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Sammanfattning 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om elever får likvärdiga kunskaper från olika 

skolor i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymna-

siet från olika skolor förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de 

börjar gymnasiet. Metoden för att undersöka detta var kvalitativa intervjuer. Totalt blev det 

sex intervjuer med lärare på grundskolan och två med lärare på gymnasieskolan. Intervjuper-

sonerna är i olika åldrar och har arbetat olika länge som lärare men alla är behöriga lärare. 

 

Resultatet av undersökningen visade på att eleverna inte får en likvärdig kunskap i religions-

ämnet på grundskolan. Det visade att i etik, livsfrågor, kristendomen och världsreligionerna så 

var undervisningen mest likvärdig och det var små skillnader mellan lärarnas innehåll i 

undervisningen. Men i andra livsåskådningar och estetiska uttryck i olika religiösa samman-

hang så var det stora skillnader i lärarnas innehåll i undervisningen. Det visade även att elever 

har olika förkunskaper med sig från religionsämnet i grundskolan när de börjar läsa religions-

kunskap A på gymnasiet. Enligt gymnasielärarna berodde detta på vilken skola de gått i och 

vilken lärare de har haft. Enligt grundskolelärarna får eleverna lika mycket tid nerlagt på 

religionsämnet. Men vad som styr lärarnas urval kan vara en orsak till varför elever inte får en 

likvärdig kunskap. Men den största orsaken min undersökning visar på är att målen i kurspla-

nen är otydliga och tolkningsbara. Det leder till att olika lärare gör olika tolkningar och elever 

får inte likvärdig kunskap. Gymnasielärarnas förväntningar skiljde sig åt. En av dem hade 

inga förväntningar alls eftersom hon av erfarenhet visste att de hade skilda förkunskaper. Den 

andra förväntade sig att eleverna skulle ha kunskap om världsreligionerna, etik och omvärlds-

kunskap. 

 

Nyckelord: Likvärdig kunskap, religionsdidaktik, grundskola, gymnasieskola, lärare, kurs-

plan 
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1. Inledning 
 

Det står i skollagen att: ”[u]tbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den 

anordnas i landet.”1 Samtidigt har det gjorts undersökningar av skolverket som visar på att 

elevers resultat och prestationer skiljer sig åt i olika skolor.2 Men det har tidigare inte gjorts 

någon undersökning specifikt om lärarens innehåll i undervisningen kan vara en del av det 

problemet. Jag har därför valt att undersöka om en av orsakerna till att elevers resultat skiljer 

sig från skola till skola kan bero på lärarnas innehåll i religionsundervisningen i årskurs sju 

till nio. Varför jag valde att fokusera min undersökning på ämnet religionskunskap är på 

grund av att där måste läraren göra ett urval i ett ämne som är väldigt stort. Trots att de har 

kursplanen till hjälp är det fortfarande en stor del lärarens val vad som ingår i religionsunder-

visningen, kursplanen ger bara riktlinjer. 

 

Enligt skollagen så är det meningen att: 

 

[u]tbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den 

skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för 

fortsatt utbildning i gymnasieskolan.3 

 

I gymnasiet kommer elever från olika grundskolor och ska sedan läsa religionskunskap 

tillsammans i gymnasiet och då ska de eleverna ha samma baskunskaper från grundskolan 

med sig för att kunna fortsätta utbildningen och fördjupa sig vidare inom religionskunskapen. 

Därför valde jag att även ta med i undersökningen gymnasielärarnas bild av elevernas förkun-

skaper när de börjar läsa religionskunskap i gymnasiet. 

 

Jag anser att det här ämnet är viktigt och intressant både för blivande och aktiva lärare efter-

som de alla ska bidra till en likvärdig skola och utbildningen för dagens och framtidens barn 

och ungdomar. Ämnet är viktigt att undersöka för skolan kan alltid utvecklas, men inte om vi 

inte vet var svagheterna som behöver utvecklas finns någonstans. Som blivande lärare i ett 

samhälle där skolan inom en snar framtid troligtvis kommer att gå igenom en förändring så är 

det vikigt att vara medveten om hur lärarens urval påverkar utbildningen för eleverna och 

kunna se ett större perspektiv, att man ska lära eleverna för livet och de ska kunna bygga 

                                                 
1 Skollagen, Kapitel 1, Paragraf 2 
2 Skolverket 2009 S. 16 
3 Skollagen, Kapitel 4, Paragraf 1 
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vidare på sina kunskaper och då är det viktigt att alla elever har samma bas att bygga vidare 

från. Jag vill påpeka att jag inte är ute efter att skolans undervisning ska se exakt likadan ut 

överallt utan det jag vill se är om eleverna får samma baskunskaper. Det ska självklart finnas 

ett utrymme för lärarna att göra egna val och låta elevernas intresse styra undervisningen 

utöver de här baskunskaperna. 

 

1.1 Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med min uppsats är att undersöka om elever får likvärdiga kunskaper från olika skolor i 

religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet från 

olika skolor förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar 

gymnasiet. 

 

Får elever i årskurs 7, 8 och 9 likvärdiga kunskaper i religionsämnet på olika skolor? 

 

Får elever på olika skolor ungefär lika mycket lektionstid i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 

9? 

 

Vad har gymnasielärare på olika skolor för förväntningar på elevens tidigare religionskunska-

per? 

 

1.2 Avgränsning 

 

I min undersökning har jag valt att avgränsa mig till intervjuer med sex olika grundskolelärare 

som undervisar i årskurs sju till nio på olika skolor och två stycken gymnasielärare från olika 

skolor, men alla i samma kommun. Huvuddelen av min undersökning handlar om grundskole-

lärarnas innehåll i sin undervisning och sedan kommer gymnasielärarnas bild av elevernas 

förkunskaper från grundskolan som en liten del att jämföra med. Det skulle vara oerhört 

intressant att jämföra ett större antal lärare och skolor från olika delar av landet men på grund 

av tidsramen för denna undersökning så har detta inte varit möjligt. Men jag hoppas ändå att 

denna studie ska kunna ge en fingervisning om hur det kan se ut beträffande likvärdigheten i 

religionsundervisning. 
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1.3 Definitioner av begrepp 

 

Likvärdig – värd lika mycket och detsamma.4 

 

Kunskap – ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som någon har 

lagrad i minnet etc., ofta såsom resultat av studier.”5 

 

Likvärdig kunskap – i det här examensarbetet definierar jag likvärdig kunskap som att elever-

na fått ungefär samma undervisningstid nerlagd på målen i kursplanen och fått arbeta kring 

och fått kunskap om de olika delarna som målen tar upp. Målen i kursplanen som eleven ska 

ha uppnått i slutet av sitt nionde år: 

 

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, 

traditioner, konst och litteratur, 

– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner 

samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar, 

– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa samman-

hang6 

 

Här nedan kommer jag att med hjälp av kursplanen att tydligare definiera vad likvärdig 

kunskap i några av de olika delarna av målen som eleverna ska ha uppnått i skolans nionde år: 

 

Likvärdig kunskap i etik är enligt kursplanen – ”vardagens etiska frågor är en utgångspunkt 

för reflektioner och diskussioner i ämnet religionskunskap. Diskussionen om de etiska frågor-

na kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner 

och livsåskådningar.”7 

 

                                                 
4 Allén, Abelin 1995 s. 690 
5 Allén, Abelin 1995 s. 650 
6 Kursplanen för religionskunskap på grundskolan 
7 Kursplanen för religionskunskap på grundskolan 
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Likvärdig kunskap i livsfrågor enligt kursplanen – ”Religionskunskapsämnet har som ut-

gångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst 

eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna.”8 

1.4 Styrdokument 

 

Jag kommer här att kort presentera kursplanens syfte och mål för grundskolans nionde år och 

även ta upp en del av LPO 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen 

och fritidshemmet). Eftersom undersökningen också till en viss del handlar om att se vad 

gymnasielärarna anser att elevernas förkunskaper ska vara när de börjar läsa religionskun-

skap på gymnasiet kommer jag också att presentera deras kursplan för religionskunskap A. 

”Staten anger i styrdokumenten de nationella ambitioner och krav som skall garantera 

likvärdigheten i skolan.”9 

 

1.4.1 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan och LPO 94 

 

När det kommer till lärarens val av innehållet i undervisningen har denna två styrdokument på 

nationell nivå att följa och det är läroplanen och kursplanen. I LPO 94 finns det en rubrik 

”mål att uppnå i grundskolan”10 och under den finns det olika punkter men de som rör religi-

onskunskapsämnet är: ”har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion 

och historia,”11 och ”har utvecklat förståelse för andra kulturer”12 och ”har en förtrogenhet 

med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv.”13 LPO 94 säger 

även att ett mål att sträva mot är att eleven ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen 

och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet.”14 Detta ger läraren en viss 

riktning att följa i beträffande vad som ska finnas med i undervisningen. Sedan finns kurspla-

nen för religionskunskap som tydliggör vad innehållet i undervisningen har för mål och syftet 

med ämnet, ett syfte är: 

 

främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och 

intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. […] 

                                                 
8 Kursplanen för religionskunskap på grundskolan 
9 http://www.skolverket.se/sb/d/208/a/3062 
10 LPO 94 s. 10 
11 LPO 94 s. 10  
12 LPO 94 s. 10 
13 LPO 94 s. 10 
14 LPO 94 s. 9 
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Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta 

främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.15 

 

Ett annat syfte med ämnet är att: 

 

öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demo-

krati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. […] En förståelse av det svenska samhället och dess 

värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat Sverige.16 

 

För att tydliggöra detta ännu mer så finns det mål i kursplanen som eleverna ska ha uppnått i 

slutet av det nionde skolåret: 

 

Eleven skall 

– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, 

traditioner, konst och litteratur, 

– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner 

samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar, 

– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa samman-

hang17 

 

1.4.2 Kursplanen för religionskunskap A i gymnasiet 

 

Religionskunskapens syfte i gymnasiet är enligt kursplanen för religionskunskap A: ”att ge 

möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge 

ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än egna.”18 och ”till att ge 

kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar 

och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna 

värdera och ta ställning.”19 Det som är viktigast i kursplanen i religionskunskap A för min 

undersökning är att det står så här. 

 

                                                 
15 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
16 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
17 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
18 Kursinformation om ämnet religionskunskap A på gymnasiet 
19 Kursinformation om ämnet religionskunskap A på gymnasiet 
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Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. Kursen betonar 

etiska och moraliska frågor samt människors olika livstolkningar. Kursen skall visa att religion och 

livsåskådning är naturliga delar samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande 

kan betyda för den personliga utvecklingen.20 

 

1.5 Metod och material 

 

I det här avsnittet kommer jag att presentera och diskutera hur jag fått fram mitt resultat. Jag 

kommer att berätta om mitt val av metod och varför jag valde den metoden. Jag kommer visa 

hur jag genomfört mina intervjuer och jag kommer att visa hur arbetet innan intervjuerna såg 

ut. 

 

1.5.1 Kvalitativ metod 

 

I Trosts bok Kvalitativa intervjuer kan man läsa: ”[o]m jag däremot är intresserad av att t.ex. 

försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja 

varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig.”21 Jag är ute efter att förstå hur 

lärare tänker kring sin planering och vad innehållet i deras undervisning är. Det går därför att 

se att den kvalitativa metoden passar min studie bäst och det är den jag har arbetat med i form 

av intervjuer. Trost säger att det är viktigt att man låter syftet för undersökningen avgöra 

vilken sorts metod man ska använda, kvantitativ eller kvalitativ.22 När jag hade skapat mitt 

syfte med uppsatsen såg jag att jag skulle kunna använda mig av en kvantitativ metod i min 

undersökning. Men den metoden hade inte gett hela bilden av mitt undersökningsområde utan 

jag anser att det behövs gå djupare in i ett samtal med läraren för att få en helhetsbild och för 

att få en förståelse av hur lärarna väljer att tolka kursplanen. Trost menar att intervjun går 

”[…] ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur 

den intervjuades föreställningsvärld ser ut.”23 Det är klart att som Holme och Solvang säger 

att med kvantitativa metoder kan undersökningen få en större bredd och på så sätt kan man 

komma fram till ett mer generaliserande resultat i sin undersökning. En annan nackdel med 

kvalitativa metoder är att intervjuer till exempel är flexibla och på det sättet gör det svårt att 

                                                 
20 Kursinformation om ämnet religionskunskap A på gymnasiet 
21 Trost 2005 s. 14 
22 Trost 2005 s. 7 
23 Trost 2005 s. 23 
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jämföra enheterna i undersökningen.24 Men den kvalitativa metoden har sin styrka i att den 

visar på hela situationen och ger en ökad förståelse. En annan styrka med den kvalitativa 

metoden är: 

 

att undersökningens planering präglas både av ringa styrning från forskarens sida och av öppenhet 

för ny kunskap och ny förståelse. […] Styrkan ligger i att de ger en ständigt bättre och mer grund-

läggande förståelse av den frågeställning vi arbetar med.25 

 

Den kvalitativa intervjun ger forskaren endast ett litet utrymme att styra och påverka intervjun 

om den går rätt till, men samtidigt måste man som forskare vara medveten om att det den 

intervjuade förmedlar alltid har en grad av subjektivitet. Resultatet av intervjuerna tolkas av 

forskaren som alltid strävar efter objektivitet men trots det finns det alltid där en grad av 

subjektivitet. Jag vill påpeka detta för att visa på att jag är medveten om detta genom hela min 

uppsats men jag kommer att vara kritisk och försöka att sträva efter objektivitet. 

 

1.5.2 Intervjuer 

 

När jag hade bestämt mig för metoden jag skulle använda i min uppsats så var mitt första steg 

i processen att skriva ett brev (Se bilaga 1 och 2) som jag skickade ut till lärare på olika skolor 

i en kommun i Mellansverige. Eftersom jag skulle intervjua både gymnasielärare och grund-

skolelärare så har jag skrivit två olika brev eftersom intervjuerna skulle ha olika inriktningar. I 

det här brevet frågade jag om de ville ställa upp på en intervju och sedan presenterade jag 

syftet med undersökningen och hur intervjun kommer att gå till och vilket innehåll intervjun 

kommer att ha i stora drag. Jag meddelade de på en gång att ljudupptagning kommer att ske 

men det är bara jag som kommer att lyssna på den och att inga namn kommer att nämnas i 

uppsatsen. Jag berättade också ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta för att lärarna 

skulle kunna känna att de har tid med att ställa upp på en intervju. 

 

Holme och Solvang säger: ”Att delta i en sådan situation måste vara frivilligt. De som inter-

vjuas måste få reda på vad de medverkar i. Bara utifrån detta kan vi bygga upp den nödvändi-

ga tillit, som är en förutsättning för att intervjusituationen ska fungera.”26 Jag fick sedan 

kontakt med två gymnasielärare och sex grundskolelärare som frivilligt ställde upp på inter-

                                                 
24 Holme och Solvang 1997 s. 81 
25 Holme och Solvang 1997 s. 79 - 80 
26 Holme och Solvang 1997 s. 105 
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vjuer. Enligt Holme och Solvang blir då mina intervjuer så kallade respondentintervjuer och 

med det menas att man intervjuar personer som själva är delaktiga i ens undersökningsområ-

de. Men det man måste vara medveten om sina intervjuer är intervjupersonerna kan förbättra 

verkligheten när de berättar om den eftersom de är hur de uppfattar sin verklighet som de 

berättar om.27 

 

Holme och Solvang menar att man i den kvalitativa intervjuns utformade av intervjufrågor 

inte har ett standardiserat frågeformulär utan mer en manual med de olika faktorer som man 

vill samtala om i intervjun.28 Det var så jag arbetade fram mina intervjumallar (Se bilaga 3 

och 4) Jag har vissa huvudpunkter och sedan under dessa har jag frågor som hjälp på traven, 

men under intervjuerna har jag låtit intervjupersonen styra intervjun. Trost säger att den 

kvalitativa intervjun utmärks av låg standardisering och med det menas att intervjufrågor och 

situation inte alltid är densamma utan det påverkas av intervjupersonen.29 

 

När jag sedan intervjuade intervjupersonen så skedde intervjun på de olika skolorna men i 

avskilda rum utan påverkan från andra. Trost säger att det är viktigt med ett ostört rum där 

intervjuaren känner sig trygg för att skapa en så bra miljö som möjligt för intervjun.30 Jag 

använde mig även av en bandspelare och spelade in intervjun, men detta meddelade jag om 

redan i brevet jag skickade ut. Trost menar på att det finns både fördelar och nackdelar med 

bandspelare men den viktigaste fördelen är att du kan koncentrera dig på själva intervjun 

istället för att anteckna hela tiden.31 

 

Jag utförde även en provintervju innan jag började göra mina intervjuer till undersökningen. 

Jag gjorde det för att se att mina ämnen och frågor skulle fungera i en intervjusituation. Jag 

gjorde provintervjun med en lärare i årskurs sju till nio i SO-ämnena. Både jag och läraren 

kom fram till att intervjun inte behövde förändras på något sätt utan den hade en hållbarhet. 

 

När jag sedan hade gjort intervjuerna så kom jag till bearbetningen av dem. Efter varje 

intervju transkriberade jag den, men jag transkriberade bara de delarna som jag ansåg skulle 

vara till användning för mitt resultat. Det är transkriberingarna av intervjuerna som presente-

                                                 
27 Holme och Solvang 1997 s. 104 
28 Holme och Solvang 1997 s. 101 
29 Trost 2005 s. 19 - 21 
30 Trost 2005 s. 44 
31 Trost 2005 s. 54 
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ras under resultatavsnittet, fast där i en tematisk och mer läsvänlig form, det är bara vid citat 

som jag återger ordagrant vad intervjupersonen sa. 

 

Om man tittar på det jag nu berättat är att jag följer vissa principer om anonymitet på inter-

vjupersonerna genom att inte ange namn, skolans namn eller kommunens namn. Namnen som 

anges på intervjupersonerna i denna uppsats är påhittade. Det andra är att transkriberingarna 

av intervjuerna inte kommer att lånas ut eller att spridas utan endast användas till denna 

uppsats. Allt detta är intervjupersonerna informerade om. 

 

1.5.3 Presentation av intervjupersoner 

 

Namnen på intervjupersonerna är fiktiva 

 

Intervjuperson A – Anders är en fyrtiofemårig man som arbetar som gymnasielärare i Svens-

ka och Religion i en kommun i Mellansverige och har arbetat som lärare i sju år. 

 

Intervjuperson B – Britta är en trettionioårig kvinna som arbetar som gymnasielärare i religi-

on, samhällskunskap och historia i en kommun i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i 

tio år. 

 

Intervjuperson C – Cecilia är en kvinna på fyrtioåtta år som arbetar som lärare i årskurs sju till 

nio i Svenska och SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i sju 

år. 

 

Intervjuperson D – Daniella är en kvinna på femtiofyra år som arbetar som lärare i årskurs sju 

till nio i Engelska och SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i 

tjugotre år. 

 

Intervjuperson E – Emil är en man på trettiofem år som arbetar som lärare i årskurs sju i idrott 

och SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har arbetat som lärare i tio år. 

 

Intervjuperson F – Fredrik är en man på trettiosex år som arbetar som lärare i årskurs sju till 

nio i SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har arbetat som lärare i tio år. 
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Intervjuperson G – Göran är en man på trettioett år som arbetar som lärare i årskurs sju till nio 

i SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har varit verksam som lärare i fem år. 

 

Intervjuperson H – Hugo är en man på femtiofem år som arbetar som lärare i årskurs sju till 

nio i SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har arbetat som lärare i tjugofem år. 

 

1.5.4 Urval 

 

När jag gjorde mitt urval använde jag kriterierna: lärare, högstadiet och gymnasiet och att de 

undervisade i religionsämnet. Holme och Solvang säger att syftet med kvalitativa intervjuer är 

att öka informationsvärdet och få ett djupare perspektiv av undersökningsområdet och det 

innebär att vi har vissa kriterier inför urvalet av intervjupersoner.32 För att få ett så brett 

spektra på min undersökning har jag i mitt urval olika åldersgrupper av lärare och även är det 

olika hur länge de har varit verksamma som lärare. Det blev även så att det blev en spridning 

på vilka skolor de arbetar på inom kommunen. Då kan man se att Holme och Solvang säger 

att: ”Oavsett hur konkret vi går tillväga, är det utifrån målsättningen at få så nyanserad 

kunskap som möjligt en bra regel att ta med så olika undersökningsenheter som möjligt i ett 

kvalitativt urval.”33 Men urvalet handlade också om vilka som ville ställa upp på att vara med 

på en intervju av lärarna. Varför det blev sex lärare på högstadiet och två på gymnasiet är på 

grund av tidsaspekten för denna undersökning, det hade varit väldigt intressant om man hade 

haft tid med en större undersökning. 

 

1.5.5 Reliabilitet och validitet 

 

Trost menar att reliabilitet och validitet är något som är utformat för den kvantitativa forsk-

ningstraditionen, vilket gör det svårt att använda de kraven i den kvalitativa traditionen. Men 

det är klart att man i den kvalitativa forskningen måste försöka visa på trovärdigheten i 

undersökningen. Han menar på att det kan man göra genom att visa på de etiska aspekterna i 

undersökningen och även visa på hur frågorna är ställda.34 De etiska aspekterna har jag 

redovisat under rubriken intervjuer i det här avsnittet och jag kommer att ha med mina huvud-

sakliga ämnen och frågor som bilaga till denna uppsats. Jag vill även påpeka att det är klart 

                                                 
32 Holme och Solvang 1997 s. 101 
33 Holme och Solvang 1997 s. 105 
34 Trost 2005 s. 113 - 114 
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undersökningen hade haft en större tillförlitlighet om den hade varit större men tidsaspekten 

har inte tillåtit det. 

 

1.5.6 Hermeneutiskt Förhållningssätt 

 

Min uppsats rymmer ett hermeneutiskt förhållningssätt genom att jag vill få en förståelse av 

hur likvärdig kunskap eleverna får om man tittar till vad läraren lär ut. Hartman skriver att 

hermeneutik är konsten att tolka.35 Jag kommer att tolka intervjuresultaten och jag kommer 

hela tiden vara medveten om att det delvis är en objektiv och subjektiv tolkning och att 

intervjusvaren är även de både objektiva och subjektiva svar från mina intervjupersoner. Men 

det som hermeneutiken handlar om är att det inte finns något rätt svar och i min undersökning 

kommer jag inte att försöka göra anspråk på att jag kommit fram till någon absolut sanning 

utan det är en liten undersökning som kanske kan ge en fingervisning om hur det ser ut. Jag 

försöker att sträva efter en objektivitet genom hela min uppsats men jag är medveten om att 

det finns subjektivitet när det handlar om tolkning och andras människors åsikter och svar. 

 

1.6 Teori/Tidigare Forskning 

 

I den här delen kommer jag att presentera den viktigaste forskningen som tidigare gjorts 

kring mitt ämne. Det är inte ett stort underlag för det finns inte så mycket tidigare forskning. 

Jag kommer att presentera de olika rapporterna var för sig och tydliggöra detta med rubri-

ker. När jag presenterar de olika rapporterna och publikationerna kommer jag att fokusera 

på det som rör mitt område jag kommer alltså inte ta upp allt som rapporten handlar om. 

 

1.6.1 Rapport 1 – Religionskunskap i årskurs 9 

 

Det finns en nationell utvärdering av hela grundskolan och i samband med den gjordes 

utvärderingar inriktade på olika ämnen också och då gjordes den här utvärderingen specifikt 

av religionskunskapsämnet i grundskolans årskurs 9. Den här rapporten som inriktar sig 

enbart på religionsämnet gjordes av några forskare från Malmö Högskola på uppdrag av 

Skolverket. I den här rapporten som kom några år efter den stora undersökningen av hela 

grundskolan har de här forskarna sammanställt resultatet från den stora rapporten kring enbart 

                                                 
35 Hartman 1998 s.106 
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religionsämnet för att kunna ge en djupare bild av hur det ser ut med elevernas kunskaper i 

det ämnet.36 I den nationella undersökningen av grundskolan så säger de i inledningen att 

ämnesrapporter som vänder sig till pedagoger som ämnesdidaktiskt kompetensutvecklingsma-

terial kommer att publiceras 2005.37 Undersökningen utformades på det sättet att 6700 elever 

fick svara på enkäter om undervisningen i SO-ämnena. Det var 955 elever som besvarade 

enkäten som specifikt handlade om religionskunskapsundervisningen. Syftet med den här 

undersökningen var att undersöka tillståndet i grundskolan och om skolorna uppfyller de mål 

som står skrivna i kursplan och läroplan. I den här undersökningen kom de fram till att när det 

kommer till livsfrågorna så har eleverna ett stort intresse. De vill framför allt diskutera de 

stora frågorna om meningen med livet, kärlek, framtid, krig och död. En annan del som 

undersöktes var om elevernas kunskaper om religion uppnådde målen enligt kursplanen, där 

visade eleverna brister. Men när de undersökte elevernas etiska kunskaper visade 90 procent 

av eleverna att de kan upptäcka och ta ställning i etiska dilemman.38 

 

1.6.2 Rapport 2 – Nationella utvärderingen av grundskolan 2003 

 

Det här är en ämnesrapport som bygger på resultaten från den nationella utvärderingen av 

grundskolan 2003 som enbart fokuserar på de samhällsorienterande ämnena. Den gjordes av 

forskare i från Göteborgs universitet och Malmö Högskola. Det medverkade 10 000 elever 

och 1900 lärare i den här undersökningen. I den här undersökningen kom de fram till att 

eleverna är minst intresserade av religionsämnet. Eleverna anser att de fått mest undervisning 

om tro och olika religioner. Något som eleverna anser att de inte behandlat mycket är etik och 

hur det är att leva i ett samhälle med människor från olika kulturer. Eleverna svarade på vad 

de ville ha undervisning om och vad de fått undervisning kring och där ville eleverna ha 

mycket mera undervisning kring etik och moral och mångkultur, men enligt eleverna har detta 

inte förekommit speciellt mycket i undervisningen. Om tro och lika religioner anser eleverna 

att de fått för mycket undervisning om. Majoriteten av lärarna i de samhällsorienterande 

ämnena anser att allt inom religionsämnet är viktigt. Den största delen av lärarna styrs av eget 

intresse och egna idéer när de tillfrågades vad som påverkar och styr ens undervisning.39 

 

                                                 
36 Jönsson, Liljefors Persson 2006 
37 Statens skolverk 2004 
38 Jönsson, Liljefors Persson 2006  
39 Oscarsson 2005 
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1.6.3 Rapport 3 – Vad påverkar resultaten i svensk grundskola? 

 

Denna kunskapsöversikts syfte har varit att sammanställa forskning som visar på olika fakto-

rers betydelse för elevers resultat i den svenska grundskolan. När de har sammanställt forsk-

ningen så har det i första hand varit utifrån svenska förhållanden. Den behandlar olika områ-

den inom forskningen om skolan som individen, hemmet, skolan och läraren/undervisningen. 

I rapporten om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola tar de upp många olika 

faktorer som jag tidigare berättade och den delen som berör mitt ämne är den om läraren och 

undervisningen. Där kom de fram till att läraren har stor betydelse för elevernas resultat men 

den visar även att det är stora skillnader mellan olika lärare när det gäller hur väl de lyckas 

med att uppnå goda resultat. En viktig del är om läraren kan undervisa varierat i ett ämne, det 

har större betydelse än ämneskunskaper. Kompetensen hos läraren är nära förknippade med 

hur undervisningen organiseras och utförs.40 

 

1.6.4 Examensarbete – Undervisningsplanering 

 

Det här examensarbetet skrevs på Högskolan i Gävle höstterminen år 2008 och handlar om 

lärarnas undervisningsplanering. Examensarbetets syfte var att undersöka vad som påverkade 

lärare när de gjorde sina didaktiska val. När de gjorde undersökningen utgick de från olika 

teoretiska modeller av de didaktiska valen och sedan intervjuade de sju SO-lärare från grund-

skolan. De teoretiska modellerna visade på att de didaktiska valen var mångfasetterade och 

komplexa. Men i undersökningen kom de fram till att lärarna inte använde sig av några 

modeller när de gjorde de didaktiska valen. Anledningen till detta var att de ville ha flexibili-

tet i sin planering för att kunna arbeta med elevernas förutsättningar och deras kulturella 

miljö. Men den största påverkansfaktorn var lärarens egen personliga kontext.41 

 

                                                 
40 Skolverket 2009 
41 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:hig:diva-4146  
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2. Resultat 

 

2.1 Intervjuer med högstadielärare 

 

Jag har intervjuat sex olika lärare från olika skolor och de har fått berätta om vad för något 

de lär ut till eleverna i religionsämnet. Jag kommer här nedan ta upp vad lärarna berättat om 

sitt undervisningsinnehåll tematiskt, de olika teman kommer att bestå av målen som eleverna 

ska ha uppnått i årskurs nio. De olika områdena kommer att tydliggöras av rubriker. Efter 

varje område kommer jag sedan att analysera och jämföra kring just det området. 

 

 

2.1.1 Etik och livsfrågor 

 

Det första jag samtalade med lärarna om var etikavsnittet och det skiljde sig en del kring hur 

de arbetade med etik och moral. Etik är något som genomsyrar alla undervisning enligt alla 

lärare i min undersökning, men vissa av dem arbetar med etik som ett eget moment också. 

Cecilia började detta år med etik i början av terminen i årskurs åtta eftersom det är en ganska 

orolig klass och hon kände då att det fanns ett behov hos klassen att arbeta kring etik och 

moral. När hon arbetar med etik och moral så låter hon eleverna jobba med olika dilemman 

och sedan diskussioner i grupp. Hon betonar att det viktiga med att eleverna får lära sig att 

motivera sina ståndpunkter och att det i de här frågorna inte finns något rätt eller fel svar. Hon 

tar inte upp det teoretiska perspektivet på etik och moral, med det teoretiska perspektivet 

menar jag att eleverna får lära sig om pliktetik och konsekvensetik. Hon arbetar även om etik 

när de arbetar med världsreligionerna. Jag frågade Cecilia om hon även tar upp livsfrågor när 

hon pratar om etik och det gör hon, de pratar mycket om varför vi lever och kärlek. 

 

När jag intervjuade Daniella berättade hon att när hon arbetar med etik och moral försöker 

hon relatera det momentet till elevernas egna liv. Hon jobbar med en del stora etiska dilem-

man så som abortfrågan och dödshjälp, men hon säger att abort är vanligare eftersom döds-

hjälp känns mindre aktuellt för eleverna. Daniella arbetar även med etik i världsreligionerna. 

Även Daniella arbetar med livsfrågor samtidigt som etikmomentet, de pratar mycket om hur 

eleverna tänker kring livet, varför vi lever, hur man ska vara mot andra människor och kärlek. 

Rädda barnen har gett ut en bok som heter Fannys hemliga mening med livet och den arbetar 
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Daniella med när hon pratar om livsfrågor med eleverna. Daniella går inte heller genom de 

olika teorier som finns om etik och moral och när jag frågade så sa hon så här: 

 

”Nej, jag tycker inte de är så meningsfulla, varken för mig eller för eleverna. Jag tycker ibland att 

vi försöker göra oss naturvetenskapliga. Varför ska eleverna veta det för, det viktiga är att vi pratat 

om sådana frågor om det sedan är pliktetik eller något annat spelar ingen roll.” 

 

Emil arbetar med etik och moral lite annorlunda än de två tidigare intervjupersonerna, han 

börjar med att definiera begreppen etik och moral för eleverna och prata kring de begreppen 

för att eleverna verkligen ska förstå vad etik och moral är. Han har även genomgångar där 

han går igenom hur man historiskt sett på etik och moral och även några olika filosofiska 

skolor. Sedan brukar de få några etiska dilemman som de ska diskutera i grupp och ta ställ-

ning för eller emot. Momentet avslutas med att de själva får välja ett etiskt dilemma, till 

exempel abortfrågan och skriva ett arbete om det. Där ska de ta reda på vad olika religioner 

ställer sig i frågan och vad lagar och regler säger om dilemmat och i slutändan ska de själva 

ta ställning till frågan och motivera sitt ställningstagande. När det kommer till livsfrågorna 

arbetar Emil med de i samband med världsreligionerna och då jobbar han med vad de olika 

religionerna säger i de olika livsfrågorna. När eleverna läser om de olika världsreligionerna 

tar Emil upp etiken inom de olika religionerna. 

 

Nästa intervju var med Fredrik och han berättade att han inte jobbar med etik och moral 

separat utan han brukar väva in det i religionsämnet. I de bibliska berättelserna finns det 

mycket etik som till exempel när Abraham är nära att offra sin äldste son. I islam blir kvin-

nans roll ett etiskt dilemma och de har även diskuterat Israel och Palestina, vem som har mest 

rätt till staden Jerusalem när de läste om judendomen. Etik och moral frågorna brukar bli den 

delen på provet som eleverna gör för att nå ett högre betyg i de olika momenten. Etiken i de 

olika religionerna är något som Fredrik automatiskt kommer in på när han pratar om världs-

religionerna med eleverna. I årskurs sju brukar Fredrik prata med eleverna om meningen med 

livet i samband med skapelseberättelsen och då kommer han även in på vart vi är på väg och 

synen på liv och död i både linjära traditioner och cirkulära traditioner. Han säger att det 

brukar bli stora diskussioner kring kastsystemet och även kring förintelsen. 

 

Göran arbetar med etik och moral genom att börja med att gå igenom begreppen etik och 

moral och sedan komma in på olika etiska dilemman. De klassiska dilemman så som abort, 
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djurens rättigheter och genmanipulation är det som Göran har diskussioner kring med elever-

na. Han går även igenom olika sätt att tänka etiskt så som pliktetik och konsekvensetik. Det 

viktigaste med etik och moral enligt Göran är att få eleverna att själva ta ställning och moti-

vera sitt ställningstagande. Han brukar även försöka föra in eleverna på egna tankar om sin 

egen Gudsbild och hur de själva ser på religion. När han arbetar med världsreligionerna så tar 

han upp etik. Samtidigt som Göran arbetar med etik och moral arbetar han med livsfrågor, 

men han påpekar även att livsfrågorna är något som genomsyrar all undervisning i religion 

under de tre åren i högstadiet. Göran arbetar med livsfrågor genom att lyfta olika frågor till 

diskussion. De här frågorna dyker oftast upp när de läser om olika religioner och då visar han 

även eleverna de olika religionernas likheter och skillnader. 

 

Hugo arbetar mycket med det gamla testamentet och det är det han använder när han arbetar 

kring etik och moral. Han använder berättelserna där i för att diskutera etik och moral med 

eleverna. Även livsfrågorna är något som genomsyrar all undervisning och det kommer oftast 

automatiskt när man pratar om Adam och Eva och skapelseberättelsen. Då tar man upp 

frågor som varför dör man, varför är pojkar så barnsliga, kärlek och framtiden. Han brukar 

även efter han gått igenom nya testamentet jobba med en del där man pratar och diskuterar 

med eleverna kring bibeln i praktiken utifrån deras liv. 

 

2.1.2 Analys och jämförelse av etik och livsfrågor 

 

Min definition av likvärdig kunskap inom etik är: 

 

”vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religions-

kunskap. Diskussionen om de etiska frågorna kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, 

tankar och system från olika religioner och livsåskådningar.”42 

 

Jag kommer nu att tolka mitt material om etik och livsfrågor och jag börjar med etik. När 

lärarna undervisar om etik så anser alla lärare att etik är något som genomsyrar hela deras 

undervisning. Diskussioner om olika etiska dilemman så att elever utvecklar sin förmåga att 

motivera sina ställningstaganden i olika etiska dilemman är något som alla lärare arbetar 

med. Vardagens etiska frågor är något som eleverna ska få arbeta kring men alla lärare i min 

undersökning tar inte upp vardagliga etiska frågor med eleverna. Till exempel Fredrik tar 

                                                 
42 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
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bara upp etik som kretsar kring religion och enligt mig är det för eleverna inte någon vardag-

lig etisk fråga. Det är endast en lärare som påpekar att hon försöker relatera etiken till elever-

nas egna liv. 

 

Sedan finns ytterligare en del i citatet här ovanför och det är att eleverna ska få kännedom om 

etiska regler, tankar och system från olika religioner och om man kollar på vad lärarna säger 

så pratar alla om etik i samband med världsreligionerna. Men något som skiljer sig åt är att 

det bara är två lärare som undervisar om de olika sätt att tänka etiskt som till exempel plikt-

etik och konsekvensetik, men frågan är om det är något som är nödvändigt för eleverna, 

enligt Daniella är det inte något som är nödvändigt för eleverna att kunna. Men det beror på 

hur man tolkar kursplanen för i min definition av likvärdig kunskap av etik ska eleverna få 

kunskap om olika etiska teorier. Så i den här delen av etiken får inte eleverna en likvärdig 

kunskap. 

 

Det man ser när man pratar med lärarna om vad de arbetar kring i etik är att alla har olika sätt 

att arbeta på och tar upp olika etiska frågor, men när man jämför med kursplanen så har alla 

lärare nästan nått målen i innehållet med sin undervisning. Detta stämmer även överens med 

en rapport från skolverket som kom 2005 där de hade undersökt religionsämnet i grundsko-

lans sista tre år där säger de att: 

 

Eleverna visar genom sina svar att de har ett uttalat etiskt tänkande och kan föra ett resonemang 

om rätt och orätt. På så sätt uppfyller de kursplanens mål att uppnå när det att ”kunna föra etiska 

resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden”.43 

 

Enligt en annan rapport från skolverket så jämförde de hur mycket eleverna sa att de hade fått 

undervisning om olika delar av SO-ämnena och hur mycket de ville ha undervisning om de 

olika delarna. En av dessa delar var etik och eleverna sa att de bara fått en liten del etik under 

sina tre sista år i grundskolan, men att de vill ha mycket mer. Men enligt den rapporten sätter 

lärarna etik högt på listan över vilka kunskapsområden de tycker är viktigast.44 Båda de 

resultaten motsätter sig själva, för om lärarna prioriterar det högt så borde det vara ett kun-

skapsområde som lärarna lägger ner mycket undervisningstid på. Och om man relaterar det 

till min undersökning så ser man att alla lärare jag intervjuade tycker att etiken är ett mycket 

viktigt ämne och att de arbetar med det. Däremot framgår det inte av min undersökning hur 
                                                 
43 Jönsson, Liljefors Persson 2006 s. 41 
44 Oscarsson 2005 s. 46 - 53 
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mycket tid de lagt ner på området, men under intervjuerna så framgick det att etik var något 

som återkom under alla år i högstadiet, till exempel när man läser om andra världskriget 

kommer automatiskt etik upp som ett ämne. Men det kan vara så att som till exempel Fredrik 

i min undersökning har inte ett eget etikmoment utan väver in etik i hela religionsämnet och 

då kanske eleverna inte förstår att det är etik de jobbar med. Det kan ju även vara så att det 

eleverna tolkar som etik enbart är de momenten som bara fokuserar på etik och inte något 

som genomsyrar all undervisning. 

 

När det kommer till livsfrågor säger min definition av likvärdig kunskap i livsfrågor så här: 

 

Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron oavsett 

om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till 

ämnets kärna.45 

 

Som det visats i tidigare stycke är att alla lärare jobbar kring livsfrågor med eleverna, men på 

olika sätt. Alla lärare förutom två arbetar på samma sätt och det är att ta upp frågor om 

kärlek, liv och död, varför vi lever och framtiden. Detta stämmer överens med kursplanens 

mål där det står att eleven ska ha uppnått att: ”Kunna reflektera över och formulera sig i för 

henne eller honom viktiga livsfrågor.”46 Men man ska även ta upp livsfrågor som uttrycks 

religiöst och det gör inte två lärare i min undersökning. 

 

Enligt skolverkets rapport från 2005 så anser eleverna att livsfrågorna som de tycker att de 

jobbat med är hur allt blev till, om gud, om krig och om miljön. De frågorna eleverna anser 

vara otillräckligt behandlade är meningen med livet, kärlek, frågor om framtiden och om 

döden.47 Men om vi då jämför det med vad lärarna i den här undersökningen har sagt går det 

att se att många av lärarna tar upp livsfrågor som eleverna i undersökningen ansågs vara 

otillräckligt behandlade. Varför tyckte då eleverna i undersökningen att de var otillräckligt 

behandlade, det kan vara så att de har behandlat det men inte lagt ner så mycket tid på de 

frågorna. I min undersökning går det inte att se hur mycket tid lärarna la ner på livsfrågor och 

det kan vara en del av religionsundervisningen som kanske hamnar lite i skymundan. Det står 

i citatet som inledde det här stycket att; ”metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets 
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kärna.”48 Under mina intervjuer och när jag ser vad lärarna har sagt om livsfrågor så kan jag 

inte se att det tar en stor del av undervisningen utan det är något som dyker upp när det finns 

en chans under undervisningen och de enda som jag tolkar arbetar med livsfrågor metodiskt 

är Daniella eftersom hon arbetar med en bok kring just meningen med livet och Göran som 

påpekar att det genomsyrar all undervisning. 

 

2.1.3 Kristendomen 

 

Cecilia börjar med att prata om Bibeln i årskurs sju och sedan i årskurs åtta pratar hon om hur 

Kristendomen spreds över världen. I årskurs åtta tar hon också upp splittringen av Kristendo-

men och så arbetar de med de katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan och tittar på 

skillnader och likheter mellan de olika kyrkorna. Hon jobbar mycket med likheter och skill-

nader i årskurs åtta så att eleverna kan sätta det i sitt eget perspektiv, då utgår hon från den 

protestantiska kyrkan och sedan får eleverna jämföra den med den katolska och den ortodoxa 

kyrkan. 

 

I årskurs sju så börjar Daniella med att lära eleverna något som heter husförhörsvisan och i 

den så sjunger man om de viktigaste delarna i kristendomen och bibeln. Då pratar de givetvis 

även om Bibeln och vad de olika delarna av husförhörsvisan betyder. I årskurs åtta tar Daniel-

la upp de olika kyrkorna och splittringen av kristendomen. Hon brukar ta upp kristendomens 

spridning i världen och sedan berätta lite vad de olika kyrkorna handlar om och hon påpekar 

för eleverna att alla tre kyrkorna är kristna men på lite olika sätt. Sen avgränsar hon det mot 

årskurs nio där hon tar upp världsreligionerna. Daniella tycker det är viktigt att eleverna 

förstår att all kristendom inte ser ut som de tror och då tar hon även upp frikyrkorna också. 

Hon brukar försöka få eleverna att gå till en frikyrka för att de ska få se hur det ser ut i en 

frikyrka och se hur en gudstjänst går till där. 

 

Emil arbetar med kristendomen ur ett historiskt perspektiv. Han arbetar med kristendomen 

genom att visa på hur den påverkat samhället genom tiderna med korståg och sådana saker. 

Kristendomen idag är något som han känner själv att det jobbar han inte så mycket med. Han 

anser att i Sverige så var kristendomens roll tydligare förr i tiden och därför är det svårt att se 

hur kyrkan påverkar oss i Sverige idag. Men han brukar ta upp Katolicismen i världen idag 
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och hur den påverkar människor och deras vardagliga liv för att eleverna ska få en bild på 

religionens påverkan på människors liv. I årskurs sju jobbar Emil med bibelhistoria, Abraham 

och bakgrunden till de abrahamitiska religionerna. Han jobbar med bibeln och han visar på 

hur det finns spår av bibeln i hela vårt samhälle idag. Sedan i årskurs åtta får eleverna lära sig 

om splittringen av kristendomen och de får lära sig lite om de tre olika kyrkorna. De får även 

titta på likheter och skillnader mellan de olika kyrkorna. 

 

Fredrik börjar i årskurs sju med de bibliska berättelserna, Jesus liv i stora drag och budskapen 

i bibeln. Sedan lär han ut om den kristna kyrkan i början om hur de blev förföljda i romarriket 

och hur det sedan blev statsreligion i romarriket. Fredrik berättar att religionen även finns 

med som en ganska stor del i historieämnet så där tar han också upp vissa delar om kristen-

domen. Sedan brukar han ta upp reformationen och Sverige under 1800-talet, då pratar han 

om byn och kyrkan som en del av vad eleverna får lära sig om Kristendomen. I årskurs åtta 

tar han upp splittringen av kyrkan. Då tar han upp de olika kyrkornas likheter och skillnader. 

Sedan som en liten information tar han upp väckelserörelsen och frikyrkorna som finns. 

 

I årskurs sju börjar Göran med Gamla och Nya testamentet, berättar om myterna som finns i 

Bibeln och härleder till våra traditioner och högtidsdagar. Sedan i årskurs åtta blir det mer att 

man går in på religionshistoria, hela utvecklingen från Jesu födelse fram till reformationen. 

Han tar även upp hur kristendomen splittras och lägger sedan krutet på att jämföra och prata 

om katolska och protestantiska kyrkan och han tar bara upp lite om den ortodoxa kyrkan. Den 

största koncentrationen lägger han på Luther och reformationen. I årskurs nio kommer Kris-

tendomen in som ett bollplank att jämföra med när man pratar om Islam och Judendomen. 

 

Hugo arbetar lite annorlunda än de andra lärarna med kristendomen. Han har mycket mindre 

kyrkokunskap och det säger han själv. Han tar inte upp splittringen av kyrkorna, men däremot 

pratar han om att det finns olika inriktningar av kristendomen och han berättar då för eleverna 

att det beror på vilken kultur och religion som fanns där innan som gör att det blir olika 

inriktningar på religionerna. I årskurs sju tar han upp skapelsen och olika syn på skapelsen, 

både bibelns skapelseberättelse och andra religioners skapelseberättelser. I årskurs sju använ-

der jag bibelns gamla testamente som lärobok och i årskurs åtta det nya testamentet och 

arbetar kring det. 
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2.1.4 Analys och jämförelse av kristendomen 

 

Kursplanen säger att eleven i slutet av sitt nionde år ska ha uppnått att: ”ha kunskaper om 

kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditio-

ner, konst och litteratur”.49 Som det går att se här ovan om vad lärarna har med i sin under-

visning så är de flesta ganska lika varandra, men det finns några som skiljer sig mer eller 

mindre. Man kan se att Emil påpekar att han tar upp hur kristendomen har påverkat Sverige 

genom tiderna. Sedan har vi Hugo som är den lärare som skiljer sig mest från de andra och 

det för att han inte tar upp någon kyrkokunskap som andra arbetar flitigt med. Om man då 

jämför lärarens innehåll med kursplanen går det att se att majoriteten av lärarna inte pratar om 

kristendomens påverkan på det svenska samhället trots att det står att man ska göra det i 

kursplanens mål, vilket leder till kunskaper hos eleverna som inte är likvärdiga. Enligt skol-

verkets rapport från 2005 där eleverna fick besvara lite kunskapsfrågor om olika religioner 

däribland Kristendomen, kunde 90 % av eleverna pricka in vilka som är de kristna högtiderna. 

Vilket visar på att baskunskaperna hos eleverna om Kristendomen är bra. På frågan varför 

man firar påsk var det dock bara 50 % som kunde koppla det till Jesu död och uppståndelse.50 

I kursplanen står det att ”Ämnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som 

andras religioner”51 och om man tittar på vad lärarna lär ut så är det bara fakta och de bygger 

inte vidare så eleverna får en förståelse för religionens innebörd och innehåll. 

 

Eleverna skulle även ge exempel på en religiös berättelse som visade hur man skulle bete sig 

mot andra, men det var endast 40 % som gav ett seriöst svar och 39 % svarade inte alls, sedan 

var det 26 % som hänvisade till budorden eller den gyllene regeln. Det var i slutändan endast 

7 % som klarade den här uppgiften och de kom fram i rapporten till att många elever tror att 

allt som står i Bibeln är berättelser.52 Detta kan man se stämmer inte överens med lärarens 

innehåll eftersom alla lärare jobbar med Bibeln. Men det kan vara så att när lärarna jobbar 

med Bibeln så kanske det bara blir ytligt. För i min undersökning är det endast Hugo som 

verkligen jobbar mycket med Bibeln i både årskurs sju och åtta och han använder den även 

som lärobok. Enligt en annan rapport från Skolverket så anser eleverna att det de just fått mest 

kunskap om är tro och religion men just det området är lågt prioriterat av lärarna.53 I min 
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undersökning visade det sig dock att tror och religion är en mycket stor del av lärarnas under-

visning, men det de fokuserar mest på är fakta, yttre ramar och regler och en djupare kunskap 

och förståelse hamnar i skymundan. 

 

Det är bara två lärare som tar upp frikyrkorna som finns i Sverige och enligt kursplanens ska 

religionsundervisningen syfta på att eleverna ”blir medveten om likheter och olikheter mellan 

etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen”.54 Det är 

alltså viktigare att eleverna får kunskaper om den ortodoxa kyrkan än om frikyrkorna som 

finns i Sverige och är en del av vårt samhälle. 

 

2.1.5 Världsreligionerna 

 

Det alla lärare helt hade gemensamt var att alla sex lärare undervisade om samma världsreli-

gioner och det är kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Även alla lärare 

använder bara kristendomen som jämförelse när man läser om världsreligionerna eftersom 

man redan fördjupat sig i den i de två tidigare årskurserna. En annan sak som alla lärare hade 

gemensamt var att judendomen tog man även upp när man pratar om andra världskriget i 

historieämnet. 

 

Cecilia tar upp dessa fem världsreligioner och hon börjar med de tre största som hon kallade 

de och det är Kristendomen, Judendomen och Islam. Efter det tar hon upp hinduismen och 

buddhismen. Cecilia berättar att hon kommer ta upp användningen av områdena idag, hur de 

olika religionerna ser ut idag och jämföra det med den historiska utvecklingen för att se om 

det skett någon förändring. Jag kommer att prata om att de österländska religionerna påverkar 

vårt samhälle idag som till exempel spikmattan och yoga som härstammar från Buddhismen. 

 

När Daniella jobbar med världsreligionerna börjar hon med att dela ut ett häfte med grund-

läggande fakta om de olika religionerna. Med grundläggande fakta menar hon vart religionen 

finns, heliga skrifter, lite historia, symboler och traditioner. Sedan arbetar de med det häftet 

och det avslutas med ett prov. Efter det får eleverna jobba i grupp och fördjupa sig inom en av 

de fyra världsreligionerna. Detta avslutas med en redovisning för klassen och Daniella anser 

att eftersom alla elever fått grunderna i alla religioner gör det eleverna mer intresserade och 
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det tillåter de att ställa fler frågor. Kristendomen är med som en del även här och det som en 

jämförelse till de andra religionerna. Daniella säger att eleverna får först lika mycket tid på 

alla religionerna och sedan blir det olika för alla beroende på vad eleverna väljer att fördjupa 

sig i. 

 

Emil jobbar med de olika världsreligionerna var för sig och han tar upp samma punkter i de 

olika religionerna. Några av de punkterna är historik, viktiga profeter, personer som spelat 

stor roll för religionen, heliga platser och hur man ser på livet efter döden. Han arbetar med 

genomgångar och diskussioner med eleverna och sedan avslutas det med prov på de olika 

religionerna. Ibland arbetar han även så att han börjar med de tre abrahamitiska religionerna 

för att visa på kopplingen mellan dessa. Han säger att han anser sig lägga ner lika mycket tid 

på alla de fyra världsreligionerna. 

 

Fredrik berättade att han arbetar utefter en mall när han jobbar med världsreligionerna. Han 

tar upp historik, symboler, grunder, heliga skrifter, kända personer, utbredning, var i världen 

och gudstjänst. Det är grunderna som man ska klara för att få ett godkänt betyg, om man 

sedan vill nå ett högre betyg så jobbar man med likheter och skillnader, jämförelse och 

kopplingar till historian och idag. Fredrik berättar att han först brukar ha en grundkurs med 

fakta och sedan får eleverna fördjupa sig i några större frågor. Han anser även att det blir 

mindre tid på de österländska religionerna i sin undervisning. 

 

När Göran arbetar med världsreligionerna gör han lite olika ibland så låter han eleverna 

fördjupa sig i olika religioner och sedan redovisa för klassen. Men nu skulle han arbeta med 

de fyra religionerna var för sig och ha mer lärarledd undervisning. Han berättar att han går 

djupare in i bokreligionerna (judendom och islam) än hinduism och buddhism. Han anser att 

det beror på att oftast väntar man med de österländska religionerna till sist och då blir det 

tidsbrist så då blir det en ytlig kunskap om dessa religioner. Göran säger att när han jobbar 

med de olika religionerna tar han upp vissa grundfakta om alla religionerna så som symboler, 

heliga skrifter, kända personer, vart i världen och historian kring religionen. Sedan om det 

finns tid så blir det fördjupningar i olika delar av religionen. 

 

Hugo arbetar med världsreligionerna så att han bakar ihop judendom och islam och går 

igenom grunderna i dessa religioner som de sedan får jämföra med Kristendomen. Sedan 

brukar han arbeta lite ytligare med Hinduism och Buddhism. Hugo använder sig mycket av 
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rollspel i sin undervisning. Han brukar genomföra en hinduisk gudstjänst med eleverna och ett 

år satte de upp Jesus Christ Superstar i kyrkan. Då får eleverna en anledning att lära sig 

djupare om de olika religionerna. 

 

2.1.6 Analys och jämförelse av världsreligionerna 

 

Kursplanens mål och min definition av likvärdig kunskap om världsreligionerna är: ”ha 

kunskaper om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligio-

ner”.55 När det kommer till världsreligionerna kan vi se att alla lärare har samma innehåll i sin 

undervisning, där alla jobbar med de fyra största religionerna, hindusim, buddhism, judendom 

och Islam och använder sig av Kristendomen som ett bollplank. De går även alla igenom 

samma grunder om religionerna och det är historik, profeter, viktiga personer, heliga skrifter, 

riter, symboler och vart religionen finns. Sedan använder sig alla lärare förutom Emil av 

någon sorts fördjupning, där eleverna får fördjupa sig vidare i någon religion. Den enda 

skillnaden är att Emil, Hugo och Göran tar upp de abrahamitiska religionernas gemensamma 

historia. Detta stämmer överens med kursplanen där det står att kristendomens, judendomens 

och islams gemensamma ursprung ska tas upp.56 Där kan man alltså se en liten skillnad i 

undervisningen om världsreligionerna. Detta trots att det står i kursplanen att man ska visa på 

både skillnader och likheter i olika religioner för att motverka främlingsfientlighet.57 I en 

undersökning om ungdomar intolerans i skolor så visade det sig att ungdomarna var mest 

intoleranta mot muslimer.58 Därför kan det vara extra viktigt att arbeta med islams och 

kristendomens gemensamma ursprung. 

 

I mina intervjuer så upptäckte jag att lärarna lade ner olika mycket tid på de olika världsreli-

gionerna. Både Hugo och Göran säger själva att Buddhismen och Hinduismen inte får lika 

mycket tid som Islam och Judendom. Men Emil sa att han lägger ner lika mycket tid på alla 

religionerna. I skolverkets rapport från 2005 visade eleverna dåliga resultat kring kunskap om 

en annan religion än Kristendomen. På frågan vem som firar ramadan svarade 65 % rätt, och 

det är en majoritet men om man jämför med att 90 % svarade rätt när det gällde Kristendomen 

så kan man se att det saknas kunskaper kring andra religioner. Eleverna fick även frågan om 
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varför ramadan firas, av 1912 elever lämnade bara 251 relevanta svar.59 Om man då jämför 

det här resultatet med vad lärarna har för innehåll i sin undervisning om världsreligionerna så 

borde eleverna veta mer om vem som firar ramadan. Även om man tittar på hur mycket tid 

lärarna lägger ner på de olika religionerna, så är Islam en av de man lägger ner mest tid på så 

eleverna borde även ur den synvinkeln kunna det här. Den andra delen av frågan varför 

ramadan firas visade resultatet att det var väldigt få som kunde svara på det och enligt rappor-

ten tyder resultatet ”på att man måste arbeta mycket mer i undervisningen med förståelse för 

hur religiösa traditioner tolkas samt vilken innebörd de kan ha för enskilda individer och inte 

enbart fokusera på yttre ramar, regler och föreskrifter.”60 Om man då jämför det med vad 

mina lärare tar upp så är det ingen som arbetar kring förståelse på det sättet utan man arbetar 

med yttre ramar, regler och föreskrifter och inte förståelse kring religionen. Och när eleverna 

får fördjupa sig så får eleverna välja i vilken religion de ska fördjupa sig i vilket ledet till att 

det blir väldigt olika vad eleverna får en djupare kunskap i. 

 

2.1.7 Andra livsåskådningar och Estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang 

 

Jag kommer här att börja med andra livsåskådningar. Cecilia väljer här att ta upp New Age 

och nya andliga rörelser som anammats av människor här i Sverige, hon säger även att hon 

tycker det blir viktigare nu eftersom det blir fler och fler i Sverige som börjar hålla på med 

andra sorters andlighet än Kristendom. Naturreligioner är även något hon jobbar mycket med 

och det för att eleverna ska veta lite om de och sedan kunna jämföra med de stora religioner-

na. När hon jobbar med andra livsåskådningar så brukar hon prata lite om de i allmänhet och 

sedan får eleverna välja en att fördjupa sig i. Daniella arbetar med naturreligioner hon också 

men även med Japans olika religioner. Sedan brukar hon lyssna på eleverna vad de vill lära 

sig mer om när det gäller just andra livsåskådningar. Daniella berättade att hon har till exem-

pel haft elever som är uttalade ateister i klassen och då har man tagit upp och pratat kring 

ateismen, annars är vanliga livsåskådningar som eleverna vill lära sig om till exempel Scien-

tologerna och Jehovas vittnen. Emil, Fredrik och Hugo berättar att andra livsåskådningar är 

ett arbetsområde som hamnar i skymundan och de arbetar inte kring det i religionsämnet. 

Göran däremot berättar att andra livsåskådningar är något som han brukar återkomma till 

under alla tre år. Han säger att New Age brukar han jobba med i årskurs sju när man pratar 

om vad religion är och då brukar han även komma in på humanismen och prata om den med 
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eleverna. Han berättar även att han ofta tar upp begrepp som ateism, agnosticism och sekula-

risering och då pratar man alltid om båda sidor i de olika begreppen. Så andra livsåskådningar 

är enligt Göran något som genomsyrar hela religionsämnet eftersom Sverige är ett så pass 

sekulariserat land. 

 

Nu ska jag visa hur lärarna jobbar med estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang som 

står med som ett av målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs nio. Detta mål är det 

som får minst tid av lärarna. Både Cecilia och Daniella jobbar inte alla med det. Emil berättar 

att det lilla han gör är att de får se filmer och på så sätt kan få en inblick i konst, musik och 

dans inom olika religioner. Fredrik har själv inte heller jobbat med estetiska uttryck men han 

berättade att på en annan skola han arbetade på så hade de något som kallades SO-kyrkan och 

det innebar att i årskurs åtta så fick eleverna chans att samarbeta med kyrkan och vara med i 

kyrkan vid olika tillfällen som gudstjänster, men de fick även åka på studiebesök i till exem-

pel Uppsala Domkyrka. Göran säger att dans och musik inte blir en så stor del av undervis-

ningen men däremot en del konst blir det när man visar olika bilder från olika religioner som 

till exempel sixtinska kapellet. Göran säger även att han tror att det är tid och vana som gör att 

man inte arbetar mer med det här målet. Den av de här lärarna som arbetar mest med det här 

är Hugo, som jag skrev innan så arbetar han mycket med rollspel så som en hinduisk guds-

tjänst och han arbetar även med musik för när han börjar arbeta med religion låter han alltid 

eleverna få lyssna på Kjell Höglunds låt Gennesarets sjö. 

 

2.1.8 Analys och jämförelse av andra livsåskådningar och estetiska uttryck i olika 

religiösa sammanhang 

 

Min definition av likvärdig kunskap av andra livsåskådningar är: ”om grundtankar och 

uttrycksformer i några andra livsåskådningar”61 Andra livsåskådningar är något som oftast 

hamnar i skymundan i religionsundervisningen. Det som går att se av intervjuerna är att det är 

ett ämne som lärarna tar upp om det finns tid över efter de andra målen i kursplanen. Ändå 

står det specifikt i kursplanens mål att det är något som ska tas upp och som eleverna ska ha 

fått kunskap om när de slutat årskurs nio. Det var endast tre av sex lärare som arbetade med 

de andra livsåskådningar och det är bara en lärare som säger att det är viktigt att lära eleverna 

om andra livsåskådningar eftersom Sverige är ett sekulariserat land. Det jag kunde utläsa av 

                                                 
61 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
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intervjuerna är att andra livsåskådningar inte anses som lika viktigt som de stora religionerna. 

Det här är en del där lärarna inte har ett likvärdigt innehåll i sin undervisning utan det är stor 

spridning mellan de olika lärarna, vilket ger eleverna olika förkunskaper inför gymnasiet. 

Enligt kursplanen ska ett mål att sträva mot vara att elever fördjupar sina kunskaper om andra 

livsåskådningar.62 Det är tre lärare som arbetar med andra livsåskådningar men utav de är det 

endast en lärare som påpekar att det är viktigt att arbeta med andra livsåskådningar. Vilket går 

att tolka som att han är den enda som inte låter andra livsåskådningar komma i andra hand i 

undervisningen. Kursplanen säger att eleverna ska bli ”medveten om likheter och olikheter 

mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen”.63 

 

Målet i kursplanen för estetiska uttryck och min definition av likvärdig kunskap i estetiska 

uttryck är: ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika 

religiösa sammanhang.64 Här kan man se att det är endast en lärare som jobbar med estetiska 

uttryck av de sex lärare jag har intervjuat och det är Hugo. Göran brukar visa lite konst för 

eleverna och Emil brukar visa film och då menar han får de i alla fall en inblick i detta. Men 

här kan man alltså se att lärarna inte prioriterar det här målet alls och enligt kursplanen är det 

här en viktig del av religionen och då även av ämnet.65 Men ändå är det bara en lärare som 

jobbar ganska mycket med det och de andra lärarna låter det helt falla bort. Alla lärare är 

medvetna om att de ska jobba med det men väljer bort det på grund av tidsbrist, okunskap och 

ovana och att de anser det inte vara ett lika viktigt mål som de andra. 

 

2.1.9 Religionsämnet 

 

Här kommer jag att berätta vad jag och lärarna i intervjuerna pratade om allmänt om 

religionsämnet, jag kommer att berätta detta tematiskt och det kommer fokuseras kring 

tidsaspekten, urval, ämnet och elevernas förkunskaper i gymnasiet, vad lärarna själva tror 

det beror på. 

 

 

                                                 
62 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
63 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
64 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
65 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan 
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Tidsaspekten 

 

Jag börjar med att berätta om hur mycket tid läraren själv tror att det lägger ner på religions-

ämnet. Alla lärare säger sig tro att de lägger ner en fjärdedel av tiden på religion. Göran säger 

dock att han tror att det kan vara lite mindre för hans del för han menar på att historia och 

samhällskunskap är de ämnen som tar mest tid, men strax efter kommer religionsämnet. Emil 

berättar att i årskurs nio blir det mer än en fjärdedels tid på religion eftersom han då behandlar 

världsreligionerna. Cecilia påpekar även att det är viktigt att se till gruppens behov och i vissa 

grupper måste man ibland lägga mer tid på några av momenten. 

 

Urval 

 

Nu ska jag berätta om varför lärarna gjort det urvalet de gjort. Alla lärare baserar i huvudsak 

sitt urval på kursplanen och kursplanens intentioner. Göran påpekar även att hans urval 

baseras på läroböckerna. Cecilia arbetar efter den lokala arbetsplanen som SO-lärarna på 

skolan har arbetat fram. Daniella säger så här: ”Det är eget intresse blandat med kursplanen 

och lite granna traditionen på skolan. Det här är något som vi i ämnesgruppen sagt att vi ska 

arbeta med.” Göran berättar även att en del av urvalet baseras på vad han anser är en allmän-

giltig kunskap inom ämnet. Det här med en lokal arbetsplan finns även på Görans skola men 

han tycker att den känns som en sammanfattning på kursplanen och den finns där som ett 

dokument men den används inte. Både Fredrik och Hugo baserar sitt urval på erfarenhet. 

Fredrik berättar att hans erfarenhet är att eleverna i årskurs sju behöver grundkunskaper och 

att de sedan i årskurs nio har ett djupare tänk. Hugo säger så här kring valet av sitt undervis-

ningsinnehåll: 

 

Erfarenhet. Jag märkte att eleverna inte tyckte det var kul när jag lärde ut kyrkokunskap. Då frågade 

jag mig varför jag gör det här och ändrade sedan på min undervisning. Det är klart jag lär ut lite om 

förändringar i inom Kristendomen så som Martin Luther och så vidare. En dialog med barnen om 

vad som fastnar och går hem hos de, det är vad som lett till mitt urval. 

 

Separera SO-ämnet eller inte? 

 

Nu ska jag berätta vad lärarna tycker om att dela upp SO-ämnet till separata ämnen, om de 

tycker det skulle vara bättre eller sämre och skulle det ge eleverna en bättre garanti för en 

likvärdig utbildning. Cecilia, Daniella, Emil och Hugo tycker att SO-ämnet inte skulle delas 
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upp eftersom alla ämnen går in så mycket i varandra. Daniella säger att: ”Om man skulle dela 

upp SO-ämnet skulle det ge eleverna en väldigt splittrad världsbild och jag tycker att i skolan 

är världen ändå uppdelad för eleverna på ett inte alldeles vettigt sätt.” Fredrik vet inte riktigt 

vad han tycker om det, men han anser att tidsmässigt skulle det kanske inte vara en sådan 

dum ide och för honom rent praktiskt skulle det fungera eftersom han ändå jobbar med varje 

ämne för sig. Göran däremot anser att det skulle vara en bra ide både tidsmässigt och att det 

underlättar för läraren. Han tror att det kanske skulle göra det lättare att docka med gymnasiet 

eftersom det är så de jobbar på gymnasiet. 

 

Kursplanen 

 

Jag pratade med lärarna om vad de tyckte om målen i kursplanen, är de tillräckligt tydliga för 

att alla elever ska få en likvärdig kunskap oavsett skola och lärare. Där säger alla lärare 

nästan samma sak och det är att de är för otydliga. Daniella säger ”kursplanens mål borde 

vara det men sen vet både du och jag och alla andra att så är det inte”. Cecilia säger att hon är 

glad att hon är utbildad i LPO 94 och hon märker att lärare som inte är det fortfarande gör 

som de alltid gjort. Emil berättar att han själv tycker att han tolkar kursplanen bra och förstår 

den, men han påpekar även att det är hans tolkning och när en annan lärare läser kursplanen 

får den en helt annan tolkning. Emil tror även att det finns en risk med att den är så otydlig 

och det är att vissa lärare kanske inte tar den på allvar. Emil säger att: ”Jag tror att en tydliga-

re kursplan följs bättre”. Fredrik skulle vilja ha en lite mera handfast kursplan för han tycker 

uppnåendemål lätt blir otydliga. 

 

2.1.10 Analys och diskussion kring religionsämnet 

 

I den här analysen kommer jag ta upp det vi pratade om allmänt kring religionsämnet så som 

urval, kursplanen, tidsaspekten och om lärarna tycker det vore bättre eller sämre att separera 

SO-ämnena. Om man tittar på tidsaspekten så säger alla lärarna att de lägger ner lika mycket 

tid på religion som de övriga SO-ämnena. Men om man ser till Cecilias svar att det beror på 

gruppens behov kan det ju vara så att religion får mindre tid. Tidsbrist är något som alla 

lärare har pratat om under intervjuerna och därför kan man fråga sig om det är så att det 

verkligen blir lika mycket tid på religion som de övriga ämnena. Det kan vara så som Göran 

säger att historia och samhällskunskap är det som tar mest tid av SO-undervisningen och 

religionen får lite mindre tid. 
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Lärarnas urval enligt min undersökning grundar sig i största del på kursplanen men både 

erfarenhet, eget intresse och läroböcker är något som spelar in. Om man tolkar det här så är 

kursplanen det viktigaste instrumentet till lärarens urval men enligt en undersökning från 

skolverket så är det som styr undervisningen i första hand egna idéer. I skolverkets under-

sökning frågade man lärarna vilken påverkan styrdokumenten har på deras undervisning och 

det visade sig att två tredjedelar svarade att de inte har någon påverkan.66 Om man jämför det 

med min undersökning kan det vara så att lärarna sa kursplanen för att det ska man säga eller 

så är de lärarna jag intervjuade en del av den tredjedel som använder styrdokumenten för att 

styra sin undervisning. Men man ser ändå att erfarenhet och egna idéer är även bland de 

lärarna jag intervjuade en stor del av vad som styr undervisningen. Hur ska man då kunna ge 

eleverna en likvärdig utbildning om det inte är kursplanen som i första hand styr lärarnas 

urval. 

 

SO-ämnet, om man skulle separera det eller inte, där tyckte majoriteten av lärarna inte och de 

som tyckte att man skulle göra det var de lärare som arbetade med ämnena separat. Majorite-

ten av lärarna menade på att det inte går att separera SO-ämnena eftersom de är en del av 

varandra. Enligt en av skolverkets rapporter så spelar det ingen roll med integrerade eller 

ämnesuppdelad SO-undervisning rent kunskapsmässigt.67 Så min tolkning av det är att detta 

inte är något som skulle ge eleverna en mer likvärdig utbildning. 

 

Målen i kursplanen är för otydliga så säger majoriteten av lärarna i en rapport från skolverket 

om kursplaner.68 Detta stämmer helt överens med min undersökning där alla lärare säger att 

de är för otydliga. Lärarna i min undersökning säger även att kursplanens mål handlar om 

tolkning och tolkning blir alltid subjektivt oavsett om man vill eller inte. Detta stämmer 

överens med vad de säger i skolverkets rapport där några lärare säger att alla elever har rätt 

till en likvärdig utbildning och de tycker därför att tolkningsutrymmet i kursplanens mål inte 

bör vara för stort. Eftersom det ger vissa lärare en chans att hoppa över viktiga delar av 

innehållet i ett ämne.69 Emil tror i min undersökning att en tydligare kursplan skulle följas 

tydligare och så gör även vissa lärare i skolverkets rapport där de anser att kursplanen inte 

behöver bli mer detaljerad men att det skulle tas bort tolkningsbara ord och göra den enkla-

                                                 
66 Oscarsson 2005 s. 55 
67 Oscarsson 2005 s. 41-43  
68 Skolverket 2008 s. 25 
69 Skolverket 2008 s. 28 
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re.70 Man ser här att en stor del av problemet med likvärdighet i skolan kan ligga i kurspla-

nens mål som kräver tolkning för förståelse och det gör att det blir olika från lärare till lärare. 

Man kan se i mina intervjuer att flera lärare har påpekat att de lärare som inte är utbildade i 

LPO 94 och kursplanerna väljer att fortsätta med samma innehåll i undervisningen som de 

alltid gjort och det ger inte eleverna en likvärd kunskap snarare tvärtom. Om kursplanens mål 

hade varit mindre tolkningsbara kanske detta problem inte hade uppstått. 

 

2.1.11 Grundskolelärarnas kommentarer om elevers olika förkunskaper 

 

Jag gjorde intervjuerna med gymnasielärarna innan intervjuerna med högstadielärarna och i 

de första intervjuerna visade det sig att gymnasielärarna ansåg att det skiljde sig mycket med 

elevernas förkunskaper beroende på från vilken skola de kom och vilken lärare de haft, jag 

frågade då högstadielärarna vad de trodde det kan bero på och jag fick olika svar. Cecilia har 

precis börjat undervisa på högstadiet och hon arbetar med en klass i årskurs åtta som i årskurs 

sju bara haft vikarier och några av de vikarierna var obehöriga och därför har de inte fått 

någon sammanhängande undervisning i SO-ämnen, däribland religion. Så nu i årskurs åtta får 

de börja om på nytt och sedan i årskurs nio vet inte Cecilia om hon får vara kvar med den 

klassen och detta tror Cecilia kan vara en anledning till varför eleverna kan så olika när de 

börjar läsa religion på gymnasiet. En annan sak hon tror det kan bero på är lärarens egna 

prioriteringar. Daniella tror det kan bero på lärarens utbildning, hon menar att om läraren inte 

har läst religion på högskola/universitet så tror Daniella att det kan skapa en osäkerhet hos 

läraren i det ämnet. Daniella tror även att religionsämnet är det svåraste ämne att läsa in sig 

själv på eftersom det är ett ganska laddat ämne. Emil tror att det kan ha att göra med att lärare 

som inte är utbildade i LPO 94 inte fått någon riktig utbildning kring denna och därför jobbar 

som de alltid gjort och glömmer bort de nya kursplanernas mål. Fredrik tror att det kan bero 

på att det är lätt att sänka kraven för ett godkänt betyg om klassen kanske är lite svagare. Att 

det är nog ganska vanligt med att sätta relativa betyg i jämförelse med resten av gruppen. 

Göran kan själv känna att eleverna saknar kunskaper när de kommer från mellanstadiet och 

han tror att det är så gymnasielärarna känner och han säger att det nog är lätt att skylla på det 

neråt. Men han tycker att vi skulle behöva kommunicera mera mellan de olika stadierna. Han 

säger så här: ”Att veta mer om vad de i tidigare år tar upp och vart tonvikten kommer att 

läggas i gymnasiet. Hur vi kan hjälpa varandra.” Hugo säger så här: 

                                                 
70 Skolverket 2008 s. 29 
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Först och främst skola och skolområde, vilken typ av familjer är det som har barn på den skolan. Där 

har du den viktigaste skillnaden, har du lärares barn eller ingenjörers barn ja då är det viktigt att 

plugga och att vara aktiv på lektionerna. Men har du väldigt många elever i ett område som har för-

äldrar som inte kan svenska, de kanske kommer från Irak och har en helt annan historia och bak-

grund. Då blir det annorlunda undervisning och lärarna på gymnasiet ställer inte rätt frågor som de 

kan. När det gäller läraren, så är lärarens utbildning väldigt viktig beroende på vilka ämnen den här 

läst och vilken skola de har pluggat till lärare på. Det påverkar lektionskvaliten om man har fått 

chans att läsa mer eller mindre. Därför blir det olika. 

 

Hugo säger även att lärarens jobb är att ta tillvara på elevens förutsättningar och göra alla 

elever bra. Hugo avslutar intervjun med: ”Alla elever har rätt till en intresserad och behörig 

lärare i de olika ämnena.” 

 

2.1.12 Analys och diskussion kring grundskolelärarnas kommentarer om elevers olika 

förkunskaper 

 

När jag tittar på vad lärarna i grundskolan säger om varför det kan vara så att eleverna har 

olika förkunskaper i religionsämnet när de börjar gymnasiet så anser en ganska stor del att 

det beror på lärarens utbildning. Det är vanligt att lärare som undervisar i SO-ämnena endast 

har utbildning i två av de fyra ämnena och detta leder till sämre undervisning i de ämnena de 

saknar utbildning i. Enligt skolverkets rapport tycker lärarna att religionskunskap är det 

svåraste ämne att undervisa i.71 Det som går att tolka av mina intervjuer är att majoriteten av 

lärarna säger att det beror på läraren själv att eleverna har olika förkunskaper och ingen 

nämner eleverna förutom en lärare. Om man då ska dra slutsatser från detta är att det är ur 

lärarens synvinkel en förändring behöver ske. Obehöriga lärare i ämnena verkar vara den 

största orsaken enligt grundskolelärarna, det är viktigt med en lärare som fått utbildning i alla 

de ämnen läraren undervisar i. Men en lärare påpekar att hon tror det är svårare att läsa in sig 

på religionsämnet än de andra SO-ämnena för det kan vara ganska laddat. Det kan också vara 

så som Göran säger att det behövs mer kommunikation mellan gymnasiet och grundskolan. 

Det skulle även kunna tyda på att alla dessa punkter är saker som måste arbetas kring i skolan 

för att ge eleverna en likvärdig kunskap i skolan. 

 

                                                 
71 Oscarsson 2005 s. 52 
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2.2 Intervjuer med gymnasielärare 

 

2.2.1 Förväntningar på elevens kunskaper när de börjar läsa religionskunskap A 

 

När jag pratade med lärarna på gymnasiet om vilka förkunskaper de förväntar sig att eleven 

ska ha med sig från grundskolan i religionskunskap svarade de lite olika. Britta berättade om 

att när hon var nyutexaminerad lärare så förväntade sig hon att eleverna skulle kunna mycket 

om världsreligionerna. Men det har förändrats och numera har hon inga förväntningar utan 

låter eleverna vid varje kursstart skriva ner vad de kommer ihåg från grundskolan och så 

lägger hon upp sin undervisning efter det. Anders däremot säger att han förväntar sig att 

eleverna ska kunna lite om de olika världsreligionerna. Han säger att ”jag förväntar mig att 

läraren gått igenom världsreligionerna, etik och moral och omvärldskunskap.” När han pratar 

om etik och moral förväntar han sig att eleverna ska veta vad är etik och moral är och att etik 

och moral inte är samma sak. Med omvärldskunskap menar Anders hur världen ser ut idag ur 

ett religionsperspektiv, vilka religioner är stora, hur pass stort inflytande har en religion på oss 

människor genom politik och samhällssystem. Anders menar att grundskolan har mycket att 

jobba kring människan i nuet kontra religionskunskap. 

 

När jag pratade med lärarna om det fungerade att förutsätta att eleverna redan kan till exempel 

grunderna kring de fem världsreligionerna eller om vissa elever då helt tappar bort sig sa 

Britta att det förutsätter hon inte. Anders berättade att han inte alls tyckte att elever inte 

förstod alls vad han pratade om utan att alla kunde på en gång förstå det han förutsatte att de 

kunde. Men Anders menade även att det är svårt att veta om det är förkunskaperna som de fått 

i skolan som gjort det eller om det är så att ungdomar idag är ganska medvetna och har ganska 

bra koll själva. 

 

2.2.2 Elevens förkunskaper 

 

Jag pratade även med båda gymnasielärarna om vad de anser att elevernas förkunskaper ser ut 

när de börjar läsa i religionskunskap A i gymnasiet. Både Anders och Britta säger att de beror 

den tidigare läraren gått igenom. Britta säger att: 
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Det handlar beroende på vilken grundskola de gått på och vilken lärare de haft i grundskolan. Är det 

en lärare som är väldigt duktig på asiatiska religioner så kan de väldigt mycket om hinduismen och 

buddhism, men ganska lite om de övriga religionerna. 

 

Britta tycker att grundskolelärarna gör ett bra jobb för de kunskaperna eleverna har är ofta 

väldigt djupgående. När jag frågade lärarna om det är någon del överlag som eleverna är 

svagare i och där svarade Anders att han saknar djupare kunskaper inom världsreligionerna 

och Britta tycker det också. Anders menar framförallt kristendomen, och med det menar han 

att ofta så tycker eleverna själva att de har kunskaperna kring kristendomen men när han 

frågar till exempel varför vi firar jul så är det många som inte vet utan bara säger att det har 

någonting med Jesus att göra. Britta berättade att det hon känner att eleverna allmänt är 

svagare i är övriga livsåskådningar. 

 

Vi pratade om de olika mål som eleverna ska ha uppnått i skolans nionde år och när vi pratade 

om livsfrågor berättade Britta att där anser hon att eleverna ofta pratat mycket om döden i 

grundskolan. I etik och moral anser Britta att de förstår vad etik och moral är men de kan 

inget om de olika etiska teorierna. Hon anser även att eleverna ofta när de börjar läsa religi-

onskunskap i gymnasiet inte förstår att etik inte är ett eget moment utan det genomsyrar alla 

religioner. Anders säger att det varierar mycket vad de har för kunskaper kring etik och moral 

beroende på lärare och skola de haft tidigare. Britta pratade om att i kristendomen kan hon 

känna att eleverna har en bra kunskap i allmänhet men de saknar kunskap kring de olika 

inriktningarna inom kristendomen. 

 

2.2.3 Kursplanen för religionskunskap på grundskolan 

 

Jag frågade båda gymnasielärare om de visste hur kursplanen såg ut i religionskunskap för 

grundskolan och Anders visste för han hade arbetat i grundskolan tidigare. Britta berättade att 

hon visste lite hur den såg ut och hon visste hur målen i stora drag såg ut i grundskolans 

kursplan för religionskunskap. Britta säger att hon under sin utbildning ofta tittade på både 

kursplanen för gymnasieskolan och grundskolan och jämförde de, men sedan hon börjat jobba 

har hon inte tittat på kursplanen för grundskolans religionskunskap. 

 

Jag pratade en del med Anders om han tyckte att kursplanerna för grundskolan och gymnasiet 

matchar varandra och det tyckte han. Han säger att ”det ger ett bra avstamp in i gymnasiet 
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från grundskolan och det blir en fortsättning, vilket det ska vara.” När jag pratade med Anders 

om varför han tror det kan vara skillnader i vad eleverna har för kunskaper sedan tidigare trots 

att alla följer kursplanen, han svarade att det är den egna lärarens tolkning av kursplanen som 

avgör det. Han menar att om man sätter en text i händerna hos tio olika personer får man tio 

olika tolkningar av texten och det är lika så med kursplanerna, det kommer vara en ganska lik 

uppfattning men ändå inte eftersom subjektiviteten spelar in där. 

 

2.2.4 Analys och diskussion kring gymnasielärarnas förväntningar på elevernas förkun-

skaper i religion 

 

Här kommer jag nu att tolka och diskutera det gymnasielärarna har sagt om elevernas förkun-

skaper. När det kommer till förväntningar på vad eleverna redan ska kunna när de börjar läsa 

religionskunskap A skiljer det sig mellan lärarna, den ena har inga förväntningar utan inleder 

med att ta reda på vad de kan och inte kan och utgår sedan från det. Den andra har vissa 

förväntningar och förutsätter att de redan kan det och går därför inte igenom det. Här kan man 

fråga sig vad som är bäst jag skulle väl säga att utgå från elevernas kunskaper och inte förut-

sätta något. Men samtidigt ska eleverna redan ha vissa kunskaper när de börjar läsa religions-

kunskap på gymnasiet och alla elever ska ha likvärdiga kunskaper så det ska inte behövas 

testas för att avgöra vilka kunskaper de har och inte har. Men samtidigt måste man se att det 

gått tre år mellan de läst i grundskolan och när de läser religion i gymnasiet. Om man tolkar 

intervjuerna från gymnasiet är det att kunskapen hos eleverna skiljer sig ganska mycket och 

det beror på vilken skola och lärare de har haft i grundskolan, vilket tyder på att det inte är en 

likvärdig kunskap eleverna får i grundskolan. 
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3. Avslutning 

 

3.1 Sammanfattande diskussion 

 

Här kommer jag nu att föra en övergripande diskussion om det som jag kom fram till i 

resultatet och analysen och även besvara mina frågor. 

 

 

Om vi börjar med att titta på de olika ämnesdelarna så kan vi se att i etik så finns det vissa 

skillnader i lärarens undervisningsinnehåll. Det som inte alla lärare tar upp är de vardagliga 

etiska frågorna och etiska teorier så eleverna får inte en hundra procent likvärdig kunskap 

inom etiken. Men de får en huvudsaklig likvärdig kunskap inom etik och det visar sig i den 

tidigare forskningen där 90 % av eleverna i undersökningen kunde föra ett etiskt resone-

mang.72 När gymnasielärarna intervjuades och vi pratade om elevernas förkunskaper i etik så 

säger de att det varierar mycket vad de har för kunskaper i etik beroende på lärare och skola 

de haft innan. Men enlig min undersökning bland grundskolelärarna är deras innehåll ganska 

lika varandra i etikmomentet. Så det borde inte skilja sig så mycket i vad eleverna har för 

förkunskaper. Men något en gymnasielärare påpekade var att eleverna inte kunde något om de 

etiska teorierna och det kan man se att det var en minoritet av lärarna i min undersökning som 

tog upp. Något som inte stämmer överens med varandra är att gymnasielärarna säger att 

eleverna inte förstår att etik är något som genomsyrar all religion och detta trots att majorite-

ten av grundskolelärarna säger att de arbetat med etik i de olika religionerna och därför borde 

eleverna veta detta. I mina intervjuer med grundskolelärarna frågade jag inte om hur mycket 

tid som lades ner på just det området i etiken, utan det kan vara så att det är något som tas upp 

i mån av tid. Därför kanske eleverna inte gör kopplingen till att det är etik de arbetar med i de 

olika religionerna. 

 

När det kommer till livsfrågor får eleverna där innehållsmässigt nästan en likvärdig kunskap, 

det som skiljer sig är att två lärare inte tar upp livsfrågor som uttrycks religiöst. Det går att se i 

min undersökning att livsfrågor inte är något som lärarna arbetar en längre tid med utan det är 

något som får en mindre plats i undervisningen. Enligt skolverkets rapport är det ett antal 

                                                 
72 Jönsson, Liljefors, Persson 2006 s. 41 

 40



livsfrågor som eleverna anser vara otillräckligt behandlade.73 Det kan man då se i min under-

sökning att det kan bero på den olika mängd tid som lärarna lägger ner på livsfrågorna trots 

att det ska höra till ”ämnets kärna.”74 Det kan vara så att lärarna inte ser livsfrågor som en 

viktig del av religionsämnet utan något man arbetar med när det finns tid över. Men det kan 

också vara så att eleverna glömmer bort att livsfrågor är något de arbetat med eftersom det 

inte är en kunskap de kan ta på, till exempel på samma sätt som fakta om kristendomen. 

 

I kristendomen är det bara små skillnader i vad de olika lärarna undervisar om och detta går 

att se i skolverkets rapport där nittio procent av eleverna svarade rätt på faktafrågor om 

kristendomen.75 Men det saknades djupare kunskaper om kristendomen enligt skolverkets 

rapport76 och det går att se i min undersökning att lärarna fokuserar på ytliga kunskaper och 

de djupare kunskaperna hamnar i skymundan, kanske glöms det bort eller så är tidsbrist en 

faktor i detta. Här kan man då också lyfta in vad Göran pratade om med kommunikation 

mellan de olika stadierna för det kan vara så att den ytliga kunskapen om kristendomen kan 

eleverna redan ha fått till en viss del. Om man då som lärare visste detta skulle en fördjupning 

kunna ske tidigare i årskurs sju till nio och eleverna kunskaper skulle fördjupas. 

 

I sin undervisning om världsreligionerna kan man se att det är den delen av religionsundervis-

ningen som eleverna får mest likvärdig kunskap i, men ändå får de inte en helt likvärdig 

kunskap. Den skillnaden som finns är att det är bara tre av sex lärare som tar upp Kristendo-

mens, Islams och judendomens gemensamma bakgrund. Men trots detta så säger rapporten 

från skolverket att det saknas kunskaper hos eleverna om världsreligionerna och det saknas i 

största del förståelse för traditioner.77 Gymnasielärarna säger också att eleverna saknar 

djupare kunskaper om världsreligionerna och de säger även att eleverna kan olika mycket om 

de olika världsreligionerna beroende på den tidigare lärarens intresse. Om man då tittar på vad 

lärarna i grundskolan sagt så lägger de ner olika mycket tid på världsreligionerna men majori-

teten prioriterar samma världsreligioner. Det gick att se i min undersökning att lärarna fokuse-

rade på fakta och inte förståelse i sin undervisning om världsreligionerna, detta kan även det 

vara en orsak till varför eleverna har olika kunskaper om världsreligionerna när de börjar läsa 

religionskunskap A på gymnasiet. Det kan vara så att den enda religionen de fick en förståelse 
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77 Jönsson, Liljefors, Persson 2006 s. 16 - 22 

 41



för är den de själva fördjupade sig i och därför kanske de har glömt bort en del vad de lärde 

sig om de andra världsreligionerna. 

 

Andra livsåskådningar säger en av gymnasielärarna att hon tycker eleverna har svagare 

förkunskaper i och det är inte så konstigt för om man tittar på grundskolelärarnas innehåll så 

är det endast tre av sex lärare som överhuvudtaget arbetar med andra livsåskådningar. Här är 

det en av de största skillnader i lärarnas innehåll i undervisningen och det leder till att elever-

na inte får en likvärdig kunskap om andra livsåskådningar, trots att Sverige är ett sekulariserat 

land där andra livsåskådningar har en ganska stor plats i samhället. 

 

Den största skillnaden i lärarnas innehåll i undervisningen är i delen estetiska uttryck där 

endast en lärare arbetar med estetiska uttryck överhuvudtaget. Detta trots att det står i kurs-

planen att det är en viktig del av undervisningen.78 Här får eleverna inte alls likvärdig kun-

skap och det är ett mål som nästan helt glömts bort. Detta ses av lärarna som ett oviktigt mål i 

kursplanen, men eftersom det finns där och ska eleverna få kunskap kring det. Det skulle även 

kanske leda till en bättre förståelse för olika religioner och göra religionerna mer levande för 

eleverna. 

 

Min första fråga var: får elever i årskurs 7, 8 och 9 likvärdiga kunskaper i religionsämnet på 

olika skolor? Nej det får de inte, men det skiljer sig olika mycket beroende på vilken ämnes-

del man tittar på, men det är inte i någon del som de får helt likvärdig kunskap. Vad kan då 

detta bero på? Jag har en fråga som kan beröra det och det är om elever från olika skolor får 

ungefär lika mycket lektionstid på religionsämnet i årskurs sju, åtta och nio? Enligt vad 

lärarna säger i undersökningen får de det. Men sedan går det alltid att ifrågasätta om det 

stämmer överens i verkligheten för det gick att se lite tendenser i intervjuerna till att det kunde 

vara så att religionen inte får en fjärdedelstid av SO-ämnena som den ska ha. Så det kan vara 

så att eleverna får olika mycket tid i religionsämnet i olika skolor. I intervjuerna kom vi in på 

sidospår om vad det kan bero på att eleverna inte får en likvärdig kunskap och där kan man se 

att urvalet är en del av problemet och även den tolkningsbara kursplanen. Lärarnas urval 

enligt min undersökning beror i första hand på kursplanen och sen kommer det egna intresset 

och erfarenheter, men enligt en undersökning från skolverket var det endast en tredjedel av 

lärarna som lät styrdokumenten styra sin undervisning.79 Att lärarna låter sina egna idéer och 
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intressen styra sin undervisning kan vara en del av att eleverna inte får en likvärdig kunskap. 

En annan sak som kan påverka innehållet i lärarens undervisning och att den inte är likvärdig 

är att kursplanen tolkas olika av alla lärare. Både i skolverkets rapport80 och i min undersök-

ning säger lärarna att kursplanens mål är för otydliga och att om kursplanen skulle bli formu-

lerad mindre tolkningsbar så skulle det inte ge lärare en chans att hoppa över vissa delar i 

ämnet. Den största påverkan till att eleverna inte får likvärdiga kunskaper inom religionsäm-

net är kursplanens tolkningsbarhet för hur mycket man än vill tolka saker objektivt blir det 

trots allt en viss del av tolkningen subjektiv. 

 

I intervjuerna med gymnasielärarna kan man se att elever har olika förkunskaper i religions-

ämnet när de kommer till gymnasiet och enligt gymnasielärarna beror detta på vilken skola 

och lärare eleven haft innan. När jag pratade med grundskolelärarna om detta så ansåg majori-

teten av de att det kunde bero på att lärare saknade utbildning i religionsämnet, men som det 

går att se i min undersökning så har alla lärare jag intervjuat utbildning i religionsämnet och 

ändå så får eleverna inte samma förkunskaper. Det är i och för sig ganska lika i de flesta 

delarna men det skiljer sig och det ger inte eleverna likvärdiga kunskaper. Det kanske hade 

varit större skillnader ifall jag hade intervjuat någon lärare som saknade utbildning i religi-

onskunskap, men det fanns ändå skillnader. Vilket då tyder på att det är något annat som är 

orsaken till varför elever inte har samma förkunskaper när de börjar läsa religionskunskap A 

på gymnasiet. Enligt min undersökning pekar den största faktorn på lärarnas olika tolkningar 

av kursplanens mål. En annan sak som Göran pratade om att i hans urval är det hans egen 

åsikt om vad som är allmängiltig kunskap en del av vilket urval han gör. Detta skulle också 

kunna vara en anledning till att eleverna inte får en likvärdig kunskap eftersom då olika lärare 

har olika åsikter kring vad som är viktigt då kanske vissa anser att vissa mål i kursplanen är 

mindre viktiga än andra och väljer bort de. 

 

En av mina frågeställningar i den här undersökningen är: Vad har gymnasielärare på olika 

skolor för förväntningar på elevens tidigare religionskunskaper? Det skiljer sig mellan de 

olika lärarna vad de har för förväntningar. Britta berättade att hon hade förväntningar när hon 

var nyutexaminerad och då förväntade sig hon att eleverna skulle kunna mycket om världsre-

ligionerna, men det har förändrats och nu förväntar hon sig ingenting utan tar reda på vad 

eleverna kan när de börjar läsa religionskunskap A i gymnasiet. Anders berättade att hans 
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förväntningar på eleverna är att de ska ha fått kunskap om världsreligionerna, etik och om-

världskunskap. ”Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning […]”81 Så säger 

kursinformationen till religionskunskap A i gymnasiet och då ska lärarna också kunna förut-

sätta att eleverna har vissa kunskaper med sig från grundskolan. Varför Britta inte förväntar 

sig något längre är av erfarenhet att hon vet att eleverna har väldigt skilda förkunskaper i 

ämnet och det går att se i min undersökning att det beror på att eleverna inte får likvärdiga 

kunskaper i religionsämnet i grundskolan. Det är självklart att man måste anpassa undervis-

ningen till gruppen men eftersom alla elever har läst religionskunskap i grundskolan ska de ha 

samma baskunskaper med sig och därför ska gymnasielärarna kunna förutsätta vissa kunska-

per hos eleverna. 

 

Min undersökning visar på att elever inte får likvärdiga kunskaper i religionsämnet i grund-

skolan. Det är vissa delar som är till stor del likvärdiga men sedan finns det andra delar där 

det knappt finns någon likvärdighet alls. En sak som jag uppfattade under mina samtal med 

lärarna är att de anser vissa mål i kursplanen viktigare än andra och detta kan vara en orsak till 

varför det skiljer sig olika mycket mellan de olika ämnesdelarna. Min undersökning pekar 

dessutom på att en av de största orsakerna till detta är kursplanen och dess tolkningsbara och 

otydliga mål. Detta är något som måste förbättras i den svenska skolan och skolverket håller 

redan på och arbetar med nya kursplaner för grundskolan. Det är bara att hoppas att de 

kommer att vara mindre tolkningsbara och målen mer tydliga för att kunna ge eleverna en 

likvärdig utbildning. 

 

3.2 Metoddiskussion 

 

Den kvalitativa metod jag har använt mig av i min undersökning har hjälpt mig att besvara 

mina frågor och uppfyllt syftet på ett bra sätt. När jag nu reflekterar över mitt metodval skulle 

jag kunnat göra en del saker annorlunda om jag hade haft mer tid skulle jag ha velat göra en 

enkätundersökning med elever vid sidan om intervjuerna. En större undersökning hade jag så 

klart även velat göra om jag hade haft mer tid och då intervjuat fler gymnasie- och grundsko-

lelärare. En annan sak jag skulle ha kunnat göra bättre var den första kontakten med intervju-

personerna där jag hade svårt i början att få svar tillbaka av de lärare jag mejlat. Det skulle jag 
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ha kunnat ändra på genom att ha följt upp mitt mejl med ett telefonsamtal för att verkligen se 

att de hade fått informationen och på så sätt fått en större svarsfrekvens. 

 

3.3 Framtida forskning 

 

Det skulle kunna gå att bygga vidare från den här undersökningen på flera sätt. Det mest 

intressanta skulle vara att göra en större undersökning. En annan mycket intressant undersök-

ning vore att göra samma undersökning fast i flera ämnen. Det skulle även vara spännande att 

göra en undersökning utifrån gymnasielärarnas perspektiv. Man skulle även kunna göra en 

undersökning från elevernas perspektiv om de har uppfyllt målen när de slutar årskurs nio. 
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4. Bilagor 

 

4.1 Bilaga 1 – Brev till lärare i årskurs sju till nio 

 

Hej 
 
Jag heter Sofie Lennman och jag studerar till lärare inriktning historia och religion mot 
grundskolans senare år på högskolan i Gävle. Jag är nu inne på min sista termin och ska då 
skriva ett examensarbete. Mitt examensarbete är inriktat på religionsdidaktik och jag vill 
intervjua lärare till mitt examensarbete och det är därför jag hör av mig till dig. Jag undrar om 
du är intresserad att ställa upp på en intervju om vad du undervisar om i religion under årskurs 
7, 8 och 9? 
 
Mitt syfte med uppsatsen är: att undersöka vad lärare på olika skolor i årskurs 7, 8 och 9 ger 
eleverna för kunskaper i religionsämnet och se om de får likvärdiga kunskaper i ämnet. Och 
göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet förväntar sig att eleverna ska ha för kunska-
per i religionskunskap när de börjar gymnasiet. 
 
I stora drag är jag intresserad av: 
 
Vad ni som lärare väljer att undervisa om i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9? 
 
Hur mycket tid läggs ner på religionsundervisningen i årskurs 7, 8 och 9? 
 
Intervjuerna kommer att ta mellan trettio minuter och en timme och fungera som ett samtal 
kring de ovanstående punkterna. För att förbereda er om ni väljer att ställa upp så är det bra 
om ni har med en terminsplanering för de olika årskurserna. 
 
Jag hoppas att ni väljer att ställa upp på en intervju. Om ni gör det kommer jag under inter-
vjun att föra ljudupptagning. Jag vill även påpeka att inga namn kommer att nämnas i uppsat-
sen vare sig på er eller på skolan. 
 
Har du frågor är det bara att höra av dig till mig 
 
Tacksam för svar oavsett om ni väljer att avstå eller medverka 
 
Med vänlig hälsning 
Sofie Lennman 
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4.2 Bilaga 2 – Brev till lärare på gymnasiet 

 

Hej 
 
Jag heter Sofie Lennman och jag studerar till lärare inriktning historia och religion mot 
grundskolans senare år på högskolan i Gävle. Jag är nu inne på min sista termin och ska då 
skriva ett examensarbete. Mitt examensarbete är inriktat på religionsdidaktik och jag vill 
intervjua lärare till mitt examensarbete och det är därför jag hör av mig till dig. Jag undrar om 
du är intresserad att ställa upp på en intervju om vad du förväntar dig att eleven ska ha för 
förkunskaper i religion från grundskolan? 
 
Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vad lärare på olika skolor i årskurs 7, 8 och 9 ger 
eleverna för kunskaper i religionsämnet och se om de får likvärdiga kunskaper i ämnet. Och 
göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet förväntar sig att eleverna ska ha för kunska-
per i religionskunskap när de börjar gymnasiet. 
 
I stora drag är jag intresserad av: 
 
Vad ni som lärare har för förväntningar på elevens förkunskaper inför religionskunskap A på 
gymnasiet? 
 
Är det stor spridning på elevens kunskaper när de börjar läsa religionskunskap A? 
 
Intervjuerna kommer att ta mellan trettio minuter och en timme. 
 
Jag hoppas att ni väljer att ställa upp på en intervju som kommer att bestå av ovanstående 
punkter. Om ni gör det kommer jag under intervjun att föra ljudupptagning. Jag vill även 
påpeka att inga namn kommer att nämnas i uppsatsen vare sig på er eller på skolan. 
 
Har du frågor är det bara att höra av dig 
 
Tacksam för svar oavsett om ni väljer att avstå eller medverka 
 
Med vänlig hälsning 
Sofie Lennman 
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4.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor till lärare i årskurs sju till nio 

 

Intervjuer för grundskolan 

 

Läraren 

 

– Hur gammal är du? 

– Hur länge har du jobbat som lärare? 

– Vilka ämnen är du utbildad i? 

– Vilka ämnen undervisar du i? 

 

Undervisning 

 

– Hur ser din planering ut för religionskunskap under årskurs 7, 8 och 9 i stora drag? 

– Under etikavsnittet vad tar du upp där och hur arbetar du med eleverna under det avsnit-

tet? 

– Livsfrågor, hur arbetar du kring det? 

– Kristendomen hur länge arbetar du med det och vad tar du upp kring kristendomen? 

– Hur arbetar du kring världsreligionerna och vad tas upp? 

– Andra livsåskådningar, hur arbetar du kring det? 

– Estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang, hur arbetar du kring det? 

– Om vi tittar på alla dessa områden, hur mycket tid på ett ungefär lägger du ner på varje 

område? 

– Hur kommer det sig att du gjort just det här urvalet? 

 

Religionsämnet 

 

– I grundskolan så har eleverna SO på schemat och religionsämnet får ingen egen tidsram 

genom schemalagd tid, hur känner du för det? 

– Tycker du att SO-ämnena skulle ha delas upp och ha egen tid på schemat? 

– Hur känner du för kursplanen, ger den tillräckligt tydliga mål så att alla elever får en 

likvärdig kunskap, oavsett skola och lärare? 
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4.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor till gymnasielärare 

 

Läraren 

 

– Hur gammal är du? 

– Hur länge har du jobbat som lärare? 

– Vilka ämnen undervisar du i? 

– Vilka ämnen har du utbildat dig i? 

 

Förväntningar på elevens kunskaper i religion när de börjar läsa religionskunskap A 

 

– När du undervisar i religion finns det saker som du antar att eleven redan ska kunna och 

därför inte går igenom detta? 

– Vilka saker är det? 

– Fungerar det att du förutsätter att alla redan kan till exempel grunderna om de fem största 

världsreligionerna eller är det så att en del elever inte förstår alls vad du pratar om då? 

 

Elevens förkunskaper 

 

– Tycker du att det skiljer sig mycket i vad eleverna har för tidigare kunskaper i religion? 

– Om det är så vad tror du att det kan bero på? 

– Är det någon del av religionskunskapen som eleverna allmänt är svagare i när de börjar 

läsa religionskunskap A? 

 

Kursplanen 

 

– Vet du hur kursplanen ser ut för grundskolan i religionskunskap? 

– Vet du vilka kunskaper som eleverna ska ha fått med sig i sin tidigare skolgång? 

– När du ser de här målen nedan tycker du att kunskapen som eleverna ska ha fått i grund-

skolan ligger i fas med hur kursplanen för religionskunskap A ser ut? 

 

Mål som eleven ska ha uppfyllt i slutet av sitt nionde skolår: 
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– kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

– kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 

– ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande 

värderingar, traditioner, konst och litteratur, 

– ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsre-

ligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar, 

– ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiö-

sa sammanhang 
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Sammanfattning

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka om elever får likvärdiga kunskaper från olika skolor i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet från olika skolor förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar gymnasiet. Metoden för att undersöka detta var kvalitativa intervjuer. Totalt blev det sex intervjuer med lärare på grundskolan och två med lärare på gymnasieskolan. Intervjupersonerna är i olika åldrar och har arbetat olika länge som lärare men alla är behöriga lärare.

Resultatet av undersökningen visade på att eleverna inte får en likvärdig kunskap i religionsämnet på grundskolan. Det visade att i etik, livsfrågor, kristendomen och världsreligionerna så var undervisningen mest likvärdig och det var små skillnader mellan lärarnas innehåll i undervisningen. Men i andra livsåskådningar och estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang så var det stora skillnader i lärarnas innehåll i undervisningen. Det visade även att elever har olika förkunskaper med sig från religionsämnet i grundskolan när de börjar läsa religionskunskap A på gymnasiet. Enligt gymnasielärarna berodde detta på vilken skola de gått i och vilken lärare de har haft. Enligt grundskolelärarna får eleverna lika mycket tid nerlagt på religionsämnet. Men vad som styr lärarnas urval kan vara en orsak till varför elever inte får en likvärdig kunskap. Men den största orsaken min undersökning visar på är att målen i kursplanen är otydliga och tolkningsbara. Det leder till att olika lärare gör olika tolkningar och elever får inte likvärdig kunskap. Gymnasielärarnas förväntningar skiljde sig åt. En av dem hade inga förväntningar alls eftersom hon av erfarenhet visste att de hade skilda förkunskaper. Den andra förväntade sig att eleverna skulle ha kunskap om världsreligionerna, etik och omvärldskunskap.
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1. Inledning


Det står i skollagen att: ”[u]tbildningen skall inom varje skolform vara likvärdig, varhelst den anordnas i landet.”
 Samtidigt har det gjorts undersökningar av skolverket som visar på att elevers resultat och prestationer skiljer sig åt i olika skolor.
 Men det har tidigare inte gjorts någon undersökning specifikt om lärarens innehåll i undervisningen kan vara en del av det problemet. Jag har därför valt att undersöka om en av orsakerna till att elevers resultat skiljer sig från skola till skola kan bero på lärarnas innehåll i religionsundervisningen i årskurs sju till nio. Varför jag valde att fokusera min undersökning på ämnet religionskunskap är på grund av att där måste läraren göra ett urval i ett ämne som är väldigt stort. Trots att de har kursplanen till hjälp är det fortfarande en stor del lärarens val vad som ingår i religionsundervisningen, kursplanen ger bara riktlinjer.

Enligt skollagen så är det meningen att:

[u]tbildningen i grundskolan skall syfta till att ge eleverna de kunskaper och färdigheter och den skolning i övrigt som de behöver för att delta i samhällslivet. Den skall kunna ligga till grund för fortsatt utbildning i gymnasieskolan.


I gymnasiet kommer elever från olika grundskolor och ska sedan läsa religionskunskap tillsammans i gymnasiet och då ska de eleverna ha samma baskunskaper från grundskolan med sig för att kunna fortsätta utbildningen och fördjupa sig vidare inom religionskunskapen. Därför valde jag att även ta med i undersökningen gymnasielärarnas bild av elevernas förkunskaper när de börjar läsa religionskunskap i gymnasiet.

Jag anser att det här ämnet är viktigt och intressant både för blivande och aktiva lärare eftersom de alla ska bidra till en likvärdig skola och utbildningen för dagens och framtidens barn och ungdomar. Ämnet är viktigt att undersöka för skolan kan alltid utvecklas, men inte om vi inte vet var svagheterna som behöver utvecklas finns någonstans. Som blivande lärare i ett samhälle där skolan inom en snar framtid troligtvis kommer att gå igenom en förändring så är det vikigt att vara medveten om hur lärarens urval påverkar utbildningen för eleverna och kunna se ett större perspektiv, att man ska lära eleverna för livet och de ska kunna bygga vidare på sina kunskaper och då är det viktigt att alla elever har samma bas att bygga vidare från. Jag vill påpeka att jag inte är ute efter att skolans undervisning ska se exakt likadan ut överallt utan det jag vill se är om eleverna får samma baskunskaper. Det ska självklart finnas ett utrymme för lärarna att göra egna val och låta elevernas intresse styra undervisningen utöver de här baskunskaperna.

1.1 Syfte och frågeställningar


Syftet med min uppsats är att undersöka om elever får likvärdiga kunskaper från olika skolor i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet från olika skolor förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar gymnasiet.

Får elever i årskurs 7, 8 och 9 likvärdiga kunskaper i religionsämnet på olika skolor?


Får elever på olika skolor ungefär lika mycket lektionstid i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9?


Vad har gymnasielärare på olika skolor för förväntningar på elevens tidigare religionskunskaper?


1.2 Avgränsning

I min undersökning har jag valt att avgränsa mig till intervjuer med sex olika grundskolelärare som undervisar i årskurs sju till nio på olika skolor och två stycken gymnasielärare från olika skolor, men alla i samma kommun. Huvuddelen av min undersökning handlar om grundskolelärarnas innehåll i sin undervisning och sedan kommer gymnasielärarnas bild av elevernas förkunskaper från grundskolan som en liten del att jämföra med. Det skulle vara oerhört intressant att jämföra ett större antal lärare och skolor från olika delar av landet men på grund av tidsramen för denna undersökning så har detta inte varit möjligt. Men jag hoppas ändå att denna studie ska kunna ge en fingervisning om hur det kan se ut beträffande likvärdigheten i religionsundervisning.

1.3 Definitioner av begrepp


Likvärdig – värd lika mycket och detsamma.


Kunskap – ”välbestämd föreställning om (visst) förhållande eller sakläge som någon har lagrad i minnet etc., ofta såsom resultat av studier.”


Likvärdig kunskap – i det här examensarbetet definierar jag likvärdig kunskap som att eleverna fått ungefär samma undervisningstid nerlagd på målen i kursplanen och fått arbeta kring och fått kunskap om de olika delarna som målen tar upp. Målen i kursplanen som eleven ska ha uppnått i slutet av sitt nionde år:

· kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,


· kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,


· ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,


· ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,


· ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang


Här nedan kommer jag att med hjälp av kursplanen att tydligare definiera vad likvärdig kunskap i några av de olika delarna av målen som eleverna ska ha uppnått i skolans nionde år:


Likvärdig kunskap i etik är enligt kursplanen – ”vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religionskunskap. Diskussionen om de etiska frågorna kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar.”


Likvärdig kunskap i livsfrågor enligt kursplanen – ”Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna.”


1.4 Styrdokument


Jag kommer här att kort presentera kursplanens syfte och mål för grundskolans nionde år och även ta upp en del av LPO 94 (Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet). Eftersom undersökningen också till en viss del handlar om att se vad gymnasielärarna anser att elevernas förkunskaper ska vara när de börjar läsa religionskunskap på gymnasiet kommer jag också att presentera deras kursplan för religionskunskap A. ”Staten anger i styrdokumenten de nationella ambitioner och krav som skall garantera likvärdigheten i skolan.”


1.4.1 Kursplanen för religionskunskap i grundskolan och LPO 94


När det kommer till lärarens val av innehållet i undervisningen har denna två styrdokument på nationell nivå att följa och det är läroplanen och kursplanen. I LPO 94 finns det en rubrik ”mål att uppnå i grundskolan”
 och under den finns det olika punkter men de som rör religionskunskapsämnet är: ”har kunskaper om de nationella minoriteternas kultur, språk, religion och historia,”
 och ”har utvecklat förståelse för andra kulturer”
 och ”har en förtrogenhet med centrala delar av vårt svenska, nordiska och västerländska kulturarv.”
 LPO 94 säger även att ett mål att sträva mot är att eleven ”tillägnar sig goda kunskaper inom skolans ämnen och ämnesområden, för att bilda sig och få beredskap för livet.”
 Detta ger läraren en viss riktning att följa i beträffande vad som ska finnas med i undervisningen. Sedan finns kursplanen för religionskunskap som tydliggör vad innehållet i undervisningen har för mål och syftet med ämnet, ett syfte är:

främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupade kunskaper om religion och livsåskådning möjliggör detta. […] Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans.


Ett annat syfte med ämnet är att:


öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets- och fredsfrågor. […] En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat Sverige.


För att tydliggöra detta ännu mer så finns det mål i kursplanen som eleverna ska ha uppnått i slutet av det nionde skolåret:

Eleven skall


· kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,


· kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,


· ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,


· ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,


· ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang


1.4.2 Kursplanen för religionskunskap A i gymnasiet

Religionskunskapens syfte i gymnasiet är enligt kursplanen för religionskunskap A: ”att ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än egna.”
 och ”till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning.”
 Det som är viktigast i kursplanen i religionskunskap A för min undersökning är att det står så här.

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


1.5 Metod och material

I det här avsnittet kommer jag att presentera och diskutera hur jag fått fram mitt resultat. Jag kommer att berätta om mitt val av metod och varför jag valde den metoden. Jag kommer visa hur jag genomfört mina intervjuer och jag kommer att visa hur arbetet innan intervjuerna såg ut.

1.5.1 Kvalitativ metod

I Trosts bok Kvalitativa intervjuer kan man läsa: ”[o]m jag däremot är intresserad av att t.ex. försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, eller av att särskilja eller urskilja varierande handlingsmönster, så är en kvalitativ studie rimlig.”
 Jag är ute efter att förstå hur lärare tänker kring sin planering och vad innehållet i deras undervisning är. Det går därför att se att den kvalitativa metoden passar min studie bäst och det är den jag har arbetat med i form av intervjuer. Trost säger att det är viktigt att man låter syftet för undersökningen avgöra vilken sorts metod man ska använda, kvantitativ eller kvalitativ.
 När jag hade skapat mitt syfte med uppsatsen såg jag att jag skulle kunna använda mig av en kvantitativ metod i min undersökning. Men den metoden hade inte gett hela bilden av mitt undersökningsområde utan jag anser att det behövs gå djupare in i ett samtal med läraren för att få en helhetsbild och för att få en förståelse av hur lärarna väljer att tolka kursplanen. Trost menar att intervjun går ”[…] ut på att förstå hur den intervjuade tänker och känner, vilka erfarenheter den har, hur den intervjuades föreställningsvärld ser ut.”
 Det är klart att som Holme och Solvang säger att med kvantitativa metoder kan undersökningen få en större bredd och på så sätt kan man komma fram till ett mer generaliserande resultat i sin undersökning. En annan nackdel med kvalitativa metoder är att intervjuer till exempel är flexibla och på det sättet gör det svårt att jämföra enheterna i undersökningen.
 Men den kvalitativa metoden har sin styrka i att den visar på hela situationen och ger en ökad förståelse. En annan styrka med den kvalitativa metoden är:

att undersökningens planering präglas både av ringa styrning från forskarens sida och av öppenhet för ny kunskap och ny förståelse. […] Styrkan ligger i att de ger en ständigt bättre och mer grundläggande förståelse av den frågeställning vi arbetar med.


Den kvalitativa intervjun ger forskaren endast ett litet utrymme att styra och påverka intervjun om den går rätt till, men samtidigt måste man som forskare vara medveten om att det den intervjuade förmedlar alltid har en grad av subjektivitet. Resultatet av intervjuerna tolkas av forskaren som alltid strävar efter objektivitet men trots det finns det alltid där en grad av subjektivitet. Jag vill påpeka detta för att visa på att jag är medveten om detta genom hela min uppsats men jag kommer att vara kritisk och försöka att sträva efter objektivitet.

1.5.2 Intervjuer


När jag hade bestämt mig för metoden jag skulle använda i min uppsats så var mitt första steg i processen att skriva ett brev (Se bilaga 1 och 2) som jag skickade ut till lärare på olika skolor i en kommun i Mellansverige. Eftersom jag skulle intervjua både gymnasielärare och grundskolelärare så har jag skrivit två olika brev eftersom intervjuerna skulle ha olika inriktningar. I det här brevet frågade jag om de ville ställa upp på en intervju och sedan presenterade jag syftet med undersökningen och hur intervjun kommer att gå till och vilket innehåll intervjun kommer att ha i stora drag. Jag meddelade de på en gång att ljudupptagning kommer att ske men det är bara jag som kommer att lyssna på den och att inga namn kommer att nämnas i uppsatsen. Jag berättade också ungefär hur lång tid intervjun kommer att ta för att lärarna skulle kunna känna att de har tid med att ställa upp på en intervju.

Holme och Solvang säger: ”Att delta i en sådan situation måste vara frivilligt. De som intervjuas måste få reda på vad de medverkar i. Bara utifrån detta kan vi bygga upp den nödvändiga tillit, som är en förutsättning för att intervjusituationen ska fungera.”
 Jag fick sedan kontakt med två gymnasielärare och sex grundskolelärare som frivilligt ställde upp på intervjuer. Enligt Holme och Solvang blir då mina intervjuer så kallade respondentintervjuer och med det menas att man intervjuar personer som själva är delaktiga i ens undersökningsområde. Men det man måste vara medveten om sina intervjuer är intervjupersonerna kan förbättra verkligheten när de berättar om den eftersom de är hur de uppfattar sin verklighet som de berättar om.


Holme och Solvang menar att man i den kvalitativa intervjuns utformade av intervjufrågor inte har ett standardiserat frågeformulär utan mer en manual med de olika faktorer som man vill samtala om i intervjun.
 Det var så jag arbetade fram mina intervjumallar (Se bilaga 3 och 4) Jag har vissa huvudpunkter och sedan under dessa har jag frågor som hjälp på traven, men under intervjuerna har jag låtit intervjupersonen styra intervjun. Trost säger att den kvalitativa intervjun utmärks av låg standardisering och med det menas att intervjufrågor och situation inte alltid är densamma utan det påverkas av intervjupersonen.


När jag sedan intervjuade intervjupersonen så skedde intervjun på de olika skolorna men i avskilda rum utan påverkan från andra. Trost säger att det är viktigt med ett ostört rum där intervjuaren känner sig trygg för att skapa en så bra miljö som möjligt för intervjun.
 Jag använde mig även av en bandspelare och spelade in intervjun, men detta meddelade jag om redan i brevet jag skickade ut. Trost menar på att det finns både fördelar och nackdelar med bandspelare men den viktigaste fördelen är att du kan koncentrera dig på själva intervjun istället för att anteckna hela tiden.


Jag utförde även en provintervju innan jag började göra mina intervjuer till undersökningen. Jag gjorde det för att se att mina ämnen och frågor skulle fungera i en intervjusituation. Jag gjorde provintervjun med en lärare i årskurs sju till nio i SO-ämnena. Både jag och läraren kom fram till att intervjun inte behövde förändras på något sätt utan den hade en hållbarhet.

När jag sedan hade gjort intervjuerna så kom jag till bearbetningen av dem. Efter varje intervju transkriberade jag den, men jag transkriberade bara de delarna som jag ansåg skulle vara till användning för mitt resultat. Det är transkriberingarna av intervjuerna som presenteras under resultatavsnittet, fast där i en tematisk och mer läsvänlig form, det är bara vid citat som jag återger ordagrant vad intervjupersonen sa.

Om man tittar på det jag nu berättat är att jag följer vissa principer om anonymitet på intervjupersonerna genom att inte ange namn, skolans namn eller kommunens namn. Namnen som anges på intervjupersonerna i denna uppsats är påhittade. Det andra är att transkriberingarna av intervjuerna inte kommer att lånas ut eller att spridas utan endast användas till denna uppsats. Allt detta är intervjupersonerna informerade om.

1.5.3 Presentation av intervjupersoner

Namnen på intervjupersonerna är fiktiva


Intervjuperson A – Anders är en fyrtiofemårig man som arbetar som gymnasielärare i Svenska och Religion i en kommun i Mellansverige och har arbetat som lärare i sju år.

Intervjuperson B – Britta är en trettionioårig kvinna som arbetar som gymnasielärare i religion, samhällskunskap och historia i en kommun i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i tio år.


Intervjuperson C – Cecilia är en kvinna på fyrtioåtta år som arbetar som lärare i årskurs sju till nio i Svenska och SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i sju år.

Intervjuperson D – Daniella är en kvinna på femtiofyra år som arbetar som lärare i årskurs sju till nio i Engelska och SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Hon har arbetat som lärare i tjugotre år.

Intervjuperson E – Emil är en man på trettiofem år som arbetar som lärare i årskurs sju i idrott och SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har arbetat som lärare i tio år.


Intervjuperson F – Fredrik är en man på trettiosex år som arbetar som lärare i årskurs sju till nio i SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har arbetat som lärare i tio år.

Intervjuperson G – Göran är en man på trettioett år som arbetar som lärare i årskurs sju till nio i SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har varit verksam som lärare i fem år.

Intervjuperson H – Hugo är en man på femtiofem år som arbetar som lärare i årskurs sju till nio i SO-ämnena i en kommun i Mellansverige. Han har arbetat som lärare i tjugofem år.

1.5.4 Urval


När jag gjorde mitt urval använde jag kriterierna: lärare, högstadiet och gymnasiet och att de undervisade i religionsämnet. Holme och Solvang säger att syftet med kvalitativa intervjuer är att öka informationsvärdet och få ett djupare perspektiv av undersökningsområdet och det innebär att vi har vissa kriterier inför urvalet av intervjupersoner.
 För att få ett så brett spektra på min undersökning har jag i mitt urval olika åldersgrupper av lärare och även är det olika hur länge de har varit verksamma som lärare. Det blev även så att det blev en spridning på vilka skolor de arbetar på inom kommunen. Då kan man se att Holme och Solvang säger att: ”Oavsett hur konkret vi går tillväga, är det utifrån målsättningen at få så nyanserad kunskap som möjligt en bra regel att ta med så olika undersökningsenheter som möjligt i ett kvalitativt urval.”
 Men urvalet handlade också om vilka som ville ställa upp på att vara med på en intervju av lärarna. Varför det blev sex lärare på högstadiet och två på gymnasiet är på grund av tidsaspekten för denna undersökning, det hade varit väldigt intressant om man hade haft tid med en större undersökning.

1.5.5 Reliabilitet och validitet

Trost menar att reliabilitet och validitet är något som är utformat för den kvantitativa forskningstraditionen, vilket gör det svårt att använda de kraven i den kvalitativa traditionen. Men det är klart att man i den kvalitativa forskningen måste försöka visa på trovärdigheten i undersökningen. Han menar på att det kan man göra genom att visa på de etiska aspekterna i undersökningen och även visa på hur frågorna är ställda.
 De etiska aspekterna har jag redovisat under rubriken intervjuer i det här avsnittet och jag kommer att ha med mina huvudsakliga ämnen och frågor som bilaga till denna uppsats. Jag vill även påpeka att det är klart undersökningen hade haft en större tillförlitlighet om den hade varit större men tidsaspekten har inte tillåtit det.

1.5.6 Hermeneutiskt Förhållningssätt


Min uppsats rymmer ett hermeneutiskt förhållningssätt genom att jag vill få en förståelse av hur likvärdig kunskap eleverna får om man tittar till vad läraren lär ut. Hartman skriver att hermeneutik är konsten att tolka.
 Jag kommer att tolka intervjuresultaten och jag kommer hela tiden vara medveten om att det delvis är en objektiv och subjektiv tolkning och att intervjusvaren är även de både objektiva och subjektiva svar från mina intervjupersoner. Men det som hermeneutiken handlar om är att det inte finns något rätt svar och i min undersökning kommer jag inte att försöka göra anspråk på att jag kommit fram till någon absolut sanning utan det är en liten undersökning som kanske kan ge en fingervisning om hur det ser ut. Jag försöker att sträva efter en objektivitet genom hela min uppsats men jag är medveten om att det finns subjektivitet när det handlar om tolkning och andras människors åsikter och svar.

1.6 Teori/Tidigare Forskning

I den här delen kommer jag att presentera den viktigaste forskningen som tidigare gjorts kring mitt ämne. Det är inte ett stort underlag för det finns inte så mycket tidigare forskning. Jag kommer att presentera de olika rapporterna var för sig och tydliggöra detta med rubriker. När jag presenterar de olika rapporterna och publikationerna kommer jag att fokusera på det som rör mitt område jag kommer alltså inte ta upp allt som rapporten handlar om.

1.6.1 Rapport 1 – Religionskunskap i årskurs 9


Det finns en nationell utvärdering av hela grundskolan och i samband med den gjordes utvärderingar inriktade på olika ämnen också och då gjordes den här utvärderingen specifikt av religionskunskapsämnet i grundskolans årskurs 9. Den här rapporten som inriktar sig enbart på religionsämnet gjordes av några forskare från Malmö Högskola på uppdrag av Skolverket. I den här rapporten som kom några år efter den stora undersökningen av hela grundskolan har de här forskarna sammanställt resultatet från den stora rapporten kring enbart religionsämnet för att kunna ge en djupare bild av hur det ser ut med elevernas kunskaper i det ämnet.
 I den nationella undersökningen av grundskolan så säger de i inledningen att ämnesrapporter som vänder sig till pedagoger som ämnesdidaktiskt kompetensutvecklingsmaterial kommer att publiceras 2005.
 Undersökningen utformades på det sättet att 6700 elever fick svara på enkäter om undervisningen i SO-ämnena. Det var 955 elever som besvarade enkäten som specifikt handlade om religionskunskapsundervisningen. Syftet med den här undersökningen var att undersöka tillståndet i grundskolan och om skolorna uppfyller de mål som står skrivna i kursplan och läroplan. I den här undersökningen kom de fram till att när det kommer till livsfrågorna så har eleverna ett stort intresse. De vill framför allt diskutera de stora frågorna om meningen med livet, kärlek, framtid, krig och död. En annan del som undersöktes var om elevernas kunskaper om religion uppnådde målen enligt kursplanen, där visade eleverna brister. Men när de undersökte elevernas etiska kunskaper visade 90 procent av eleverna att de kan upptäcka och ta ställning i etiska dilemman.


1.6.2 Rapport 2 – Nationella utvärderingen av grundskolan 2003

Det här är en ämnesrapport som bygger på resultaten från den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 som enbart fokuserar på de samhällsorienterande ämnena. Den gjordes av forskare i från Göteborgs universitet och Malmö Högskola. Det medverkade 10 000 elever och 1900 lärare i den här undersökningen. I den här undersökningen kom de fram till att eleverna är minst intresserade av religionsämnet. Eleverna anser att de fått mest undervisning om tro och olika religioner. Något som eleverna anser att de inte behandlat mycket är etik och hur det är att leva i ett samhälle med människor från olika kulturer. Eleverna svarade på vad de ville ha undervisning om och vad de fått undervisning kring och där ville eleverna ha mycket mera undervisning kring etik och moral och mångkultur, men enligt eleverna har detta inte förekommit speciellt mycket i undervisningen. Om tro och lika religioner anser eleverna att de fått för mycket undervisning om. Majoriteten av lärarna i de samhällsorienterande ämnena anser att allt inom religionsämnet är viktigt. Den största delen av lärarna styrs av eget intresse och egna idéer när de tillfrågades vad som påverkar och styr ens undervisning.


1.6.3 Rapport 3 – Vad påverkar resultaten i svensk grundskola?

Denna kunskapsöversikts syfte har varit att sammanställa forskning som visar på olika faktorers betydelse för elevers resultat i den svenska grundskolan. När de har sammanställt forskningen så har det i första hand varit utifrån svenska förhållanden. Den behandlar olika områden inom forskningen om skolan som individen, hemmet, skolan och läraren/undervisningen. I rapporten om vad som påverkar resultaten i svensk grundskola tar de upp många olika faktorer som jag tidigare berättade och den delen som berör mitt ämne är den om läraren och undervisningen. Där kom de fram till att läraren har stor betydelse för elevernas resultat men den visar även att det är stora skillnader mellan olika lärare när det gäller hur väl de lyckas med att uppnå goda resultat. En viktig del är om läraren kan undervisa varierat i ett ämne, det har större betydelse än ämneskunskaper. Kompetensen hos läraren är nära förknippade med hur undervisningen organiseras och utförs.


1.6.4 Examensarbete – Undervisningsplanering

Det här examensarbetet skrevs på Högskolan i Gävle höstterminen år 2008 och handlar om lärarnas undervisningsplanering. Examensarbetets syfte var att undersöka vad som påverkade lärare när de gjorde sina didaktiska val. När de gjorde undersökningen utgick de från olika teoretiska modeller av de didaktiska valen och sedan intervjuade de sju SO-lärare från grundskolan. De teoretiska modellerna visade på att de didaktiska valen var mångfasetterade och komplexa. Men i undersökningen kom de fram till att lärarna inte använde sig av några modeller när de gjorde de didaktiska valen. Anledningen till detta var att de ville ha flexibilitet i sin planering för att kunna arbeta med elevernas förutsättningar och deras kulturella miljö. Men den största påverkansfaktorn var lärarens egen personliga kontext.


2. Resultat


2.1 Intervjuer med högstadielärare

Jag har intervjuat sex olika lärare från olika skolor och de har fått berätta om vad för något de lär ut till eleverna i religionsämnet. Jag kommer här nedan ta upp vad lärarna berättat om sitt undervisningsinnehåll tematiskt, de olika teman kommer att bestå av målen som eleverna ska ha uppnått i årskurs nio. De olika områdena kommer att tydliggöras av rubriker. Efter varje område kommer jag sedan att analysera och jämföra kring just det området.

2.1.1 Etik och livsfrågor

Det första jag samtalade med lärarna om var etikavsnittet och det skiljde sig en del kring hur de arbetade med etik och moral. Etik är något som genomsyrar alla undervisning enligt alla lärare i min undersökning, men vissa av dem arbetar med etik som ett eget moment också. Cecilia började detta år med etik i början av terminen i årskurs åtta eftersom det är en ganska orolig klass och hon kände då att det fanns ett behov hos klassen att arbeta kring etik och moral. När hon arbetar med etik och moral så låter hon eleverna jobba med olika dilemman och sedan diskussioner i grupp. Hon betonar att det viktiga med att eleverna får lära sig att motivera sina ståndpunkter och att det i de här frågorna inte finns något rätt eller fel svar. Hon tar inte upp det teoretiska perspektivet på etik och moral, med det teoretiska perspektivet menar jag att eleverna får lära sig om pliktetik och konsekvensetik. Hon arbetar även om etik när de arbetar med världsreligionerna. Jag frågade Cecilia om hon även tar upp livsfrågor när hon pratar om etik och det gör hon, de pratar mycket om varför vi lever och kärlek.

När jag intervjuade Daniella berättade hon att när hon arbetar med etik och moral försöker hon relatera det momentet till elevernas egna liv. Hon jobbar med en del stora etiska dilemman så som abortfrågan och dödshjälp, men hon säger att abort är vanligare eftersom dödshjälp känns mindre aktuellt för eleverna. Daniella arbetar även med etik i världsreligionerna. Även Daniella arbetar med livsfrågor samtidigt som etikmomentet, de pratar mycket om hur eleverna tänker kring livet, varför vi lever, hur man ska vara mot andra människor och kärlek. Rädda barnen har gett ut en bok som heter Fannys hemliga mening med livet och den arbetar Daniella med när hon pratar om livsfrågor med eleverna. Daniella går inte heller genom de olika teorier som finns om etik och moral och när jag frågade så sa hon så här:

”Nej, jag tycker inte de är så meningsfulla, varken för mig eller för eleverna. Jag tycker ibland att vi försöker göra oss naturvetenskapliga. Varför ska eleverna veta det för, det viktiga är att vi pratat om sådana frågor om det sedan är pliktetik eller något annat spelar ingen roll.”

Emil arbetar med etik och moral lite annorlunda än de två tidigare intervjupersonerna, han börjar med att definiera begreppen etik och moral för eleverna och prata kring de begreppen för att eleverna verkligen ska förstå vad etik och moral är. Han har även genomgångar där han går igenom hur man historiskt sett på etik och moral och även några olika filosofiska skolor. Sedan brukar de få några etiska dilemman som de ska diskutera i grupp och ta ställning för eller emot. Momentet avslutas med att de själva får välja ett etiskt dilemma, till exempel abortfrågan och skriva ett arbete om det. Där ska de ta reda på vad olika religioner ställer sig i frågan och vad lagar och regler säger om dilemmat och i slutändan ska de själva ta ställning till frågan och motivera sitt ställningstagande. När det kommer till livsfrågorna arbetar Emil med de i samband med världsreligionerna och då jobbar han med vad de olika religionerna säger i de olika livsfrågorna. När eleverna läser om de olika världsreligionerna tar Emil upp etiken inom de olika religionerna.

Nästa intervju var med Fredrik och han berättade att han inte jobbar med etik och moral separat utan han brukar väva in det i religionsämnet. I de bibliska berättelserna finns det mycket etik som till exempel när Abraham är nära att offra sin äldste son. I islam blir kvinnans roll ett etiskt dilemma och de har även diskuterat Israel och Palestina, vem som har mest rätt till staden Jerusalem när de läste om judendomen. Etik och moral frågorna brukar bli den delen på provet som eleverna gör för att nå ett högre betyg i de olika momenten. Etiken i de olika religionerna är något som Fredrik automatiskt kommer in på när han pratar om världsreligionerna med eleverna. I årskurs sju brukar Fredrik prata med eleverna om meningen med livet i samband med skapelseberättelsen och då kommer han även in på vart vi är på väg och synen på liv och död i både linjära traditioner och cirkulära traditioner. Han säger att det brukar bli stora diskussioner kring kastsystemet och även kring förintelsen.

Göran arbetar med etik och moral genom att börja med att gå igenom begreppen etik och moral och sedan komma in på olika etiska dilemman. De klassiska dilemman så som abort, djurens rättigheter och genmanipulation är det som Göran har diskussioner kring med eleverna. Han går även igenom olika sätt att tänka etiskt så som pliktetik och konsekvensetik. Det viktigaste med etik och moral enligt Göran är att få eleverna att själva ta ställning och motivera sitt ställningstagande. Han brukar även försöka föra in eleverna på egna tankar om sin egen Gudsbild och hur de själva ser på religion. När han arbetar med världsreligionerna så tar han upp etik. Samtidigt som Göran arbetar med etik och moral arbetar han med livsfrågor, men han påpekar även att livsfrågorna är något som genomsyrar all undervisning i religion under de tre åren i högstadiet. Göran arbetar med livsfrågor genom att lyfta olika frågor till diskussion. De här frågorna dyker oftast upp när de läser om olika religioner och då visar han även eleverna de olika religionernas likheter och skillnader.

Hugo arbetar mycket med det gamla testamentet och det är det han använder när han arbetar kring etik och moral. Han använder berättelserna där i för att diskutera etik och moral med eleverna. Även livsfrågorna är något som genomsyrar all undervisning och det kommer oftast automatiskt när man pratar om Adam och Eva och skapelseberättelsen. Då tar man upp frågor som varför dör man, varför är pojkar så barnsliga, kärlek och framtiden. Han brukar även efter han gått igenom nya testamentet jobba med en del där man pratar och diskuterar med eleverna kring bibeln i praktiken utifrån deras liv.

2.1.2 Analys och jämförelse av etik och livsfrågor


Min definition av likvärdig kunskap inom etik är:

”vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och diskussioner i ämnet religionskunskap. Diskussionen om de etiska frågorna kan fördjupas genom kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och livsåskådningar.”


Jag kommer nu att tolka mitt material om etik och livsfrågor och jag börjar med etik. När lärarna undervisar om etik så anser alla lärare att etik är något som genomsyrar hela deras undervisning. Diskussioner om olika etiska dilemman så att elever utvecklar sin förmåga att motivera sina ställningstaganden i olika etiska dilemman är något som alla lärare arbetar med. Vardagens etiska frågor är något som eleverna ska få arbeta kring men alla lärare i min undersökning tar inte upp vardagliga etiska frågor med eleverna. Till exempel Fredrik tar bara upp etik som kretsar kring religion och enligt mig är det för eleverna inte någon vardaglig etisk fråga. Det är endast en lärare som påpekar att hon försöker relatera etiken till elevernas egna liv.

Sedan finns ytterligare en del i citatet här ovanför och det är att eleverna ska få kännedom om etiska regler, tankar och system från olika religioner och om man kollar på vad lärarna säger så pratar alla om etik i samband med världsreligionerna. Men något som skiljer sig åt är att det bara är två lärare som undervisar om de olika sätt att tänka etiskt som till exempel pliktetik och konsekvensetik, men frågan är om det är något som är nödvändigt för eleverna, enligt Daniella är det inte något som är nödvändigt för eleverna att kunna. Men det beror på hur man tolkar kursplanen för i min definition av likvärdig kunskap av etik ska eleverna få kunskap om olika etiska teorier. Så i den här delen av etiken får inte eleverna en likvärdig kunskap.


Det man ser när man pratar med lärarna om vad de arbetar kring i etik är att alla har olika sätt att arbeta på och tar upp olika etiska frågor, men när man jämför med kursplanen så har alla lärare nästan nått målen i innehållet med sin undervisning. Detta stämmer även överens med en rapport från skolverket som kom 2005 där de hade undersökt religionsämnet i grundskolans sista tre år där säger de att:

Eleverna visar genom sina svar att de har ett uttalat etiskt tänkande och kan föra ett resonemang om rätt och orätt. På så sätt uppfyller de kursplanens mål att uppnå när det att ”kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden”.


Enligt en annan rapport från skolverket så jämförde de hur mycket eleverna sa att de hade fått undervisning om olika delar av SO-ämnena och hur mycket de ville ha undervisning om de olika delarna. En av dessa delar var etik och eleverna sa att de bara fått en liten del etik under sina tre sista år i grundskolan, men att de vill ha mycket mer. Men enligt den rapporten sätter lärarna etik högt på listan över vilka kunskapsområden de tycker är viktigast.
 Båda de resultaten motsätter sig själva, för om lärarna prioriterar det högt så borde det vara ett kunskapsområde som lärarna lägger ner mycket undervisningstid på. Och om man relaterar det till min undersökning så ser man att alla lärare jag intervjuade tycker att etiken är ett mycket viktigt ämne och att de arbetar med det. Däremot framgår det inte av min undersökning hur mycket tid de lagt ner på området, men under intervjuerna så framgick det att etik var något som återkom under alla år i högstadiet, till exempel när man läser om andra världskriget kommer automatiskt etik upp som ett ämne. Men det kan vara så att som till exempel Fredrik i min undersökning har inte ett eget etikmoment utan väver in etik i hela religionsämnet och då kanske eleverna inte förstår att det är etik de jobbar med. Det kan ju även vara så att det eleverna tolkar som etik enbart är de momenten som bara fokuserar på etik och inte något som genomsyrar all undervisning.

När det kommer till livsfrågor säger min definition av likvärdig kunskap i livsfrågor så här:

Religionskunskapsämnet har som utgångspunkt människans frågor inför livet och tillvaron oavsett om dessa uttrycks religiöst eller inte. Att medvetet och metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna.


Som det visats i tidigare stycke är att alla lärare jobbar kring livsfrågor med eleverna, men på olika sätt. Alla lärare förutom två arbetar på samma sätt och det är att ta upp frågor om kärlek, liv och död, varför vi lever och framtiden. Detta stämmer överens med kursplanens mål där det står att eleven ska ha uppnått att: ”Kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor.”
 Men man ska även ta upp livsfrågor som uttrycks religiöst och det gör inte två lärare i min undersökning.

Enligt skolverkets rapport från 2005 så anser eleverna att livsfrågorna som de tycker att de jobbat med är hur allt blev till, om gud, om krig och om miljön. De frågorna eleverna anser vara otillräckligt behandlade är meningen med livet, kärlek, frågor om framtiden och om döden.
 Men om vi då jämför det med vad lärarna i den här undersökningen har sagt går det att se att många av lärarna tar upp livsfrågor som eleverna i undersökningen ansågs vara otillräckligt behandlade. Varför tyckte då eleverna i undersökningen att de var otillräckligt behandlade, det kan vara så att de har behandlat det men inte lagt ner så mycket tid på de frågorna. I min undersökning går det inte att se hur mycket tid lärarna la ner på livsfrågor och det kan vara en del av religionsundervisningen som kanske hamnar lite i skymundan. Det står i citatet som inledde det här stycket att; ”metodiskt bearbeta livsfrågorna hör till ämnets kärna.”
 Under mina intervjuer och när jag ser vad lärarna har sagt om livsfrågor så kan jag inte se att det tar en stor del av undervisningen utan det är något som dyker upp när det finns en chans under undervisningen och de enda som jag tolkar arbetar med livsfrågor metodiskt är Daniella eftersom hon arbetar med en bok kring just meningen med livet och Göran som påpekar att det genomsyrar all undervisning.

2.1.3 Kristendomen


Cecilia börjar med att prata om Bibeln i årskurs sju och sedan i årskurs åtta pratar hon om hur Kristendomen spreds över världen. I årskurs åtta tar hon också upp splittringen av Kristendomen och så arbetar de med de katolska, ortodoxa och protestantiska kyrkan och tittar på skillnader och likheter mellan de olika kyrkorna. Hon jobbar mycket med likheter och skillnader i årskurs åtta så att eleverna kan sätta det i sitt eget perspektiv, då utgår hon från den protestantiska kyrkan och sedan får eleverna jämföra den med den katolska och den ortodoxa kyrkan.

I årskurs sju så börjar Daniella med att lära eleverna något som heter husförhörsvisan och i den så sjunger man om de viktigaste delarna i kristendomen och bibeln. Då pratar de givetvis även om Bibeln och vad de olika delarna av husförhörsvisan betyder. I årskurs åtta tar Daniella upp de olika kyrkorna och splittringen av kristendomen. Hon brukar ta upp kristendomens spridning i världen och sedan berätta lite vad de olika kyrkorna handlar om och hon påpekar för eleverna att alla tre kyrkorna är kristna men på lite olika sätt. Sen avgränsar hon det mot årskurs nio där hon tar upp världsreligionerna. Daniella tycker det är viktigt att eleverna förstår att all kristendom inte ser ut som de tror och då tar hon även upp frikyrkorna också. Hon brukar försöka få eleverna att gå till en frikyrka för att de ska få se hur det ser ut i en frikyrka och se hur en gudstjänst går till där.

Emil arbetar med kristendomen ur ett historiskt perspektiv. Han arbetar med kristendomen genom att visa på hur den påverkat samhället genom tiderna med korståg och sådana saker. Kristendomen idag är något som han känner själv att det jobbar han inte så mycket med. Han anser att i Sverige så var kristendomens roll tydligare förr i tiden och därför är det svårt att se hur kyrkan påverkar oss i Sverige idag. Men han brukar ta upp Katolicismen i världen idag och hur den påverkar människor och deras vardagliga liv för att eleverna ska få en bild på religionens påverkan på människors liv. I årskurs sju jobbar Emil med bibelhistoria, Abraham och bakgrunden till de abrahamitiska religionerna. Han jobbar med bibeln och han visar på hur det finns spår av bibeln i hela vårt samhälle idag. Sedan i årskurs åtta får eleverna lära sig om splittringen av kristendomen och de får lära sig lite om de tre olika kyrkorna. De får även titta på likheter och skillnader mellan de olika kyrkorna.

Fredrik börjar i årskurs sju med de bibliska berättelserna, Jesus liv i stora drag och budskapen i bibeln. Sedan lär han ut om den kristna kyrkan i början om hur de blev förföljda i romarriket och hur det sedan blev statsreligion i romarriket. Fredrik berättar att religionen även finns med som en ganska stor del i historieämnet så där tar han också upp vissa delar om kristendomen. Sedan brukar han ta upp reformationen och Sverige under 1800-talet, då pratar han om byn och kyrkan som en del av vad eleverna får lära sig om Kristendomen. I årskurs åtta tar han upp splittringen av kyrkan. Då tar han upp de olika kyrkornas likheter och skillnader. Sedan som en liten information tar han upp väckelserörelsen och frikyrkorna som finns.

I årskurs sju börjar Göran med Gamla och Nya testamentet, berättar om myterna som finns i Bibeln och härleder till våra traditioner och högtidsdagar. Sedan i årskurs åtta blir det mer att man går in på religionshistoria, hela utvecklingen från Jesu födelse fram till reformationen. Han tar även upp hur kristendomen splittras och lägger sedan krutet på att jämföra och prata om katolska och protestantiska kyrkan och han tar bara upp lite om den ortodoxa kyrkan. Den största koncentrationen lägger han på Luther och reformationen. I årskurs nio kommer Kristendomen in som ett bollplank att jämföra med när man pratar om Islam och Judendomen.

Hugo arbetar lite annorlunda än de andra lärarna med kristendomen. Han har mycket mindre kyrkokunskap och det säger han själv. Han tar inte upp splittringen av kyrkorna, men däremot pratar han om att det finns olika inriktningar av kristendomen och han berättar då för eleverna att det beror på vilken kultur och religion som fanns där innan som gör att det blir olika inriktningar på religionerna. I årskurs sju tar han upp skapelsen och olika syn på skapelsen, både bibelns skapelseberättelse och andra religioners skapelseberättelser. I årskurs sju använder jag bibelns gamla testamente som lärobok och i årskurs åtta det nya testamentet och arbetar kring det.

2.1.4 Analys och jämförelse av kristendomen


Kursplanen säger att eleven i slutet av sitt nionde år ska ha uppnått att: ”ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur”.
 Som det går att se här ovan om vad lärarna har med i sin undervisning så är de flesta ganska lika varandra, men det finns några som skiljer sig mer eller mindre. Man kan se att Emil påpekar att han tar upp hur kristendomen har påverkat Sverige genom tiderna. Sedan har vi Hugo som är den lärare som skiljer sig mest från de andra och det för att han inte tar upp någon kyrkokunskap som andra arbetar flitigt med. Om man då jämför lärarens innehåll med kursplanen går det att se att majoriteten av lärarna inte pratar om kristendomens påverkan på det svenska samhället trots att det står att man ska göra det i kursplanens mål, vilket leder till kunskaper hos eleverna som inte är likvärdiga. Enligt skolverkets rapport från 2005 där eleverna fick besvara lite kunskapsfrågor om olika religioner däribland Kristendomen, kunde 90 % av eleverna pricka in vilka som är de kristna högtiderna. Vilket visar på att baskunskaperna hos eleverna om Kristendomen är bra. På frågan varför man firar påsk var det dock bara 50 % som kunde koppla det till Jesu död och uppståndelse.
 I kursplanen står det att ”Ämnet ger möjligheter till ökad förståelse av såväl den egna som andras religioner”
 och om man tittar på vad lärarna lär ut så är det bara fakta och de bygger inte vidare så eleverna får en förståelse för religionens innebörd och innehåll.

Eleverna skulle även ge exempel på en religiös berättelse som visade hur man skulle bete sig mot andra, men det var endast 40 % som gav ett seriöst svar och 39 % svarade inte alls, sedan var det 26 % som hänvisade till budorden eller den gyllene regeln. Det var i slutändan endast 7 % som klarade den här uppgiften och de kom fram i rapporten till att många elever tror att allt som står i Bibeln är berättelser.
 Detta kan man se stämmer inte överens med lärarens innehåll eftersom alla lärare jobbar med Bibeln. Men det kan vara så att när lärarna jobbar med Bibeln så kanske det bara blir ytligt. För i min undersökning är det endast Hugo som verkligen jobbar mycket med Bibeln i både årskurs sju och åtta och han använder den även som lärobok. Enligt en annan rapport från Skolverket så anser eleverna att det de just fått mest kunskap om är tro och religion men just det området är lågt prioriterat av lärarna.
 I min undersökning visade det sig dock att tror och religion är en mycket stor del av lärarnas undervisning, men det de fokuserar mest på är fakta, yttre ramar och regler och en djupare kunskap och förståelse hamnar i skymundan.

Det är bara två lärare som tar upp frikyrkorna som finns i Sverige och enligt kursplanens ska religionsundervisningen syfta på att eleverna ”blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen”.
 Det är alltså viktigare att eleverna får kunskaper om den ortodoxa kyrkan än om frikyrkorna som finns i Sverige och är en del av vårt samhälle.

2.1.5 Världsreligionerna


Det alla lärare helt hade gemensamt var att alla sex lärare undervisade om samma världsreligioner och det är kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Även alla lärare använder bara kristendomen som jämförelse när man läser om världsreligionerna eftersom man redan fördjupat sig i den i de två tidigare årskurserna. En annan sak som alla lärare hade gemensamt var att judendomen tog man även upp när man pratar om andra världskriget i historieämnet.

Cecilia tar upp dessa fem världsreligioner och hon börjar med de tre största som hon kallade de och det är Kristendomen, Judendomen och Islam. Efter det tar hon upp hinduismen och buddhismen. Cecilia berättar att hon kommer ta upp användningen av områdena idag, hur de olika religionerna ser ut idag och jämföra det med den historiska utvecklingen för att se om det skett någon förändring. Jag kommer att prata om att de österländska religionerna påverkar vårt samhälle idag som till exempel spikmattan och yoga som härstammar från Buddhismen.

När Daniella jobbar med världsreligionerna börjar hon med att dela ut ett häfte med grundläggande fakta om de olika religionerna. Med grundläggande fakta menar hon vart religionen finns, heliga skrifter, lite historia, symboler och traditioner. Sedan arbetar de med det häftet och det avslutas med ett prov. Efter det får eleverna jobba i grupp och fördjupa sig inom en av de fyra världsreligionerna. Detta avslutas med en redovisning för klassen och Daniella anser att eftersom alla elever fått grunderna i alla religioner gör det eleverna mer intresserade och det tillåter de att ställa fler frågor. Kristendomen är med som en del även här och det som en jämförelse till de andra religionerna. Daniella säger att eleverna får först lika mycket tid på alla religionerna och sedan blir det olika för alla beroende på vad eleverna väljer att fördjupa sig i.

Emil jobbar med de olika världsreligionerna var för sig och han tar upp samma punkter i de olika religionerna. Några av de punkterna är historik, viktiga profeter, personer som spelat stor roll för religionen, heliga platser och hur man ser på livet efter döden. Han arbetar med genomgångar och diskussioner med eleverna och sedan avslutas det med prov på de olika religionerna. Ibland arbetar han även så att han börjar med de tre abrahamitiska religionerna för att visa på kopplingen mellan dessa. Han säger att han anser sig lägga ner lika mycket tid på alla de fyra världsreligionerna.

Fredrik berättade att han arbetar utefter en mall när han jobbar med världsreligionerna. Han tar upp historik, symboler, grunder, heliga skrifter, kända personer, utbredning, var i världen och gudstjänst. Det är grunderna som man ska klara för att få ett godkänt betyg, om man sedan vill nå ett högre betyg så jobbar man med likheter och skillnader, jämförelse och kopplingar till historian och idag. Fredrik berättar att han först brukar ha en grundkurs med fakta och sedan får eleverna fördjupa sig i några större frågor. Han anser även att det blir mindre tid på de österländska religionerna i sin undervisning.

När Göran arbetar med världsreligionerna gör han lite olika ibland så låter han eleverna fördjupa sig i olika religioner och sedan redovisa för klassen. Men nu skulle han arbeta med de fyra religionerna var för sig och ha mer lärarledd undervisning. Han berättar att han går djupare in i bokreligionerna (judendom och islam) än hinduism och buddhism. Han anser att det beror på att oftast väntar man med de österländska religionerna till sist och då blir det tidsbrist så då blir det en ytlig kunskap om dessa religioner. Göran säger att när han jobbar med de olika religionerna tar han upp vissa grundfakta om alla religionerna så som symboler, heliga skrifter, kända personer, vart i världen och historian kring religionen. Sedan om det finns tid så blir det fördjupningar i olika delar av religionen.

Hugo arbetar med världsreligionerna så att han bakar ihop judendom och islam och går igenom grunderna i dessa religioner som de sedan får jämföra med Kristendomen. Sedan brukar han arbeta lite ytligare med Hinduism och Buddhism. Hugo använder sig mycket av rollspel i sin undervisning. Han brukar genomföra en hinduisk gudstjänst med eleverna och ett år satte de upp Jesus Christ Superstar i kyrkan. Då får eleverna en anledning att lära sig djupare om de olika religionerna.

2.1.6 Analys och jämförelse av världsreligionerna


Kursplanens mål och min definition av likvärdig kunskap om världsreligionerna är: ”ha kunskaper om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner”.
 När det kommer till världsreligionerna kan vi se att alla lärare har samma innehåll i sin undervisning, där alla jobbar med de fyra största religionerna, hindusim, buddhism, judendom och Islam och använder sig av Kristendomen som ett bollplank. De går även alla igenom samma grunder om religionerna och det är historik, profeter, viktiga personer, heliga skrifter, riter, symboler och vart religionen finns. Sedan använder sig alla lärare förutom Emil av någon sorts fördjupning, där eleverna får fördjupa sig vidare i någon religion. Den enda skillnaden är att Emil, Hugo och Göran tar upp de abrahamitiska religionernas gemensamma historia. Detta stämmer överens med kursplanen där det står att kristendomens, judendomens och islams gemensamma ursprung ska tas upp.
 Där kan man alltså se en liten skillnad i undervisningen om världsreligionerna. Detta trots att det står i kursplanen att man ska visa på både skillnader och likheter i olika religioner för att motverka främlingsfientlighet.
 I en undersökning om ungdomar intolerans i skolor så visade det sig att ungdomarna var mest intoleranta mot muslimer.
 Därför kan det vara extra viktigt att arbeta med islams och kristendomens gemensamma ursprung.

I mina intervjuer så upptäckte jag att lärarna lade ner olika mycket tid på de olika världsreligionerna. Både Hugo och Göran säger själva att Buddhismen och Hinduismen inte får lika mycket tid som Islam och Judendom. Men Emil sa att han lägger ner lika mycket tid på alla religionerna. I skolverkets rapport från 2005 visade eleverna dåliga resultat kring kunskap om en annan religion än Kristendomen. På frågan vem som firar ramadan svarade 65 % rätt, och det är en majoritet men om man jämför med att 90 % svarade rätt när det gällde Kristendomen så kan man se att det saknas kunskaper kring andra religioner. Eleverna fick även frågan om varför ramadan firas, av 1912 elever lämnade bara 251 relevanta svar.
 Om man då jämför det här resultatet med vad lärarna har för innehåll i sin undervisning om världsreligionerna så borde eleverna veta mer om vem som firar ramadan. Även om man tittar på hur mycket tid lärarna lägger ner på de olika religionerna, så är Islam en av de man lägger ner mest tid på så eleverna borde även ur den synvinkeln kunna det här. Den andra delen av frågan varför ramadan firas visade resultatet att det var väldigt få som kunde svara på det och enligt rapporten tyder resultatet ”på att man måste arbeta mycket mer i undervisningen med förståelse för hur religiösa traditioner tolkas samt vilken innebörd de kan ha för enskilda individer och inte enbart fokusera på yttre ramar, regler och föreskrifter.”
 Om man då jämför det med vad mina lärare tar upp så är det ingen som arbetar kring förståelse på det sättet utan man arbetar med yttre ramar, regler och föreskrifter och inte förståelse kring religionen. Och när eleverna får fördjupa sig så får eleverna välja i vilken religion de ska fördjupa sig i vilket ledet till att det blir väldigt olika vad eleverna får en djupare kunskap i.

2.1.7 Andra livsåskådningar och Estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang

Jag kommer här att börja med andra livsåskådningar. Cecilia väljer här att ta upp New Age och nya andliga rörelser som anammats av människor här i Sverige, hon säger även att hon tycker det blir viktigare nu eftersom det blir fler och fler i Sverige som börjar hålla på med andra sorters andlighet än Kristendom. Naturreligioner är även något hon jobbar mycket med och det för att eleverna ska veta lite om de och sedan kunna jämföra med de stora religionerna. När hon jobbar med andra livsåskådningar så brukar hon prata lite om de i allmänhet och sedan får eleverna välja en att fördjupa sig i. Daniella arbetar med naturreligioner hon också men även med Japans olika religioner. Sedan brukar hon lyssna på eleverna vad de vill lära sig mer om när det gäller just andra livsåskådningar. Daniella berättade att hon har till exempel haft elever som är uttalade ateister i klassen och då har man tagit upp och pratat kring ateismen, annars är vanliga livsåskådningar som eleverna vill lära sig om till exempel Scientologerna och Jehovas vittnen. Emil, Fredrik och Hugo berättar att andra livsåskådningar är ett arbetsområde som hamnar i skymundan och de arbetar inte kring det i religionsämnet. Göran däremot berättar att andra livsåskådningar är något som han brukar återkomma till under alla tre år. Han säger att New Age brukar han jobba med i årskurs sju när man pratar om vad religion är och då brukar han även komma in på humanismen och prata om den med eleverna. Han berättar även att han ofta tar upp begrepp som ateism, agnosticism och sekularisering och då pratar man alltid om båda sidor i de olika begreppen. Så andra livsåskådningar är enligt Göran något som genomsyrar hela religionsämnet eftersom Sverige är ett så pass sekulariserat land.

Nu ska jag visa hur lärarna jobbar med estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang som står med som ett av målen som eleverna ska ha uppnått i slutet av årskurs nio. Detta mål är det som får minst tid av lärarna. Både Cecilia och Daniella jobbar inte alla med det. Emil berättar att det lilla han gör är att de får se filmer och på så sätt kan få en inblick i konst, musik och dans inom olika religioner. Fredrik har själv inte heller jobbat med estetiska uttryck men han berättade att på en annan skola han arbetade på så hade de något som kallades SO-kyrkan och det innebar att i årskurs åtta så fick eleverna chans att samarbeta med kyrkan och vara med i kyrkan vid olika tillfällen som gudstjänster, men de fick även åka på studiebesök i till exempel Uppsala Domkyrka. Göran säger att dans och musik inte blir en så stor del av undervisningen men däremot en del konst blir det när man visar olika bilder från olika religioner som till exempel sixtinska kapellet. Göran säger även att han tror att det är tid och vana som gör att man inte arbetar mer med det här målet. Den av de här lärarna som arbetar mest med det här är Hugo, som jag skrev innan så arbetar han mycket med rollspel så som en hinduisk gudstjänst och han arbetar även med musik för när han börjar arbeta med religion låter han alltid eleverna få lyssna på Kjell Höglunds låt Gennesarets sjö.

2.1.8 Analys och jämförelse av andra livsåskådningar och estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang


Min definition av likvärdig kunskap av andra livsåskådningar är: ”om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar”
 Andra livsåskådningar är något som oftast hamnar i skymundan i religionsundervisningen. Det som går att se av intervjuerna är att det är ett ämne som lärarna tar upp om det finns tid över efter de andra målen i kursplanen. Ändå står det specifikt i kursplanens mål att det är något som ska tas upp och som eleverna ska ha fått kunskap om när de slutat årskurs nio. Det var endast tre av sex lärare som arbetade med de andra livsåskådningar och det är bara en lärare som säger att det är viktigt att lära eleverna om andra livsåskådningar eftersom Sverige är ett sekulariserat land. Det jag kunde utläsa av intervjuerna är att andra livsåskådningar inte anses som lika viktigt som de stora religionerna. Det här är en del där lärarna inte har ett likvärdigt innehåll i sin undervisning utan det är stor spridning mellan de olika lärarna, vilket ger eleverna olika förkunskaper inför gymnasiet. Enligt kursplanen ska ett mål att sträva mot vara att elever fördjupar sina kunskaper om andra livsåskådningar.
 Det är tre lärare som arbetar med andra livsåskådningar men utav de är det endast en lärare som påpekar att det är viktigt att arbeta med andra livsåskådningar. Vilket går att tolka som att han är den enda som inte låter andra livsåskådningar komma i andra hand i undervisningen. Kursplanen säger att eleverna ska bli ”medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen”.


Målet i kursplanen för estetiska uttryck och min definition av likvärdig kunskap i estetiska uttryck är: ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang.
 Här kan man se att det är endast en lärare som jobbar med estetiska uttryck av de sex lärare jag har intervjuat och det är Hugo. Göran brukar visa lite konst för eleverna och Emil brukar visa film och då menar han får de i alla fall en inblick i detta. Men här kan man alltså se att lärarna inte prioriterar det här målet alls och enligt kursplanen är det här en viktig del av religionen och då även av ämnet.
 Men ändå är det bara en lärare som jobbar ganska mycket med det och de andra lärarna låter det helt falla bort. Alla lärare är medvetna om att de ska jobba med det men väljer bort det på grund av tidsbrist, okunskap och ovana och att de anser det inte vara ett lika viktigt mål som de andra.

2.1.9 Religionsämnet


Här kommer jag att berätta vad jag och lärarna i intervjuerna pratade om allmänt om religionsämnet, jag kommer att berätta detta tematiskt och det kommer fokuseras kring tidsaspekten, urval, ämnet och elevernas förkunskaper i gymnasiet, vad lärarna själva tror det beror på.

Tidsaspekten


Jag börjar med att berätta om hur mycket tid läraren själv tror att det lägger ner på religionsämnet. Alla lärare säger sig tro att de lägger ner en fjärdedel av tiden på religion. Göran säger dock att han tror att det kan vara lite mindre för hans del för han menar på att historia och samhällskunskap är de ämnen som tar mest tid, men strax efter kommer religionsämnet. Emil berättar att i årskurs nio blir det mer än en fjärdedels tid på religion eftersom han då behandlar världsreligionerna. Cecilia påpekar även att det är viktigt att se till gruppens behov och i vissa grupper måste man ibland lägga mer tid på några av momenten.

Urval


Nu ska jag berätta om varför lärarna gjort det urvalet de gjort. Alla lärare baserar i huvudsak sitt urval på kursplanen och kursplanens intentioner. Göran påpekar även att hans urval baseras på läroböckerna. Cecilia arbetar efter den lokala arbetsplanen som SO-lärarna på skolan har arbetat fram. Daniella säger så här: ”Det är eget intresse blandat med kursplanen och lite granna traditionen på skolan. Det här är något som vi i ämnesgruppen sagt att vi ska arbeta med.” Göran berättar även att en del av urvalet baseras på vad han anser är en allmängiltig kunskap inom ämnet. Det här med en lokal arbetsplan finns även på Görans skola men han tycker att den känns som en sammanfattning på kursplanen och den finns där som ett dokument men den används inte. Både Fredrik och Hugo baserar sitt urval på erfarenhet. Fredrik berättar att hans erfarenhet är att eleverna i årskurs sju behöver grundkunskaper och att de sedan i årskurs nio har ett djupare tänk. Hugo säger så här kring valet av sitt undervisningsinnehåll:

Erfarenhet. Jag märkte att eleverna inte tyckte det var kul när jag lärde ut kyrkokunskap. Då frågade jag mig varför jag gör det här och ändrade sedan på min undervisning. Det är klart jag lär ut lite om förändringar i inom Kristendomen så som Martin Luther och så vidare. En dialog med barnen om vad som fastnar och går hem hos de, det är vad som lett till mitt urval.


Separera SO-ämnet eller inte?


Nu ska jag berätta vad lärarna tycker om att dela upp SO-ämnet till separata ämnen, om de tycker det skulle vara bättre eller sämre och skulle det ge eleverna en bättre garanti för en likvärdig utbildning. Cecilia, Daniella, Emil och Hugo tycker att SO-ämnet inte skulle delas upp eftersom alla ämnen går in så mycket i varandra. Daniella säger att: ”Om man skulle dela upp SO-ämnet skulle det ge eleverna en väldigt splittrad världsbild och jag tycker att i skolan är världen ändå uppdelad för eleverna på ett inte alldeles vettigt sätt.” Fredrik vet inte riktigt vad han tycker om det, men han anser att tidsmässigt skulle det kanske inte vara en sådan dum ide och för honom rent praktiskt skulle det fungera eftersom han ändå jobbar med varje ämne för sig. Göran däremot anser att det skulle vara en bra ide både tidsmässigt och att det underlättar för läraren. Han tror att det kanske skulle göra det lättare att docka med gymnasiet eftersom det är så de jobbar på gymnasiet.

Kursplanen


Jag pratade med lärarna om vad de tyckte om målen i kursplanen, är de tillräckligt tydliga för att alla elever ska få en likvärdig kunskap oavsett skola och lärare. Där säger alla lärare nästan samma sak och det är att de är för otydliga. Daniella säger ”kursplanens mål borde vara det men sen vet både du och jag och alla andra att så är det inte”. Cecilia säger att hon är glad att hon är utbildad i LPO 94 och hon märker att lärare som inte är det fortfarande gör som de alltid gjort. Emil berättar att han själv tycker att han tolkar kursplanen bra och förstår den, men han påpekar även att det är hans tolkning och när en annan lärare läser kursplanen får den en helt annan tolkning. Emil tror även att det finns en risk med att den är så otydlig och det är att vissa lärare kanske inte tar den på allvar. Emil säger att: ”Jag tror att en tydligare kursplan följs bättre”. Fredrik skulle vilja ha en lite mera handfast kursplan för han tycker uppnåendemål lätt blir otydliga.

2.1.10 Analys och diskussion kring religionsämnet


I den här analysen kommer jag ta upp det vi pratade om allmänt kring religionsämnet så som urval, kursplanen, tidsaspekten och om lärarna tycker det vore bättre eller sämre att separera SO-ämnena. Om man tittar på tidsaspekten så säger alla lärarna att de lägger ner lika mycket tid på religion som de övriga SO-ämnena. Men om man ser till Cecilias svar att det beror på gruppens behov kan det ju vara så att religion får mindre tid. Tidsbrist är något som alla lärare har pratat om under intervjuerna och därför kan man fråga sig om det är så att det verkligen blir lika mycket tid på religion som de övriga ämnena. Det kan vara så som Göran säger att historia och samhällskunskap är det som tar mest tid av SO-undervisningen och religionen får lite mindre tid.

Lärarnas urval enligt min undersökning grundar sig i största del på kursplanen men både erfarenhet, eget intresse och läroböcker är något som spelar in. Om man tolkar det här så är kursplanen det viktigaste instrumentet till lärarens urval men enligt en undersökning från skolverket så är det som styr undervisningen i första hand egna idéer. I skolverkets undersökning frågade man lärarna vilken påverkan styrdokumenten har på deras undervisning och det visade sig att två tredjedelar svarade att de inte har någon påverkan.
 Om man jämför det med min undersökning kan det vara så att lärarna sa kursplanen för att det ska man säga eller så är de lärarna jag intervjuade en del av den tredjedel som använder styrdokumenten för att styra sin undervisning. Men man ser ändå att erfarenhet och egna idéer är även bland de lärarna jag intervjuade en stor del av vad som styr undervisningen. Hur ska man då kunna ge eleverna en likvärdig utbildning om det inte är kursplanen som i första hand styr lärarnas urval.

SO-ämnet, om man skulle separera det eller inte, där tyckte majoriteten av lärarna inte och de som tyckte att man skulle göra det var de lärare som arbetade med ämnena separat. Majoriteten av lärarna menade på att det inte går att separera SO-ämnena eftersom de är en del av varandra. Enligt en av skolverkets rapporter så spelar det ingen roll med integrerade eller ämnesuppdelad SO-undervisning rent kunskapsmässigt.
 Så min tolkning av det är att detta inte är något som skulle ge eleverna en mer likvärdig utbildning.

Målen i kursplanen är för otydliga så säger majoriteten av lärarna i en rapport från skolverket om kursplaner.
 Detta stämmer helt överens med min undersökning där alla lärare säger att de är för otydliga. Lärarna i min undersökning säger även att kursplanens mål handlar om tolkning och tolkning blir alltid subjektivt oavsett om man vill eller inte. Detta stämmer överens med vad de säger i skolverkets rapport där några lärare säger att alla elever har rätt till en likvärdig utbildning och de tycker därför att tolkningsutrymmet i kursplanens mål inte bör vara för stort. Eftersom det ger vissa lärare en chans att hoppa över viktiga delar av innehållet i ett ämne.
 Emil tror i min undersökning att en tydligare kursplan skulle följas tydligare och så gör även vissa lärare i skolverkets rapport där de anser att kursplanen inte behöver bli mer detaljerad men att det skulle tas bort tolkningsbara ord och göra den enklare.
 Man ser här att en stor del av problemet med likvärdighet i skolan kan ligga i kursplanens mål som kräver tolkning för förståelse och det gör att det blir olika från lärare till lärare. Man kan se i mina intervjuer att flera lärare har påpekat att de lärare som inte är utbildade i LPO 94 och kursplanerna väljer att fortsätta med samma innehåll i undervisningen som de alltid gjort och det ger inte eleverna en likvärd kunskap snarare tvärtom. Om kursplanens mål hade varit mindre tolkningsbara kanske detta problem inte hade uppstått.

2.1.11 Grundskolelärarnas kommentarer om elevers olika förkunskaper


Jag gjorde intervjuerna med gymnasielärarna innan intervjuerna med högstadielärarna och i de första intervjuerna visade det sig att gymnasielärarna ansåg att det skiljde sig mycket med elevernas förkunskaper beroende på från vilken skola de kom och vilken lärare de haft, jag frågade då högstadielärarna vad de trodde det kan bero på och jag fick olika svar. Cecilia har precis börjat undervisa på högstadiet och hon arbetar med en klass i årskurs åtta som i årskurs sju bara haft vikarier och några av de vikarierna var obehöriga och därför har de inte fått någon sammanhängande undervisning i SO-ämnen, däribland religion. Så nu i årskurs åtta får de börja om på nytt och sedan i årskurs nio vet inte Cecilia om hon får vara kvar med den klassen och detta tror Cecilia kan vara en anledning till varför eleverna kan så olika när de börjar läsa religion på gymnasiet. En annan sak hon tror det kan bero på är lärarens egna prioriteringar. Daniella tror det kan bero på lärarens utbildning, hon menar att om läraren inte har läst religion på högskola/universitet så tror Daniella att det kan skapa en osäkerhet hos läraren i det ämnet. Daniella tror även att religionsämnet är det svåraste ämne att läsa in sig själv på eftersom det är ett ganska laddat ämne. Emil tror att det kan ha att göra med att lärare som inte är utbildade i LPO 94 inte fått någon riktig utbildning kring denna och därför jobbar som de alltid gjort och glömmer bort de nya kursplanernas mål. Fredrik tror att det kan bero på att det är lätt att sänka kraven för ett godkänt betyg om klassen kanske är lite svagare. Att det är nog ganska vanligt med att sätta relativa betyg i jämförelse med resten av gruppen. Göran kan själv känna att eleverna saknar kunskaper när de kommer från mellanstadiet och han tror att det är så gymnasielärarna känner och han säger att det nog är lätt att skylla på det neråt. Men han tycker att vi skulle behöva kommunicera mera mellan de olika stadierna. Han säger så här: ”Att veta mer om vad de i tidigare år tar upp och vart tonvikten kommer att läggas i gymnasiet. Hur vi kan hjälpa varandra.” Hugo säger så här:

Först och främst skola och skolområde, vilken typ av familjer är det som har barn på den skolan. Där har du den viktigaste skillnaden, har du lärares barn eller ingenjörers barn ja då är det viktigt att plugga och att vara aktiv på lektionerna. Men har du väldigt många elever i ett område som har föräldrar som inte kan svenska, de kanske kommer från Irak och har en helt annan historia och bakgrund. Då blir det annorlunda undervisning och lärarna på gymnasiet ställer inte rätt frågor som de kan. När det gäller läraren, så är lärarens utbildning väldigt viktig beroende på vilka ämnen den här läst och vilken skola de har pluggat till lärare på. Det påverkar lektionskvaliten om man har fått chans att läsa mer eller mindre. Därför blir det olika.


Hugo säger även att lärarens jobb är att ta tillvara på elevens förutsättningar och göra alla elever bra. Hugo avslutar intervjun med: ”Alla elever har rätt till en intresserad och behörig lärare i de olika ämnena.”

2.1.12 Analys och diskussion kring grundskolelärarnas kommentarer om elevers olika förkunskaper

När jag tittar på vad lärarna i grundskolan säger om varför det kan vara så att eleverna har olika förkunskaper i religionsämnet när de börjar gymnasiet så anser en ganska stor del att det beror på lärarens utbildning. Det är vanligt att lärare som undervisar i SO-ämnena endast har utbildning i två av de fyra ämnena och detta leder till sämre undervisning i de ämnena de saknar utbildning i. Enligt skolverkets rapport tycker lärarna att religionskunskap är det svåraste ämne att undervisa i.
 Det som går att tolka av mina intervjuer är att majoriteten av lärarna säger att det beror på läraren själv att eleverna har olika förkunskaper och ingen nämner eleverna förutom en lärare. Om man då ska dra slutsatser från detta är att det är ur lärarens synvinkel en förändring behöver ske. Obehöriga lärare i ämnena verkar vara den största orsaken enligt grundskolelärarna, det är viktigt med en lärare som fått utbildning i alla de ämnen läraren undervisar i. Men en lärare påpekar att hon tror det är svårare att läsa in sig på religionsämnet än de andra SO-ämnena för det kan vara ganska laddat. Det kan också vara så som Göran säger att det behövs mer kommunikation mellan gymnasiet och grundskolan. Det skulle även kunna tyda på att alla dessa punkter är saker som måste arbetas kring i skolan för att ge eleverna en likvärdig kunskap i skolan.

2.2 Intervjuer med gymnasielärare

2.2.1 Förväntningar på elevens kunskaper när de börjar läsa religionskunskap A

När jag pratade med lärarna på gymnasiet om vilka förkunskaper de förväntar sig att eleven ska ha med sig från grundskolan i religionskunskap svarade de lite olika. Britta berättade om att när hon var nyutexaminerad lärare så förväntade sig hon att eleverna skulle kunna mycket om världsreligionerna. Men det har förändrats och numera har hon inga förväntningar utan låter eleverna vid varje kursstart skriva ner vad de kommer ihåg från grundskolan och så lägger hon upp sin undervisning efter det. Anders däremot säger att han förväntar sig att eleverna ska kunna lite om de olika världsreligionerna. Han säger att ”jag förväntar mig att läraren gått igenom världsreligionerna, etik och moral och omvärldskunskap.” När han pratar om etik och moral förväntar han sig att eleverna ska veta vad är etik och moral är och att etik och moral inte är samma sak. Med omvärldskunskap menar Anders hur världen ser ut idag ur ett religionsperspektiv, vilka religioner är stora, hur pass stort inflytande har en religion på oss människor genom politik och samhällssystem. Anders menar att grundskolan har mycket att jobba kring människan i nuet kontra religionskunskap.

När jag pratade med lärarna om det fungerade att förutsätta att eleverna redan kan till exempel grunderna kring de fem världsreligionerna eller om vissa elever då helt tappar bort sig sa Britta att det förutsätter hon inte. Anders berättade att han inte alls tyckte att elever inte förstod alls vad han pratade om utan att alla kunde på en gång förstå det han förutsatte att de kunde. Men Anders menade även att det är svårt att veta om det är förkunskaperna som de fått i skolan som gjort det eller om det är så att ungdomar idag är ganska medvetna och har ganska bra koll själva.

2.2.2 Elevens förkunskaper


Jag pratade även med båda gymnasielärarna om vad de anser att elevernas förkunskaper ser ut när de börjar läsa i religionskunskap A i gymnasiet. Både Anders och Britta säger att de beror den tidigare läraren gått igenom. Britta säger att:


Det handlar beroende på vilken grundskola de gått på och vilken lärare de haft i grundskolan. Är det en lärare som är väldigt duktig på asiatiska religioner så kan de väldigt mycket om hinduismen och buddhism, men ganska lite om de övriga religionerna.


Britta tycker att grundskolelärarna gör ett bra jobb för de kunskaperna eleverna har är ofta väldigt djupgående. När jag frågade lärarna om det är någon del överlag som eleverna är svagare i och där svarade Anders att han saknar djupare kunskaper inom världsreligionerna och Britta tycker det också. Anders menar framförallt kristendomen, och med det menar han att ofta så tycker eleverna själva att de har kunskaperna kring kristendomen men när han frågar till exempel varför vi firar jul så är det många som inte vet utan bara säger att det har någonting med Jesus att göra. Britta berättade att det hon känner att eleverna allmänt är svagare i är övriga livsåskådningar.

Vi pratade om de olika mål som eleverna ska ha uppnått i skolans nionde år och när vi pratade om livsfrågor berättade Britta att där anser hon att eleverna ofta pratat mycket om döden i grundskolan. I etik och moral anser Britta att de förstår vad etik och moral är men de kan inget om de olika etiska teorierna. Hon anser även att eleverna ofta när de börjar läsa religionskunskap i gymnasiet inte förstår att etik inte är ett eget moment utan det genomsyrar alla religioner. Anders säger att det varierar mycket vad de har för kunskaper kring etik och moral beroende på lärare och skola de haft tidigare. Britta pratade om att i kristendomen kan hon känna att eleverna har en bra kunskap i allmänhet men de saknar kunskap kring de olika inriktningarna inom kristendomen.

2.2.3 Kursplanen för religionskunskap på grundskolan


Jag frågade båda gymnasielärare om de visste hur kursplanen såg ut i religionskunskap för grundskolan och Anders visste för han hade arbetat i grundskolan tidigare. Britta berättade att hon visste lite hur den såg ut och hon visste hur målen i stora drag såg ut i grundskolans kursplan för religionskunskap. Britta säger att hon under sin utbildning ofta tittade på både kursplanen för gymnasieskolan och grundskolan och jämförde de, men sedan hon börjat jobba har hon inte tittat på kursplanen för grundskolans religionskunskap.

Jag pratade en del med Anders om han tyckte att kursplanerna för grundskolan och gymnasiet matchar varandra och det tyckte han. Han säger att ”det ger ett bra avstamp in i gymnasiet från grundskolan och det blir en fortsättning, vilket det ska vara.” När jag pratade med Anders om varför han tror det kan vara skillnader i vad eleverna har för kunskaper sedan tidigare trots att alla följer kursplanen, han svarade att det är den egna lärarens tolkning av kursplanen som avgör det. Han menar att om man sätter en text i händerna hos tio olika personer får man tio olika tolkningar av texten och det är lika så med kursplanerna, det kommer vara en ganska lik uppfattning men ändå inte eftersom subjektiviteten spelar in där.

2.2.4 Analys och diskussion kring gymnasielärarnas förväntningar på elevernas förkunskaper i religion

Här kommer jag nu att tolka och diskutera det gymnasielärarna har sagt om elevernas förkunskaper. När det kommer till förväntningar på vad eleverna redan ska kunna när de börjar läsa religionskunskap A skiljer det sig mellan lärarna, den ena har inga förväntningar utan inleder med att ta reda på vad de kan och inte kan och utgår sedan från det. Den andra har vissa förväntningar och förutsätter att de redan kan det och går därför inte igenom det. Här kan man fråga sig vad som är bäst jag skulle väl säga att utgå från elevernas kunskaper och inte förutsätta något. Men samtidigt ska eleverna redan ha vissa kunskaper när de börjar läsa religionskunskap på gymnasiet och alla elever ska ha likvärdiga kunskaper så det ska inte behövas testas för att avgöra vilka kunskaper de har och inte har. Men samtidigt måste man se att det gått tre år mellan de läst i grundskolan och när de läser religion i gymnasiet. Om man tolkar intervjuerna från gymnasiet är det att kunskapen hos eleverna skiljer sig ganska mycket och det beror på vilken skola och lärare de har haft i grundskolan, vilket tyder på att det inte är en likvärdig kunskap eleverna får i grundskolan.

3. Avslutning

3.1 Sammanfattande diskussion

Här kommer jag nu att föra en övergripande diskussion om det som jag kom fram till i resultatet och analysen och även besvara mina frågor.

Om vi börjar med att titta på de olika ämnesdelarna så kan vi se att i etik så finns det vissa skillnader i lärarens undervisningsinnehåll. Det som inte alla lärare tar upp är de vardagliga etiska frågorna och etiska teorier så eleverna får inte en hundra procent likvärdig kunskap inom etiken. Men de får en huvudsaklig likvärdig kunskap inom etik och det visar sig i den tidigare forskningen där 90 % av eleverna i undersökningen kunde föra ett etiskt resonemang.
 När gymnasielärarna intervjuades och vi pratade om elevernas förkunskaper i etik så säger de att det varierar mycket vad de har för kunskaper i etik beroende på lärare och skola de haft innan. Men enlig min undersökning bland grundskolelärarna är deras innehåll ganska lika varandra i etikmomentet. Så det borde inte skilja sig så mycket i vad eleverna har för förkunskaper. Men något en gymnasielärare påpekade var att eleverna inte kunde något om de etiska teorierna och det kan man se att det var en minoritet av lärarna i min undersökning som tog upp. Något som inte stämmer överens med varandra är att gymnasielärarna säger att eleverna inte förstår att etik är något som genomsyrar all religion och detta trots att majoriteten av grundskolelärarna säger att de arbetat med etik i de olika religionerna och därför borde eleverna veta detta. I mina intervjuer med grundskolelärarna frågade jag inte om hur mycket tid som lades ner på just det området i etiken, utan det kan vara så att det är något som tas upp i mån av tid. Därför kanske eleverna inte gör kopplingen till att det är etik de arbetar med i de olika religionerna.

När det kommer till livsfrågor får eleverna där innehållsmässigt nästan en likvärdig kunskap, det som skiljer sig är att två lärare inte tar upp livsfrågor som uttrycks religiöst. Det går att se i min undersökning att livsfrågor inte är något som lärarna arbetar en längre tid med utan det är något som får en mindre plats i undervisningen. Enligt skolverkets rapport är det ett antal livsfrågor som eleverna anser vara otillräckligt behandlade.
 Det kan man då se i min undersökning att det kan bero på den olika mängd tid som lärarna lägger ner på livsfrågorna trots att det ska höra till ”ämnets kärna.”
 Det kan vara så att lärarna inte ser livsfrågor som en viktig del av religionsämnet utan något man arbetar med när det finns tid över. Men det kan också vara så att eleverna glömmer bort att livsfrågor är något de arbetat med eftersom det inte är en kunskap de kan ta på, till exempel på samma sätt som fakta om kristendomen.

I kristendomen är det bara små skillnader i vad de olika lärarna undervisar om och detta går att se i skolverkets rapport där nittio procent av eleverna svarade rätt på faktafrågor om kristendomen.
 Men det saknades djupare kunskaper om kristendomen enligt skolverkets rapport
 och det går att se i min undersökning att lärarna fokuserar på ytliga kunskaper och de djupare kunskaperna hamnar i skymundan, kanske glöms det bort eller så är tidsbrist en faktor i detta. Här kan man då också lyfta in vad Göran pratade om med kommunikation mellan de olika stadierna för det kan vara så att den ytliga kunskapen om kristendomen kan eleverna redan ha fått till en viss del. Om man då som lärare visste detta skulle en fördjupning kunna ske tidigare i årskurs sju till nio och eleverna kunskaper skulle fördjupas.

I sin undervisning om världsreligionerna kan man se att det är den delen av religionsundervisningen som eleverna får mest likvärdig kunskap i, men ändå får de inte en helt likvärdig kunskap. Den skillnaden som finns är att det är bara tre av sex lärare som tar upp Kristendomens, Islams och judendomens gemensamma bakgrund. Men trots detta så säger rapporten från skolverket att det saknas kunskaper hos eleverna om världsreligionerna och det saknas i största del förståelse för traditioner.
 Gymnasielärarna säger också att eleverna saknar djupare kunskaper om världsreligionerna och de säger även att eleverna kan olika mycket om de olika världsreligionerna beroende på den tidigare lärarens intresse. Om man då tittar på vad lärarna i grundskolan sagt så lägger de ner olika mycket tid på världsreligionerna men majoriteten prioriterar samma världsreligioner. Det gick att se i min undersökning att lärarna fokuserade på fakta och inte förståelse i sin undervisning om världsreligionerna, detta kan även det vara en orsak till varför eleverna har olika kunskaper om världsreligionerna när de börjar läsa religionskunskap A på gymnasiet. Det kan vara så att den enda religionen de fick en förståelse för är den de själva fördjupade sig i och därför kanske de har glömt bort en del vad de lärde sig om de andra världsreligionerna.

Andra livsåskådningar säger en av gymnasielärarna att hon tycker eleverna har svagare förkunskaper i och det är inte så konstigt för om man tittar på grundskolelärarnas innehåll så är det endast tre av sex lärare som överhuvudtaget arbetar med andra livsåskådningar. Här är det en av de största skillnader i lärarnas innehåll i undervisningen och det leder till att eleverna inte får en likvärdig kunskap om andra livsåskådningar, trots att Sverige är ett sekulariserat land där andra livsåskådningar har en ganska stor plats i samhället.

Den största skillnaden i lärarnas innehåll i undervisningen är i delen estetiska uttryck där endast en lärare arbetar med estetiska uttryck överhuvudtaget. Detta trots att det står i kursplanen att det är en viktig del av undervisningen.
 Här får eleverna inte alls likvärdig kunskap och det är ett mål som nästan helt glömts bort. Detta ses av lärarna som ett oviktigt mål i kursplanen, men eftersom det finns där och ska eleverna få kunskap kring det. Det skulle även kanske leda till en bättre förståelse för olika religioner och göra religionerna mer levande för eleverna.

Min första fråga var: får elever i årskurs 7, 8 och 9 likvärdiga kunskaper i religionsämnet på olika skolor? Nej det får de inte, men det skiljer sig olika mycket beroende på vilken ämnesdel man tittar på, men det är inte i någon del som de får helt likvärdig kunskap. Vad kan då detta bero på? Jag har en fråga som kan beröra det och det är om elever från olika skolor får ungefär lika mycket lektionstid på religionsämnet i årskurs sju, åtta och nio? Enligt vad lärarna säger i undersökningen får de det. Men sedan går det alltid att ifrågasätta om det stämmer överens i verkligheten för det gick att se lite tendenser i intervjuerna till att det kunde vara så att religionen inte får en fjärdedelstid av SO-ämnena som den ska ha. Så det kan vara så att eleverna får olika mycket tid i religionsämnet i olika skolor. I intervjuerna kom vi in på sidospår om vad det kan bero på att eleverna inte får en likvärdig kunskap och där kan man se att urvalet är en del av problemet och även den tolkningsbara kursplanen. Lärarnas urval enligt min undersökning beror i första hand på kursplanen och sen kommer det egna intresset och erfarenheter, men enligt en undersökning från skolverket var det endast en tredjedel av lärarna som lät styrdokumenten styra sin undervisning.
 Att lärarna låter sina egna idéer och intressen styra sin undervisning kan vara en del av att eleverna inte får en likvärdig kunskap. En annan sak som kan påverka innehållet i lärarens undervisning och att den inte är likvärdig är att kursplanen tolkas olika av alla lärare. Både i skolverkets rapport
 och i min undersökning säger lärarna att kursplanens mål är för otydliga och att om kursplanen skulle bli formulerad mindre tolkningsbar så skulle det inte ge lärare en chans att hoppa över vissa delar i ämnet. Den största påverkan till att eleverna inte får likvärdiga kunskaper inom religionsämnet är kursplanens tolkningsbarhet för hur mycket man än vill tolka saker objektivt blir det trots allt en viss del av tolkningen subjektiv.

I intervjuerna med gymnasielärarna kan man se att elever har olika förkunskaper i religionsämnet när de kommer till gymnasiet och enligt gymnasielärarna beror detta på vilken skola och lärare eleven haft innan. När jag pratade med grundskolelärarna om detta så ansåg majoriteten av de att det kunde bero på att lärare saknade utbildning i religionsämnet, men som det går att se i min undersökning så har alla lärare jag intervjuat utbildning i religionsämnet och ändå så får eleverna inte samma förkunskaper. Det är i och för sig ganska lika i de flesta delarna men det skiljer sig och det ger inte eleverna likvärdiga kunskaper. Det kanske hade varit större skillnader ifall jag hade intervjuat någon lärare som saknade utbildning i religionskunskap, men det fanns ändå skillnader. Vilket då tyder på att det är något annat som är orsaken till varför elever inte har samma förkunskaper när de börjar läsa religionskunskap A på gymnasiet. Enligt min undersökning pekar den största faktorn på lärarnas olika tolkningar av kursplanens mål. En annan sak som Göran pratade om att i hans urval är det hans egen åsikt om vad som är allmängiltig kunskap en del av vilket urval han gör. Detta skulle också kunna vara en anledning till att eleverna inte får en likvärdig kunskap eftersom då olika lärare har olika åsikter kring vad som är viktigt då kanske vissa anser att vissa mål i kursplanen är mindre viktiga än andra och väljer bort de.

En av mina frågeställningar i den här undersökningen är: Vad har gymnasielärare på olika skolor för förväntningar på elevens tidigare religionskunskaper? Det skiljer sig mellan de olika lärarna vad de har för förväntningar. Britta berättade att hon hade förväntningar när hon var nyutexaminerad och då förväntade sig hon att eleverna skulle kunna mycket om världsreligionerna, men det har förändrats och nu förväntar hon sig ingenting utan tar reda på vad eleverna kan när de börjar läsa religionskunskap A i gymnasiet. Anders berättade att hans förväntningar på eleverna är att de ska ha fått kunskap om världsreligionerna, etik och omvärldskunskap. ”Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning […]”
 Så säger kursinformationen till religionskunskap A i gymnasiet och då ska lärarna också kunna förutsätta att eleverna har vissa kunskaper med sig från grundskolan. Varför Britta inte förväntar sig något längre är av erfarenhet att hon vet att eleverna har väldigt skilda förkunskaper i ämnet och det går att se i min undersökning att det beror på att eleverna inte får likvärdiga kunskaper i religionsämnet i grundskolan. Det är självklart att man måste anpassa undervisningen till gruppen men eftersom alla elever har läst religionskunskap i grundskolan ska de ha samma baskunskaper med sig och därför ska gymnasielärarna kunna förutsätta vissa kunskaper hos eleverna.

Min undersökning visar på att elever inte får likvärdiga kunskaper i religionsämnet i grundskolan. Det är vissa delar som är till stor del likvärdiga men sedan finns det andra delar där det knappt finns någon likvärdighet alls. En sak som jag uppfattade under mina samtal med lärarna är att de anser vissa mål i kursplanen viktigare än andra och detta kan vara en orsak till varför det skiljer sig olika mycket mellan de olika ämnesdelarna. Min undersökning pekar dessutom på att en av de största orsakerna till detta är kursplanen och dess tolkningsbara och otydliga mål. Detta är något som måste förbättras i den svenska skolan och skolverket håller redan på och arbetar med nya kursplaner för grundskolan. Det är bara att hoppas att de kommer att vara mindre tolkningsbara och målen mer tydliga för att kunna ge eleverna en likvärdig utbildning.

3.2 Metoddiskussion

Den kvalitativa metod jag har använt mig av i min undersökning har hjälpt mig att besvara mina frågor och uppfyllt syftet på ett bra sätt. När jag nu reflekterar över mitt metodval skulle jag kunnat göra en del saker annorlunda om jag hade haft mer tid skulle jag ha velat göra en enkätundersökning med elever vid sidan om intervjuerna. En större undersökning hade jag så klart även velat göra om jag hade haft mer tid och då intervjuat fler gymnasie- och grundskolelärare. En annan sak jag skulle ha kunnat göra bättre var den första kontakten med intervjupersonerna där jag hade svårt i början att få svar tillbaka av de lärare jag mejlat. Det skulle jag ha kunnat ändra på genom att ha följt upp mitt mejl med ett telefonsamtal för att verkligen se att de hade fått informationen och på så sätt fått en större svarsfrekvens.

3.3 Framtida forskning


Det skulle kunna gå att bygga vidare från den här undersökningen på flera sätt. Det mest intressanta skulle vara att göra en större undersökning. En annan mycket intressant undersökning vore att göra samma undersökning fast i flera ämnen. Det skulle även vara spännande att göra en undersökning utifrån gymnasielärarnas perspektiv. Man skulle även kunna göra en undersökning från elevernas perspektiv om de har uppfyllt målen när de slutar årskurs nio.
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4. Bilagor

4.1 Bilaga 1 – Brev till lärare i årskurs sju till nio


Hej


Jag heter Sofie Lennman och jag studerar till lärare inriktning historia och religion mot grundskolans senare år på högskolan i Gävle. Jag är nu inne på min sista termin och ska då skriva ett examensarbete. Mitt examensarbete är inriktat på religionsdidaktik och jag vill intervjua lärare till mitt examensarbete och det är därför jag hör av mig till dig. Jag undrar om du är intresserad att ställa upp på en intervju om vad du undervisar om i religion under årskurs 7, 8 och 9?

Mitt syfte med uppsatsen är: att undersöka vad lärare på olika skolor i årskurs 7, 8 och 9 ger eleverna för kunskaper i religionsämnet och se om de får likvärdiga kunskaper i ämnet. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar gymnasiet.

I stora drag är jag intresserad av:


Vad ni som lärare väljer att undervisa om i religionsämnet i årskurs 7, 8 och 9?


Hur mycket tid läggs ner på religionsundervisningen i årskurs 7, 8 och 9?


Intervjuerna kommer att ta mellan trettio minuter och en timme och fungera som ett samtal kring de ovanstående punkterna. För att förbereda er om ni väljer att ställa upp så är det bra om ni har med en terminsplanering för de olika årskurserna.


Jag hoppas att ni väljer att ställa upp på en intervju. Om ni gör det kommer jag under intervjun att föra ljudupptagning. Jag vill även påpeka att inga namn kommer att nämnas i uppsatsen vare sig på er eller på skolan.


Har du frågor är det bara att höra av dig till mig


Tacksam för svar oavsett om ni väljer att avstå eller medverka


Med vänlig hälsning

Sofie Lennman


4.2 Bilaga 2 – Brev till lärare på gymnasiet


Hej


Jag heter Sofie Lennman och jag studerar till lärare inriktning historia och religion mot grundskolans senare år på högskolan i Gävle. Jag är nu inne på min sista termin och ska då skriva ett examensarbete. Mitt examensarbete är inriktat på religionsdidaktik och jag vill intervjua lärare till mitt examensarbete och det är därför jag hör av mig till dig. Jag undrar om du är intresserad att ställa upp på en intervju om vad du förväntar dig att eleven ska ha för förkunskaper i religion från grundskolan?

Mitt syfte med uppsatsen är att undersöka vad lärare på olika skolor i årskurs 7, 8 och 9 ger eleverna för kunskaper i religionsämnet och se om de får likvärdiga kunskaper i ämnet. Och göra en jämförelse med vad lärare på gymnasiet förväntar sig att eleverna ska ha för kunskaper i religionskunskap när de börjar gymnasiet.

I stora drag är jag intresserad av:


Vad ni som lärare har för förväntningar på elevens förkunskaper inför religionskunskap A på gymnasiet?


Är det stor spridning på elevens kunskaper när de börjar läsa religionskunskap A?


Intervjuerna kommer att ta mellan trettio minuter och en timme.


Jag hoppas att ni väljer att ställa upp på en intervju som kommer att bestå av ovanstående punkter. Om ni gör det kommer jag under intervjun att föra ljudupptagning. Jag vill även påpeka att inga namn kommer att nämnas i uppsatsen vare sig på er eller på skolan.


Har du frågor är det bara att höra av dig


Tacksam för svar oavsett om ni väljer att avstå eller medverka


Med vänlig hälsning

Sofie Lennman


4.3 Bilaga 3 – Intervjufrågor till lärare i årskurs sju till nio


Intervjuer för grundskolan


Läraren


· Hur gammal är du?


· Hur länge har du jobbat som lärare?


· Vilka ämnen är du utbildad i?


· Vilka ämnen undervisar du i?


Undervisning


· Hur ser din planering ut för religionskunskap under årskurs 7, 8 och 9 i stora drag?


· Under etikavsnittet vad tar du upp där och hur arbetar du med eleverna under det avsnittet?


· Livsfrågor, hur arbetar du kring det?


· Kristendomen hur länge arbetar du med det och vad tar du upp kring kristendomen?


· Hur arbetar du kring världsreligionerna och vad tas upp?


· Andra livsåskådningar, hur arbetar du kring det?


· Estetiska uttryck i olika religiösa sammanhang, hur arbetar du kring det?


· Om vi tittar på alla dessa områden, hur mycket tid på ett ungefär lägger du ner på varje område?


· Hur kommer det sig att du gjort just det här urvalet?

Religionsämnet


· I grundskolan så har eleverna SO på schemat och religionsämnet får ingen egen tidsram genom schemalagd tid, hur känner du för det?

· Tycker du att SO-ämnena skulle ha delas upp och ha egen tid på schemat?


· Hur känner du för kursplanen, ger den tillräckligt tydliga mål så att alla elever får en likvärdig kunskap, oavsett skola och lärare?


4.4 Bilaga 4 – Intervjufrågor till gymnasielärare


Läraren


· Hur gammal är du?


· Hur länge har du jobbat som lärare?


· Vilka ämnen undervisar du i?


· Vilka ämnen har du utbildat dig i?


Förväntningar på elevens kunskaper i religion när de börjar läsa religionskunskap A


· När du undervisar i religion finns det saker som du antar att eleven redan ska kunna och därför inte går igenom detta?


· Vilka saker är det?

· Fungerar det att du förutsätter att alla redan kan till exempel grunderna om de fem största världsreligionerna eller är det så att en del elever inte förstår alls vad du pratar om då?

Elevens förkunskaper

· Tycker du att det skiljer sig mycket i vad eleverna har för tidigare kunskaper i religion?


· Om det är så vad tror du att det kan bero på?


· Är det någon del av religionskunskapen som eleverna allmänt är svagare i när de börjar läsa religionskunskap A?

Kursplanen


· Vet du hur kursplanen ser ut för grundskolan i religionskunskap?


· Vet du vilka kunskaper som eleverna ska ha fått med sig i sin tidigare skolgång?

· När du ser de här målen nedan tycker du att kunskapen som eleverna ska ha fått i grundskolan ligger i fas med hur kursplanen för religionskunskap A ser ut?

Mål som eleven ska ha uppfyllt i slutet av sitt nionde skolår:

· kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor,


· kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden,


· ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur,


· ha kunskap om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i några världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några andra livsåskådningar,


· ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika religiösa sammanhang
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