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Abstrakt 
 

Denna uppsats ämnar söka svar på två frågeställningar, nämligen: Hur planerar lärare sin 

undervisning i religionskunskap 1 för att hinna med alla punkter i det centrala innehållet 

för kursens angivna tid, samt hur kan kristendomens status i Religionskunskap 1 bemötas. 

De metoder som används i uppsatsen är dels en intervjumetod med två ämneslärare i 

gymnasieskolan i religionskunskap 1 men även en litteraturstudie. En jämförelse mellan 

två olika läroplaner har också använts för att ge en djupare förståelse för hur lärarens tid 

används. Uppsatsen finner svar på hur lärare planerar undervisningen genom att de två 

intervjuade lärarnas planering redovisas och analyseras där det framkommer att lärarna 

behöver mer tid till att genomföra sina lektioner alternativt att en förändring av läroplanen 

behöver göras. Kristendomen har idag en särställning i läroplanen eftersom det är den 

enda religion som nämns vid namn, detta var något som sågs som negativt av de 

intervjuade lärarna som helst skulle dra ner på kristendomen för att kunna fokusera på de 

fördjupande delarna. De slutsatser som kan dras av uppsatsen är att en reviderad läroplan 

samt ett eventuellt ämnesövergripande upplägg skulle underlätta för läraren i dennes 

planering, samtidigt som denna uppsats ger förslag på hur läraren kan involvera eleverna 

mer i sin undervisning. Det har även framkommit i uppsatsen att de intervjuade lärarnas 

önskan är att minska ner på kristendomens särställning i läroplanen. 

  

Nyckelord: Religionskunskap, religionslärare, kristendom i skolan, kursplan, planering,  
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Bakgrund 

Bakgrunden till denna uppsats växte fram under min sista verksamhetsförlagda 

utbildningsperiod där jag möttes av många till synes stressade ämneslärare. Planeringarna 

var pressade och några av de delar jag ansåg vara viktiga att ge stort utrymme och mycket 

tid inte fick det utrymme och den tid jag ansåg det förtjäna. Detta ledde till att jag blev 

ytterst intresserad av hur man som ämneslärare i religionskunskap planerade sin 

undervisning. Dels få med det som enligt läroplanen i religionskunskap skulle vara med, 

dels hur de resonerar när de ställs inför att de måste välja bort eller komprimera några av 

de delar som skall vara med enligt GY11. Även delar de kanske själva brinner för och 

precis som jag vill ge extra utrymme. En detalj som blir viktig för hur läraren tänker kring 

undervisningen blir hur förändringen ser ut i samhället. Elever, lärare och skolan ser inte 

likadan ut idag som den gjorde för 24–25 år sedan när LPF 94 kom ut, inte ens likheten 

från 2011 när GY 11 anlände är slående med hur samhället utvecklas med mycket nya 

influenser från andra kulturer. Därför behövs en läroplan i ständig förändring, 

religionsundervisningen i skolan har fått en förändrad roll genom historien, fram till 1955 

var religionsundervisningen klassat som det viktigaste av alla ämnen i skolan (detta 

visades genom att religionsundervisningen stod först i dåvarande läroplan)1. Debatten har 

varit aktiv under varje revidering av läroplanen kring ämnet Religionskunskap om ämnet 

skall tas bort från läroplanen eller finnas kvar samt hur ämnet skall förändras för att bättre 

anpassa sig till samhället som det ser ut.2 För denna uppsats blir de äldre läroplanerna 

bara en bakgrundsfakta, de läroplanerna som det kommer att fokuseras på blir LPF 94 

samt GY 11, detta eftersom jämförelsen blir mer tidsenlig och därigenom kan man få en 

överblick över hur lärarens arbete har förändrats samtidigt som läsaren får en överblick 

över hur planeringen kan se ut. Läroplanerna kommer nedan att granskas utifrån målen 

inom Religionskunskap A / 1 och detta för att kunna analysera dessa sedan med de 

metoder som uppsatsen ämnar använda.  

 

Ytterligare en viktig förändring som Westerberg nämner i Andersen, Dahlgren, 

Johannessen & Otterbeck (red)3 är hur läroplanen har förändrats från en tung tegelsten till 

ett mindre häfte där läraren lättare kan få en överblick. Dock anger läroplanen numera 

                                                 
1 Larsson 2006 
2 Larsson 2006 
3 Westerberg 2006 
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mål och dikterar inte regler vilket var fallet tidigare.4 Genom de olika revideringarna av 

läroplanerna har ämnesfokus skiftat, tidigare handlade det som tidigare nämnt mycket om 

regler och förhållningssätt, nu handlar det mer om vad läraren skall fylla undervisningen 

med.5 Det vill säga att läraren fyller undervisningen med material som gör att eleverna 

skall uppnå de ställda kursmålen. Samhället har även fått en större del i läroplanen, för 

att kunna använda ämnet i skolan (vilket ämne som helst) behöver läraren ha en koppling 

till det aktuella samhället som råder.6 

 

 

LPF94 

 

Enligt målen för Religionskunskap A skall eleverna efter avslutad kurs: 

 

kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i 

människors sätt att tänka och handla 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer 

till problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given 

etisk och moralisk utgångspunkt 

kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället 

kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 

uppfattar människor i sin omgivning.7 

 

                                                 
4 Westerberg 2006 
5 Linde 2006 
6 Linde 2006 
7 Skolverket 1994 
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GY11 

 

Enligt målen för Religionskunskap 1 skall eleverna efter avslutad kurs kunna 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 religiösa skrifter, traditioner, sociala medier 

samt 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. 8 

 

 

Jämförelse mellan LPF 94 och GY 11 

 

Nedan följer en jämförelse mellan de två läroplanerna för att kunna finna hur lärarens tid 

behöver omfördelas när den nya läroplanen trädde i kraft. 

När LPF 94 ersattes av GY 11 hade en rad nya formuleringar samt punkter plockats in 

under målen för vad eleverna skulle uppnå vid kursens slut. I LPF 94 tar kristendomen 

upp mycket fokus och de övriga världsreligionerna får mindre utrymme vilket författades 

                                                 
8 Skolverket 2011 
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i kursens mål enligt följande: ” känna till kristendomens och några andra världsreligioners 

och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer” .9 I GY 11 har 

fortfarande kristendomen stort utrymme men kursens innehåll har omformulerats till de 

andra världsreligionernas fördel i och med att man nu enligt nuvarande kursplan skriver: 

” […] 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.”10 

Istället för att ge läraren möjlighet att välja några andra världsreligioner enligt LPF 94 

skall nu undervisningen innefatta samtliga världsreligioner. Redan på första punkten kan 

man notera att revideringen av vad läraren skall undervisa eleverna om är omfattande.  

 

Ett tillägg i Religionskunskap 1 som saknades i Religionskunskap A är religion och 

vetenskap ”Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den 

aktuella samhällsdebatten.”11 Vilket behöver skapa utrymme för ett helt nytt moment. Ett 

utrymme som inte har givits då religionskunskap 1 omfattar 50 poäng precis som 

religionskunskap A. Det är inte enbart religion och vetenskap som behöver extra utrymme 

utan även övriga världsreligioner då kursplanen för religionskunskap 1 kräver att samtliga 

världsreligioner tas upp medan man i religionskunskap A hade möjlighet att lämna någon 

av världsreligionerna utanför och ändå följa kursplanens mål. 

 

Enligt Linde12 efterfrågade många lärare en tydligare läroplan när den skulle revideras, 

detta eftersom det blev många underliggande kriterier som var svåra att sätta fingret på i 

bedömningen. Skolverket har dock till uppgift att stödja målstyrningen och därigenom ge 

fler elever chansen till att klara skolan.13 Betygskriterierna kan alltså inte bli helt 

detaljerade då det skulle kunna leda till att fler elever misslyckas eftersom det ger eleverna 

färre sätt att lyckas på.14 Revideringen blir därför inte alltid en tydligare läroplan men den 

blir lättare att arbeta med och ger lärarna hjälp i utformandet av undervisningen. 

 

                                                 
9 Skolverket 1994 
10 Skolverket 2011 
11 Skolverket 2011 
12 Linde 2006 
13 Linde 2006 
14 Linde 2006 
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I revideringen av läroplanen fick kristendomen behålla sin position som särställd religion 

där den står ut från de övriga världsreligionerna trots kyrkans separation från staten och 

ett samhälle som välkomnar andra religioner.15 

 

Läroplanen för Religionskunskap 1 har alltså utökats med några punkter, framförallt har 

tillägg kommit i form av etiska frågor som skall diskuteras det vill säga skolans och 

samhällets värdegrund.16 Genom att eleverna skall få möjlighet att diskutera etiska och 

moraliska aspekter av religionen läggs således ännu mer på religionskunskapslärarens 

planering. 

 

Kristendomens särskilda position  

 

Trots kyrkans separation från staten år 200017 har kristendomen en unik särställning i 

nuvarande läroplan, trots att forskarna som i uppdrag av regeringen skulle skriva den nya 

läroplanen hade andra tankar ”I deras ursprungliga förslag stod ingen religion angiven för 

att inte favorisera eller exkludera någon.”18  Politikerna valde ändock göra justeringar och 

särprägla kristendomen.  

” Så nu står vi där, med en ny läroplan i religionskunskap där en religion pekas ut mer än 

andra.”19 Varför ville då regeringen att kristendomen skulle behålla sin unika position? 

Dåvarande utbildningsminister Jan Björklund menar i en intervju med Sveriges radio att 

det vore olyckligt att jämställa kristendomen med övriga världsreligioner då det ”skulle 

betyda att tiden och utrymmet för kristendom skulle minska väsentligt.”20 Björklund 

menar att vi i skolan läser mer om svensk och nordisk historia i historieämnet än vi läser 

om övriga länders historia och därav är det inga konstigheter att vi även gör så i 

religionskunskap för att lära oss mer om hur Sverige har utvecklats eftersom ”Det är en 

del av vårt kulturarv.”21  

 

                                                 
15 Schulte 2012 
16 Ammert 2015 
17 Schulte 2012 
18 Aldrin 2014 
19 Aldrin 2014 
20 Sveriges radio 2010 
21 Sveriges radio 2010 
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Ammert skriver i sin studie att elevernas förhållande till religion och historia ofta handlar 

om död eller umbäranden för att de skall minnas.22 Elevernas tolkning av hur vi skall 

minnas historia blir således att det inte skall få ske igen. Därför kan paralleller dras till 

hur etik och värdegrundsfrågor borde få större plats i religionsundervisningen. Enligt 

Ammerts undersökning blir det således av ondska vi skall lära oss.23 Därför blir det lite 

tvetydligt om varför kristendomen har fått behålla sin framskjutna roll i läroplanen, 

samtidigt som eleverna behöver få inblick i moral och etiska frågor behöver de lära sig 

av det kulturarv som vi idag har. Larsson menar att vi behöver föra kulturarvet vidare 

genom religionen och det har också följt med genom flera läroplaner för skolan.24  

 

Genom att vi, samtidigt som vi skall föra kulturarvet vidare, skall undervisa om nya 

religioner, blir utmaningen tuff för läraren: planeringarna blir tajta och de behöver finna 

nya tillvägagångssätt för att få plats med allt som Skolverket skriver i läroplanen. Ett ord 

som förekommer i flera av de texter som studerats är ”korvstoppning” som en jämförelse 

med skolans tidigare lärosätt där man nästan forcerade in kunskap hos eleverna som de 

sedan skall upprepa. Kanske är det just korvstoppning som Religionskunskap 1 håller på 

att förvandlas till eller ligger lösningen i lärarens planering?  

 

Syfte & frågeställningar 

 

Syftet med undersökningen är att finna svar på hur gymnasielärare planerar sin 

undervisning av kursen Religionskunskap 1 i förhållande till tid och hur läroplanen är 

utformad. Jag kommer även att undersöka hur lärarna förhåller sig till kristendomens 

särställning i läroplanen GY 11 och även undersöka eventuella kopplingar mellan 

kristendomens särställning och tiden som finns till förfogande.  

 

• Hur planerar lärare sin undervisning i Religionskunskap 1 för att hinna med alla 

punkter i det centrala innehållet för kursens angivna tid?   

• Hur förhåller sig lärare till kristendomens särskilda status i Religionskunskap 1? 

 

                                                 
22 Ammert 2015 
23 Ammert 2015 
24 Larsson 2006 
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Tidigare forskning 
 

Nedan följer en sammanställning av några forskningsrapporter som visar hur lärarna har 

svårt att hinna med sin undervisning och även sin planering inom ämnet religionskunskap, 

det kan bero på flera olika faktorer som nämns nedan.  

 

Religionsämnet har genomgått den förändring som tidigare nämnts i bakgrunden, detta 

eftersom Sverige tidigare varit väldigt homogent när det kommer till religion.25 Sverige 

är även ett av de mer sekulariserade länderna i världen vilket leder till att 

religionsundervisningen kan se annorlunda ut i jämförelse med andra länder där 

religionen har ett starkare fäste.26 

 

En anledning till att kristendomen kan ta mycket plats i Religionskunskap 1 kan grunda 

sig på två faktorer, dels läroplanen men även lärarens egna kunskaper. Osbeck, Sporre 

och Skeie skriver att religionsundervisningen behöver ses som en säker arena för samtal 

om religion och även ett tillfälle att lära sig mer om sina klasskamrater.27 Detta leder till 

att läraren behöver känna sig trygg i undervisningen och således lättare kan se på 

kristendomen då det är något som finns med sedan tidigare. Osbeck, Sporre och Skeie 

talar om hur de använt sig av eleverna för att skapa denna trygghet mot andra religioner 

genom att låta eleverna få berätta själva och de övriga eleverna får ställa frågor om 

religionen vilket kan leda till bra samtal kring religion och hur den utövas.28 Genom att 

använda sig av eleverna för att undervisa om religion kan övriga elever få ett mer riktat 

perspektiv där deras egna intressen kan användas för att skapa mer intresse och genom 

detta kan samtalen om religion uppstå i klassrummet på ett naturligt sätt där inte läraren 

behöver besitta den största kunskapen. Wiberg är inne på samma sak, det vill säga: kan 

en lärare som exempelvis inte har islam som sin egen religion utbilda elever inom islam 

på ett rättvist sätt?29 Redan inför LPF94 rasade debatten om en eventuell radering av 

religionsämnet från skolan, alternativt ett borttagande av ämnet som kärnämne.30 Dock 

blev det ändring utifrån vårt kulturarv och därför ansågs religionen behövas som 

kärnämne, med några nya punkter i läroplanen som berör etik och moral.31 

                                                 
25 Osbeck & Skeie 2014 
26 Osbeck & Skeie 2014 
27 Osbeck, Sporre & Skeie 2017 
28 Osbeck, Sporre & Skeie 2017 
29 Wiberg 2000 
30 Olivestam 2006 
31 Olivestam 2006 
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Vårt kulturarv skall således fortsättningsvis läras ut genom religionsämnet enligt 

politikerna, samtidigt som läraren skall hinna med att lära ut de övriga världsreligionerna. 

Wiberg skriver om hur klasserna oftast är stora vilket leder till att det blir väldigt svårt att 

hinna med att ha dessa samtal som vore bra för utbildningen.32 Läraren får därav 

ytterligare problem att hinna med sin undervisning tillsammans med eleverna då 

läroplanen har många mål. Ett kärnämne skall enligt Olivestam bidra med de kunskaper 

som eleverna behöver för att aktivt kunna deltaga i samhället samt kunna appliceras på 

sin egen situation, detta har fått eleverna att visa en större förståelse för ämnet i skolan.33 

Utifrån ett tidsperspektiv behöver läraren kunna planera och genomföra sin undervisning 

på ett smidigt sätt, kursen har fått fler moment men inte mer tid vilket leder till att läraren 

behöver anpassa sin undervisning mer än tidigare.34 Valet läraren ställs inför blir enligt 

Olivestam därför att välja mellan kursen eller eleverna, det vill säga att låta eleverna få 

inflytande eller ej.35 

 

Religionsundervisningen i skolan är i stora drag styrd av läroplanen samt skolans 

värdegrund och de mål som skolan satt upp.36 Efter dessa ramar är det sedan upp till 

läraren att planera undervisningen som tidigare nämnt. Tiden blir även här en faktor, 

samtidigt som Hedin pekar på hur lärarens planering behöver anpassas efter elevernas 

förmågor och intresse.37 

 

Lärarens osäkerhet blir även det enligt litteraturen ett hinder, läraren kan bli osäker på 

vad som skall undervisas inom de olika religiösa grenarna som skall undervisas eftersom 

det kan vara svårt att anpassa undervisningen till elevernas intresse.38 Detta visade 

Lendahls39 i sin undersökning redan år 1986 men kan fortfarande påverka lärarna i sin 

undervisning.  

 

När läraren skall planera inför ämnet Religionskunskap ställs läraren inför en rad 

problem, dels de tidsmässiga problemen som tidigare nämnt, läraren skall också ta en rad 

olika intressen i beaktande innan planeringen färdigställs. Falkevall skriver i sin 

                                                 
32 Wiberg 2000 
33 Olivestam 2006  
34 Olivestam 2006 
35 Olivestam 2006 
36 Hedin 2014 
37 Hedin 2014 
38 Lendahls 1986:17 
39 Lendahls 1986 
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doktorsavhandling om ytterligare problematik med planeringen, nämligen vilket fokus 

läraren skall ha: elevfokus eller ämnesfokus?40 Falkevall menar att båda fokusen behövs 

och en slags dialog mellan båda områdena där fokus kan skifta under utbildningens gång 

är ett koncept som förespråkas.41 Falkevall kommer fram till i sin undersökning att ämnet 

är komplext och behövs, mer kanske med tanke på de livsfrågor som avhandlas inom 

Religionskunskapen. Genom att ämnet inte endast hanterar de olika religionerna utan 

även står som vägledning för eleverna i livsfrågor och etik och moral blir det svårt för 

läraren att planera sitt ämne. Eftersom vi idag lever i en mångkulturell värld blir det svårt 

att finns en gemenskap och gemensamma utgångspunkter i undervisningen, därigenom 

kan det bli effektivt att använda sig av eleverna i undervisningen för att belysa flera olika 

synsätt. Att hitta en gemensam utgångspunkt blir enligt Falkevall därför svårt men 

samtidigt kan våra olikheter leda till att vi kommer vidare i undervisningen.42 

 

Det vill säga att forskarna menar att tiden är knapphändig. Samtidigt kan läraren använda 

sig av eleverna i sin undervisning för att kunna ge bredare kunskap till eleverna och 

därigenom lyfta sin undervisning. Genom att spendera lektionstiden med att låta eleverna 

delge kunskap till varandra. Därav kan läraren få till både ett ämnesfokus och ett 

elevfokus på samma gång och därför använda tiden mer effektivt.  

  

                                                 
40 Falkevall 2010 
41 Falkevall 2010 
42 Falkevall 2010 
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Metod 

 

Metoderna som använts är dels intervju samt en litteraturstudie. Två lärare i 

religionskunskap 1 på gymnasiet har intervjuats. De arbetar på olika gymnasieskolor i en 

medelstor stad i norra Sverige. Intervjuerna var av kvalitativ art, vilket innebär att 

undersökningen försöker se världen ur den intervjuades synvinkel och hur den intervjuade 

tar sig an problemet som uppsatsen ämnar undersöka.43 Intervjun är halvstrukturerad44 

med nio öppna frågor där respondenten får svara på frågan och sedan finns tillfälle för 

följdfrågor där det behövs fördjupas. Ett etiskt övervägande huruvida de intervjuade 

skulle förbli anonyma eller ej gjordes innan intervjuerna genomfördes och ledde fram till 

att kön, ålder och identitet togs bort. Detta för att de intervjuade skulle kunna berätta hur 

de arbetar.45 

 

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer har även de studerats för att ge 

respondenterna den trygghet som krävs. De har fått information om att allt deltagande är 

frivilligt och de kan avbryta när de vill. Information om anonymitet har meddelats och 

därför nämns aldrig skolor eller dylikt vid namn.46 Informationen har delgivits till 

deltagarna i ett brev där syfte med undersökningen framgår, samt att materialet enbart 

skall användas till denna uppsats. Brevet fick de som skulle intervjuas läsa igenom och 

signera innan intervjun påbörjades. 

 

När intervjuerna skulle genomföras skickades en förfrågan ut till diverse lärare som 

undervisar i kursen Religionskunskap 1 som skulle kunna passa att intervjua. Två av de 

lärare som svarade på förfrågan valdes ut för samtalsintervju. 

 

En mindre litteraturstudie har även genomförts, detta för att ge mer tyngd åt intervjuerna 

som gjorts. Detta genomfördes genom en allmän litteraturstudie47 där diverse författares 

verk vägdes mot intervjuerna för att ge en större förståelse för det som intervjuerna visade. 

 

                                                 
43 Kvale & Brinkmann 2014 
44 Kvale & Brinkmann 2014 
45 Vetenskapsrådet 1990 
46 Vetenskapsrådet 1990 
47 Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013 
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Analysmetod 

 

Intervjuerna analyseras enligt de metoder som Kvale och Brinkmann nämner48, de olika 

stegen under analysen har tagits i beaktning och delar av dem har använts, i det första 

steget genomfördes själva intervjun tillsammans med den intervjuade personen och de 

fick beskriva hur de ser på de frågor som ställdes. I det andra steget fick de intervjuade 

mer tänka på de olika frågorna och utveckla, för att detta skulle kunna uppstå användes 

som tidigare nämnt de öppna frågorna för att ge den intervjuade möjlighet att utveckla 

sina svar och ha mer av ett samtal. I det tredje steget försöker jag som intervjuar att tolka 

det som sägs under intervjun för att därför kunna ställa de rätta följdfrågorna som gör att 

samtalet fortlöper under intervjun och vi får en möjlighet att komma djupare på frågan. I 

det fjärde och för denna undersökning sista steget har intervjuerna transkriberats och 

tolkats av författaren till uppsatsen, ingen kodning har använts under tolkandet eftersom 

det var få intervjuer och enbart en författare till uppsatsen, därav ansågs det inte vara 

nödvändigt med kodning av de olika intervjuernas beståndsdelar. 

 

När intervjuerna var utskrivna och transkriberade analyserades dem med fokus på 

meningarna, det vill säga de lästes och användes mot de ställda frågorna i frågeställningen 

för att komma vidare med det som uppsatsen ämnar undersöka.49 

 

Intervjuerna var halvstrukturerade med öppna frågor. Detta för att sedan kunna analysera 

vad de intervjuade personerna sade i samtalet. Därför användes denna analysmetod för 

att kunna analysera intervjuerna på ett djupare plan och därigenom få fram mer 

information. 

 

Avgränsningar och urval 
 

De avgränsningar som gjordes för denna uppsats var dels metodavgränsningen där 

intervjun valdes ut. Sedan skickades förfrågningarna ut till lärare i Religionskunskap 1, 

ett försök att finna lärare på olika skolor var av högsta prioritet, även att de intervjuade 

lärarna skulle undervisa på olika program, en undervisade på ett teoretiskt program och 

en undervisade på ett praktiskt. Detta gjordes för att kunna skapa en bred bild av det som 

                                                 
48 Kvale & Brinkmann 2014:235 
49 Kvale & Brinkmann 2014: 245 
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undersökningen ämnar finna svar på. Urvalet på de intervjuade föll därför ut på de två 

lärare som intervjuats utifrån ovan nämnda kriterier.  

 

Den litteratur som valdes utgår från religionsdidaktik och sökningar gjordes i Högskolan 

i Gävles databaser för både böcker och artiklar. Den databas som användes mest för 

artikelsök var ERIC (EBSCOhost)50 detta då artiklarna där är varierande och därav täcker 

många olika områden vilket gav mig en djupare bild av det fält jag valt att skriva om.  

 

Läroplanen GY11 samt LPF 94 för gymnasieskolan med fokus på religionskunskap 1 har 

använts för att jämföra dessa med varandra för att skapa en förståelse för den nya 

läroplanens omfattning. Läroplanerna kan också ses som ett komplement till den 

litteraturstudie som har utförts för att kunna se en bredare bild av vad uppsatsen ämnar 

undersöka. 

 

Resultat 

 

I denna del kommer svaren de två intervjuade lärarna givit att delges. Personerna kommer 

att namnges som A respektive B, dessutom kommer respektive lärares planering att 

redogöras för. Litteraturstudien kommer att redovisas efter intervjuerna. 

 

Intervjusammanfattning  

 

Det som framkom under intervjuerna var att de intervjuade lärarna hade olika lång 

erfarenhet men de både hade arbetat i 3 år eller mer. Lärare A har filosofi som sitt 

andraämne medan lärare B har historia och samhällskunskap. Lärare A är legitimerad 

lärare i religionskunskap medan lärare B inte är det men är det i andra ämnen. Båda 

lärarna följer Läroplanen och ger världsreligionerna den största platsen i sin planering. 

Det framkom under intervjun att lärare A:s planering hade genomgått stora förändringar 

under åren men ej lärare B: s. Ingen av de intervjuade lärarna har anpassat sin planering 

utifrån vilken grupp av elever de skall undervisa. Det största problemet som framkom av 

intervjuerna var tidsbristen, det vill säga lärarna har svårt att hinna med alla moment som 

anges i Läroplanen. Båda lärarna är helt eniga kring att tiden är det största hindret för 

                                                 
50 EBSCOhost research platform 2018 
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deras planering av lektionerna. Båda lärarna har valt att fokusera mest på de 

abrahamitiska religionerna utifrån det centrala innehållet i kursen. Något som de båda 

intervjuade lärarna ej var överens om var huruvida planeringen skulle ligga på en termin 

respektive ett läsår det vill säga två terminer, man kunde se både för- och nackdelar med 

båda uppläggen. Nedan presenteras de båda lärarnas planering. Lärare A nämner att en 

lärare lätt kan bli stressad kring planeringen av religion och då lätt kan fokusera på det 

som är mätbart i sin undervisning, det vill säga ren och skär fakta. Lärare A menar i 

intervjun att hur man tänker kring religion med religionshistoria samt filosofi också måste 

få ta plats i planeringen vilket kan leda till att planeringen blir mer komplex. A menar att 

eleverna måste bli bättre på hur man tänker kring religion istället för att bara tänka på 

religion. Sammanhanget kan således bli svårare för eleverna att förstå enligt A.  
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Planeringar 

 

Eleverna som har lärare A har 27 lektioner fördelade på 2 lektioner i veckan under 1 

termin. 

Eleverna som har lärare B har 32 lektioner fördelade på 1 lektion i veckan under 1 läsår. 

 

Kristendom  

 

A = 5 lektioner varav 2 examinerande (de 2 examinerande tillfällena ingår i en korrelation 

mellan Judendom, Kristendom och Islam, där det alltså blir 9 lektioner totalt med 2 

examinerande lektioner) 

B = 6 lektioner varav 1 examinerande 

 

Islam 

A = 3 lektioner varav 2 examinerande (de 2 examinerande tillfällena ingår i en korrelation 

mellan Judendom, Kristendom och Islam, där det alltså blir 9 lektioner totalt med 2 

examinerande lektioner) 

B = 5 lektioner varav 1 examinerande 

 

Judendom 

A = 1 lektion varav 2 examinerande (de 2 examinerande tillfällena ingår i en korrelation 

mellan Judendom, Kristendom och Islam, där det alltså blir 9 lektioner totalt med 2 

examinerande lektioner.) 

B = 6 lektioner varav 1 examinerade  

 

Hinduism & Buddism 

A = 7 lektioner varav 2 examinerande 

B = 6 lektioner varav 1 examinerande 

 

Tro & vetande 

A = 6 lektioner varav 2 examinerande 

B = 4 lektioner varav 1 examinerande 

 

 



 

16 

 

Etik  

A = 3 lektioner varav 1 examinerande 

B = 5 lektioner varav 1 examinerande  

 

Planeringen är alltså relativt varierad utifrån de olika lärarnas arbete, det som sticker ut 

blir hur många lektioner som spenderas på de olika områdena.  I lärare A:s planering kan 

man se att examinationer sker tillsammans för vissa religioner detta för att ge fler 

lektionstillfällen till senare områden. Lärare A har också fokuserat mer på 

religionsfilosofi för att kunna examinera inom flera områden samtidigt, det vill säga att 

lärare A kan ändra i betygen när hen ser en koppling inom andra områden som kanske 

redan är avklarade.  

 

Analys 

 

Lärarens planering av religionskunskap 

 

Under resultatets del om lärarnas planering framkommer det att lärare A har kursen 

religionskunskap 1 under en termin med två lektioner i veckan vilket enligt 

planeringsschemat ger 27 lektioner, medan lärare B har kursen religionskunskap 1 i ett 

läsår med en lektion i veckan vilket enligt dennes planeringsschema ger 32 lektioner. Det 

som utmärker sig mest är tiden given för judendom då lärare A ger en lektion för detta 

medan lärare B ger 6 lektioner, däremot ser uppläggen annorlunda ut då lärare A har valt 

att gå igenom de abrahamitiska religionerna51 och sedan examinera dessa medan lärare B 

har separerat dem och lagt in examinerande uppgift efter varje religion.  

 

Det finns både fördelar och nackdelar med att ge kursen på en termin respektive ett läsår. 

Lärare A anser att en lektion i veckan (vilket kursen ger om den läses på ett läsår) blir för 

lite: ”Så är det någon som är sjuk, och missar 1 lektion kan det dröja flera veckor innan 

de har nästa lektion”52 Lärare B menar att om eleven missar någon enstaka lektion är det 

inga större problem att ändå tillgodogöra sig undervisningen men att det blir mer 

                                                 
51 Nationalencyklopedin 2018 
52 Intervjuperson A; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-11-27 
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besvärligt om elever är borta en längre tid: ”Det finns ju många elever som är borta ganska 

mycket och då går det snabbt att man kommer efter”53  

 

Något som framkom i båda intervjuerna var att ämnesöverskridande samarbeten, antingen 

tillsammans med andra lärare eller med de ämnen lärare A och B undervisar i utöver 

Religionskunskap 1, är något som kan frigöra både utrymme och tid. Det som uppdagades 

var svårigheter att planeringsmässigt få det att fungera. Lärare B undervisar i 

Religionskunskap 1 då eleverna går sitt tredje år ”De har ju religion i trean […] då har de 

redan haft historia och samhällskunskap tidigare”54 medan lärare A undervisar i 

religionskunskap 1 då eleverna går sitt andra år. 

 Religion och filosofi låg ju tidigare […] parallellt, men nu ligger de inte de, så då 

går det ju inte det samarbetet att göra.”[…] steg 1 är ju ganska mycket psykologi 

och sociologi också så i princip skulle man kunna samarbeta med psykologin 

också men samma sak där, då måste de ligga bredvid varandra.”[…] Naturarna 

läser ju vare sig psykologi eller filosofi, utan de får ju välja då, men 

samhällsvetarna läser ju både psykologi och filosofi”[…] det är ju därför svenskan 

blir enklare att samarbeta med eftersom alla läser svenska. […] då blir problemet 

[…] om man har många som läser SVA 55 

Lärare B nämner ett problem med ämnesöverskridande samarbeten medan lärare A 

nämner desto fler. Detta kan bero på att skolan där A arbetar är betydligt större med flera 

program och flera klasser än skolan där B arbetar. De positiva aspekterna med 

ämnesöverskridande samarbeten är som ovan nämnt en möjlighet att frigöra mer tid för 

ett visst moment. Lärare A har tidigare gjort ett samarbete med ämnet svenska i momentet 

etik. Då har man gått igenom begrepp och teori under religionslektionerna och ”då kan 

man till exempel skriva på svenskämnet en uppgift om etik”56  

 

Genom att ge eleverna inflytande över undervisningen kan läraren lättare få med sig 

eleverna och ge dem instrumenten att kunna analysera och arbeta med materialet, dock 

kvarstår tidsaspekten som ett problem. Läraren skulle antagligen få släppa på något av 

det planerade materialet om exempelvis samtal mellan elever som i Osbeck, Sporre & 

                                                 
53 Intervjuperson B; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-12-04 
54 Intervjuperson B; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-12-04 
55 Intervjuperson A; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-11-27 
56 Intervjuperson A; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-11-27 
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Skeies exempel, dock kvarstår det faktum att religionsundervisningen då skulle kunna bli 

den trygga arenan som det samtalas om där eleverna får undersöka de olika religionerna 

utifrån sitt eget intresse.57  

 

Det framkom under intervjuerna att stressade lärare gärna planerar in en mätbar fakta i 

sin undervisning och därför inte fokuserar på det centrala innehållet som framkommer i 

läroplanen. Därav blir det ytterligare problem med planeringen om läraren känner av 

denna stress och därför fokuserar på fel saker. Det kan däremot bli lättare för läraren att 

betygsätta eleverna då denna form av ”korvstoppningsfakta” är mer mätbar än andra 

metoder i undervisningen.  

 

De författare som skrivit litteraturen som använts till uppsatsen är i mångt och mycket 

överens gällande att det inte finns tillräckligt med tid, vilket också de intervjuade är inne 

på. Samtidigt finns skillnader i hur litteraturen och de intervjuade väljer att lägga sin 

planering. I litteraturen talar bland annat Hedin om vikten av att anpassa planeringen 

utifrån elevernas intresse, Osbeck, Sporre och Skeie skriver om samtalet mellan eleverna 

där eleverna själva kan få styra undervisningen som ett gott exempel och även Wedin 

talar om detta. Problemet som kan uppstå där blir de stora klasserna och även 

tidsaspekten, de båda intervjuade lärarna hade inte ändrat sin planering nämnvärt utifrån 

de grupper de undervisar utan kan ändra i stora drag om de anser att det passar. Därför 

skiljer sig litteraturen och de två intervjuade lärarna åt, samtidigt som de ser samma 

problem kring undervisningen.  

 

Genom att eleverna ibland har svårigheter med hur man tänker kring religion58 kan det 

bli svårt för lärarnas planering kring etik och moral. Detta då eleverna kan behöva ha en 

djupare förståelse vilket inte läraren hinner med i undervisningen. Lärarna har återigen 

önskemålet att kristendomen skall vara avklarad på högstadiet, detta för att få mer tid till 

dessa delar som de annars behöver flytta på. 

  

                                                 
57 Osbeck, Sporre & Skeie 2017 
58 Intervjuperson A; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-11-27 
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Lärarnas förhållningssätt till kristendomens status 

 

Under båda intervjuerna framkom det att kristendomen har en särställning jämfört med 

övriga världsreligioner. B nämner under vår intervju att kristendom är något 

vederbörande har dragit ned på senare tid eftersom hen anser att ”det känns som att många 

elever har läst det ganska mycket och kanske känner sig lite mätta på det”59 

Detta kan också ses i B:s planering där kristendomen får ungefär lika mycket tid som de 

övriga världsreligionerna, med andra ord mellan fem-sex lektionstillfällen, trots att 

kristendomen enligt det centrala innehållet i Religionskunskap 1 anges till skillnad från 

de övriga världsreligionerna. I A:s planering får kristendomen däremot mer utrymme med 

fem lektionstillfällen, en lektion mindre än hinduismen och buddismen tillsammans, 

däremot delger A i vår intervju att vederbörande vill dra ner på kristendomens utrymme 

i sin undervisning: ”fick jag välja själv skulle jag inte ha så mycket kristendom”60  

 

Genom att ge eleverna makten över utrymme skulle läraren kunna använda sig av dem 

för att fördela tiden bättre genom undervisningen, exempelvis som i Osbeck, Sporre och 

Skeies undersökning där eleverna fick berätta om sin religion utifrån frågor de övriga 

eleverna skrivit sedan tidigare.61 Detta skulle kunna leda till att kristendomen får en 

mindre roll och därför inte behöver arbetas lika mycket med. Dock kvarstår 

problematiken att den har en framskjuten roll i läroplanen, men det kan ses som ett 

önsketänkande62.  

 

Härenstam menar att läraren behöver besitta den största kunskapen i området för att kunna 

undervisa.63 Det blir dock problematiskt att fortsätta på detta vis då eleverna ofta har stora 

kunskaper om andra religioner och den kristna tron inte blir den största i många skolor. 

En lösning på detta skulle, som tidigare nämnt, kunna vara att ta hjälp av eleverna för att 

undervisa om andra religioner och därigenom arbeta mer med övriga religioner, vilket i 

slutändan kan leda till att alla religioner får ta lika stor plats i undervisningen och 

kristendomen inte får den framskjutna roll den har idag. Härenstam är även kritisk mot 

att all kunskap enbart finns i läroboken det vill säga att kunskapen inte alltid finns i den 

                                                 
59 Intervjuperson B; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-12-04 
60 Intervjuperson A; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-11-27 
61 Osbeck, Sporre & Skeie 2017 
62 Intervjuperson A; Gymnasielärare Gävle kommun. Intervju 2018-11-27 
63 Härenstam 2000 



 

20 

 

utan även kan finnas hos eleverna i klassrummet, vilket stärker tidigare argument för att 

använda sig av elever som redan har kunskap om religionerna.64 

 

Furenhed skriver att religionskunskap har som mål att lära eleverna om andra människor 

och deras religioner.65 Även här finns det en poäng att låta eleverna hjälpa och undervisa 

varandra om sina egna religioner istället för att läraren skall hålla i lektionerna och 

undervisa.  

 

Diskussion  

 

Tiden som läraren har till sitt förfogande för religionsundervisningen är, som kommer 

fram i båda intervjuerna, knapp. Lärarna som intervjuades har lite olika upplägg på sin 

undervisning där planeringen är relativt lika men det finns skillnader. Exempelvis har de 

olika många lektioner för alla moment och lärare A examinerar till exempel flera olika 

moment samtidigt. Det som syns är att båda lärarna avsätter många lektioner till 

kristendomen, vilket speglar läroplanen där kristendomen har en framträdande roll. Även 

Wiberg är inne på problemet att tiden inte riktigt räcker till för att läraren ska få in alla 

moment i planeringen.66 Ett förslag till lösning på detta framkommer i intervjuerna. 

Lärarna önskar att kristendomen ska vara ett avslutat kapitel när eleverna kommer till 

gymnasiet, det vill säga att kristendomen får ta plats på högstadiet så att mer utrymme 

ges åt övriga religioner i gymnasiet. En positiv sak med detta skulle vara att de etiska och 

moraliska frågorna skulle kunna få en större plats i gymnasiet och de övriga religionerna 

fler undervisningstillfällen. 

 

Något som lärarna inte är eniga om är huruvida det är bättre att ta all religionskunskap 

under en eller två terminer. Det är nog en smaksak och har både sina för- och nackdelar 

ur elevperspektiv. Ett exempel som framkom under intervjun var att elever som var 

frånvarande om Religionskunskap 1 pågick under två terminer missade en stor del vid 

varje tillfälle de var frånvarande och det kunde ta lång tid till nästa lektionstillfälle. De 

som istället hade kursen på en termin hade fler lektioner i veckan, vilket ledde till att de 

snabbare kunde komma ikapp om de hade missat en lektion. Ett problem som kunde 

                                                 
64 Härenstam 2000 
65 Furenhed 2000 
66 Wiberg 2000 
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uppstå med detta upplägg var om eleven blev sjuk en längre tid, säg två veckor, vilket 

kunde leda till att eleven missade ett helt moment. Därför finns det både för- och 

nackdelar med båda arbetssätten. 

 

En lösning på tidsproblemet som båda lärarna nämner i intervjuerna är att samköra 

religionsämnet med fler ämnen. Ett exempel är lärare A, som har haft Religionskunskap 

1 tillsammans med filosofi tidigare i sin planering. Då kunde etik och moralfrågorna 

behandlas inom ämnet filosofin istället för i Religionskunskap 1, vilket frigjorde mer tid 

åt de övriga religionerna. Lärare B var inne på samma sak, dock inte med ämnet filosofi 

utan med historia eller övriga samhällskunskapsämnen. Att jobba med flera ämnen 

samtidigt är en metod som skulle kunna minska pressen på läraren i Religionskunskap 1 

genom att de kan samköra med andra lärare och examinera på olika vis men inom samma 

ämne. Att arbeta ämnesövergripande har jag egna positiva erfarenheter av. Det ger både 

lärare och elever mer tid till att lösa uppgifter och tillsammans ta sig vidare i arbetet. 

Genom att arbeta på detta sätt har jag kunnat finna goda möjligheter till utveckling både 

för mig personligen men även för mina elever då de lyckats med kopplingen utbildning-

samhälle på ett gott vis. 

 

Att använda sig av eleverna för att undervisa ser Osbeck, Sporre och Skeie som en bra 

lösning på religionsundervisningen och visst det finns bra tankar med det, då elever kan 

bidra med vad de kan om de religioner de tillhör.67 Detta behöver dock ske med hjälp av 

läraren för att det vidgade perspektivet ska framgå, det vill säga att det finns fler än ett 

sätt att uppfatta de olika religionerna på.  En invändning man kan ha är att det finns skolor 

som inte har stor kulturell mångfald. Där behöver man finna en annan lösning om det 

skulle bli praxis att ta hjälp av eleverna i det arbetet. Jag vill dock understryka att jag inte 

menar att man skall släppa hela undervisningen till eleverna utan mer låta dem berätta om 

sådant som intresserar dem och deras kamrater. Läraren bör hålla i den övergripande 

undervisningen där centrala begrepp och läroplanens mål skall stå i centrum. Jag anser 

att eleverna kan bli ett bra komplement till läraren och att ett ömsesidigt lärande kan ske 

som både breddar och fördjupar.  

Korvstoppningsfakta, som tidigare nämndes, kan uppstå när läraren blir stressad över 

planeringen och vill få mätbara resultat, vilket jag ser som negativt. Dels missas stora 
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delar av det centrala innehållet i kursen och eleverna får inte alls den utbildning de har 

rätt till. Samtidigt förstår jag hur det kan uppstå då det är svårt att få in alla moment i 

kursen under den begränsade tid som finns i kursen. Korvstoppningen behöver således 

stå tillbaka för att ge eleverna möjlighet att utveckla sina sätt att tänka. Lärare A menade 

i sin intervju att detta kan göras genom att eleverna ges rätt förutsättningar för att lära sig 

”hur man tänker kring religion”. Har eleverna fått förkunskaper om kristendomen redan 

på högstadiet (vilket förväntas av Lärare A och B) kan tiden användas till etik och moral 

samt ge eleverna de rätta möjligheterna till att klara av kursen och få kunskaper i hur man 

skall tänka kring religion istället för att bara tänka på religion. Eftersom undervisningen 

är styrd av läroplanen men även hur skolans värdegrund och mål behöver läraren anpassa 

sin planering utifrån elevernas tidigare erfarenheter och kunnande.68 

 

Kristendomens framskjuta roll i läroplanen är en svår fråga. Skolverket har redan vid 

tidigare tillfälle visat sitt missnöje genom att försöka förändra läroplanen, dock utan 

framgång. En läroplan där alla religioner är likställda är enligt mig önskvärt och om 

eleverna skulle få mer kunskaper på högstadiet – i enlighet med det önskemål som 

framkom i intervjuerna – skulle lärarna kunna engagera sig mer i övriga religioner och 

släppa kristendomen mer till högstadiet. Detta kan dock skapa problem då många elever, 

enligt lärare A, inte har med sig de kunskaper de skulle behöva från högstadiet för att 

släppa kristendomen helt, vilket inte ger förutsättningarna för att undervisa på det sätt 

lärare A önskar. Det behövs absolut forskas mer inom området och eventuellt behöver 

läroplanen revideras ytterligare för att komma tillrätta med hur Religionskunskap 1 skall 

utformas i framtiden för att ge eleverna största möjligheten att klara skolan och få 

användning i samhället för sina kunskaper inom religionsämnet. Ett sätt att göra detta är 

enligt Osbeck, Sporre & Skeie att låta eleverna hålla i undervisningen för att ge dem en 

chans att koppla religion till sin egen vardag, det är en bra tanke men det måste göras på 

det nyanserade sätt som nämnts ovan.69  Då Sverige och därför också skolan blir mer och 

mer mångkulturell behöver lärarna använda detta till sin fördel i undervisningen och 

använda sig av de kunskaper som finns i klassrummet.70 

 

                                                 
68 Hedin 2014 
69 Osbeck, Sporre & Skeie 2017 
70 Osbeck & Skeie 2014 
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En del i litteraturen som väckte mitt intresse var hur det skrevs om ämnet Religion i skolan 

i Lendahls undersökning 1986. 71 Lendahl skrev om hur lärarnas osäkerhet kunde påverka 

hur ämnet undervisades. Vilket kan leda till att läraren (och i viss mån framtida lärare) 

vill undervisa i ett ämne med tydligare riktlinjer i vad de skall undervisa kring. Den 

maktställning som vi kan hamna i då, enligt Olivestam,72 blir därför intressant. Han menar 

att lärare kan hamna i en maktposition gentemot eleverna och nästan obönhörligen 

återfalla i det gamla katederlärandet. Det vill säga att vi via vår osäkerhet och den knappa 

tiden i ämnet hamnar i korvstoppningen som vi vill bort ifrån. Falkevall skriver i sin 

avhandling om hur vi skall försöka nå en gemensam utgångspunkt i undervisningen och 

därigenom hjälpas åt i lärandet.73 Hittar läraren och eleverna en gemensam utgångspunkt 

och finner hur de kan lära av varandra anser jag att ämnet kan komma vidare och till stor 

del hjälpa läraren i sin planering. 

 

Sammanfattningsvis handlar mycket om hur läraren lägger upp sin planering för att hinna 

med ämnet, den forskning som redovisats tillsammans med mina resultat visar att tiden 

inte räcker till och läraren behöver använda olika knep för att hinna med sin undervisning. 

Ett sätt som skulle kunna hjälpa lärarna är att använda sig av eleverna som hjälplärare för 

att undervisa i sina egna religioner eller livsåskådningar, en negativ aspekt av detta kan 

bli att alla elever kanske inte vill ställa upp och undervisa sina kamrater och då kan vissa 

skolor bli lidande av denna typ av pedagogik. 

 

Att ta bort religionsämnet från läroplanen skulle kunna fungera som en utväg för att slippa 

detta dilemma. Kunskapen om olika religioner, inklusive kristendomen, är stor del av 

kulturarvet och därför behöver eleverna få en grundläggande undervisning om dessa, 

dock kan tiden i ämnet behöva utvecklas för att ge läraren möjligheten att undervisa i 

ämnet. 

 

 

Metoddiskussion 
 

Intervju var den metod som valdes då jag som författare ville komma närmare de lärare 

som undervisar på den kurs jag ville undersöka och därigenom få öppna svar på hur de 

                                                 
71 Lendahls 1986 
72 Olivestam 2006:39 
73 Falkevall 2010 
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lägger upp sin planering. Att få sitta ned med två olika lärare inom Religionskunskap 1 

gav mig mycket och att få samtala om planering och kristendomens framskjutna roll gav 

två intressanta intervjuer. Jag övervägde att använda mig av en enkät och skicka ut till 

lärare i kommunen men insåg att jag inte skulle kunna få så fylliga svar som jag ville ha. 

Att komplettera med litteraturstudier kändes även det som ett bra alternativ, då jag ville 

undersöka huruvida de intervjuade lärarna och författarna var överens om hur det ser ut 

på skolorna när det kommer till planering samt hur ämnet skall undervisas.   

 

 

Framtida forskning 

 

En framtida utveckling av denna uppsats skulle kunna vara dels att intervjua fler lärare 

inom samma ämne för att få en bredare bild över hur planeringen ser ut. Intervjuer med 

representanter från skolverket samt politiker skulle kunna ge ytterligare djup och mer 

ingående svar på de frågor som uppsatsen ämnar finna svar på. En jämförelse mellan flera 

kommuner skulle även det vara intressant då lokala mål kan ändra hur skolorna arbetar. 

Det skulle även vara intressant att undersöka hur religiösa friskolor ställer sig till 

kristendomens framskjutna roll i läroplanen. Jag valde i denna undersökning bort enkäter, 

men i en annan och lite större studie skulle sådana kunna användas för att bredda 

undersökningen och få fram statistiska fakta. Ett annat framtida forskningsämne skulle 

kunna vara ämnesöverskridande undervisning, att se hur Religionskunskap 1 kan 

användas tillsammans med andra ämnen. Att leta fram goda exempel på detta från 

verkligheten skulle onekligen vara spännande.  
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Bilagor 

Bilaga 1 
 

Intervjufrågorna 

 

1) Hur länge de jobbat som lärare i religionskunskap 

2) Vilka fler ämnen har de som kombination (de som lärarna tidigare har undervisat i 

men ej längre samt ämnen de undervisar i nu) 

3) Vad får störst plats/utrymme i planeringen? Varför?  

4) (Vad kan det härledas från? Ämneskombinationen? Elevers intresse? Lärarens eget 

intresse? Annat?) 

5) Brukar läraren använda samma planering/struktur/utrymme? Har det förändrats under 

åren personen har varit lärare? I så fall vad beror det på? 

 

6) Har läraren undervisat i religionskunskap innan GY11 kom in i bilden? Har i så fall 

planeringen ändrats på grund av detta?) 

 

7) Ser lärarens planering annorlunda ut beroende på vilken grupp elever läraren 

undervisar?) i så fall vad beror det på, gäller om läraren undervisar olika grupper av 

elever just nu samt om läraren tidigare har undervisat en grupp elever medan de nu 

undervisar en annan typ av grupp genom att de exempelvis har bytt skola/arbetsplats 

eller undervisar elever som läser ett program de tidigare ej undervisade i.) 

 

8) Vad anser du vara den största svårighet i din planering? (ex tid kontra krav som 

behöver uppfyllas)  

 

9) Anser du att 50 timmar (50poäng) räcker för att eleverna skall tillgodose sig det de 

behöver för att uppfylla målen enligt GY11? 
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Bilaga 2 
Denna planering tillhör intervjuperson A 
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Bilaga 3 
 

Denna planering tillhör intervjuperson B  

 

Religionskunskap 1 

Planering 2018/2019 – åk 3 fredagar (9.00-10.15) 
Vecka   

34 Kursintroduktion 

35 Start etik 

36 I 

37 I 

38 I 

39 Prov etik 

40 Start judendom 

41 I 

42 I 

43 I 

44 Höstlov 

45 I 

46 Inlämning judendom 

47 Kristendom 

48 I 

49 I 

50 I 

51 Julavslutning (ingen lektion) 

52 Jullov 

1 Jullov 

2 Kristendom forts. 

3 Inlämning kristendom 

4 Start islam 

5 I 

6 I 

7 I 

8 Examination islam 

9 Sportlov 

10 Hinduism och buddhism 

11 I 

12 I 

13 I 

14 I 

15 Examination 

16 Påsklov 

17 Religion och vetenskap 

18 I 

19 I 

20 I 

21 Kursutvärdering och -

avslutning 
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22 Klämdag 

 


