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1. Inledning 
 

 

Sverige var under lång tid ett kristet land, där skolan och kyrkan gått hand i hand när det 

gäller att fostra kristna medborgare. Religionsundervisningen har alltså tidigare varit bunden 

till Svenska kyrkan, och handlade enbart om den kristna tron, och hur man skulle leva på rätt 

sätt enligt kristendomen. Men med tiden så blev den istället en icke konfessionell 

kristendomskunskap och fokus skulle ligga på eleverna istället. Sedan har fokus tagits mer 

och mer ifrån kristendomen inom religionsämnet, och idag så tar vi inom religionskunskapen 

upp många olika religioner och livsåskådningar. 

 

Som lärare så får man idag, till viss del, själv välja vilka religioner och livsåskådningar man 

vill ta upp i sin undervisning. I de nya ämnesplanerna för gymnasieskolan 2011
1 

så står det att 

kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar ska tas upp. Det står inte 

vilka av alla livsåskådningar det ska vara och det står inte vad man ska lägga fokus på, och 

hur man ska fördela tiden mellan det man tar upp. 
 

 

Religionsämnet kan alltså se helt olika ut beroende på vad läraren väljer att ta upp, och lägga 

fokus på. Jag ska i detta arbete belysa just vad som tas upp och vad som får mest fokus i 

dagens religionsundervisning. Det finns redan tidigare forskning som tar upp ämnet, men den 

har hunnit blivit några år gammal. Då var det också gamla läroplaner som gällde. Eftersom 

det nu kommit ut en ny läroplan så blir det en lucka i forskningen. Därför är denna 

undersökning relevant. 

 

Min egen teori eller förhandsuppfattning är att man i religionsundervisningen tar upp alla 

världsreligioner ungefär lika mycket, samt att man tar med etik och moral och någon annan 

livsåskådning om man får tid. Jag tror inte att lärarna tar upp de olika religionerna på något 

särskilt sätt, däremot så tror jag att etik delen tas upp med mycket diskussioner. Jag anser att 

det finns många faktorer som påverkar undervisningen, men att eleverna, läroplanen och den 

egna personligheten är de som påverkar mest. Läroplanen är väldigt viktig när det gäller att 

planera sin undervisning, men jag tror inte att lärarna är styrda av den, utan att de upplever att 

de kan ta med vad som står i läroplanen och sedan välja fritt efter det då de har en viss frihet. 

 

Om denna bild stämmer prövas genom nedanstående frågeställningar. 
 
 
 

 
1 

Ämnesplan för Religionskunskap 1 (2011) 
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1.1 Syfte/frågeställningar: 
 

 
 

Det jag vill få fram genom detta arbete är att undersöka vilka delar av religionsämnet som 

lärarna tar upp och lägger fokus på i sin undervisning. Och varför de väljer att lägga upp 

undervisningen just som de gjort. Jag vill även undersöka om lärarna upplever att de har frihet 

att själva forma sin undervisning. Mitt syfte mynnar ut i följande frågeställningar: 

 
 

 Vilka delar av religionsämnet tas med i undervisningen idag? 
 

 Hur tar man upp dessa delar? Muntligt, elevarbeten m.m. olika beroende på vad man 

tar upp? 

 Varför formar man undervisningen just på detta sätt, finns det olika faktorer som 

spelar in? 

 Vilken roll har kursplanen när det gäller religionskunskapens utformning? 
 

 
 

1.2 Metod 
 

 
 

Jag har valt att undersöka vad gymnasielärare i religionskunskap tar upp för innehåll i sin 

undervisning. För att få reda på det jag behöver veta till detta ämne så valde jag att arbeta med 

den kvalitativa metoden. 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. I den kvalitativa undersökningen är det respondentens bild som undersöks och 

den här bilden målas upp utifrån den stomme av frågor som intervjuaren utgår ifrån. 
2

 
 

 
 

Eftersom den här studien har till syfte att undersöka vilka delar av religionskunskapsämnet 

som tas upp och varför lärarena tar upp just dessa så passar sig en kvalitativ studie bättre. 

Även om jag i delar av resultatredovisningen räknar ihop respondenternas svar för att få en 

viss struktur. När jag planerade min uppsats och mina intervjuer, använde jag mig av Jan 

Hartmans tre faser. De tre faserna han beskriver för att göra en kvalitativ undersökning är 

planerings-, insamlings-, och analysfaser. 
3 

Utefter de har jag planerat min uppsats, börjat med 
 

planeringen gått vidare med insamling av fakta och till slut analyserat det som har hänt. 
 

 
2 Bryman (2002) s. 165, 272 
3 

Holme och Solvang (1991) s. 119 
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Jag använde mig av en del tidigare litteratur, jag gjorde alltså en litteraturundersökning, för 

att kunna jämföra och analysera detta med min egen undersökning. Den information som 

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

för studien. Genom att arbetet innefattar olika metoder, såsom intervju- och litteraturstudier stärks 

reliabiliteten och validiteten i arbetet. 

 
 

1.3 De skriftliga intervjuerna 
 

 
 

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

problemformuleringar. Jag valde då att använda mig av en så kallad skriftlig intervju. Med 

vilket jag menar att jag då skrivit ner intervjufrågor och skickat ut dem till lärare som de 

sedan får skriva ner svar på. Jag valde att avgränsa min undersökning till religionslärare på 

gymnasiet, just därför att det är där jag själv kommer att jobba sedan. Jag valde också att 

avgränsa mig till kursen Religionskunskap 1. Detta på grund av att arbetet annars riskerar att 

bli för omfattande. 

 
 

Jag valde ut 7 olika gymnasieskolor i Gävleborgs län, som hade olika inriktningar. Med där så 

finns både friskolor och kommunala skolor. Alla som deltog i intervjustudien kom jag i 

kontakt med genom de olika skolornas hemsidor. Jag skickade sedan iväg frågorna till 18 

olika lärare. Dessa var alla direktadresserade till den berörda läraren. De lärarna som svarade 

på frågorna var alla informerade om studiens syfte. 

 
 

Den skriftliga intervjun som jag skickade ut bestod av 17 frågor, uppdelade i fyra delar: 

religionsämnets delar som tas upp idag, hur de valda delarna tas upp, varför man formar sin 

undervisning så och religionsämnet och kursplanerna.
4

 

 
 

9 av de tillfrågade 18 lärarna svarade på enkäten. Anledningen till att svarsfrekvensen var 

relativt låg, kan bero på olika saker. Det kan vara så att enkäten skickades ut vid ett dåligt 

tillfälle, precis när höstterminen börjat och alla lärare var väldigt upptagna, och därför 

glömdes kanske enkäten bort eller hanns inte med. Det kan också vara frågornas formulering 

som är anledningen, eller att det var för många och omfattande frågor. Så att lärarna tittade på 
 

 
4 

Se bilaga 1 
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dem men ansåg att det skulle bli för mycket att skriva, så de avstod. Men det kan även vara så 

att vissa lärare kanske inte använder sin mail regelbundet och därför inte är så insatt i att läsa 

bifogade filer, eller svara på dem. 

 
 

1.4 Tidigare forskning 
 

 
 

Christina Osbeck är lektor vid Karlstads universitet, forskar inom religionsvetenskap och har 

bland annat skrivit boken Ämnesdidaktiska insikter och strategier – Berättelser från 

gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap tillsammans med 

Bengt Schüllerqvist. Boken tar upp de samhällsvetenskapliga ämnenas didaktik. Christina har 

där skrivit kapitlet Religionskunskapslärare, där hon intervjuar religionskunskapslärare om 

deras egen skoltid samt deras undervisning idag. 

 
 

Björn Falkevall är universitetslektor och studierektor vid Stockholms universitet. Han har 

skrivit boken Hur formas undervisningen: en studie av lärares tänkande om sitt handlande 

inom skolämnet religionskunskap. Den undersöker vad som påverkar att religionslärare 

formar sin undervisning på olika vis. 

 
 

Edgar Almén har tidigare varit gymnasielärare i religionskunskap, och är nu docent i 

systematisk teologi. Ragnar Furenhed har jobbat som lärare både på högstadium och 

gymnasium, men jobbar nu som metodiklärare i religion och SO. Sven G Hartman är 

professor i pedagogik och Björn Skogar är docent i Tros- och livsåskådning samt verksam 

inom lärarutbildningen. Tillsammans har de skrivit boken ”Livstolkning och värdegrund – Att 

undervisa om religion, livsfrågor och etik.” Författarna har utifrån sina respektive 

kunskapsområden gett en belysning på några av ämnesområdets centrala aspekter. Boken tar 

upp ämnen som etik i skolan, moral och möten, läraretik, livstolkning, religionsdidaktik och 

hur religionsämnet formades. 

 
 

Andreas Bergman har i sitt examensarbete, Hur formas undervisning 2.0? En studie om vad 

som påverkar hur religionslärare på gymnasiet formar sin undervisning, utgått ifrån 

Falkevalls undersökning och sedan gjort en egen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på vilka 

påverkansfaktorer som är mest avgörande i utformningen av religionsundervisningen på 

gymnasiet. 
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Katharina Lennartsson har skrivit C-uppsatsen En likvärdig utbildning? En kvalitativ studie av 

hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet. Syftet med denna studie är 

att studera hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på gymnasiet och varför dessa 

val görs. 

 
 

Jenny Nilsson har skrivit C-uppsatsen Religionsundervisningen i gymnasieskolan – ett verktyg 

att förstå andra människor. Där det övergripande syftet med uppsatsen 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. Arbetet 

syftar även till att reda ut varför religionskunskapen är inriktad på etik, moral och livsfrågor. 

 
 

Johan Liljemark har skrivit C-uppsatsen Religionsundervisningen igår, idag och imorgon – en 

uppsats om hur religionsundervisningen såg ut, ser ut och kommer att se ut. Syftet med han 

uppsats är att undersöka om religionsundervisningen förr var lika öppen för andra religioner 

som dagens undervisning är och dessutom försöka få några åsikter om framtidens 

undervisning. Han undersöker därför hur religionsundervisningen såg ut förr, hur den ser ut 

idag, vad fokus ligger på i undervisningen samt hur religionskunskapen kan komma att se ut i 

framtiden. 

 
 

Det jag dock saknar i denna litteratur är en undersökning som behandlar vad religionslärarna 

idag väljer att ta upp i sin undervisning, och varför de gör dessa val. Jag har hittat mycket 

litteratur som snuddar på delar av mitt valda ämne. Så min förhoppning är att med denna 

uppsats få ihop dessa delar, samt bidra med min egen undersökning, till en helhet kring detta 

ämne som jag anser inte finns idag. 
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1.5 Definitioner 
 

 
 

Religion – Det är svårt att hitta en allmängiltig definition på begreppet religion. Det är en 

kulturyttring som inte låter sig infångas under någon generell accepterad, heltäckande 

definition.
5   

I Religionskunskap – En inledning
6 

definierar man religion som en tro på och en 

dyrkan av en eller flera gudar. Man kan även läsa att religion är sammanfattningen av dels en 

människas, ett samfunds och liknande trosföreställningar med avseende på en högre gudomlig 

makt. Dels allt som har samband med människans praktiska förhållande till en sådan makt. 

Religion kan vara människans känsla av förbindelse med en högre makt. 
7

 

 
 

Religionsundervisning – Undervisning är förmedling av kunskaper i organiserad form och på 

systematiskt sätt.
8   

Religionsundervisning är undervisning om religioner, livsåskådningar, etik 

och moral. 

Religionsundervisningen ska vara vidsynt och objektiv, den ska meddela sakliga kunskaper 

om olika tros- och livsåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka 

eleverna att omfatta en viss åskådning.
9

 

 
 

Livsfrågor – 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. En livsfråga är en fråga som gäller de 

grundläggande villkoren för människans 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.
10 

Livsfrågor handlar om de grundläggande villkoren för 

mänskligt liv och den tillvaro vi befinner oss i.11
 

 
 

Etik och moral – termen etik kommer från grekiska ord, som betyder vana, sedvänja, 

ståndpunkt och inställning. Termen moral kommer ifrån latin och betyder sed, sedvänja och 

bruk. Etiken är moralens teori och moralen är etikens tillämning. 
12 

I Norstedts Svenska 

Ordbok står det att etik är lära om (god) moral, sedelära. Om moral kan man läsa att det är 
 

 
5 Nationalencyklopedin, se religion 
6 Ekstrand (2001) s.10 
7 Svenska akademins ordbok, se religion 
8 Norstedts svenska ordbok (1990), se religionsundervisning 
9 Läroplan för grundskolan (1969) 
10 Almén red. (2000) s.71 
11 Eriksson (1999) s.13 
12 

Statens medicinsk- etiska råd (1992) 
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”uppfattning om rätt och orätt som styr värderingar och handlingar”. 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. 

 
 

Världsreligionerna – När jag i detta arbete skriver om världsreligionerna så är det de fem 

stora världsreligionerna kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism som 

behandlas. 

 
 

1.6 Disposition 
 

 
 

Kapitel ett i denna uppsats är ett inledningskapitel som sedan följs av kapitel två, som 

behandlar hur religionsämnet har vuxit fram och hur religionsämnet såg ut förr . Sedan följer 

kapitel tre, där jag tar upp vilka delar av religionsämnet som tas upp idag. Kapitel fyra 

behandlar hur man tar upp de olika delarna inom religionskunskapen. Sedan följer kapitel fem 

som tar upp varför man formar sin undervisning på detta sätt. 

 
 

Kapitel sex som kommer därefter, tar upp religionskunskapens delar och kursplanerna. Inom 

varje kapitel så kommer det först en genomgång med tidigare forskning, sedan presenteras 

min egen undersökning innan detta analyseras i en analys. Kapitel sju är en avslutande 

diskussion där jag diskuterar resultatet som kommit fram. Uppsatsen avslutas sedan med en 

sammanfattning samt en litteraturlista. 
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2. Bakgrund 
 
 

2.1 Religionsundervisning – en tillbakablick 
 

 

Religionskunskap är ett av de ämnen som med tiden 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.
13

 

Man kan se att innehållet i främst har förändrats då nya läroplaner har kommit. Dessa 

förändringar kan ses som ett uttryck för de värderingar som rådde i samhället under den 

aktuella tiden.
14

 

 
 

Sveriges första skolordning tillkom under Johan III:s tid och utgjorde ett avsnitt i 1571 års 

kyrkoordning. Kristendomskunskap och latin var de centrala ämnena. Målsättningen var 

kristen fromhet och klassisk bildning. 
15

 

 
 

År 1686 slog kyrkolagen fast att det var husbönders och föräldrars plikt att lära tjänstefolket 

och barnen att läsa. De skulle även lära sig den kristna trons huvudstycke enligt den lutherska 

katekesen. Denna utbildningsform låg under kyrkans och prästernas kontroll. När 

befolkningen sedan ökade kraftigt så blev det svårt för kyrkan att kontrollera utbildningen. 

Vilket ledde till att staten tog över en del av utbildningen. Religionen var dock det ämne som 

dominerade undervisningen. Man kunde till och med säga att skolan under de första 75 åren 

var en ren religionsskola. Religionsämnet upptog den ojämförligt största delen av den 

effektiva arbetstiden i skolan. Också när det gällde ledning och administration av skolan var 

det kyrkliga inflytandet stort.
16

 
 

 
 

På 1800-talet så var religionsämnet i skolan fortfarande samma sak som kristendomskunskap, 

och den främsta uppgiften skolan hade var att förbereda eleverna inför konfirmationen. Men i 

samband med att man läste de gammaltestamentliga berättelserna så berördes delvis 

judendomen och ibland islam. Men man hade det kristna perspektivet, och man framställde 

judendomen som den religion som försökt hindra Jesus från att förverkliga sitt uppdrag och 
 
 

13 Olivestam (2006) s.9 
14 Selander (1993) s.10 
15 Richardson (2010) s.26 
16 

Hartman (2000), s.212, 215 
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kristendomen från att växa sig stark. Vissa religioner låg på en lägre nivå än andra. De kunde 

bland annat kännetecknas av magi, tron på onda makter samt totemism. Högst i utvecklingen 

stod religioner som byggde på en gudomlig uppenbarelse: judendom, islam och framförallt 

kristendomen. Hur långt en religion hade nått i sin historiska utveckling bestämde också 

omdömet om religionen i fråga. Dessa tankar präglade länge läroböckerna i religionskunskap/ 

kristendomskunskap.
17

 
 

 
 

I slutet av 1800-talet så började den obligatoriska kristendomsundervisningen att kritiseras, 

vilket främst berodde på ett nytt samhällsklimat med frikyrkliga inslag, som t.ex. svenska 

missionsförbundet och baptisterna. Dessutom fanns det politiska partier som var väldigt 

kritiska till den konfessionella undervisningen som rådde i landet, och därmed velade få bort 

utantilläsningen av katekesen och få undervisningen bredare.
18

 
 

 
 

Diskussionen kring religionsundervisningen strax efter sekelskiftet visade att enigheten om 

kristendomsundervisningens inriktning inte bara motiverades med att barnen skulle bli goda 

evangelisk lutherska kristna. Utan ett annat viktigt motiv var också att ett avskaffande av 

skolornas religionsundervisning skulle kunna leda till att grunden för samhällsmoralen rycktes 

undan och att sammanhållningen kring ett grundläggande skolsystem för hela svenska folket 

skulle kunna försvagas.
19

 

 
 

År 1919 kom undervisningsplanen, enligt den skulle undervisningen anpassas mer till barnen. 

Religionsundervisningen som tidigare varit bunden till Svenska kyrkan blev då istället en icke 

konfessionell kristendomskunskap. Istället för Luthes lilla katekes så fick Nya testamentets 

bergspredikan en central roll som utgångsläge för att reflektera över värdegrundsfrågor i 

undervisningen
20 

Att den blev icke konfessionell innebar i det här fallet att man slutade med 

att lära ut den lutherska skolan, men det var ändå en lära i kristendom. 

 

1951 får Sverige en religionsfrihetslag. Lärare behöver nu inte längre vara med i den svenska 

statskyrkan för att få undervisa i kristendomskunskap. Debatten handlar om att man 
 

 
 
 
 

17 Selander (1993) s.42-43 
18 Algotsson (1975) s.29 
19 

Selander (1993) s.10 
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oberoende av livssyn ska få undervisa.
21 

Efter att religionsfrihetslagen införts så 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. På 60-talet så ändrades undervisningen från att 

lära i kristendom, till att lära om kristendom.  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. Personen som 

lär sig i religionen tillhör också oftast den religionen. Om man istället pratar om att lära om 

religioner, så innebär det att man studerar faktakunskaper om religionen, exempelvis läser om 

buddhism eller andra religioner.
22

 
 

 
 

En viktig vändpunkt kom med den nya läroplanen 1962. Innan denna skrevs hade krav 

framförts på att kristendomsundervisningen skulle vara mer objektiv. I och med Lgr 62 blev 

religionsundervisningen mer allsidig och saklig.
23 

Detta ledde till den så kallade 

objektivitetschocken för de då aktiva lärarna med ansvar för kristendomsutbildningen. 

Ämnets bidrag som värdegrund upplevdes inte längre som möjlig och den kristna 

morgonbönen togs bort.
24 

Selander
25 

betonar att fenomenologin blev relevant i undervisningen 

efter 1962. 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. Stoffet hämtades mest från den kristna traditionen, men förhållningssättet skulle 

vara skaligt orienterande utan att påverka eleverna i en viss riktning.  Ämnet ansågs med fördel 

kunna integreras med andra samhällsorienterande ämnen. 26
 

 
 

Alldeles innan 1964 års gymnasiereform så började en debatt om religionsämnet. Många 

ansåg inte att ämnet skulle ha kvar sin särställning eftersom det fanns andra ämnen som t.ex. 

filosofi eller svenska som kunde ta upp livsåskådningsfrågor i undervisningen.
27 

Men 
 

 
21 Härenstam (2005) s.21 
22 Nilsson (2009) s.24 
23 Hartman (2000) s.216 
24 Olivestam (2006) s. 29 
25 Selander (1993) s. 107 
26 Osbeck (2009) s.157 
27 

Algotsson (1975) .433 
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religionsundervisningen fortsatte och där skulle man nu se på olika livsåskådningar och 

religioner opartiskt och sakligt och därmed skapa en djupare förståelse för dem. 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.
28

 

 
 

Ett av momenten i den nya läroplanen 1965 var: ”Analys av den moderna människans 

situation”. Detta visade att ämnet religionskunskap på gymnasiet nu skulle behandla 

människors aktuella förhållande till livsåskådningar och existensfrågor. Detta blev då starten 

för ämnets förskjutning mot livsåskådningsfrågor i undervisningen. Övriga moment som 

skulle lyftas i undervisningen genom den nya läroplanen var: etiska och moraliska frågor, 

kristendomen, livsåskådningsdebatten, andra attityder till tillvaron än de religiösa samt icke 

kristna religioner.
29

 
 

 
 

Man ökade nu på stoffet kring icke- kristna världsreligioner kraftigt. Så andra religioner 

började smyga sig in i läroböckerna. Till exempel så kom det år 1968 ut en bok som heter 

Religionskunskap för gymnasiet, som bland annat tar upp den tibetanska formen av 

buddhism.
30

 

 
 

Sedan kom Lgr 69, och fokus flyttades då från en stoffcentrerad religionsundervisning till en 

mer elevcentrerad sådan. Livsfrågeorienteringen spelade roll i denna profilförändring. Denna 

förändring blev tydligare i och med Lgr 80, då eleven ställdes ännu mer i fokus. Elevernas 

livsfrågor skulle vara utgångspunkten för hela religionsundervisningen.
31 

Skolöverstyrelsen 

gav detta år ut en handledning till läroplanen som hette Kristendomen och dess urkund, den 

framhöll att framställningen av bibeln skulle ändras. T.ex. så var det inte längre möjligt att 

återge text så att det verkade som att Jesus hade makt över livets svårigheter och kunde bota 

sjukdomar. Handledningen rekommenderade istället en objektiv framställning. Berättelsen 

kunde alltså fortsätta att användas i undervisningen, men accenten skulle vara en annan. 
 

 
 
 
 
 
 

28 Selander (1993) s.10 
29 Selander (1993) s.14 
30 Härenstam (2000) s.79 
31 

Hartman (2000), s. 216 
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Istället för att betona Jesus roll så skulle läraren betona hur viktigt det är att ha vänner som 

kan hjälpa till när det behövs.
32

 

 

 

Den sista vändpunkten inträffade enligt Hartman under 1990-talet. I och med de nya 

läroplanerna förändrades sättet att skriva läroplaner. De nya läroplanerna blev målstyrda till 

skillnad från dess regelstyrda föregångare. I och med att läroplanen blev målstyrd ökade 

lärarnas inflytande över hur kurser utformas för att eleverna skall kunna nå de mål som 

kursplanen eftersträvar.
33

 
 

 
 

Det har också hänt saker på senare år, t.ex. så har det mångkulturella samhället fått särskild 

betydelse.  De icke- kristna religionerna är inte längre att betrakta som främmande, utan finns 

representerade i klassrummet. Antalet utrikesfödda i befolkningen runt 1960 uppgick till ca 

300 000, medan motsvarande tal idag är ca 1,1 miljon.
34

 

 
 

Främst efter 1994 års läroplan så försköts tyngdpunkterna inom religionsundervisningen. 

Olivestam
35 

har gjort en tabell som visar dessa tyngdpunktsförskjutningar: 
 

 
 

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 

 
 
 

32 Olivestam (2006) s.29 
33 Hartman (2000), s. 216 
34 

Osbeck (2009) s.159 
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Livsfrågor studeras utan klar anknytning till religioner och 

övriga livsåskådningar 

 
 
 
 
 
 

 
Socialetiska frågor, t.ex. fred, internationell rättvisa 

Religioner och övriga livsfrågor 

och livsåskådningar studeras 

som svar på människors frågor 

om livet och tillvaron 

 
 

Individualetiska frågor, t.ex. 

livsmening, livskvalitet, 

könsroller, medmänsklighet, 

framtidstro 
 

 
 
 
 
 
 

2.2 Religionsundervisningen på 50- talet, lärare berättar. 
 

 
 

Osbeck
36 

har gjort intervjuer med fyra religionslärare angående religionsämnet förr. 

Intervjupersonerna är födda mellan 1941 och 1948 och gick själv i skolan mellan 1948 och 

1955.  Osbecks första intervju sker med Lennart, som säger att syftet med kristendomsämnet 

under hans egen skoltid var disciplinerande. Eleverna skulle lära sig ett antal fakta, men det 

var inte fråga om så mycket reflektion. Stoffet var nästan uteslutande hämtat från 

kristendomen, i folkskolan psalmverser och bibelberättelser, i realskolan bibeltexter och på 

gymnasiet kyrkohistoria. När han sedan började arbeta som lärare så uppfattade han det som 

att hans undervisning fungerade bra när det gällde kristendom, judendom och etik. Däremot så 

fick han läsa in islam på egen hand samt gå fortbildnings kurs för att läsa in buddism och 

hinduism. Då han inte läst det tidigare. 

 
 

En annan intervju sker med Ingrid som säger att syftet med kristendomsämnet under hennes 

egen skoltid varierar med aktuell skolform. Först var undervisningen faktainriktad och blev 

sedan allt mer livskunskapsinriktad.  Innehållet var mest psalmer och bibliska berättelser. 

Arbetsformerna var förmedlande och kontrollerande. Eleverna fick sitta och anteckna och 

sedan hade de prov. 
 

 
 
 
 
 

36 
Osbeck (2009) s. 163 
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Tredje intervjun sker med Torsten, som påpekar att fokuseringen på kristendomen är det 

tydligast minnet från hans egen skoltid.  De använde två läroböcker, en tjock om kristendom 

och ett tunt häfte om ”främmande religioner”. Ämnet var inbäddat i en generell kristen 

skolsocialisation. Läraren i kristendomskunskap ledde de återkommande morgonsamlingarna 

med psalmsång och andakt. När Torsten sedan själv började arbeta som religionslärare så 

började kristendomsavsnitten minska medan de om icke kristna religionerna ökade. Samtidigt 

gjorde sig religionskritiska och filosofiska frågor påminda. Torsten minns ett häfte som heter 

”Tro och tvivel” och diskussioner kring ”det rimliga i kristen tro eller gudstro”. 
 

 
 

Den sista intervjun sker med Sven som inte minns så mycket av kristendomsämnet från sin 

egen skoltid. Men han uppmärksammar den nära relation som skolan och kyrkan hade under 

hans skoltid. Han tänker då särskilt på morgonbönen. 

 
 

Nilsson
37 

har också intervjuat lärare angående religionsämnet förr. Lärarna i den studien 

kommer ihåg väldigt olika mycket från när de själva gick i gymnasiet. En lärare, Daniel, 

påpekar att den största skillnaden mellan när han själv gick i skolan och nu är att 

undervisningen då var rent deskriptivt, inget annat. Han kommer ihåg det som att de läste om 

världsreligionerna, men att de inte problematiserade dem eller innehållet i undervisningen. 

Man tittade aldrig på paralleller mellan olika religioner. Det var inte heller just något fokus på 

etik och moral. En annan lärare, Anders, menar att eleverna nu har ett helt annat 

förhållningssätt till religion nu än vad de hade när han själv gick i skolan. Religion är idag 

inte en privatsak för eleverna, det är en sak för hela familjen och släkten. 
 

 
 

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

traditionell undervisning. Då var det katederundervisning kring de fem stora 

världsreligionerna med absolut fokus på kristendomen. De hade knappt någon undervisning 

alls gällande etik och moral, som idag har ett ganska stort utrymme. Hon kan inte heller 

komma ihåg att övriga livsåskådningar nämndes.
38

 

 

 

Även Liljemark
39 

har intervjuat tre religionslärare angående ämnets innehåll förr. Dessa tre är 
 

60 -65 år gamla och intervjun gäller när de just börjat arbeta som lärare. Han fick väldigt 
 

 
37 Nilsson (2009) s. 32 
38 Nilsson (2009) s. 34 
39 

Liljemark (2007) s.12-13 
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varierande svar. Enligt intervjuperson A så var undervisningen mycket mera öppen och djup 

förr. Den religionsundervisningen gav enligt henne en djupare faktakunskap än vad vi ger 

eleverna idag. Undervisningen arbetade sig mera in mot kärnan i varje religion, och det fanns 

alltid tid så att alla religioner verkligen kunde få den tid som den behövde. Denna 

undervisning tog enligt henne upp alla religioner. 

 
 

Intervjuperson B säger att när hon började som lärare så var de fortfarande var kvar i de gamla 

banor som kretsar runt religionsundersökningen. Det var fokus på kristendomen, och de andra 

religionerna rörde man vid på ett mycket enkelt sätt, ingen djupare och avancerad kunskap om 

dem gavs. De ansågs vara alldeles för långt borta för att eleverna skulle bli intresserade av 

dem. Det fanns då just ingen invandring, därigenom blev det ointressant och kändes inte 

aktuellt för eleverna att lära om de olika religionerna. Enligt henne så skrev eleverna nästan 

rakt ut då man nämnde något annat än kristendom. 

 
 

Intervjuperson C sa att för honom så var det en traditionell undervisning förr, med 

kristendomsundervisning och mycket fakta inlärning. Det var inte alls lika mycket variation 

som det är idag. Man försökte ge en grundlig blick i alla religioner, men det var fortfarande 

kristendomen som dominerade undervisningen. Etik och moralfrågor togs dock upp. 
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3. Religionsämnets delar som tas upp idag 
 

3.1 Tidigare forskning 
 

 
 

Osbeck
40 

har i sin undersökning även frågat lärarna vad de tar upp för delar inom 

religionskunskapen. En lärare, Ingrid, berättar att hon tar upp etiska samtal och 

världsreligionerna. De etiska samtalen ser Ingrid som centrala, och hon ägnar därför halva 

lektionstiden åt detta. Den andra halvan går åt till världsreligionerna. Då betonas särskilt de 

”orientaliska religionerna”. Detta på grund av elevernas intresse. En annan lärare, Lennart, 
 

berättar att han arbetar mycket med religiösa, ateistiska och agnostiska perspektiv i relation 
 

till varandra. Ett andra kunskapsområde som Lennart omnämner är Etiken. Det tredje området 

som Lennart tar upp är världsreligionerna. Bland dessa så är det judendomen som Lennart 

ägnar minst tid till, då han menar att den ”drar in i kristendomen”. Det fjärde arbetsområde 

som Lennart tar upp är döden. Detta område synliggör religion som relaterar till frågor som 

människan inte har svar på. 

 
 

Torsten är en annan lärare i Osbecks studie. Han startar alltid terminen med att fråga om det 

finns något specialintresse i klassen. I sådana fall så brukar han börja terminen med att ta upp 

detta. Torsten berättar att de icke kristna religionerna har fått mer och mer utrymme i hans 

undervisning. Han inleder med skriftlösa folks religioner varefter asiatiska religioner, 

judendom och islam. Sedan kommer de till kristendomen. Torsten lägger detta avsnitt sist då 

han inte vill att det ska uppfattas som att han missionerar för kristendomen. Även en etikdel 

brukar Torsten ha med i sin undervisning. En fjärde lärare, Sven, menar att han riktar in sig på 

de existentiella frågorna. Och då särskilt att få igång ett samtal i klassrummet, det är då 

mindre intressant om det verkligen är religion de arbetar med eller inte. 
 

 
 

Osbeck har i sin studie kommit fram till fyra övergripande religionsdidaktiska intentioner och 

insikter, en från varje lärare. De fyra är ”Att ge chansen att se hur det hänger samman”, ”Att 

bidra till religiös läskunnighet och fortsatt läsutveckling”, ”Att ge möjlighet att se sig själv i 

mötet med andra” samt ” Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter”. 

Dessa har tagit form genom alla de sammanhang där de varit verksamma, både 

undervisningsmiljöer och andra praktiker där de haft anledning att diskutera eller reflektera 

över undervisning och lärande. 
 

40 
Osbeck (2009) s. 165-188 



19 

Emma Roos 
860111-7560 

Ht 2011 

Högskolan i Gävle 

Examensarbete 

 

 

 
 
 

Liljemark
41 

har också tagit upp detta ämne i sin undersökning. En av de tillfrågade lärarna 

säger att han absolut tar upp alla världsreligioner i sin undervisning, något annat vore 

tjänstefel. På skolan där han arbetar går det många invandrarelever med olika kulturer och 

religioner. Därför lägger han mycket fokus på att förstå de andra religionerna, förutom 

kristendomen. För honom blir det mycket islam i undervisningen. Vilket han tycker är viktigt, 

då det är Sveriges näst största religion. Fokus ligger på att eleverna ska se kärnan i varje 

religion och se att de är ganska lika varandra. 

 
 

En annan lärare i samma undersökning säger att han tar upp de semitiska religionerna, 

judendom, kristendom och islam. Det är där fokus ligger. Han vidrör även buddhism och 

hinduism, men han tycker att det är alldeles för långt bort för eleverna och att det är något 

som de inte kan relatera till och ta på. En annan lärare säger att eleverna får välja en av 

världsreligionerna som de vill arbeta med och sen så redovisar man detta för de andra. Detta 

leder till att man kan mycket om någon av religionerna och väldigt lite om de övriga. Denna 

lärare anser att det finns för lite tid till att ta upp alla. Hon försöker därför att minska ner på de 

olika inriktningarna inom kristendomen så att hon får lite mer tid över för att kunna ta upp 

någon av de övriga världsreligionerna. 

 
 

Lennartsson
42 

har gjort en undersökning angående de fem världsreligionerna och hur mycket 

de tas upp. En av lärarna, Göran, lade upp undervisningen som så att han lade ner exakt lika 

många timmar på alla fem världsreligionerna. En annan lärare, Anna, hade upplägget nio 

timmar kristendom, sex timmar på vardera judendomen och islam. Hinduism och buddhism 

slog hon ihop, vilket innebar mindre timmar till dessa. Etik och moral fick minst sex timmar. 

Och sedan så finns det femton timmar över då eleverna får välja en egen religion som de vill 

fördjupa sig i. En tredje lärare, Lars, valde att ge kristendomen tio timmar, hinduismen tio 

timmar, islam åtta timmar, judendomen sex timmar och tre timmar till buddhismen. Han 

tycker det är synd att det inte finns mer tid, då han också skulle vilja ta upp alla små 

religioner. 
 
 
 
 
 
 
 

41 Liljemark (2007) s.14-16 
42 

Lennartsson (2005) s.15-25 
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Den fjärde läraren, Petter, tar upp judendomen fem timmar, kristendomen åtta till tio timmar, 

islam sex till sju timmar, fem timmar hinduism och fyra timmar buddhism. Religionerna tas 

också upp i denna ordning, då judendom, kristendom och islam är de viktigaste och då måste 

man avsätta gott med tid till dem. Om tiden inte räcker till så får buddhismen stå till sidan, 

och då tas det upp i B-kursen istället. Petter önskar att det fanns mer tid så att också 

buddhismen kunde få mera utrymme. Sara, som är den femte läraren lägger 75 % av tiden på 

världsreligionerna. Där kristendomen och islam får sex timmar var, fem timmar hinduism, 

judendomen och buddhismen får fyra timmar var. Resterande timmar läggs på värdegrund och 

etiskt arbete. 

 
 

3.2 Resultat från intervjuerna 
 

 
 

Första frågan i den skriftliga intervjun var: ”Vad tycker du att man som lärare ska lägga 

tonvikten på inom religionsundervisningen?” De flesta av de intervjuade lärarna svarade där 

att man ska lägga tonvikten på det som anges i kursplanen, såsom religioner och livsfrågor, 

etik och existentiella frågor. Då är det grunderna i världsreligionerna och etiken som betonas. 

En lärare säger så här: ” Man ska alltid utgå ifrån läroplanen, programmålen, mål att uppnå 

samt mål att sträva mot. Dessa delar bildar en helhet som jag som lärare alltid skall utgå 

ifrån när jag planerar min undervisning. Dessa blir dock inte "klara" förrän jag diskuterat 

det med eleverna. Med andra ord, vad jag lägger tonvikten på varierar utifrån vilken grupp 

elever jag skall undervisa.” 

Många av lärarna är inne på förståelsen, att tonvikten inom religionsundervisningen ska läggas 

på att få eleverna att förstå de olika religionerna samt utvecklar sina kunskaper om religioner 

och livsåskådningar. Även etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller dessa.  

Människovärde, och att lära ut vad tron betyder för den troende är också populära svar. En 

annan av lärarna säger: ”Jag tycker att det är viktigt att förmedla viss mängd s.k. 

baskunskaper. D.v.s. att eleverna lär sig om religionens kärna. Men viktig kunskap är även att 

förmedla den mångfald som finns inom olika religioner. Att byta ut fördomar mot kunskap är 

viktigt!” 

 
 

Den andra frågan behandlade om lärarna tog upp alla världsreligioner i sin undervisning. 5 av 

de 9 tillfrågade lärarna svarade att de tog upp alla fem i sin undervisning. 2 av lärarna svarade 

att de oftast gjorde det, då eleverna själva var med och planerade undervisningen, men inte 
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alltid. De resterande 2 lärarna svarade att de inte tog upp alla de fem världsreligionerna. En av 

dessa lärare säger följande: ”Man ska känna till kristendomens och några andra 

världsreligionernas och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer. 

Så nej, det gör jag inte alltid. Det beror på om eleverna vill det eller inte.” Den andra läraren 

som svarat nej säger att om man skulle haft 50 lektionstimmar istället för 30 så skulle man ha 

hunnit med att ta upp alla. Men som det ser ut nu så föredrar hon att hinna med tre av dem 

ordentligt istället för fem stycken hastigt. 

 
 

På frågan om de tar upp andra religioner och livsåskådningar så svarar de flesta lärare att de 

gör det ibland men att det skiftar från kurs till kurs. Några svarar att de aldrig tar upp andra 

religioner och livsåskådningar, och en av dem motiverar detta med att hon istället tar upp 

dessa i B-kursen. En av lärarna säger att hon alltid tar upp andra religioner och 

livsåskådningar. Hon brukar då ta upp de cirkumpolära religionerna, samerna och ibland 

aboriginerna. Dessutom eventuellt någon afrikansk naturreligion. En annan lärare svarar att 

han brukar låta eleverna få göra en egen fördjupning, och de har då möjlighet att lära sig om 

någon annan livsåskådning eller religion som de själva väljer ut. 

 
 

På frågan om hur mycket tid de lägger ner på varje religion/livsåskådning så har de flesta 

lärarna en fast plan på hur mycket tid de lägger på varje religion. De menar att det går ca 5-8 

lektionstimmar per religion/livsåskådning. Tre av lärarna säger däremot att det inte finns 

någon sådan plan utan att detta varierar väldigt från gång till gång. En lärare säger att det är 

otroligt olika hur mycket tid han lägger ner på varje religion per kurs, de berör ofta flera 

stycken samtidigt. Man han tror att det blir ganska rättvist i längden på hur mycket tid varje 

får, det brukar bli i snitt ett par veckor på varje. En annan lärare påpekar att på den skolan där 

hon jobbar så har eleverna APU
43 

vissa perioder. Så hur mycket tid varje religion får beror på 
 

hur dessa APU perioder ligger, och hur mycket tid det blir kvar efter dem. 
 

 
 

Alla de tillfrågade lärarna säger att de tar upp etik och moral i sin undervisning. De flesta 

säger att det är väldigt viktigt och att de avsätter ett antal lektioner för just detta. Lärarna 

uppger då att de brukar ta ungefär 3-6 lektioner. En av lärarna säger att de elever som han har 

också läser en separat kurs som heter just etik och livsfrågor. Så sedan inom religionskursen 

så har dessa elever redan ett försprång inom detta ämne, så de kan föra många och långa 
 

 
43 

Arbetsplatsförlagd utbildning, en slags praktik. 
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diskussioner i ämnet. En annan lärare menar att han inte i förväg vet hur många lektioner han 

kommer att avsätta i ämnet, utan det beror på hur eleverna vill jobba. Han ser dock alltid till 

att ge tillräckligt mycket tid till detta för att eleverna ska kunna nå upp till MVG nivån 

kunskapsmässigt. Några av lärarna säger att de tar upp etik och moral men att de inte avsätter 

speciell tid till detta utan att de brukar väva in det i den övriga religionsundervisningen. En av 

dessa lärare säger att de inte går in så djupt i etik och moral då hon fräst undervisar 

medieelever och etik och moral genomsyrar redan så många av deras ämnen. 

 
 

De flesta lärarna brukar inte ta upp några andra moment än dem vi nämnt. Fast de säger också 

att om eleverna har särskilda önskemål om något så kan de försöka få in det i planeringen. 

Men tre av lärarna menar att de brukar ta upp andra moment också. Ett av dessa moment som 

tas upp av en lärare är: ”Vad religion egentligen är?” då gör klassen studiebesök, tittar på film 

och ibland har de också skolbesök. Även momentet nyandlighet tas upp av denna lärare samt 

en till. Den tredje läraren nämner några av momenten han hade under våren 2011. Dessa var: 

– Religionens roll i det moderna samhället 
 

– Kvinnor och religion (sexualitet och religion) 
 

– Religion och massmedia (olika stereotyper inom massmedia) 
 

– Religion, social sammanhållning och konflikt. 
 

 
 

De flesta lärarna menar att de väljer att fördela tiden på detta sätt för att eleverna har valt det 

eller för att det är bäst för eleverna. För att eleverna ska hinna få ut så mycket som möjligt av 

religionsämnet. En av dessa lärare motiverar sitt val som följer: ”Jag har valt att ta upp tre 

religioner samt etik och moral. Ibland tar jag upp en fjärde religion som jag då hinner med 

ca 3 lektioner av. Jag har lagt upp det så för att om eleverna ska hinna få en uppfattning av 

religionen, försöker att hinna med mer än att bara skrapa på ytan. Om de lär sig tekniker för 

att studera en religion så kan de kanske gå vidare själva och studera på samma sätt om en 

religion som de stöter på i framtiden och vill veta mer om.”  En annan lärare säger att han 

lägger upp tiden som har gör för att det är viktigt att eleverna hinner få världsreligionernas 

grundtankar och förhållningssätt. Då de kommer att stöta på dessa på ett eller annat sätt i sitt 

eget liv eller i media. En av lärarna säger däremot att hon har fördelat tiden som hon gjort på 

grund av att det fungerar bäst för henne. Andra skäl som nämnts av enstaka lärare är att det är 

rationellt och att de lägger upp det så för att hinna med alla världsreligioner. 
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Nästan alla lärarna menar att det finns massor av religioner/livsåskådningar som de skulle 

vilja ha med i undervisningen men inte kan på grund av tidsbrist. Religioner/livsåskådningar 

som nämns då är naturreligioner, fler världsreligioner, sekter, satanism, sikhism, skriftlösa 

religioner samt icke religiösa livsåskådningar. En av lärarna menar dock att det inte finns 

någon religion/livsåskådning som han inte skulle hinna med på grund av tidsbrist, om 

eleverna verkligen skulle vara intresserad. Han menar att det bara handlar om att hantera 

målen och betygskriterierna. Han och hans elever har stora valmöjligheter utifrån dem att 

välja innehåll, arbetsformer m.m. menar han. Det är bara att ta tillvara på det 

 

 

3.3 Analys 
 

 
 

I Osbecks
44 

studie så har resultatet mer spännvidd än vad resultatet av min studie har. Lärarna 

som Osbeck intervjuat har lagt upp sin undervisning som de själva anser att den ska vara. Man 

kan se tydliga skillnader mellan lärarna. En av dessa lärare ägnar halva undervisningstiden åt 

etiken och halva åt världsreligionerna, medan en annan har delat upp tiden i fyra block istället. 

Man ser här tydligt att lärarna i denna undersökning väljer fritt vad de vill ha med, och hur de 

ska lägga upp undervisningen. Om man jämför detta med resultatet av min intervjustudie så 

verkar lärarna mer styrda i den. Här nämns eleverna och styrdokumenten som en styrande 

faktor. 
45 

Att lärarna i Osbecks studie är friare kan bero på flera saker. Det kan bero på att 
 

hennes studie gjordes två år tidigare än min. För två år sedan så var Lpo -94 den gällande 

läroplanen och kursen hette då Religionskunskap A. Hösten 2011 så kom en ny läroplan och 

kursen kom då att heta Religionskunskap 1 istället. När min undersökning gjordes hade de 

nya styrdokumenten nyss trätt i kraft, vilket innebär att svaren jag fått in är baserade både på 

de nya och de gamla styrdokumenten. Detta skulle kunna ses som att den gamla läroplanen 

och kursplanen var friare än vad de nya styrdokumenten är. Det kan också bero på hur 

intervjuerna utfördes, Osbeck träffade lärarna öga mot öga, kanske kände lärarna mer 

förtroende då och kände att de kunde öppna sig mer. Det kan också vara så att eftersom jag 

bara är en lärarstudent så kanske lärarna kände att det velade visa upp en bild av vad de ansåg 

var det rätta, av hur det ”ska vara”. Eller att de lärare som Osbeck intervjuat är äldre och har 

hunnit arbeta länge inom yrket och därför känner sig så pass säkra att de kan vara mera fria 

när de planerar sin undervisning. 
 
 
 

44 Osbeck (2009) s. 165-188 
45 

Se mer om detta i kapitel 5 
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I Lennartssons
46 

undersökning så har lärarna berättat hur mycket tid de lägger ner på alla 

världsreligionerna. Resultatet visar tydligt att den religion som lärarna lägger mest fokus på är 

kristendomen. Även islam och judendomen är viktiga religioner anser lärarna. Den religion 

som lärarna lägger minst tid på är buddhismen.  Även i Liljemarks
47 

undersökning så läggs 

fokus på kristendom, judendom och islam. Buddhismen och hinduismen vidrörs vid mån om 

tid. Detta skulle eventuellt kunna bero på att kristendomen är en obligatorisk del och måste tas 

upp i undervisningen, men jag det skulle även kunna bero på att det är en kvarleva från förr, 

då kristendomen var en stor del av vårt samhälle. Idag styr inte kristendomen vårt samhälle 

längre men många kristna traditioner lever vidare och därför skulle det kunna ses som att 

kristendomen är en viktig del av vårt kulturarv. Att judendomen och islam tar upp en stor del 

av tiden skulle kunna bero på att de har en gemensam historia med kristendomen, många 

berättelser och personer finns med i alla tre religionerna. Dessa är de två religioner som är 

mest lik kristendomen, och de är religioner som finns närmare oss. Att islam tas upp av så 

många lärare kan bero på att det bor en så pass stor del muslimer i Sverige idag. Det är också 

någon av lärarna i Liljemarks undersökning som nämner just detta. En stor del av eleverna på 

hans skola är muslimer och att han väljer därför att låta islam ta en stor del av 

undervisningstiden så att eleverna får ökad förståelse och kan sätta sig in i deras religion mer. 

Att buddhismen prioriteras lägst kan bero på att det är den livsåskådning som ligger längst 

ifrån oss i avseende på geografisk längd. Det är också en religion och livsstil som ligger långt 

ifrån vår västerländska kultur och religion. Men det kan även bero på att lärarna känner sig 

ganska osäker på denna religion och därför väljer att prioritera den lägst. 

 
 

Om man istället studerar min undersökning så skiljer sig resultatet från de ovan nämnda. I min 

undersökning så svarar de flesta lärarna att de tar upp alla världsreligioner lika mycket. Några 

lärare säger att det varierar på grund av eleverna. Bara en lärare säger att hon alltid bara tar 

upp tre eller fyra av världsreligionerna. De religioner hon då väljer att ta upp är 

kristendom, islam och hinduism. Buddhismen tar hon ibland upp i mån av tid. Judendomen 

tar hon nästan aldrig upp. Hennes fördelning stämmer ganska bra in på Liljemarks och 

Lennartssons resultat. Men de övriga svaren i min undersökning stämmer inte in så bra. Detta 

skulle kunna bero på att vi hela tiden blir mer öppna för andra religioner och livsåskådningar. 

Att vi blir mer nyfiken på hur andra har det och därför har börjat vidga våra vyer. Men det kan 
 

 
 

46 
Lennartsson (2005) s.15-25 

47 
Liljemark (2007) 14-16 
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också bero på att det i tidigare kursplanen stod att man skulle ta upp kristendomen och några 

andra världsreligioner. I den nuvarande ämnesplanen så står det att man ska ta upp 

kristendomen och de andra världsreligionerna. Det skulle kunna vara så att denna ändring av 

ord kan göra så att man tolkar innehållet på ett annat sätt. Man kan också titta till Liljemarks 

undersökning där det finns vissa kommunikationsproblem mellan de äldre lärarna och 

intervjuaren, Liljemark. Han nämner själv att han inte fick fram till räckliga svar, och att han 

märkte att det fanns mer att hämta i svaren hos lärarna. Hans teori var att det inte mindes 

tillräckligt och därför var svaren som han fick in inte tillräckliga. Det skulle också kunna vara 

en orsak till de skilda resultaten. 

 
 

Både i Lennartssons undersökning och i min egen så nämner lärare att om det är något som de 

inte hinner med så tar det istället upp det i religionskunskap B (religionskunskap 2). Men de 

elever som har B- kursen är bara en liten del av alla elever. Om läraren då har något som de 

tycker ska vara med i A-kursen men inte hinner med det eller prioriterar bort det, så missar ju 

eleverna en del av innehållet som från början ansågs så pass viktigt att det skulle vara med i 

A-kursen. Kanske skulle ämnet behöva mer tid? Alla utom en av lärarna i min undersökning 

menar att det finns religioner och livsåskådningar som de skulle vilja ta upp men som det inte 

finns tid för. Även lärarna i den tidigare forskningen säger att de inte hinner med allt som de 

vill. En av dessa lärare menar att det finns flera mindre religioner som han skulle vilja ha med. 

Kanske skulle religionsundervisningen se helt annorlunda ut om det fanns mer tid. Om man 

tittar i resultatdelen så menar lärarna att de skulle ta upp många fler moment om det bara 

fanns tid. 
 

 
 

I min egen undersökning så tog jag upp vad lärarna tyckte var viktigt att lägga tonvikten på. 

De flesta svarade att man ska lägga tonvikten på det som står i kursplanen, såsom religioner 

och livsfrågor, etik och existentiella frågor. Förståelsen, människovärde och baskunskaper är 

andra svar som lärarna tycker det är viktigt att lägga tonvikten på. Att så många svarade 

kursplanen skulle kunna ses som bra, då det är ett styrdokument som är speciellt uttaget för att 

visa vad som är viktigt att ta upp inom religionskunskapen. Den är också lika för alla, så att 

alla lärare har samma grund som de planerar efter, vilket leder till att undervisningen blir mer 

likvärdig för alla elever. Om sedan lärarna tolkar kursplanen olika så har de i alla fall samma 

grund som de utgår ifrån. Att några av lärarna också tog upp förståelse och människovärde 

som något att lägga tonvikten på skulle också kunna tolkas som ett positivt resultat. Det är så 
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pass viktiga begrepp, så om man har dem så kan man också ta med sig dem ut i livet sedan. 

Att förstå och kunna sätta sig in i andra människors situationer kan också bidra till att 

eleverna ser alla människors lika värde. Dessa två begrepp skulle kunna ses som grunden för 

hur vi är mot andra människor. Att det bara var några begrepp som togs upp kan också tolkas 

som något positivt. Om resultatet hade blivit nio olika svar på var de la tonvikten så skulle det 

ha visat på att alla lärare la tonvikten på olika saker och att undervisningen därför blir helt 

annorlunda beroende på vilken lärare man har. Vilket inte är meningen då man eftersträvar en 

så pass likvärdig utbildning som möjligt för alla elever. I Osbecks
48 

studie så var lärarnas 

intentioner ”Att ge chansen att se hur det hänger samman”, ”Att bidra till religiös 

läskunnighet och fortsatt läsutveckling”, ”Att ge möjlighet att se sig själv i mötet med andra” 

samt ”Att skapa blick för livets villkor och människans möjligheter”. Dessa svar har likhet 

med svaren som visats i min studie, där förståelsen och människovärdet var viktigt. Osbecks 

svar handlar mycket om just detta. Ett moment som både tas upp i den tidigare forskningen 

och i min egen undersökning är etiken. Alla de intervjuade lärarna i min studie tog upp detta i 

sin undervisning på ett eller annat sätt. Även om man tittar på den tidigare forskningen så tar 

lärarna upp detta. En av dessa tycker att det är så viktigt att han väljer att lägga halva 

undervisningstiden på det. En anledning till att alla tar upp detta moment skulle kunna vara 

för att det står utskrivet i kursplanerna. Men också för att etiken är så pass viktig, det är något 

som man har med sig hela livet. Vad man än gör så stöter man på etiska frågor i olika grader, 

vilket kanske inte är sådant som man diskuterar mycket i vanliga fall. Detta gör det ännu 

viktigare att man tar upp det i skolan så eleverna får en chans att diskutera detta och ventilera 

sina tankar. 

 
 

Sammanfattning: Lärarna i Osbecks studie väljer mer själva, och styr också sin undervisning 

mer själva än lärarna i min studie. De lärare jag intervjuat styrs mer av läroplanen och 

eleverna. I Lennartssons och Liljemarks undersökning så läggs fokus på kristendomen, 

judendomen och islam. Sedan kommer hinduismen, samt att man tar med buddhismen i mån 

om tid. I min och Osbecks undersökning så tar man upp alla världsreligioner ungefär lika 

mycket. Alla undersökningar visar att alla lärare tar upp etik i undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 

48 
Osbeck (2009) 
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4. Hur dessa delar tas upp 
 

4.1 Tidigare forskning 
 

 
 

Osbeck
49 

har i sin studie även tagit upp hur lärarna arbetar med de olika delarna av 

religionsämnet som de valt. Läraren Lennart berättar att när han arbetar med etik så arbetar 

eleverna oftast självständigt och han kan ofta integrera andra skolämnen, som svenska eller 

samhällskunskap i arbetet. Ofta är det en speciell fråga som har fokus, t.ex. dödsstraff, abort 

eller eutanasi. Lennart vill att eleverna ska sätta sig in i frågan och sedan förbereda en lektion 

för de andra eleverna. Under denna lektion så förväntas de aktivera och engagera de andra, 

leda diskussionen, argumentera för perspektiv men också låta sig påverkas. 

 
 

När Lennart arbetar med skilda religioner så använder sig han ofta av tidningsartiklar. De ger 

aktuella illustrationer till kursens stoff. De väcker även frågor och nyfikenhet. Han menar att 

tidningar synliggör den omvärld som de tilltagande religionskunskaperna ska bidra till 

tydning av. När han arbetar med tidningar så kan det vara en artikel som ska kommenteras 

utifrån det eleverna har jobbat med, t.ex. hinduism. Då ska de kunna omsätta sin kunskap och 

kunna kommentera artikeln utifrån sin kunskap. Vid arbetet med skilda religioner så använder 

sig Lennart av jämförande grepp och på så sätt få vinklingar på stoffet. Ett sådant exempel är 

att ha en lektion om Jesus och Buddha, likheter och olikheter. Ett annat arbetsområde som 

Lennart har är döden. Det jobbar dem med genom att ta in en präst till skolan eller besöka en 

kyrka. 

 
 

Läraren Torsten använder sig av studiebesök och besök på skolan när han tar upp de olika 

världsreligionerna. I arbetet med de olika religionerna så brukar Torsten själv oftast leda 

lektionerna. Han är då inspirerad av en arbetsmodell där man analyserar religioner utifrån en 

livsåskådningsmodell men också tolkar religionens grundupplevelse. Som vad det är för 

grundupplevelse som driver Muhammed, Buddha eller Kristus. 

 
 

När det gäller etiken så läser de först gemensamt in olika etiska teorier. Därefter så får 

eleverna gruppvis välja en varsin fråga at fördjupa sig i och applicera teorierna på. Arbetet 

avslutas sedan med en redovisning där de dessutom har i uppgift att engagera och leda in sina 

kamrater i diskussionen. För att inte klassen ska uppleva diskussionerna som känsliga så 
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brukar han bryta ner klassen i smågrupper. I slutet så har Torsten en valfri fördjupad uppgift. 

I övrigt så brukar inte Torsten låta innehållet styra arbetsformerna utan han brukar låta 

eleverna själva bestämma en del. 

 
 

Även läraren Sven tycker att det är viktigt med studiebesök när det gäller världsreligionerna. 

Detta för att eleverna ska få se människan bakom religionen, dvs. se det allmänmänskliga, det 

som förenar. Mötena är det centrala. Regelbundet besöker Sven tillsammans med sina elever 

muslimska, katolska och buddhistiska kommuniteter. Tillsammans med buddhister så har de 

även provat på meditation. Han använder sig ofta av skrivandet också. Exempel på en uppgift 

han använder sig av är att om eleverna har läst om buddhism och hinduism så ska de sedan 

låtsas vara upptäcktsresande eller journalister. De ska då skriva en story där de samtidigt ska 

visa att de behärskar religionerna det handlar om. Det är en ganska fri uppgift med hälften 

fakta och hälften reflektion. När det gäller arbetet med existentiella frågor så är det ofta ett 

samtal i klassrummet och diskussioner som är i fokus. 

 
 

Almén
50 

skriver att han tar upp religionerna på olika sätt beroende på om de är icke-kristna 

religioner eller inte. När han tar upp de icke-kristna religionerna så beskriver han dem som 

kulturmiljöer som sätter sin prägel på dem som växer upp i dessa miljöer. Religionen blir 

handlingar och tankar som erbjuds individerna. Men han kan inte ta upp kristendomen på 

samma sätt. För kristendomen blir ändå på något vis en ”hemmaplan”. 

 
 

4.2 Resultat från intervjuerna 
 

 
 

De flesta lärare säger att det är eleverna som oftast väljer arbetsform, det kan därför variera 

från moment till moment. Detta motiveras med att det är elevernas egen kurs och att de är de 

som ska få bestämma det mesta. En lärare motiverar det med följande: 

”Eleverna ska vara delaktiga (elevinflytande) i kursens innehåll, arbetsformer och 

examinationsformer. Detta är skolverket väldigt tydliga med.” Det finns alltså inte något 

speciellt sätt som man tar upp t.ex. judendomen eller hinduismen på hos dessa lärare. Att 

undervisningssätten blir varierade är deras enda krav. Ett genomgående mönster bland lärarna 

är dock att alla de tillfrågade berättar att de brukar ta upp etik och moral med mer 

diskussioner än vad de gör med de andra momenten. 
 

 
50 

Almén (2000) s. 194-195 
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En av dessa lärare berättar att han brukar ge eleverna olika valmöjligheter, dessa kan vara 

seminarium, enskilda arbeten, grupparbeten m.m. Tre av lärarna säger att de brukar ha 

ungefär samma upplägg oavsett religion. Den ena av dem börjar med historiken och går sedan 

in på tron, högtider, livet m.m. Detta gör hon för att det då blir lätt att jämföra religionerna 

mot varandra. Se likheter och skillnader, samt diskutera för och emot. Den andre av dem 

fokuserar först på de existentiella bitarna och hakar sedan på grundfakta. Han utgår alltså från 

tanken på vad tron betyder för den troende och sedan vilka delar som tron kan vara uppbyggd 

av. Han vill hela tiden påminna sina elever om att den troende är en människa av kött och 

blod. Han brukar här berätta att religion kan ses ur perspektiven system (dogmer), historia, 

individ och samhälle. Den tredje läraren som oftast har samma tillvägagångssätt oavsett 

religion berättar att han brukar ta upp religionerna i kronologisk ordning. Först börjar han då 

med hinduismen sedan kommer buddhismen och så avslutar han med de Abrahamitiska 

religionerna. Han använder då alltid samma format, frågor och sätt att studera vid alla 

religioner. Han gör detta för att det är lättare att förstå historien om hur alla världsreligioner 

kom till om man studerar dem i kronologisk ordning. Han menar också att det är lättare att 

förstå likheter och skillnader mellan religionerna om man har studerat dem med lika frågor. 

 
 

En av lärarna uppger att hon tar upp de olika momenten på olika sätt beroende på vilket 

moment det är. Hon berättar följande: 

”Jag har valt att ta upp hinduismen och buddhismen genom föreläsningar av mig. På grund 

av att det är ett helt annat tänk en det traditionella västerländska tänkandet. Jag vill förklara 

så varje elev förstår och höra deras frågor eftersom det kan lätt bli missförstånd om dessa 

religioner om man ser dem på ett etnocentriskt vis. Kristendomen tar jag ibland upp som 

föreläsningar och ibland upp som eget arbete. Det varierar jag. Islam blandar jag med 

föreläsningar, besök i moskéer, besök av muslimer som föreläser och diskussioner. Etik och 

moral tar jag upp genom etikfrågor som diskuteras i helklass, genom att eleverna först har 

tagit reda på fakta om för och emot och sedan får de andra eleverna fråga dessa elever om 

vad som är rätt eller fel. En elev är då för och en elev är då emot. Detta brukar uppskattas av 

eleverna, det märks att de aldrig får diskutera dessa frågor något annat forum på skolan.” 
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4.3 Analys 
 

 
 

Både i min och Osbecks
51 

undersökning så tycker jag mig se ett tydligt mönster i hur man 

väljer att arbeta med de olika delarna inom religionsundervisningen. Jag tänker då främst på 

etik som verkar vara mer inriktad på samtal och diskussioner än de andra delarna. När 

eleverna ska arbeta med etik så får de göra det i grupper eller självständigt, huvudsaken är att 

det ska diskuteras och argumenteras. När man däremot talar om arbetet med de skilda 

religionerna så sker detta med tidningsartiklar, studiebesök, föreläsning av lärare, jämförande 

begrepp och skrivuppgifter. På vissa håll så nämns visserligen diskussionen, men inte alls i 

samma utsträckning som när det gäller etiken. Vilket förefaller något märkligt, då det är 

viktigt att få in diskussion och argument när det gäller religionerna också. Det skulle kunna 

vara så att eleverna lär sig och kommer ihåg mer av lektionerna om de får tänka själva, 

komma med åsikter och engagera sig. På så sätt får de bearbeta informationen och göra den 

till sin egen, istället för att bara sitta att lyssna på en lärare som föreläser. Men självklart är 

denna del också viktig, då eleverna behöver bakgrundsfakta för att kunna sätta sig in i och ha 

en åsikt i diskussionerna. Så det behövs både och, men som det låter i min undersökning så 

använder man sig inte alls lika mycket av diskussioner inom arbetet med de olika religionerna 

som inom arbetet med etiken. 

 
 

I min undersökning så sade alla utom en lärare att de inte hade ett speciellt arbetssätt för t.ex. 

judendom och ett annat för t.ex. buddhismen. Inte heller i Osbecks studie så nämns det att 

man har ett särskilt tillvägagångssätt för en särskild religion. Vilket skulle kunna tolkas som 

att det är så som det ser ut ute i skolorna. Men det behöver inte heller vara så, då vi enbart 

talat med en så pass liten del av Sveriges lärare. Dessutom finns ett visst bortfall, då bara 

hälften av de tillfrågade svarade på min undersökning. Det kanske även finns ett visst bortfall 

i Osbecks undersökning, vilket inte är något som framgår i hennes text så det går inte att 

fastställa. Men att dessa två undersökningar visar samma resultat trots att de utförts på olika 

sätt, av en forskare och av en lärarstudent, med olika läroplaner och med några år i mellan 

visar ändå på att dessa resultat skulle kunna spegla hur det ser ut ute i skolorna. Detta förutsatt 
 

att lärarna i undersökningarna talade sanning, eller inte påverkades i någon grad. 
 
 
 
 
 
 

51 
Osbeck (2009) s. 165-188 
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I min studie så var det tre lärare som menade att de alltid har samma tillvägagångssätt oavsett 

vilken religion det handlar om. Detta för att de lättare ska kunna jämföra de olika religionerna 

med varandra, och hitta likheter och skillnader. De andra lärarna menade att de varierade 

undervisningen så att det blev olika arbetssätt hela tiden. Ibland kunde det vara egna arbeten, 

ibland grupparbeten, ibland föreläsning av läraren m.m. Det var alltså inte något särskilt 

arbetssätt för någon särskild religion, utan man varierade arbetssättet under kursen oavsett 

vilken religion det handlade om. Det kan ses som bra att man varierar arbetssätten, eftersom 

alla lär sig på olika sätt. För att då nå så många elever som möjligt så kan man variera hur 

man lär ut. På så vis får alla elever chansen att lära sig så som de lär sig bäst. Det kan även 

vara bra att variera undervisningen så att eleverna inte tröttnar. Om man som lärare föreläser i 

en hel timme så finns risken att man tappat de flesta eleverna efter halva tiden, som man då 

istället föreläser en stund och sedan lägger in ett annat arbetssätt så kanske fler elever 

engagerar sig i undervisningen. Det kan även ses som positivt för läraren att få variera sin 

undervisning, då det annars kan uppfattas som enformigt. Men många lärare kanske väljer att 

lägga upp undervisningen lika för att det är lättare för dem. Då har de färdiga 

lektionsplaneringar som de inte behöver ändra, utan kan gå efter dem. Vilket spar en del 

arbete, och lärarna kan känna sig säkra på det de gör eftersom de då har gjort det så många 

gånger tidigare. Om de istället ska göra om dessa lektionsplaneringar så innebär det en del 

arbete för lärarna, men de får istället tänka i nya banor och resultatet kan bli mycket positivt 

för både elever och lärare. Grundtanken hos de tre lärare som alltid har samma upplägg på sin 

undervisning, skulle kunna ses som bra, då man lätt kan jämföra religionerna. Men jag anser 

ändå att det är viktigt med variation, och att man kan jämföra religionerna och hitta likheter 

och skillnader även fast man har använt sig av olika tillvägagångssätt. 

 
 

Den lärare som säger att hon tar upp de olika religionerna olika beroende på vad det är för 

religion, motiverar det med att det är ett helt annat synsätt inom buddhismen och hinduismen 

än inom det traditionella västerländska tänkandet. Hon vill därför förklara och ha 

föreläsningar själv när det gäller just buddhismen och hinduismen. Hon menar att det annars 

lätt kan bli missförstånd. De andra religionerna tas upp med eget arbete, studiebesök, 

diskussioner och även föreläsningar. Det skulle kunna ses som bra att hon varierar sin 

undervisning och förklarar extra när det behövs, då det är ett annat tänkande inom 

buddhismen och hinduismen. Men just för att det är ett annorlunda synsätt så behöver det inte 

betyda att diskussioner inte passar bra in där också. Varför skulle eleverna inte kunna 
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diskutera kring dessa lite ”annorlunda” religioner också? Det behöver inte vara så att man 

måste begränsa sig till bara ett arbetssätt, bara för att religionerna kan vara svårare att förstå, 

utan tvärtom så kan det vara så att om man blandar olika arbetssätt så når man fler elever. 

Dessutom kan det vara så att det är dessa ”annorlunda” religioner som väcker mest intresse 

hos eleverna. Att de inte riktigt förstår allt kan också ses som något bra, då det väcker många 

frågor och kanske också nyfikenheten. På så sätt så kan man få mycket givande diskussioner 

och frågestunder. 

 
 

Almén
52   

skriver att han tar upp religionerna på olika sätt beroende på om de är icke-kristna 

religioner eller inte. Han menar att kristendomen är hemmaplan och alla de andra religionerna 

beskrivs som kulturmiljöer och religionen blir handlingar och tankar som erbjuds individen. 

Men det behöver inte alls vara så där det går till ute i skolorna längre. Eftersom kristendomen 

inte alls har samma ställning nu för tiden och många av svenskarna är inte heller kristna 

längre. Dessutom så ska skolan ge en likvärdig utbildning, vilket är något som tas upp i 

läroplanen och som lärarna ska följa. Det skulle absolut kunnat gå till så som Almén beskriver 

det förut när kristendomen var större i Sverige, och kanske kan det fortfarande vara så för de 

lärare som är troende kristna, att kristendomen känns som hemma och att allt annat är 

främmande. Men alla de lärare som inte är religiöst troende skulle i allmänhet kunna ses som 

ganska neutrala. 

 
 

I min undersökning så säger lärarna att det oftast är eleverna som väljer tillvägagångssätt och 

att det är dem som styr. Någon lärare säger att det är elevernas kurs så då borde de också få 

bestämma hur de vill lära sig. Detta är inte något som framkommer i Osbecks text så antingen 

så har de inte kommit in på ämnet eller så är det så att eleverna inte är med och väljer 

tillvägagångssätt. Eftersom jag inte vet vilken av dessa alternativ som stämmer så är det svårt 

att göra en jämförelse undersökningarna i mellan. I min underökning så menade de flesta 

lärarna att det var eleverna som fick bestämma medan tre redan hade bestämt hur de skulle 

göra. Det är bra att eleverna får vara med att bestämma, då det trots allt är deras kurs och de 

kanske till och med vet själva hur de lär sig på bästa sätt. Genom att få vara med och 

bestämma så kan de även få känna sig delaktiga i lektionerna, och kan därför engagera sig 

mera. Men det ska inte gå till överdrift, att eleverna ska bestämma allt, för då kanske det blir 

samma tillvägagångssätt hela tiden för att de flesta elever vill det. Men den lilla delen som vill 
 

 
52 

Almén (2000) s. 194-195 
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något annat och kanske inte gör sig hörd lika bra får inte alls som de vill. Sen kan också 

eleverna ha andra syften än läraren. De kanske vill skriva egna arbeten på datorer för att de 

ska kunna smyga ut på internet emellanåt, medans läraren syfte är att de ska lära sig något. Så 

en balans skulle kunna ses som bra, där eleverna får bestämma så mycket som det går utan att 

det hämmar målen med kursen. 

 
 

Sammanfattning: I min och Osbecks undersökning så tar lärarna upp etik genom samtal och 

diskussioner, men de flesta lärarna har inte något särskilt sätt som de tar upp varje religion på, 

utan de använder samma tillvägagångssätt eller varierar oberoende av vilken religion de tar 

upp. Almén däremot menar att man tar upp religionerna olika beroende på om de är kristna 

eller icke kristna. I min undersökning så är det ofta eleverna som styr tillvägagångssättet, 

vilket inte är något som framkommer i Osbecks undersökning. 



34 

Emma Roos 
860111-7560 

Ht 2011 

Högskolan i Gävle 

Examensarbete 

 

 

 

5. Varför formar man sin undervisning så? 
 

 
5.1 Tidigare forskning 

 
 

 

Björn Falkevall
53 

intervjuade under våren 1994 nitton lärare som undervisade i 

religionskunskap. Syftet med denna studie var att kartlägga lärares sätt att forma sin 

undervisning. Han listar sex faktorer som påverkar hur lärare väljer att forma sin 

undervisning. Dessa är läroboken, kollegor, elever, läroplanen, samhället och lärarens egen 

personlighet. 

 
 

Resultatet i Falkevalls rapport var att läroplanen, läroboken och kollegorna var de tre 

påverkansfaktorerna som ”saknar röst i klassrummet” och som på egen hand inte kunde bryta 

in i undervisningen. Falkevall kallade sådana påverkansfaktorer för perifera
54

. Dessa 

framhävs också som att de inte alls är så starka och formande faktorer av lärarna. Läroplanen 

påverkade inte lärarna i det dagliga arbetet,
55 

och de var heller inte alls styrda av läroboken. 

Falkevall kom dock fram till att läroboken användes mer ju svagare elevgruppen uppfattades. 

Både språkligt och studiemässigt. Läroboken påverkar också mer när läraren känner sig mer 

osäker. Inte heller kollegorna utgör någon stor påverkansfaktor när det gäller undervisningen i 

religionskunskap. 

 
 

De faktorer som lärarna själv framhållit som viktiga för deras sätt att forma undervisningen 

kallar Falkevall för centrala påverkansfaktorer.
56 

Dessa är eleverna, lärarens egen personlighet 

och samhället. Och där är det eleverna som är den oftast nämnda och också den kategori som 

lärarna tydligast poängterat som avgörande för undervisningens formning. Samhället påverkar 

undervisningen via de röster det har i klassrummet och på det sätt som dessa röster tolkas av 

samma aktörer i samma klassrum. 

 
 

Lärarens personlighet är en faktor som har stor inverkan på undervisningen. Lärarna anser att 

det egna intresset verkar förlösande för elevernas intresse. En lärare säger att religionen är 

hennes roligaste ämne och hon är då väldigt säkert på det. I övrigt har de erfarenheter som 
 

 
53 Falkevall (1995) 
54 Falkevall (1995) s. 17-26 
55 Se mer om läroplanernas inverkan i nästa kapitel. 
56 

Falkevall (1995) s. 27-52 
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läraren har i sitt privatliv, t.ex. genom kurser, resor, uppväxt eller mänskliga relationer ofta en 

förbisedd inverkan på deras undervisning. Dessa personliga erfarenheter används som 

motiveringar till varför vissa infallsvinklar väljs ut. En lärare säger att hinduismen har en hög 

prioritet i hans undervisning. Detta beror på hans eget intresse. Han har rest mycket i Indien, 

vilket han anser ger färg åt innehållet. En annan lärare berättar att han ofta tar upp sikherna i 

sin undervisning, då han har besökt deras byggnader och själv är intresserad av dem. 

 
 

Eleverna är den faktor som påverkar utformningen av religionsämnet mest. Vilka elever som 

sitter i klassrummet är beroende av i vilket område skolan ligger dvs. på vilka sociala villkor 

som t.ex. boendet sker, med alla de konsekvenser det kan få för synen på utbildning, 

framtidsutsikter m.m. Eleverna är en kraft som aktivt påverkar undervisningen. 
57

 

 

 

Bergman
58 

har gjort en undersökning angående Falkevalls studie, där han har intervjuat några 

lärare angående vad som spelar in när de väljer ut vilka delar de ska arbeta med och hur de 

lägger upp det arbetet. Även i denna undersökning så var de flesta lärarna överens om att 

eleverna i någon grad påverkar undervisningen. De sade sig ta hänsyn till vilka de undervisar, 

den förförståelse och förkunskap som eleverna har med sig från högstadiet samt elevernas 

attityd till ämnet och deras intressen. Om en klass har väldigt lite av t.ex. kristendom, 

judendom och islam med sig från grundskolan så måste man ju ta mer av det nu på gymnasiet. 

 
 

Om kollegornas påverkar undervisningen var lärarna oeniga om. De flesta menade att 

kollegorna påverkade undervisningen genom tips och idéer på lektionsupplägg och 

examinerande uppgifter. Även tips och förslag på lektionsupplägg påverkar. En lärare säger 

att han inte påverkas alls av lärarna. Men ändå är de eniga om att tips och idéer från kollegor 

tas emot. Alla lärare i undersökningen var också eniga om att kursplanen spelade in på deras 

sätt att lägga upp undervisningen.
59

 
 

 
 

När det gäller om läroboken påverkar upplägget av undervisningen så svarar en av lärarna att 

det beror på vem hon undervisar. Vissa elevgrupper känner sig väldigt otrygga utan 

läroboken. Så för vissa fungerar den som en stöttepelare, medan vissa säger att den inte 

påverkar alls. Så det var blandade svar. 
 

 
57 Falkevall (1995) s.52 
58 Bergman (2009) 
59

Se mer om kursplanens inverkan i nästa kapitel. 
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De flesta lärarna menar att deras personlighet påverkar utformningen av undervisningen i 

någon form. Intresset kan styra i form av att man lägger ner lite mer tid på det man tycker är 

mer intressant, och att man även lägger ner mer tid på att hitta bra material till det. 

 
 

På frågan om samhället påverkade dem så varade de flesta att det gjorde det. Eleverna har 

med sig bilder, åsikter, fördomar och förutfattade meningar som de får ifrån samhället. En 

lärare säger att media och samhällets strömningar påverkar vilka delar man väljer att ta upp i 

undervisningen. Många av lärarna säger att de lägger upp sin undervisning utifrån att de vill 

visa att mediernas bild inte alltid är rätt.
60

 
 

 

Bergman kommer i sin undersökning fram till att det är två faktorer som påverkar mer än de 

andra, dessa är läroplanen och eleverna. De fyra övriga påverkansfaktorerna är inte obetydliga 

och de saknar enligt Bergman heller inte röst i klassrummet. Dessa fyra påverkansfaktorerna 

har betydelse när religionslärarna utformar sin undervisning, men Bergman kan inte beteckna 

någon av dem mer betydande än de andra. Detta på grund av att lärarsvaren är ganska spretiga 

beträffande om och hur faktorerna påverkar.
61

 
 

 

Även Osbeck
62 

tar upp detta ämne i sin studie. En av lärarna, Lennart, menar att lärarens sätt 

att vara påvekar undervisningen mycket. Allt från den tidiga barndomen tills idag är en 

betydelsefull faktor i mötet med eleven. Däremot kan förskjutningar i Lennarts syn på 

undervisningen i andra avseenden iakttagas. Sättet att formulera syfte påverkades t.ex. av 

utbildningen i religionsvetenskap. Arbetsformerna har förändrats i riktning mindre lärobok 

och mindre faktainriktade prov. Förändringen kan man relatera både till ökad erfarenhet, 

utbildning och en generell förändring i kursplaner och pedagogisk diskurs. 

 

Också elevers sätt att vara ger olika förutsättningar för det undervisade mötet. Lennart 

upplever att diskussionsvilliga elever gör honom till en bättre lärare. En annan lärare i studien, 

Ingrid, är inne på samma spår då hon också tycker att elevernas sätt att vara spelar in. Hon tar 

särskilt upp elevernas förkunskaper som en styrande faktor. Också läraren Torsten tar upp 

eleverna som en viktig del. Han menar att läraren måste vara lyhörd för stämningen i klassen, 

och sedan kunna anpassa sig efter de förutsättningar som råder. 
 

 
 

60 Bergman (2009) s.17-28 
61 

Bergman (2009) s.30 
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Även kollegorna spelar en västentlig roll för utformningen av lärargärningen. De påverkar 

bland annat förståelse av läraruppdraget, förändrade direktiv och andra aktuella händelser. 

Ingrid tar upp att kollegorna har stor betydelse när det gäller gemensamt värnande av ämnet 

gentemot skolledning och andra kollegor. Det är också viktigt att upprätta en samsyn kring 

ämnet i kommunikationen med eleverna, säger hon. 

 

Ingrid tycker också att samhället spelar in. Då tillgången till information idag är större än vad 

den tidigare varit. Detta både underlättar och försvårar lärargärningen. Tillgängligheten i sig 

är positiv, men Ingrid oroas av ett förytligande där granskning av källor och djupperspektiv 

inte får den uppmärksamhet som den borde få. 

 

Torsten tar även upp att det finns organisatoriska faktorer som påverkar undervisningen. 

Dessa kan vara läromedel, som läroboken och datorer, eller kurstiden. Även lektionernas 

längd påverkar, samt ekonomiska och personella resurser. 

 

Åkesson
63 

har också gjort en undersökning, där de flesta lärare menar att de gör sina 

didaktiska val i samspråk med andra ämneslärare på skolan och att det då kan vara 

överenskommet mellan lärarna emellan att välja just de religioner som de gör. Det var bara en 

av lärarna som inte nämnde detta som en anledning till dennes didaktiska val. En annan 

anledning till att lärarna lade upp sin undervisning som de gjorde, var att de följde 

styrdokumenten. Några lärare nämnde också att de tog upp de religioner som de gjorde, på 

grund av att de var intressanta och spännande. En lärare valde ut religioner där hon själv har 

mycket erfarenhet att dela med sig av, hon påpekar att hon själv har varit i Afrika och sett 

naturfolket där och hon tycker att de har ett så fint synsätt på natur och människa som hon vill 

dela med sig till sina elever. 

 

De flesta lärare motiverade också med att de tog upp sådant som var aktuellt i media. Samt att 

några nämner att de tar upp sådant som är överrepresenterat i läromedlen med förklaringen att 

vi är mer styrda av läromedel än vad många av oss tror. Samtidigt är alla lärare överens om att 

tidsbrist är det som påverkar ämnets innehåll mest av allt. Lärarna väljer inte bort något att 

undervisa om medvetet, men de blir tvungna att gallra i stoffet för att kunna välja ut de delar 

som är mest relevanta och viktiga. Några lärare menar då att de inte gärna väljer bort en 

religion helt utan istället väljer att korta ner innehållet för att hinna med. 
 
 
 
 

63 
Åkesson (2009) 
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Härenstam
64 

skriver att läroplanerna är viktiga påverkansfaktorer när det gäller att göra urval 

och organisera sitt innehåll. Tidigare läroplaner har angett inte bara urval av innehåll utan 

också sekvensering. Nu är det mer lärarens uppdrag att utifrån läroplanen och kursplanen 

själv göra urval och organisera innehållet. Läromedlen hade också tidigare en central roll när 

det gäller att välja kunskap, en roll som dock mer och mer tonats ner till förmån för 

alternativa informationskällor. Härenstam menar också att det är svårt att skilja på sina egna 

värderingar och inte låta dem påverka valet av innehåll. När det gäller religioner och kulturer 

så är det långt ifrån lätt att kunna skilja sina egna värderingar från det man gör. 

 

Gemfeldt och Winerö
65 

har gjort en undersökning angående om lärarens andra ämne påverkar 

hur man formar sin religionsundervisning. Det kom då fram till att de religionslärare som de 

observerat i hög grad påverkades av sitt andra ämne. Den första faktorn som påverkar 

religionsundersvisningen är lärarens inställning till sitt ämne. En av lärarna i undersökningen 

påpekar dock att man som lärare ibland måste backa och fråga sig vad som egentligen är 

viktigt för eleverna, bara för att jag har ett brinnande intresse för till exempel islamsk mystik 

så är det givetvis inte alltid väsentligt för eleverna att ägna sig åt detta. 

 

Den andra faktorn som påverkade religionslärarens undervisning var just det andra ämnet. De 

kunde i sin studie se tydligt hur de olika religionslärarna präglades av sitt andra ämne när de 

höll i sin religionsundervisning. Till exempel så tog de upp att de lärare som hade typiska 

progressionsämnen i högsta grad byggde upp religionsämnet kring diskussion och autentiska 

frågor. Lärarna ansåg också själva att de påverkades av deras andra ämne. En av lärarna 

berättade att hon själv märkte det tydligast när hon satt med elevtester i religionsämnet, då var 

det verkligen svårt att stiga ur rollen som svensklärare. 

 

5.2 Resultat från intervjuerna 
 

 

På frågan ”Varför har du valt just de delarna som du tar upp?” så tar nästan alla lärare (alla 

utom en) upp eleverna som en av deras påverkansfaktorer. En av lärarna säger att han planerar 

alltid sin undervisning tillsammans med eleverna, och enligt hans erfarenhet så vill alltid 

majoriteten att de ska belysa samtliga världsreligioner. Därför gör han också det. Kursplanen 

är också ett populärt svar. Många menar att de utgår ifrån vad som står i styrdokumenten först 
 

och sedan planerar sin undervisning utefter det. 
 
 
 

64 Härenstam (2000) s. 5-6 
65 

Gemfeldt och Winerö (2006) s.11-26 
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En av lärarna säger: ”Man styr väldigt mycket av kursmålen, sen är det nog rent egoistiskt. 
 

Det jag är intresserad av kan jag ju mer om, så det får mer plats i undervisningen.” En annan 

lärare håller med om detta när hon säger att mycket är valt efter hennes egen personlighet. 

Hon är bra på att förklara så att eleverna förstår, så därför väljer hon att föreläsa mycket inom 

religionsämnet. Hon menar även att hon väljer delar utifrån vad hon fick lära sig på 

universitetet under sin utbildning. Ibland utgår hon också ifrån läroböcker, fast det är sällan. 

Även från kollegor så tar denna lärare sin inspiration, då de samarbetar och tar fram material 

tillsammans, eller så rekonstruerar hon något som de tidigare gjort. Hon tycker även att 

eleverna formar lektionerna. Hon frågar vad de är intresserade av och utgår sedan ifrån det. 

Ofta har hon märkt att eleverna är väldigt stängda och tror att det ska bli en tråkig kurs i 

början. Men efter att de läst klart kursen så brukar nästan varje elev säga att det var en 

givande, intressant och rolig kurs. 

 
 

En annan lärare berättar att han gör sina val utifrån allmänbildning. Vad eleverna borde veta 

för att vara allmänbildade. De ska då ha koll på grundtankar och kunna leva sig in i andra 

människors sätt att förhålla sig till livet. Han vill ge dem kunskap som de kan ta med sig och 

ha nytta av senare i livet. 

 
 

Innan nästa fråga så informerar jag lärarna om Falkevall
66 

och hans sex faktorer som påverkar 

undervisningen. Jag frågar dem sedan om det är någon av dessa faktorer som de tycker 

påverkar mer än de andra. Alla lärare tog upp att styrdokumenten (läroplan, kursplan, kursmål 

m.m.) var väldigt viktiga, och att man alltid måste ta hänsyn till dem när man planerade sin 

undervisning. En lärare beskriver det med att läroplanen sätter grunden, och sen kommer den 

egna utbildningen in och även lärarens personlighet. En annan lärare anser att eleverna och 

läroplanen var viktigast, sedan läraren själv och kollegorna. Ytterligare en lärare säger att 

läroplanen och hans egen tolkning av den är den viktigaste påverkansfaktorn, men att hans 

egen tolkning givetvis är en återspegling av både hans egen och hans kollegors syn på vad 

religion kan vara. 

 
 

Om läroplanen var den viktigaste faktorn så kom eleverna på en andra plats om man tittar till 

lärarnas svar, då sex lärare tog upp dem. Strax efter kommer lärarens egen personlighet som 

fyra lärare tar upp. En av dessa motiverar detta med att det man själv är intresserad av och kan 
 

 
66 

Falkevall (1995) se kap 5.1 
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mer om, är det större risk att man tar upp i sin undervisning. Två av lärarna tar upp samhället 

som en väldigt viktig faktor. En av dessa lärare säger: ”Vad som händer och sker i världen 

spelar roll. Eftersom jag även är medielärare så brukar jag väva in aktuella händelser, 

koppla till vad som är religion och vad som är rent maktspel. Det är lätt att tro att många krig 

beror på religion men ofta används religionen av maktlystna män för att tillförskansa sig 

ännu mer makt och pengar.” Den andra läraren håller med om att samhället är viktigt då han 

säger att vad som händer runt omkring oss samt skolans klimat påverkar undervisningen. 

 
 

När jag sedan frågar om det finns någon faktor som inte påverkar dem alls så svarar två av 

lärarna att det inte finns det, utan att alla faktorer påverkar lite på sitt sätt. Den faktor som de 

flesta lärare tar upp som en faktor som inte alls påverkar undervisningen är läroboken. En av 

lärarna motiverar det med följande: ”Kan inte påstå att läroboken styr min undervisning på 

något sätt. Den kan däremot vara ett komplement, en bok som eleverna läser på egen hand 

parallellt med undervisningen i skolan.” 

 
 

Annars spretar svaren. Två lärare säger kollegorna. En av dem med motiveringen att denna 

lärare inte sitter med andra religionslärare, och därför heller inte påverkas så mycket av dem. 

Andra svar är samhället, elever och lärarens egen personlighet som bara en lärare tar upp. En 

av dessa motiverar sitt val så här: ”Jag håller inte med om att ”min personlighet” styr, 

däremot tror jag att en lärares personliga ämneskunnande är en faktor. Jag har t.ex. själv 

studerat etik på högskola och universitet – har då mycket kunskap inom området och lär då ut 

i ämnet.” 

 
 

Jag frågar sedan om det finns några andra faktorer som spelar in. De flesta lärare kommer inte 

på några. Men en lärare tar upp ambitioner och två andra tar upp den egna utbildningen. En 

lärare påpekar att det är olika saker som spelar in i varje klass och man måste utgå ifrån 

klassdynamiken och vilka uppfattningar de olika klasserna har. Han säger som följande: ”Som 

lärare måste man se till varje klass. Jag har ex. varit med om klasser där det från elevhåll 

uttrycks mycket starka fördomar och feluppfattningar om ex. muslimer och andra religioner. 

Då har jag vigt mer tid till islam, planerat uppgifter utifrån det, ordnat så eleverna fått talat 

med muslimer etc. Mitt övergripande mål har då varit att eleverna själva fått så mycket 

kunskap så de omvärderat och ändrat uppfattning. Förståelsen och toleransen har då blivit 
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djupare.” Denna lärare velade inte sortera in detta under kategorin elever utan han menade att 

detta var något annat. 

 
 

5.3 Analys 
 

 
 

Om man studerar Falkevalls
67 

undersökning så ser man att han har fått fram ett tydligt resultat 

på vad som påverkar religionsundervisningen mycket och vad som påverkar lite. Han kom då 

fram till att läroplanen inte alls påverkade det dagliga arbetet. Även läroboken och kollegor 

hade lite påverkan. De som påverkade undervisningen mycket var elever, lärarens 

personlighet och samhället. Och då var eleverna den allra viktigaste faktorn. Bergman
68

 
 

gjorde också en undersökning angående dessa faktorer som Falkevall tagit upp. Men han kom 

fram till ett annat resultat då lärarna i hans studie ansåg att läroplanen och eleverna är de som 

påverkar mest. De andra fyra påverkade mindre men ingen av dem var helt obetydlig. Om 

man även tittar till min studie så anser lärarna att styrdokumenten (läroplanen, kursplanen 

m.m.) och eleverna är de viktigaste faktorerna. Två av lärarna menar att det inte finns något 

som inte påverkar eftersom allt spelar in. Men de flesta andra svarar att läroboken är den 

faktor som inte påverkar deras undervisning. 

 
 

Dessa tre undersökningar visar ganska olika resultat. Min undersökning och Bergmans visar 

lika resultat när det gäller vilka de viktigaste faktorerna i undervisningen är, då lärarna i våra 

studier anser att läroplanen och eleverna är de viktigaste faktorerna. Men sedan skiljer sig 

studierna åt, då Bergman ansåg att det inte fanns någon faktor som inte alls spelade in, medan 

lärarna i min studie hade några förslag på sådana faktorer, och då främst läroboken. Det 

förefaller ändå något underligt att Bergman drar slutsatsen att det inte finns några faktorer 

som är perifera, då en av lärarna i hans intervju säger att läroboken ”påverkar fruktansvärt 

lite” och en annan lärare säger att den har påverkat honom förut men påverkar honom inte nu 

längre. Även på frågan om samhället påverkar så är det en lärare som svarar att samhället inte 

påverkar honom nämnvärt. Jag tolkar det så att Falkevalls perifera påverkansfaktorer var 

faktorer som inte påverkar nästan något eller inte något alls. Men därmed inte sagt att alla de 

tre inte påverkar något alls, då de kan påverka lite men inte mycket. Bergman säger alltså att 

han inte har några perifera faktorer, trots att han fått de svar som jag nyss nämnde, vilket är 
 

 
 

67 Falkevall (1995) 
68 

Bergman (2009) 
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mycket märkligt då jag skulle ha tolkat dessa svar som att läroboken var en perifer 

påverkansfaktor för två lärare och samhället för en annan. Av detta att döma så förefaller det, 

enligt min mening, så att Bergman har feltolkat sitt resultat. Det skulle kunna vara så att det 

finns en eller flera faktor som inte har någon påverkansgrad för vissa lärare. Om man till 

exempel väljer att bedriva sin undervisning utan lärobok så påverkar den inte heller din 

undervisning. Men för de lärare som väljer att arbeta med läroboken så kan läroboken vara en 

faktor som påverkar undervisningen, den behöver inte påverkar så mycket, men den behöver 

inte heller vara helt betydelselös. Vissa faktorer kanske påverkar utan att man ens tänker på 

det. Det kan även variera, att ibland så spelar en faktor in och ibland en annan, också hur 

mycket faktorerna spelar in kan variera från olika tillfällen. 

 
 

Alla tre undersökningarna fick fram att eleverna var viktiga påverkansfaktorer, vilket skulle 

kunna stämma bra in med verkligheten. Kursen är för eleverna, och det är de som ska lära sig, 

så att det är de som får störst inflytande på undervisningen, kan ses som mycket bra. Det är 

också eleverna själva som vet vilka förkunskaper de har, vilket är viktigt för att 

undervisningen skall läggas på rätt nivå. Det står också i läroplanen att eleverna ska påverka 

arbetet. Det kan även vara så att det stämmer att läroplanen är en stor påverkansfaktor, då det 

alltid är den som man utgår ifrån när man planerar sin undervisning. Det är i styrdokumenten 

det står vad man ska ha med i kursen. Det är även här det står vilka betygskriterier som gäller. 

Att som i Falkevalls studie säga att den inte påverkar alls, förefaller något märkligt. Kanske 

kan det vara så att det har blivit en misstolkning, då det står i Falkevalls text att lärarna inte 

anser att den påverkar det dagliga arbetet. Man kanske menar att när man står ute i 

klassrummet och håller i lektionen så påverkas man inte av läroplanen. Fast det skulle ändå 

kunna ses som att eftersom den påverkar så pass stor del av planeringen, betygsättningen, 

rättningen av prov och på vad du väljer att ta upp, så har den ju på så vis inflytande på det 

dagliga arbetet. 

 
 

Att Falkevall fick fram att läroplanen inte påverkade kan också bero på att lärarna i hans 

studie utgick från en annan läroplan (Lgr 80) och att han därför fick ett annat svar. Lgr 80 

ansågs av många vara otydlig. När sedan Lpf 94 kom så förändrades kursplanen för 

religionskunskap och blev mer målstyrd. Att kursplanen ansågs otydlig kan vara en faktor till 

Falkevalls resultat. Bergman
69 

tar upp i sin uppsats att han anser att Falkevalls resultat är 
 

 
69 

Bergman (2009) s. 34 
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felaktigt. Då Bergman menar att man i Falkvells intervjuer kan läsa att undervisningen kretsar 

mycket kring elevernas livsfrågor. Vilket var kärnan av Lgr 80. Att då påstå att läroplanen 

saknar röst i klassrummet är enligt Bergman felaktigt. Jag kan hålla med om Bergmans 

resonemang här. Man kan tydligt se i Falkevalls text att undervisningen kretsar kring 

elevernas livsfrågor, alltså man kan se att lärarna i stor grad påverkas av läroplanen. Vilket de 

kanske inte ens tänker på. 

 
 

Även Osbeck
70

, Härenstam
71 

och Åkesson
72 

tog upp olika påverkansfaktorer. De rangordnade 

dem inte, utan bara nämnde vilka lärarna ansåg vara viktiga. De faktorer som kom upp då var 

lärarens personlighet, eleverna, kollegorna, samhället, läromedlen, styrdokumenten och 

läroboken. Alltså alla de faktorerna som Falkevall skriver om. Det faktum Osbeck, Härenstam 

och Åkesson nämner dessa som påverkansfaktorer pekar på att de i detta fall inte alls saknar 

röst i klassrummet. Jag har nyss varit inne på varför jag anser att eleverna och läroplanen är 

viktiga samt vad jag anser om lärobokens påverkan. Men även kollegorna kan påverka 

undervisningen, då du kan byta idéer med dem. Låna och göra om lektionsplaneringar och 

allmänt ge tips när det gäller undervisningen. Om man däremot inte har några lärare runt 

omkring sig så påverkar de mindre. Men det är rimligt att tänka att man har fått sina idéer till 

lektionsplaneringar ifrån någonstans, t.ex. från sin egen utbildning, från internet eller andra 

lärare vilket gör att de ändå påverkar till en viss grad. Den egna personligheten kan också vara 

en faktor som styr mycket. Då du kan påverkas ifrån olika håll men i slutändan är det ändå du 

själv som lägger upp kursen. Det är dina intressen, vad du kan mycket om och vad du är 

osäker på som spelar in då.  Även samhället påverkar mycket, man kan inte komma ifrån vad 

som händer runt om i världen, vilket automatiskt gör att man påverkas av det. Dessutom är 

religion ett ämne som ständigt är aktuellt i media, vilket leder till att eleverna har frågor, 

funderingar och förutfattade meningar innan de kliver in i klassrummet. Därför är det viktigt 

att som lärare kunna ta dessa funderingar eller fördomar och reda ut dem. 

 
 

Gemfeldt och Winerö
73 

har i sin uppsats kommit fram till att lärarens andra ämne i hög grad 

påverkar undervisningen. Vilket jag anser att det inte alls behöver göra. Troligtvis så beror det 

på vilket andra ämne man har. En av lärarna i deras studie är svenskalärare och berättar att det 
 

 
 

70 Osbeck (2009) 
71 Härenstam (2000) 
72 Åkesson (2009) 
73 

Gemfeldt och Winerö (2006) 
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är svårt att gå ur den rollen när hon rättar religionsuppsatser. Och jag kan hålla med om att 

svenska kan vara ett ämne som påverkar. Även historia, geografi eller samhällskunskap skulle 

kunna ses som påverkansfaktorer, då man kan komma in på dessa ämnen i religionsämnet. 

Men ämnen som franska, idrott, teknik m.m. anser jag har mindre påverkan eller påverkan 

inte alls. 
 

 
 

Lärarna i min undersökning ansåg även att ambitioner, utbildning och klassdynamik påverkar 

undervisningen. Vilket jag håller med om, men jag anser inte att dessa är några övriga 

faktorer utan att de går in i Falkevalls sex faktorer då lärarens utbildning och vad han kan är 

en del av läraren och kan gå under rubriken lärarens egen personlighet. Samma sak med 

ambitioner som jag också tycker passar under denna kategori. Klassdynamiken är väldigt 

viktig för att kunna planera och genomföra lektionerna på bästa sätt, men jag skulle säga att 

den går in under rubriken elever. Däremot så säger läraren Torsten i en av Osbecks intervjuer 

att olika organisatoriska faktorer spelar in. Dessa kan vara olika läromedel, kurstiden, 

lektionens längd samt ekonomiska och personella resurser. I Åkessons undersökning så tar 

man också upp tidsbrist. 

 
 

Dessa faktorer kan ses som mycket viktiga, då de kan påverka undervisningen en hel del. Som 

jag nämnt i ett tidigare kapitel så kanske man skulle ta upp helt andra saker i religionsämnet 

om man bara hade mer tid. Hur lång lektionerna är skulle också kunna spela in när man 

planerar sitt lektionsupplägg. Med längre eller kortare lektionstider så hade lektionerna kunnat 

se annorlunda ut. Så här ser man att det finns faktorer som Falkevall inte tagit med i sin 

undersökning. Han kanske inte tänkte på dem eller ansåg att de var mindre viktiga, vilket 

förefaller något underligt, då han tog med läroboken som alla andra undersökningar visar är 

en liten faktor. Att Falkevall har utelämnat vissa faktorer som också påverkar undervisningen, 

gör det hans undersökning mindre trovärdig? Både ja och nej. Det kan vara svårt att få med 

alla olika faktorer som påverkar undervisningen i en och samma undersökning. Men samtidigt 

så finns det ju faktiskt fler faktorer som inte tas upp i undersökningen som lärarna kanske 

tycker har stor påverkan på deras undervisning, men som de inte blev tillfrågade om. Även 

om de själv kunde sagt att det fanns övriga faktorer som påverkar, är det inte säkert att man 

kommer på dem själv just när man får frågan. Så kanske hade han kunnat lista fler 

påverkansfaktorer och sedan låtit lärarna välja istället för att själv välja ut de han tyckte var 
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viktigast, och sedan fråga lärarna vad de tycker om dem. Men till Falkevalls försvar så kanske 

det skulle ha blivit en väldigt spretig undersökning om så vore fallet, det är svårt att säga. 

 
 

Sammanfattning: Falkevall kommer i sin undersökning fram till att eleverna, lärarens 

personlighet och samhället är de faktorer som påverkar undervisningen mest. Läroplanen är 

den faktor som påverkar minst. I min och Bergmans undersökning så kommer man däremot 

fram till att läroplanen och eleverna är de faktorer som påverkar mest. Gemfeldt och Winerö 

menar att andra ämnet påverkar undervisningen, vilket inte stöds av någon annan 

undersökning. Bergman menar att det inte finns någon faktor som är obetydlig, medan det i 

min och Falkevalls undersökning kommer fram att det ändå finns någon sådan faktor. 
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6. Religionskunskapens delar och kursplanerna 
 
 

6.1 Tidigare forskning 

 
Om man studerar den nya kursplanen

74 
i kursen Religionskunskap 1 så står det där att 

undervisningen i kursen ska behandla följande: 
 

 

  Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige 

och i omvärlden. 

  Olika människosyn och gudsuppfattningar inom och mellan religioner. 
 

  Religion i relation till kön, socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet. 
 

  Individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion 

och livsåskådning utifrån till exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och 

nutida händelser. 

  Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella 

samhällsdebatten. 

  Tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa 

kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett 

gott samhälle kan vara. 

  Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i kristendomen, övriga 

världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna ställningstaganden. 

 
I detta arbete så är dock all forskning hämtad innan den nya läroplanen trädde i kraft, och då 

var det i stället Läroplanen för de frivilliga skolformerna (1994) och kursplanen för 

religionskunskap A
75 

som gällde. Så i följande texter så är det alltid denna läroplan och 

kursplan som de refererar till. I denna kursplan står det att eleven efter avslutat kurs 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 
 

 
 

74 Ämnesplan för Religionskunskap 1 (2011) 
75 

Kursplan för religionskunskap A (2000) 
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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 

 

Osbeck
76 

har i sin undersökning även tagit upp kursplanen och dess betydelse. Läraren 

Lennart säger att han uppfattar att läroplanen och kursplanen ger stor frihet att välja innehåll, 

nästan för stor frihet. Han menar att kursplanen främst är inriktad på vilka kunskaper eleverna 

skall utveckla, inte vilka områden som skall behandlas. Läraren Torsten hänvisar till att 

läroplanen och kursplanen är reellt påverkande faktorer för både syfte, inriktning och 

arbetsformer inom religionskunskaps undervisning. En annan lärare, Sven, menar att 

kursplanen har betydelse för lärargärningen. Han menar att den ger honom stor valfrihet, 

vilket han ser positivt på. 

 

När Liljemark
77 

frågar lärarna i sin undersökning angående läroplan och kursplan så svarade 

alla att de var för öppna. De har många fördelar enligt lärarna, men den kommer med ett 

mycket stort ansvar. Lärarna upplever att den saknar tydliga mål för vad eleverna ska lära sig. 

Lgr 69 däremot, som man arbetade med förr, var enormt detaljerad. Den var bra på så vis att 

den visade precis vad eleverna skulle lära sig och det mesta man funderade över stod i 

läroplanen. Enligt en av lärarna så är 1994 års läroplan en mycket vacker tanke och idé som 

inte fungerar fullt ut. Han menar att den börjar bli till åren och det är dags att förnya den och 

tänka i andra banor. Han tycker att det är bra att den är öppen och bred, men han säger att det 

finns lärare som inte klarar av att hantera den makten som kommer med detta. Framförallt så 

saknas det tydliga mål för vad eleverna ska lära sig. 
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En annan av lärarna i undersökningen älskar läroplanen. I hans form av undervisning så ger 

den oändliga möjligheter. Han har själv många idéer och tankar om religionsundervisningen 

och de tankarna och idéerna får verkligen komma till sin rätta i och med dagens läroplan finns 

kvar i skolans värld. En tredje lärare beskriver läroplanen som allt ifrån underbar och lysande, 

till flummig och bred. Hon vill att den ska vara mera styrd så att man tydligt kan se vad 

eleverna ska lära sig. Den blir alldeles för inaktiv. Hon vill att läroplanen ska vara styrd och 

strukturerad. 

 

Även Nilsson
78 

tar upp kursplanerna i sin undersökning. Där säger alla de fyra lärarna att den 

nuvarande kursplanen för religionskunskap inte följer den religiösa mångfald vi har i Sverige. 

Kursplanen är tydlig med att vi ska lyfta kristendomen och några andra religioner, det är där 

den brister på riktigt menar en av lärarna, Daniel. Då vårt samhälle idag består av en stor 

grupp muslimer. Detta borde därför också stå med i kursplanen menar denne lärare. Han vill 

inte att det ska vara helt styrt vilket innehåll vi ska ha, men med tanke på hur samhället ser ut 

idag så borde islam vara tydligare med anser han. En av lärarna, Anders, menar att kursplanen 

är förhållandevis bra därför att framförallt världsreligionerna finns med. Den går alltså efter 

världs presentation. En annan lärare, Maria, påpekar att kursplanen eftersom den är så öppen 

också är tolerant och betonar mångfalden. Med mångfalden får vi med mycket, både 

religioner och andra livsåskådningar, exempelvis ateism, humanism osv. Det är bra att man 

inte exkluderar någon om man förhåller sig öppen menar Maria. Men samtidigt så säger hon 

att det ställer ganska höga krav på en själv som lärare. Hon själv följer kursplanen då hon 

tycker att kursplanen tar upp bra saker att ta upp inom religion. Det är bra att lägga tonvikten 

på livsåskådningsfrågor, etik och moral samt kunskap om de olika världsreligionerna. 

 

Bergman
79 

skriver att samtliga av de intervjuade religionslärarna i hans studie sa att 

kursplanen påverkar deras sätt att utforma undervisningen i religionskunskap. Läraren Eva 

berättar att kursplanen återkommer i hennes undervisning. Inledningsvis går hon igenom 

kursplanen med eleverna och sedan återkommer hon med målen vid varje nytt moment. 

Läraren Anders säger att kursplanen påverkar honom mycket. Han berättar att undervisningen 

styrs av kursmålen och säger samtidigt att han hade valt helt andra saker om han hade fått 

välja fritt. När han utformar uppgifter till eleverna så är han noga med att de kan förankras i 

kursplanen. Eftersom det står kristendomen i kursplanen så börjar han med de Abrahamitiska 



Emma Roos 
860111-7560 

Ht 2011 

Högskolan i Gävle 

Examensarbete 

49 

 

 

 

religionerna, för då har han jämförelsen med kristendomen avklarad, då kan han sen vara lite 

friare. 

 

Även lärarna Mona och Stefan säger att kursplanen spelar en avgörande roll för hur de 

utformar sin undervisning. Mona planerar undervisningen utifrån kursplanen och Stefan 

använder den dagligen i sin undervisning. Läraren Lisa berättar att hon formar kursens 

innehåll utifrån den lokala kursplanen, men hon tittar även på den nationella kursplanen 

emellanåt så att hon inte missar någonting. Samtidigt så påpekar hon att kursplanen är 

formulerad så att man kan göra lite som man vill. Kursplanen är också bra att ha så man kan 

försvara det man gör. Även läraren Peter tycker att kursplanen är en trygghet, där man kan 

titta tillbaka och se så att man hunnit med allt. 

 

Om man tittar på Falkevalls
80 

undersökning så är resultatet dock ett annat. Den attityd till 

läroplanerna som kommer fram i lärarnas svar är att läroplanen och kursplanen inte har någon 

inverkan på det dagliga arbetet. Ingen av de intervjuade lärarna nämnde självmant läroplanen 

som en väsentlig påverkansfaktor. Några är ganska avvisande mot läroplanen som en faktor 

som påverkar undervisningen.  En annan lärarattityd är dock att förhålla sig välvilligt till 

läroplanen. Många lärare är ändå positiva till läroplanens frihet. Men några tolkar detta som 

att det inte står så mycket i läroplanen utan att den är innehållslös när det gäller utformningen 

av undervisningen. 

 

Sjödin
81 

skriver att man inte kan bortse från den betydelse som styrdokumenten har. Dels för 

att de flesta lärare uppfattar att läroplanen säger vad undervisningen bör innehålla, dels för att 

de flesta läromedel anpassas till vad styrdokumenten säger om undervisningens innehåll. 

 
 
 
 

6.2 Resultat från intervjuerna 

 
Som vi i det tidigare kapitlet

82 
nämnt så ansåg alla lärare att kursplanen och läroplanen 

påverkade undervisningen i någon form. På frågan om de kunde motivera varför kursplanen 

och läroplanen var så viktiga så fick jag bland annat följande motiveringar till svar: 
 
 
 
 
 
 

80 Falkevall (1995) s. 18-20 
81 Sjödin (1995) s. 146 
82 

Kapitel 5.2 resultat från intervjuerna 
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”De är ramarna för vad som måste göras, men de är rätt vida ramar tycker jag så det är 

inget hinder, snarare en röd tråd.” 

 
 

”Kursplanen bestämmer vad man ska göra och för att hinna med allting formar man 
 

uppgifterna efter detta.” 
 

 
 

“I make it quite clear for the students the goals required for each and every grade. This 

means that all students are quite clear from the very start as to what our goals are whilst 

studying the course. This also helps to avoid any confusion during a test.” 

 
 

”Vi måste alltid planera och genomföra undervisningen med hänsyn till kursplanen och 

övriga styrdokument. Viktigt är att se till hela kedjan av dokument hänger ihop, nämligen 

Syfte – mål – centralt innehåll – kunskapskraven. 

 
 

”De påverkar ämnesinnehåll, men också utformningen av undervisningen så att mina elever 

får de kvaliteter som krävs för att nå en högre kunskapsnivå. Jag måste också forma 

examinationsuppgifter, etc. så att det blir tydligt vad som skall mätas och att det som mäts är 

vad betygskriterierna säger.” 

 

Nästa fråga tar upp om lärarna anser att de får med det som står i kursplanen. Och på den 

frågan så är alla lärare rörigt överens. De anser alla att de får med det som står utskrivet i 

kursplanen. 

 

Också på nästa fråga så är lärarna eniga. Den tar upp om det är svårt att tyda vad som ska tas 

med i undervisningen om man utgår ifrån kursplanerna. Lärarna anser här att det är ganska 

lätt att tyda det som står där då de anser att läroplanen är tydlig. Några lärare tar dock upp att 

det är lätt att tyda kursplanen i teorin men det kan vara svårare att genomföra det i praktiken. 

En av dessa lärare tar även upp att det har varit mer öppet förut, men med Gy - 11 så har det 

blivit mer styrt eftersom det finns ett centralt innehåll formulerat. Just att kursplanen varit så 

öppen är det även en lärare till som tar upp. Han menar att vissa lärare nog kan tycka att det är 

ett problem när kursplanen är så pass öppen. Han tycker därför att det är väldigt viktigt att 

man diskuterar sådana problem med mer erfarna lärarkollegor. 
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6.3 Analys 
 

 
 

Inställningen till läroplanen och kursplanen är blandad, om man studerar den tidigare 

forskningen samt min egen undersökning. I Osbecks
83 

undersökning så var lärarna positivt 

inställda till styrdokumenten. De ansåg att det fanns en stor frihet att välja innehåll, vilket var 

positivt. Lärarna i Liljemarks
84 

undersökning var mer splittrade. Många ansåg att de var 

alldeles för öppna, de saknade tydliga mål och att det var ett för stort ansvar. Någon menade 

att det fanns lärare som inte kunde hantera makten som kom med denna frihet. Men det fanns 

även lärare som var positivt inställda till läroplanen. Även i Nilssons
85 

undersökning så fanns 

det missnöje mot läroplanen. Alla fyra lärarna i studien ansåg att en inte följer den mångfald 

som vi har i Sverige idag. Sjödin
86 

menar att vi inte kan bortse från den betydelse 

styrdokumenten har, då de styr en så pass stor del av undervisningen. I Bergmans
87 

och min 

egen undersökning tyckte alla lärarna att läroplanen påverkade undervisningen i hög grad 

medan i Falkevalls
88 

undersökning så tyckte man den inte påverkade alls. 

 
 

Att resultaten skiljer så mycket kan bero på att det skiljer 16 år mellan den första 

undersökningen, och den sista som gjordes av mig. Mycket kan hända på 16 år, och i de första 

undersökningarna så kan man ha blivit inspirerad av Lgr 80 som var den läroplanen som 

gällde då, eller precis slutat gälla. Då de flesta av undersökningarna utfördes så är Lpf 94 den 

gällande läroplanen och när jag gjorde min så hade precis Gy- 11 trätt i kraft. Det handlar 

alltså om tre olika läroplaner, så att resultatet blir olika är inte så konstigt. Det kan också vara 

så att man talar igenom styrdokumenten tillsammans med andra lärare och tolkar dem flera 

tillsammans, och därefter skriver ner lokala kursplaner som man ska förhålla sig till. Hur man 

förhåller sig till och tolkar styrdokumenten kan därför variera från kommun till kommun eller 

mellan olika skolor. Sedan är det klart att sättet man gjorde undersökningen på kan ha 

inverkan på svaren, om man gjorde en muntlig intervju så kan intervjupersonen få förtroende 

för en, och därför öppna sig mer, eller så kan man utskilja mer mellan raderna om man möter 

någon i verkligheten istället för att lärarna får frågorna via mail, och de ska skriva ner svaren 

själva. Det kan också vara så att man inte orkar sitta och skriva ner svaren, och därför kortar 
 

 
83 Osbeck (2009) 
84 Liljemark (2007) 
85 Nilsson (2009) 
86 Sjödin (1995) 
87 Bergman (2009) 
88 

Falkevall (1995) 
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ner mer än nödvändigt. Sedan vem som gör undersökningen är också viktigt, om det är en van 

forskare eller en student kan ha stor inverkan på om intervjupersonen får förtroende för en 

eller inte. Hur man tolkar svaren har även stor inverkan på hela undersökningen då olika 

människor kan tolka på helt olika sätt. 

 
 

De flesta undersökningarna tar upp att läroplanen och kursplanen är mycket öppen, vilket man 

ser positivt eller negativt på. Det positiva var frihet medan det negativa var bland annat ett 

ökat ansvar. Det skulle kunna vara så att om man är mer osäker som lärare så kan man 

uppfatta styrdokumenten som att de är för öppna. Då kursplanen är främst inriktad på vilka 

kunskaper eleverna ska utveckla, inte vilka områden som ska behandlas. Som ny lärare kan 

detta innebära att man blir osäker på vad man ska ta upp i sin undervisning. Men de positiva 

sidorna väger ändå över, då man kan utforma undervisningen så den passar läraren och 

eleverna på bästa sätt. Istället för att det ska vara lika för alla lärare och alla elever. Har man 

elever som är intresserade av något särskilt så kan man välja att ta upp det, eller om eleverna 

saknar kunskaper i något så kan man välja att lägga lite mer tid på det. Någon lärare i 

Liljemarks undersökning nämner att det finns vissa lärare som inte kan hantera makten som 

kommer med denna frihet. Då kanske man inte är lämplig att vara lärare? För hur ska man då 

kunna planera och hålla i undervisningen på ett bra sätt om man inte kan hantera den frihet 

som läroplanen ger? 

 
 

I min undersökning så anser alla lärare att de får med det som står utskrivet i kursplanen, 

vilket tyder på att den inte är för öppen för att man ska kunna tyda den. Lärarna anser även att 

de tycker att det är ganska lätt att tyda kursplanen och läroplanen. Vilket är raka motsatsen 

mot vad lärarna i Liljemarks undersökning säger. En av lärarna i min undersökning säger att 

han tyckte att Lpf 94 var mer öppen men att det med Gy 11 blivit mer styrt, eftersom det nu 

finns ett centralt innehåll formulerat. Kanske kan detta vara orsaken till att det är så pass 

skilda resultat dessa studier i mellan. 

 
 

Sammanfattning: Alla lärare beskriver läroplanen och kursplanen som mycket öppna. 

Lärarna i Osbecks undersökning är mycket positiva till detta medan några av lärarna i 

Liljemarks och Nilssons undersökningar är negativt inställda och anser att de är för öppna. I 

Liljemarks undersökning tycker lärarna att det är svårt att tyda läroplanen och kursplanen, 

medan de i min undersökning tycker det är lätt. I min och Bergmans undersökning så kom det 
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fram att liiroplanen och kursplanen pilverkar undervisningen i stor grad medan Falkevall kom 

fram till att den inte pilverkar ails. 
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7. Avslutande diskussion 
 
 

7.1 Övergripande diskussion 
 

 

I mitt syfte så ställde jag frågan om lärarna upplever att de har frihet när det gäller att forma 

religionsämnet. Som jag tidigare nämnt
89 

så verkade det som att lärarna i Osbecks
90 

studie 

valde ganska fritt vad de velade ha med i undervisningen, medan lärarna i min undersökning 

verkade mer styrda. Lärarna i min undersökning nämnde eleverna och styrdokumenten som 

en styrande faktor. De är rörande överens om att när det gäller att välja innehåll så utgår man 

alltid från styrdokumenten. Dessa blir en helhet som man som lärare måste utgå ifrån. Denna 

helhet blir slutligen klar när man diskuterat med eleverna. Då det är de som bestämmer vad 

man ska lägga tonvikten på. 

 

Om man ser till svaren i min undersökning så styrker de flesta lärarna sina svar med 

styrdokumenten och vad som står där. Lärarna nämner också ofta att de formar alla sina 

uppgifter efter kursplanen. Sedan är det oftast eleverna som väljer arbetssätt, inte lärarna 

själva. Allt detta tyder på att lärarna inte alls upplever att de har den frihet som i min teori. 

Min teori gick ut på att det fanns vissa saker som stod utskrivet i styrdokumenten att man 

måste ha med i sin undervisning, och sedan kunde man välja fritt. Men så verkar det inte vara 

för lärarna i min studie. De verkar istället uppfatta det som att det är styrdokumenten och 

eleverna som bestämmer det mesta inom kursen och lärarna inte har så mycket frihet. 

 

Men när det gäller hur mycket tid man lägger ner på varje moment så är det ingen av lärarna 

som motiverar sina svar utifrån styrdokumenten eller eleverna, istället har de alla olika 

motiveringar på varför de tycker det är bäst att lägga upp kursen på det viset. Även om en av 

lärarna nämner att han lägger upp kursen så att alla ska kunna nå upp till högsta nivån enligt 

betygskriterierna. När det gäller att ta upp andra religioner och livsåskådningar så verkar det 

också som att lärarna till viss grad själva gör valet om det ska ha med andra religioner och 

livsåskådningar och i sådana fall vilka. Men några av lärarna tar ändå upp att det ofta är upp 

till eleverna vilka de väljer. Att några av lärarna tar upp den egna personligheten som en 

faktor som styr undervisningen är också ett litet tecken på att de ändå väljer lite fritt. Så jag 

tolkar det som att lärarna har en viss frihet, det är ändå de som gör valet att låta eleverna få 

välja. Men i det stora hela så verkar de flesta lärarna i min studie inte uppleva att de har så 
 

 
89 Kapitel 3.1 
90 

Osbeck (2009) 
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stor frihet. Vilket förefaller något märkligt, för studerar man läroplanen så ser man att det 

finns en del frihet att kunna bestämma själv. Kan det vara så att lärarna inte tror att de har 

någon frihet, fast de egentligen har det? Eventuellt skulle detta kunna vara fallet. För 

läroplanen och kursplanen är utformade så att det inte står exakt vilka religioner och 

livsfrågor du ska ha med, utan det är upp till dig som lärare att välja det. Jag nämnde även 

nyss att det finns några tecken på att lärarna ändå väljer fritt ibland, trots att deras uttalanden 

säger något helt annat. Så med det i åtanke så skulle man eventuellt kunna dra slutsatsen att 

lärarna har en viss frihet men att de av någon anledning inte upplever det så, eller att de inte 

tror att de har någon frihet fast de egentligen har det. 

 

I Osbecks studie däremot så har lärarna hela tiden egna motiveringar till varför de tar upp 

saker, varför de tycker att de är viktiga. Detta jämfört mot att lärarna i min undersökning hela 

tiden styrkte sina svar med styrdokumenten. Men lärarna i Osbecks studie tar även upp att de 

brukar fråga eleverna ibland. Detta verkar dock inte alls ske i lika stor utsträckning som i min 

studie. När det gäller att välja arbetssätt så verkar de göra detta själva, ingen motiverar det 

med att eleverna väljer. När läroplanen kommer upp så är alla positiva, och de upplever att 

läroplanen ger stor frihet att välja innehåll, samt stor valfrihet. Även i Liljemarks
91 

och 
 

Lennartssons
92 

undersökning verkar lärarna uppleva att de har mer frihet då de motiverar sina 

val med egna åsikter och då de säger att läroplanen är öppen. 

 

Att det är så skilda upplevelser dessa lärare i mellan kan bero på flera saker. Jag har redan 

diskuterat dem i kapitel 3.1, och den största orsaken till dessa skilda svar skulle kunna vara att 

det nu kommit en ny läroplan, som lärarna i min studie upplevde var mindre öppen och mer 

styrd. Kanske hade jag fått fram samma resultat som Osbeck om jag gjorde undersökningen 

innan den nya läroplanen kom ut? Det är mycket möjligt, men det är svårt att veta säkert. Det 

är därför också svårt att ge något slutligt svar på frågan om lärarna upplever att de har frihet. 

Men min teori är att när den föregående läroplanen gällde så upplevde lärarna att de hade 

ganska mycket frihet, men med den nya läroplanen så upplever lärarna att de är mer styrda. 

Det kan ju också vara så att de inte är vana vid den nya läroplanen och inte hunnit ”komma in 

i den” ordentligt, då undersökningen gjordes bara någon månad efter den har trätt i kraft. Så 

att de var ovana vid den nya läroplanen och inte riktigt kommit igång med arbetet med den, 

kan också vara en faktor till att de känner sig mer styrda. 
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Osbeck har i sin studie bara valt ut äldre lärare till sin studie, vilket eventuellt skulle kunna 

tolkas som att hon därmed inte får fram en rättvis bild av hur dagens undervisning ser ut. Då 

de äldre lärarna kanske inte lägger upp undervisningen på samma sätt som de yngre lärarna. 

Det var så pass länge sedan de gjorde sin lärarutbildning, vilket gör att de inte alls är lika 

uppdaterade som de lärarna som precis avklarat sin utbildning, om de inte gått på 

fortbildningar eller liknande. Dessa lärare är nödvändiga för de tillbakablickar som Osbeck 

gör i sin studie, men för studien av hur det ser ut i dagens undervisning skulle hon eventuellt 

ha blandat med lite yngre lärare också för att få en mer rättvis bild. Att hon bara tagit med 

fyra lärare i sin undervisning ger inte heller en rättvis bild. Hon redovisar likaså inte för var 

dessa lärare kommer ifrån. Kanske kommer de från samma skola eller kommun? Osbeck har 

alltså bara tagit upp fyra lärare som dessutom är i samma ålder i sin undersökning, vilket inte 

direkt visar på den mångfald av lärare som finns ute i skolorna idag. Att hennes resultat visar 

ett annat än mitt där jag har med nio lärare i varierande ålder och från olika skolor i hela 

Gävleborgs län, kanske inte förefaller så underligt ändå. Som jag ser det så finns det även 

brister i Osbecks överförbarhet, då hon utelämnar information om hur hon tar upp frågorna 

med lärarna samt att hon inte talar om för läsaren hur mycket information angående dessa 

frågor som de intervjuade har fått innan intervjun. 

 

I min bakgrundsdel så tar jag upp hur religionsämnet såg ut förr. Jag tog då upp några tidigare 

undersökningar som gjorts då lärare har fått tala om sin egen skoltid samt när de började 

undervisa inom ämnet. I Osbecks undersökning så var lärarna överens om att när de själva 

gick i skolan så var det ett kristendomsämne där man skulle lära sig fakta, och inte så mycket 

tid till reflektion. En lärare tar dock upp att de hade ett tunt häfte med världsreligioner som de 

tog upp lite snabbt. När de sedan började jobba så gick kristendomen och judendomen bra. 

Men en lärare berättar att han själv fick läsa upp islam och sedan fortbilda sig för att kunna 

buddhismen och hinduismen. För när de börjat arbeta så smög sig andra religioner än den 

kristna in i religionsämnet. I Nilssons
93 

undersökning så låg fokus också på kristendomen när 
 

lärarna själva gick i skolan. De läste ändå världsreligionerna men de problematiserades och 

jämfördes inte. Man hade inte någon etik och moral. I Liljemarks undersökning så var det lite 

skilda svar, de flesta lärarna berättar att när de själva började jobba så var man fortfarande fast 

i kristendomen då de andra ansågs vara för långt borta. En svarade dock att man tog upp olika 

religioner på ett bra sätt. Dessa berättelser stämmer ganska bra in med den bakgrund som 
 
 
 

93 
Nilsson (2009) 
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tidigare beskrivits i kapitel 2. Det lärarna berättar stämmer överens med vad som hände med 

ämnet i Sverige under denna tid. 

 

Om man sedan studerar den tidigare forskning som jag tagit fram under kapitel 3 så ser man 

tydliga likheter mellan hur lärarna nu väljer att lägga upp sin undervisning och hur lärarna la 

upp det för sextio år sedan och framåt. Under kapitel 3 så behandlar jag frågan: Vilka delar av 

religionsämnet tas upp i skolan idag? Jag tar där upp Lennartssons och Liljemarks 

undersökningar, som visar att det är kristendomen, islam och judendomen som tas upp mest i 

skolorna. Minst tas buddhismen upp. Detta är alltså något som lever kvar för lärarna i dessa 

studier, vilket kan upplevas negativt då man tycker det borde ha hänt mer i utvecklingen på 

sextio år. Visst har det hänt många saker, flera religioner och livsåskådningar tas upp m.m. 

Men fokus i dessa undersökningar verkar ändå likna det fokus man också hade för sextio år 

sedan. Det kan bero på att kristendomen är en obligatorisk del som måste tas upp, men det 

skulle även kunna ligga mer bakom än så. Jag anser att kristendomen fortfarande är en del av 

vårt samhälle då de flesta svenska traditioner härstammar från kristendomen. Dessutom är 

kristendomen en del av vårt kulturarv, vilket leder till att vissa kanske fortfarande anser det 

vara det viktigaste ämnet. Att de andra religionerna anses ligga längre bort både geografiskt 

och tankemässigt kan också vara en orsak. 

 

Men om man däremot tittar till resultatet från min egen undersökning så är resultatet ett annat. 

Då endast en person har ungefär samma fördelning som de jag nyss beskrivit. Resten av 

lärarna tar upp religionerna lika mycket. Som jag tidigare nämnt så kan detta bero på en 

omformulering i den nya läroplanen som kanske gör att man kan tolka det som att man ska ta 

med fler världsreligioner. Men det skulle också kunna bero på att vi hela tiden blir mer öppna 

för andra sätt att leva och andra kulturer. Mitt eget resultat stämmer in med min egen teori, 

som var att världsreligionerna tas upp ungefär lika mycket. Detta då jag själv upplevde under 

min egen skoltid samt vid vikariejobb och VFU ute på skolorna att man tar upp de olika 

religionerna ungefär lika mycket. 

 

Under kapitel 4 så svarar jag på frågan: Hur tar man upp dessa delar? Också där stämde 

resultatet in med min egen teori på hur det var. Resultatet visade att till största del så hade 

lärarna inget speciellt sätt att ta upp varje religion på, utan de hade antingen samma sätt på 

alla religioner eller varierade arbetssätt oberoende på vilken religion eller livsåskådning de 

höll på med. Inte oväntat så togs dock etik delen upp med fler diskussioner än de andra 

delarna. Det är mycket bra att man tar dessa viktiga frågor på allvar och låter eleverna 
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verkligen få prata om dem och diskutera dem, eftersom detta inte är frågor som man 

diskuterar så mycket annat än i skolan. Däremot så skulle man kunna ha fler sådana 

diskussioner när det gäller andra religioner och livsåskådningar också. 

 

Under kapitel 5 så undersökte jag varför lärarna formar sin undervisning på detta sätt. I det 

kapitlet så använde jag mig mycket av Falkevalls
94 

sex påverkansfaktorer. Under detta kapitel 

så var svaren lite spretiga, då min och Bergmans
95 

undersökning visade att lärarna ansåg att 

det var läroplanen och eleverna som påverkade mest, och Falkevalls undersökning visade att 

läroplanen inte påverkade någonting. Däremot så påverkade lärarens personlighet, eleverna 

och samhället mycket. Dessa svar stämmer tillsammans in bra med min teori, då jag ansåg att 

det var läroplanen, eleverna och den egna personligheten som påverkade undervisningen 

mest. 

 

Det är svårt att göra en slutsats av dessa svar. Eftersom Falkevalls undersökning är gjord för 
 

16 år sedan, och utgår från läroplanen Lgr -80 så är det lätt att säga att det kanske var så då, 

men att den undersökningen inte är aktuell längre. Men man får heller inte glömma att 

Falkevall är universitetslektor och forskare, att han har betydligt mer erfarenhet än vad jag 

och Bergman har. Som båda två när vi gjorde vår undersökning bara var lärarstuderande. 

Vilket gör att Falkevalls resultat väger tyngre. Trots detta så skulle jag ändå vilja dra den 

slutsatsen som jag nyss nämnde: För 16 år sedan och med utgångspunkt i Lgr -80 så ansåg 

lärarna att samhället, eleverna och den egna personligheten påverkade deras 

religionsundervisning mest. Men med utgångs punkt i Lpf -94 och Gy -11, 14 och 16 år 

senare så har lärarna gått över till att anse att läroplanen och eleverna är de största 

påverkansfaktorerna. Detta också med tanke på de brister i Falkevalls tolkning som tas upp 

under kapitel 5.3. Där lärarsvaren pekar på att lärarna visst påverkas av läroplanen i hög grad, 

trots detta drar Falkevall slutsatsen att de inte gör det. 

 

Den sista frågeställningen jag tar upp är: Vilken roll har kursplanen när det gäller 

religionsundervisningen? Svaren jag fick fram visar att kursplanen, och alla styrdokument för 

den delen, påverkar undervisningen i hög grad. Vilket inte stämmer med min teori, då jag 

trodde att kursplanen var viktig men inte alls att man styrde undervisningen så pass mycket 

som man gjorde efter den. Det kan ju vara så att det är så mycket tal om styrdokumenten i alla 

svar jag fick fram, för att det precis kommit en ny läroplan. Men jag anser mig ändå kunna dra 
 

 
94 Falkevall (1995) 
95 

Bergman (2009) 
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en slutsats att kursplanen i hög grad styr undervisningen för de lärarna jag tillfrågat. Då även 

den tidigare forskningen tyder på att styrdokumenten är väldigt viktiga för utformningen av 

undervisningen. 

 

Om man studerar all text i detta arbete så ser man att det finns vissa saker som har förändrats 

inom religionsämnet under tidens gång, samt vissa saker som inte alls har förändrats. Något 

som inte förändrats är hur man lade upp religionsämnet på 50-talet och före detta, och hur 

lärarna i Lennartssons och Liljemarks undersökning väljer att lägga upp religionsämnet. I 

båda fallen så är kristendomen dominerande. Nu när jag genomfört min undersökning 6 och 4 

år senare, så verkar det dock ha förändrats en del, eftersom lärarna i min undersökning säger 

att de tar upp alla världsreligioner lika mycket. En annan sak som har förändrats är 

inställningen till läroplanen. I Falkevalls undersökning så svarade lärarna att läroplanen inte 

påverkade deras undervisning alls. Nu, 16 år och två läroplaner senare så verkar lärarna låta 

läroplanen och kursplanen styra desto mer. I Osbecks undersökning, som är gjort för bara två 

år sedan men med en annan läroplan, så verkar lärarna inte tycka att läroplanen styr så 

mycket. Fast samtidigt publicerar Bergman sitt examensarbete där lärarna tar upp läroplanen 

som en av de två största påverkansfaktorerna. Så det verkar som att inställningen till 

läroplanen har förändrats en del över tiden på dessa 16 år. 

 

Min uppsats har kunnat ge en inblick i vad som tas upp inom religionsämnet, hur man tar upp 

det, och varför man väljer att lägga upp det så här. Denna studie kan vara en grund för 

kommande studier, då frågor har väckts under arbetets gång, som man skulle kunna utnyttja 

och på djupet studera vidare. Man skulle kunna undersöka ytterligare om lärarnas svar skiljer 

sig markant om man gör en undersökning över hela landet. En annan intressant fråga som 

detta arbete har väckt är om lärarna efter att de haft den nya läroplanen ett tag, känner sig lika 

styrda av läroplanen och kursplanen. Eller om det är så att när de vant sig vid den och satt sig 

in i dess innebörd riktigt, kan känna att de har mer frihet. Det skulle även vara intressant att 

undersöka om lärarna verkligen inte har så mycket frihet att bestämma själv, eller om det bara 

är så att det tror att de inte har det. Dessa är frågor som jag inte kunnat undersöka mer i detta 

arbete, men som skulle kunna vara en grund för fortsatta studier. 
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7.2 Metoddiskussion 
 

 

I min undersökning så använde jag mig av en skriftlig intervju som jag skickade ut till 18 

lärare. Jag fick då 9 svar. Skulle jag ha använt mig av en annan metod för att få in detta 

material? Nej jag tror inte det. Om jag istället hade använt mig av en muntlig intervju så hade 

jag kanske fått mer utförliga svar, men jag hade inte kunnat få in den mängd svar som jag fick 

in nu, då jag inte hade haft tid att intervjua 9 lärare från olika kommuner. Vilket skulle betyda 

en hel del restid. Alternativet hade då varit att ta 9 lärare från samma kommun, eller från två 

olika kommuner. Men resultatet hade då inte fått samma mångfald som jag var ute efter. Då 

det främst var kärnan av svaren som var viktiga för min undersökning, så ansåg jag därför att 

en skriftlig intervju passade denna undersökning mycket bra. Eventuella felkällor i denna 

undersökning skulle kunna vara att alla lärare inte svarade på enkäten, om de hade gjort det så 

hade kanske resultatet blivit annorlunda. Samt att min formulering på frågorna kan ha gjort att 

jag fick de svaren jag fick. Hade jag formulerat frågorna annorlunda så hade jag kanske fått in 

helt andra svar. Det kan även vara så att lärarna svarar utifrån vad som anses vara socialt 

accepterat, alltså vad de tror man förväntas svara eller vad de tror att jag vill ha för svar. Det 

är också svårt att bedöma ett resultat utifrån bara ett län, i detta fall Gävleborgs län. Så de 

slutsatser jag drar utifrån denna undersökning, gäller alltså för Gävleborgs län. Sedan kan man 

bara anta att det ser lika ut i andra län runtom i landet. 

 

Eftersom min undersökning gjordes bara någon månad efter införandet av en ny läroplan så 

kan det vara svårt att avgöra i svaren vilken av läroplanerna de utgår ifrån. Tanken är att de 

ska utgå från den gällande läroplanen, men eftersom den är så ny inrättad så kan det vara lätt 

att förväxla dem med varandra eller blanda ihop dem. Vilket leder till att svaren i 

undersökningen till viss del speglar både de nya och de gamla styrdokumenten.  Jag anser 

ändå att trovärdigheten är stor i detta arbete. Jag har försökt minimera antalet felkällor och 

eftersom min undersökning innefattar olika metoder, såsom intervju- och litteraturstudier, så 

stärks reliabiliteten och validiteten. 
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Sammanfattning 
 

 

Syftet med detta arbete var att undersöka vilka delar av religionsämnet som tas med i 

religionsundervisningen idag, hur man tar upp dessa delar, vilken roll kursplanen har när det 

gäller religionskunskapens utformning samt varför man har format sin undervisning så här. 

Jag har även undersökt om lärarna upplever att de har friheten att själv forma sin 

undervisning. För att få fram svar på dessa frågor så använde jag mig av litteraturstudier samt 

en skriftlig intervju. 

 

Arbetet börjar med en tillbakablick hur religionsämnets utveckling har sett ut. Vilken visar att 

kristendomen har dominerat till största del. När jag sedan undersökte hur det såg ut idag i 

skolorna så visade resultatet från litteraturstudierna att kristendomen fortfarande hade en 

särställning. Men min egen intervjustudie visade att de flesta lärare undervisar lika mycket om 

alla världsreligionerna. Både intervju- och litteraturstudierna visar att de olika delarna inom 

religionskunskapen inte tas upp olika beroende på vilken religion det handlar om, däremot så 

tas etikdelen upp med mer diskussioner än de andra delarna. När det gäller varför lärarna 

formar sin undersökning på det viset så är alla eniga om att eleverna är den största 

påverkansfaktor. Sedan går åsikterna isär. Min undersökning samt viss nyare litteratur visar 

på att också läroplanen är en stor påverkansfaktor. Lite äldre litteratur visar på att lärarens 

egen personlighet och samhället också är stora påverkansfaktorer. 

 

Kursplanen spelar en stor roll när lärarna planerar och genomför sin undervisning. Det är 

alltid den som lärarna utgår ifrån och hämtar stöd ifrån. Det är också utifrån dem de sätter 

betygen. Utifrån detta så kan man tolka det så att lärarna i min studie inte verkar uppleva att 

de har så stor frihet, eller så tror de inte att de har så stor frihet. I tidigare undersökningar 

verkar dock lärarna uppleva att de har mer frihet. 
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Bilaga 1 
 

 
 
 

Missilbrev – Skriftlig intervju 
 

Jag heter Emma Roos och läser just nu sista terminen på lärarutbildningen, på Högskolan i 

Gävle. Under höstterminen kommer jag att skriva mitt examensarbete som kommer att handla 

om vilka delar av religionsämnet som tas upp i undervisningen.  Jag skickar därför ut denna 

undersökning, som riktar sig till lärare som undervisar i kursen Religionskunskap 1 (A) på 

gymnasiet. 

Jag skulle uppskatta om du kan ta dig tid att svara på några frågor, samt skicka tillbaka svaren 

till mig innan vecka 40. 

Har du några frågor angående undersökningen så kontakta mig på  emmaroos86@hotmail.com 
 

Tack på förhand! 

Mvh Emma Roos 

mailto:emmaroos86@hotmail.com
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Frågor 
 

Religionsämnets delar som tas upp idag. 
 

 
 

1, Vad tycker du att man som lärare ska lägga tonvikten på inom religionsundervisningen? 
 

2,Tar du upp alla fem världsreligionerna i din undervisning? 
 

3, Tar du upp några andra religioner och livsåskådningar, i så fall vilka? 
 

4, Hur mycket tid lägger du på varje religion/livsåskådning? 
 

5, Tar du upp etik och moral i din undervisning? Hur mycket tid avsetts då till detta moment? 
 

6, Tar du upp några övriga moment? 
 

7, Varför har du valt att fördela tiden så här? 
 

8, Är det någon religion/livsåskådning som du skulle vilja ta upp/ta upp mer om, men inte kan 

p.g.a. tidsbrist? 

 
 

Hur de valda delarna tas upp 
 

 
 

1, Hur har du valt att ta upp de olika momenten? Tar du upp alla moment på olika sätt? 
 

2, Varför gör du i så fall detta? 
 

 
 

Varför formar man sin undervisning så? 
 

 
 

1, Varför har du valt just de delarna som du tar upp? 
 

Björn Falkevall
96 

skriver i sin bok Hur formas undervisningen? om att det finns sex faktorer 

som påverkar hur undervisningen formas. Dessa är läroboken, kollegor, elever, läroplanen, 

samhället och lärarens egen personlighet. 

2, Är det någon av dessa faktorer som du tycket påverkar din undervisning mer än de andra? 
 

3, Finns det någon som du inte tycker påverkar alls? 
 

4, Finns det andra faktorer som du tror spelar in? 
 

 
 

Religionsämnet och kursplanerna 
 

 
 

1, Påverkar kursplanen och betygskriterierna ditt sätt att forma undervisningen? 
 
 

96 
Falkevall, Björn. 1995, Hur formas undervisning? En studie av lärares tänkande om sitt handlande inom 

skolämnet religionskunskap Stockholm: HLS. Häften för didaktiska studier nr 55. 
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2, Anser du att du får med det som står i kursplanerna, i din undervisning? 
 

3, Tycker du att det kan vara svårt eller lätt, att tyda vad som ska tas upp i undervisningen, om 

man utgår ifrån kursplanerna? 

 
 

Övriga synpunkter: 


