uppsatsen kan i vissa fall kännas lång och upprepande då flera olika avsitt behandlar liknande delar. Dock blir det delvis så för att studien innehåller både en litteratur- och intervjustudie. Dessa delas ska lyftas var för sig och sedan analyseras och diskuteras. Då olika studier använts känner jag dock att de kompletterar varandra och det känns som jag har fått svar på problemformuleringarna. Det är många olika pusselbitar som ska falla på plats för att en studie ska bli helt reliabel och valid. Mina förhoppningar är att jag i framtiden kan lära mig av studien som på många sätt varit intressant och givande. Jag tar med mig nya tankar och erfarenheter när jag nu ska möta eleverna i religionsundervisningen i den svenska gymnasieskolan.
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Bilaga 1

RE1201 - Religionskunskap A


50 poäng inrättad 2000


Mål

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka och handla


känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer


kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv


kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt


kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i samhället


kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik


förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.





Betygskriterier

Kriterier för betyget Godkänt


Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar.

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

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

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

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

Kriterier för betyget Väl godkänt


Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, nationellt och internationellt.

Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer.

Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron innebär.


Kriterier för betyget Mycket väl godkänt


Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.

Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande situationer och på aktuella samhällsfrågor.

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva och handla.

Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.


Bilaga 2

RE1202 - Religionskunskap B


50 poäng inrättad 2000

Mål


Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs

Eleven skall

kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycksformer samt kunna jämföra och diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfattningar


kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och livsåskådning att göra


kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt förstå innebörden i sådana motiveringar


kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning.





Betygskriterier


Kriterier för betyget Godkänt


Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning att göra.

Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser kristendomens och några andra religioners och livsåskådningars grundtankar.

Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars människosyn och samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och samhälle.

Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och etik och är beredd att söka förstå motiveringarna för dem.


Kriterier för betyget Väl godkänt


Eleven analyserar under handledning enskilt eller i grupp samspelet mellan religion, livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors livssituation.

Eleven analyserar kritiskt kristendomens och några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttryckssätt.

Eleven preciserar och jämför olika religioners och andra livsåskådningars människouppfattningar utifrån ett helhetsperspektiv på religion och andra livsåskådningar.

Eleven identifierar och analyserar kritiskt vår tids viktigaste etiska problemställningar samt förstår och värderar på ett nyanserat och tolerant sätt olika ställningstaganden.

Eleven finner individuellt och i grupp argument för egna ställningstaganden i frågor, som rör tro och livsåskådning.


Kriterier för betyget Mycket väl godkänt


Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna slutsatser utifrån olika traditioner och synsätt inom religion och andra livsåskådningar.

Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och symbol i ett jämförande perspektiv.

Eleven inhämtar på egen hand information om någon religionsvetenskaplig problemställning som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle, samt dokumenterar och redovisar resultatet av sina studier på ett välorganiserat och systematiskt sätt.

Eleven behandlar etik- och värdefrågor utifrån principiella utgångspunkter och med känsla för god och hållbar argumentering.

Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka konsekvenser det får för sättet att leva och för förhållningssättet till andra.

Bilaga 3


Intervjuguide

Inledande frågor


Hur länge har du arbetat som religionslärare?

Var har du studerat till religionslärare?


Hur tycker du det är att arbeta som religionslärare?


Vad är det mest positiva med ditt arbete som religionslärare?


Vad är det svåraste med ditt arbete som religionslärare?


Vilken är din främsta uppgift som religionslärare i mötet med eleverna? Varför?

Hur har religionsämnet förändrats i gymnasieskolan efter 1962?

Hur kommer du ihåg religionsämnet från den egen skoltid? Har den förändrats? På vilket sätt?


Hur har religionsundervisningen utvecklats till det den är i dag skulle du säga?


Skulle du vilja säga att religionsämnet har följt samhällets utveckling? I så fall hur?


Hur tycker du religionsämnets kursplan ser ut i förhållande till den religiösa mångfald vi har i landet?

Varför ser religionsämnet ut som det gör idag?


Hur skulle du vilja beskriva dagens religionsämne?


Var ska vi lägga tonvikten på i skolans religionsundervisning?


Tycker du att din undervisning speglar det religiösa läget i dagens Sverige?


Hur lägger du upp din undervisning för att nå alla elever?


Vad skulle du vilja säga att syftet med dagens religionsundervisning är?

Varför är religionsundervisningen inriktad på etik, moral och livsfrågor?


Hur arbetar du för att eleverna ska nå de olika målen i kursplanen?


Vad är etik och moral för dig?


Hur arbetar du med etik- och moralfrågor i din undervisning?


Varför tror du att frågor om etik och moral har ett sådant fokus i kursplanen?

Hur kan religionsämnet komma att se ut i framtiden?


Bör undervisningen förändras på något sätt?

Hur tror du religionsämnet kommer att se ut i framtiden.


Kommer ämnet i framtiden få en större roll inom skolans värld eller kommer ämnet att försvinna? Varför?


Kommer vi få se ett annat innehåll i framtidens religionsundervisning?


Vilken roll kommer ämnet att ha i framtiden?

� Detta citat har bidragit till underrubriken för uppsatsen.
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