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ABSTRACT 
 
Uppsatsen berör tre lärares undervisning i religion under grundskolans senare år. I 
kvalitativa intervjuer berättar de om hur de strukturerar det didaktiska innehållet i 
undervisningen samt vilka mål och riktlinjer ur styrdokumenten som de grundar 
religionsundervisningen på. I bakgrunden presenteras kursplan för ämnet 
Religionskunskap, läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo94) och en kortare presentation av innehållet som förekommer i 
läroböcker för religionskunskapsundervisning. Vidare berörs religionsämnets 
historik samt den mångkulturella situationen i den postmoderna skolan, med fokus på 
det mångreligiösa klassrummet och dess roll i religionsundervisningen. Syftet med 
undersökningen är att ta reda på om kursplanen, läroplanen och läromedlen 
kompletterar varandra eller inte och hur lärarna formar didaktiken i ämnet i 
förhållande till detta. Resultatet visar att läroböckerna innehåller en viss dominans av 
religionen kristendom. Dock är läroböckernas innehåll skiftande vilket också 
undersökningen visar. Hos två av lärarna förekommer en något större betoning på det 
kristna perspektivet. Undersökningen visar att de tre lärarnas religionsdidaktik vilar 
på grunder hämtade från styrdokument, elevinflytande och egna initiativ och 
didaktiska lösningar, allt utifrån tradition i förening med mångkultur och 
mångreligiositet. 
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1 INTRODUKTION 
 
De didaktiska frågorna vad, hur och varför är inom religionskunskapen inte helt 
självklara. Det är de antagligen inte i något ämne men när det gäller just religion så 
gör ämnets breda innehåll, tillsammans med det djup och de personliga 
beröringspunkterna som karaktäriserar religionsfrågorna att didaktiken kompliceras. 
Det etiska innehållet, de filosofiska aspekterna och de religiösa olikheterna som 
ämnet bygger på ska, utan att troendemässigt påverka eleverna, beröra dem på ett sätt 
som gör att de har användning av sina religionskunskaper i ett individuellt och 
samhälleligt perspektiv.   
 
Läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet 
(Lpo94) belyser att skolans uppgift bland mycket annat är att förankra 
grundläggande samhällsvärden hos eleverna. Den är också en social och kulturell 
mötesplats som ska medvetandegöra elever och lärares kulturarv samtidigt som den 
ska vara öppen för en kulturell mångfald som innebär att skilda uppfattningar ska 
uppmuntras och lyftas fram. Här spelar religionsundervisningen en stor roll eftersom 
den innehåller flesta av de delar som behövs för denna uppgift. Kursplanen för 
religionskunskap (Skolverket 081124) visar att ämnet spänner över ett område som 
berör etik och moral, världsreligionernas olika sammanhang där både likheter och 
olikheter framträder och nyandlighetens alla rörelser med både ockulta som rent 
hälsobringande aspekter. Det innehåller allt från islams lagar till buddhismens insikt 
om lidande. Krig, kvinnoförtryck, korståg, förföljelse och mord, allt under 
religionernas inflytande eller förnekande.     
 
Samtidens pluralism i samhället har för skolan inneburit en mängd olika förändringar 
och ställningstaganden. En fråga som uppstår till följd av detta är om det icke-
konfessionella förhållningssättet som präglar religionsundervisningen kan vara svårt 
att hålla fast vid när en mångkulturell skola även innebär en mångreligiös sådan. Det 
postmoderna samhället, som enligt definitionen av begreppet postmodernism inte 
längre vilar på de sanningar som sedan länge ansetts som fundamentala, inbjuder 
flera, individuella synsätt på tillvaron. En av följderna till detta är förändringen av 
synen på religion och religionsutövande.  
 
Läroplanerna framhåller den kristna etiken och den västerländska humanismen som 
riktlinjer för värdegrunden. När det gäller etik och grundläggande värden är de 
liknande i de flesta kulturer och därför är det kanske inte nödvändigt att framhålla 
just kristendomens. I vårt sekulariserade samhälle har kyrkan och den kristna tron 
företräde inom etiska råd och kommissioner både gällande medicinsk forskning och 
samhällsstruktur. Detta trots att vetenskapen inte accepterar någon förklaring till 
högre makters existens. Att få denna ekvation att lösas i religionsundervisningen kan 
inte vara lätt. Jag vill ta reda på hur några av lärarna som undervisar i ämnet löser 
den uppgiften. Hur bär de sig åt med den linjära historiken och de vetenskapligt 
oförklarliga fenomen som religionsområdet vilar på i förhållande till dagens religiöst 
uppluckrade samhälle. Om de ens tänker på det postmoderna samhällets pluralism, 
hur de arbetar utifrån den mångkulturella verkligheten och hur de får in didaktiken i 
allt detta.  
 
  



4 

2 BAKGRUND 
 
För att undersöka hur ämnet religionskunskap berörs didaktiskt och innehållsmässigt 
bör dess historik undersökas. Man får på så sätt ett bättre grepp om ämnets innehåll 
och utformning. Jag studerar därför skolans läroplaner från 1962 års läroplan till 
dagens läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och 
fritidshemmet (Lpo 94) och kursplanen för religionskunskap. Vidare undersöks 
kristendomsundervisningens ursprung. Detta för att få en uppfattning om och hur 
kristendomen som lära påverkat skolan, styrdokumenten eller läromedlen och för att 
se om några bitar av kristendomsundervisningen finns kvar i dagens 
religionsdidaktik och i så fall vilka. Religionsämnets didaktik undersöks dels genom 
kursplanen för religionskunskap och dels genom litteratur som härrör till 
mångreligiositet, sekularisering och postmodernism.    
 

2.1 Religionsämnets historik 
 
Religionskunskapens historik härrör från folkskolans kristendomsundervisning som i 
sin tur var ett resultat av allmänningens katekeskunskaper som visade sig i 
husförhören på landets gårdar. Det är stor skillnad mellan folkskolans 
katekesundervisning under mitten av 1800-talet och dagens icke-konfessionella 
religionskunskap.  
 
1600-talets Sverige präglades av en intimitet mellan stat och kyrka som tog sig 
uttryck i en religiös rättrogenhet som även innebar en medborgerlig lydnadsplikt. 
Detta grundades till stor del på vad som stod skrivet i Luthers Lilla katekes. 
Katekesen, som främst var tänkt som en slags handledning för olärda präster, var 
också till för att användas i bonde- och hantverkarhem för att vuxna och barn skulle 
tillägna sig bibelkunskap och kyrklig fostran. Kyrkoledningens syfte med katekesen 
var att ge medborgarna en viss religiös kunskap. Inlärningen skedde genom 
katekesläsning och förhör. Katekeskunskap var ett krav för att ta nattvarden och för 
att gifta sig. Resultatet av dessa krav var att folk till stor del lärde sig texterna 
utantill. Många kunde mekaniskt återge delar av katekesens innehåll utan att ha 
tillägnat sig den religiösa kunskap som var tänkt (Pleijel, 1942). 
 
Under 1700-talet var det Bibeln som dominerade och bibelläsning och 
bibelkännedom ökade. Men ändå kunde Katekesen hävda sin ställning som folkbok. 
Detta berodde dels på att Olaus Svebilius katekesutläggning utkom. Det var en slags 
förklaring till Katekesen som kom att användas som huvudbok i barnundervisningen 
i både Sverige och Finland under hela 1700-talet. Svebilius katekes omarbetades i 
början av 1800-talet eftersom kritik riktats mot att den förespråkade en symbolisk 
kristendom framför en biblisk, men bestämmelserna om användandet av Katekesen 
fortsatte ändå att gälla under hela 1800-talet (Pleijel, 1942).  
 
År 1842 beslutade riksdagen att införa allmän folkskola. Luthers lilla katekes spelade 
en stor roll i undervisningen då det övergripande målet för skolan var att sprida 
kristendomens lära enligt katekesen. Den var en religiös och samhällelig mall för 
uppfostran enligt ett hierarkiskt samhällssystem där prästerskapet och kyrkan stod 
högst. Prästen var överlägsen läraren som i sin tur var överlägsen eleverna. Detta 
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system rådde inom skolan fram till dess att industrialiseringens följder i form av 
politiska förändringar bidrog till att även skolans övergripande mål förändrades 
(Gustafsson, 2000).  
 

2.1.1 Den tidiga religionsundervisningen 
 
De första åren efter att folkskolan hade bildats var, enligt Marklund (1984), kaotiska 
och endast hälften av de inskriva eleverna var närvarande i skolan när 
folkskolinspektörerna besökte de svenska skolorna. Det ledde till att skolan efter 
sekelskiftet reformerades. 1906 tillsattes en folkundervisningskommitté som stärkte 
folkskolans organisation på ett sätt som kvarstod ända fram till 1950 då ett 
riksdagsbeslut togs om riktlinjer för det svenska skolväsendets utveckling. Vad det 
gäller religionsundervisningen förändrades den med 1919 års utbildningsplan då 
katekesläsningen slopades nästan helt och ersattes av hembygdsundervisning och en 
försiktig introducering av språkundervisning (a.a.).  
 
Början på 1900-talet innebar en förändring för det svenska samhällets struktur. De 
politiska förändringar som Gustafsson (2000) nämner innebar att vi gick från 
jordbrukssamhälle till industrisamhälle. Olika politiska grupper tog form och ett 
demokratiskt samhälle växte fram, vilket naturligtvis påverkade skolväsendet. 
Gustafsson (2000) menar att fast katekesundervisningen i stort sett slopades innebar 
det inte att kyrkans inflytande över skolan upphörde. Genom att peka på att det inte 
var förrän i slutet på 1900-talet som det skrevs in i läroplanerna att skolans 
undervisning skulle vara icke-konfessionell anser han att det, trots skolans tidiga 
förordningar om att fostra medborgare enligt västerländska demokratiska värderingar 
”samtidigt funnits ett mer eller mindre uttalat kristet budskap” (Gustafsson, 2000 s 
50).  
 
Den svenska kyrkan hade med andra ord länge ett stort inflytande över skolan, trots 
att katekesundervisningen var borttagen. Detta märks bland annat av den fostrande 
roll som skolan i större utsträckning hade, ju längre tillbaka i tiden man går. 
Marklund (1984) skriver att skolans mål enligt 1940 års skolutredning inte bara var 
att förmedla kunskap utan också att i vida bemärkelse fostra. Detta menar Gustafsson 
(2000) har gjort att religionen haft ensamrätt på den moraliska fostran inom skolan 
eftersom religion alltid förknippas med moral. 
 
 

2.1.2 Läroplaner 
 
År 1957 tillsattes en skolberedning som blev grunden till en gemensam skolstadga, 
en gemensam skollag för de olika skolformerna samt en läroplan för grundskolan,  
Lgr 62. Detta ledde till att grundskolan tog form och ersatte flickskolans och 
realskolans parallellsystem (Marklund, 1984). Det var vid den nya grundskolans 
bildande, år 1962, som det bestämdes att skolans kristendomsundervisning inte 
längre skulle vara bekännande. Ämnet kristendom förlorade sin speciella ställning i 
kursplanerna och jämställdes med övriga orienteringsämnen. Därmed ändrades själva 
ämnet från kristendom till kristendomskunskap vilket gjorde att undervisningen kom 
att handla om en orientering i kristendomen snarare än ett grundläggande för en 
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kristen livssyn. Enligt denna läroplanen skulle undervisningen ske på ett sätt som 
bidrog till respekt och förståelse för olika livsåskådningar (Kungliga 
Skolöverstyrelsen, 1962).  Detta tar även Gustafsson (2000) upp då han skriver att 
kristendomsundervisningen enligt kursplanerna i Lgr 62 ska vara objektiv och 
förmedla sakliga kunskaper utan att påverka eleverna samt kännetecknas av tolerans 
och vidsynthet.  
 
Efter ytterligare sju år kom en ny läroplan för grundskolan, Lgr 69. Religionsämnet 
förändrades från kristendomskunskap till religionskunskap vilket innebar en ännu 
vidare objektivitet än tidigare eftersom ämnet nu också skulle orientera om ”övriga 
religioner, deras heliga skrifter, tro, etik och samfundsformer” (Skolöverstyrelsen 
1969, s 175). Undervisningen skulle nu också ge kännedom om andra uppfattningar 
om tillvaron än de religiösa (a.a.).  
 
Intressant i Lgr 69 är det som står om internationaliseringen i det samtida samhället, 
att människors olika tolkningar av tillvaron gör så att problem uppstår världen över. 
Paralleller mellan världsproblem och olika livsåskådningars växelverkan med 
samhället gör att det blir viktigt att förmedla kunskap om de tros- och 
livsåskådningar som präglar samhället till eleverna (Skolöverstyrelsen 1969). Det 
liknar det som dagens läroplaner uttrycker om globalisering och religiös mångfald.  
  
     

2.1.3 Sekulariseringen och skolan 
 
Att det skrevs in i läroplanen att eleverna skulle orienteras i övriga religioner och 
samfund tillsammans med att det redan tidigare bestämts att undervisningen inte 
skulle lägga grund för en kristen livssyn sammanföll med en sedan länge pågående 
försvagning av religionens ställning i samhället. Detta definieras som sekularisering, 
en process som har en mängd olika förklaringar vilka samtliga betonar ett bristande 
religiöst inflytande i samhället. Furseth & Repstad (2005) förklarar 
sekulariseringsbegreppet bland annat genom Max Webers berömda ord om att 
världen har avförtrollats. Med detta menas en allt större avsaknad av sakralt innehåll 
i människans tillvaro, både samhällelig och personlig. Sekularisering innebär därmed 
att religiösa dogmer förlorar betydelse i allt större utsträckning och människan gör 
sina val utifrån förnuftet snarare än utifrån traditionella och religiösa värderingar 
(a.a.). 
 
Ett annorlunda sätt att betrakta sekulariseringsprocessen är att som Andersson & 
Sander (2005) dela upp begreppet i två delar. Den ena delen berör själva religionen 
som ett socialt system och den andra delen handlar om den personliga religiositeten. 
Författarna menar att denna uppdelning är mer fruktbar eftersom ett minskat 
deltagande i religiösa organisationer, på den sociala nivån, inte behöver innebära 
minskad religiositet på den privata nivån (a.a.).  
 
1980 kom en ny läroplan för grundskolan. Enligt Marklund (1984) innebar den inga 
större förändringar, annat än till uppbyggnad och presentation, jämfört med den 
tidigare läroplanen. Men ser man till kursplanerna och religionsämnet skiljer det sig. 
I den tidigare kursplanen var målet för religionskunskapen att orientera eleverna i 
kristendomen, dess skrifter och etik samt övriga religioner, deras skrifter och 
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samfund. I Lgr 80 (Skolöverstyrelsen, 1980) utgår istället religionskunskapen i första 
hand från livsfrågor, etik och människosyn. Bibel- och kyrkokunskap samt 
kunskaper om övriga religioner är inte längre själva utgångspunkten. De etiska 
frågorna förklaras detaljerat medan de olika religionerna och dess riktningar beskrivs 
punktvis. Om detta är en följd av sekulariseringen eller en sorts förstärkning av 
skolans mål gällande de etiska grunderna där ”skiljaktiga värderingar” 
(Skolöverstyrelsen, 1980 s 18) tas upp, är svårt att säga. Dock framförs väldigt 
tydligt under rubriken Fostran och utveckling att en respekt för olika livsåskådningar 
ska visas och att undervisningen därmed ska vara saklig och allsidig (a.a.).   
 

2.2 Kursplan religionskunskap 
 
Enligt nuvarande kursplanen för religionskunskap (Skolverket, 081124) ingår i varje 
människas personliga utveckling att bearbeta sin uppfattning om tro, existens och 
etik. Ämnet religionskunskap ska hjälpa eleverna förstå sig själva och sin omgivning 
samt göra eleverna förberedda på att handla ansvarsfullt. Målformuleringar och 
beskrivning av ämnets karaktär och uppbyggnad beskriver hur detta är tänkt att gå 
till. Målen berör kunskap om olika religioner och livsåskådningar, samhällens och 
religioners påverkan av varandra både samtida och historiskt sett. Eleverna ska få 
kunskap om likheter och skillnader vad det gäller etablerade religioner och nyandliga 
rörelser, religionens påverkan på det svenska samhället. Vidare ska de utveckla ett 
etiskt förhållningssätt samtidigt som de genom estetiska uttrycksformer ska få 
möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet (a.a.).  
 
När det gäller det etiska förhållningssättet säger kursplanen (Skolverket, 081124) att 
syftet med religionskunskap bland annat är att öka elevernas etiska medvetenhet så 
att de senare ska vara beredda att ta ställning i olika frågor gällande demokrati, miljö 
och jämställdhet. Etiska frågor ska fördjupas genom att eleverna får kännedom om 
etiska regler och tankegångar från olika religioner och åskådningar. Enligt 
kursplanen ska eleverna ”kunna betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv” 
eftersom ”det ingår i en personlig, livslång process” (Skolverket, 081124 Kursplan 
religionskunskap).    
 
Religionskunskap ska vidare belysa religion ur ett historiskt perspektiv så att dess 
påverkan på både individer och kulturer framkommer. Religionsämnet ska förstås 
både individuellt och samhälleligt och ska utgå från existentiella frågor, religiösa 
som icke-religiösa. Det gemensamma ursprunget för religionerna judendom, 
kristendom och islam belyses, likaså människors lika värde trots kulturella och 
religiösa olikheter men eftersom det svenska samhället influeras av kristna 
värderingar och normer ska bland annat bibelkunskap, psalmer och etiska principer 
och kristna sedvänjor öka kunskapen om detta (Skolverket 081124).  
 
De mål som eleverna ska ha uppnått när de slutar år 9 är enligt kursplanen följande:  

 
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, 
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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. 

(Skolverket, 081124) 
   
 

2.3 Läromedel 
 
Vid en mindre kartläggning av olika aktuella läromedel i religionskunskap ser man 
att kristendomen upptar en stor del av böckernas innehåll. Dock inte i alla. Jag har 
valt att studera fyra läromedel närmare för att få en liten anvisning om upplägget i 
religionskunskap. Ingen av böckerna är äldre än åtta år. De läroböcker jag valt är 
följande: SO Direkt Religion Ämnesboken av författarna Högberg & Sundqvist 
(2005), Religionskunskap Kompakt av Hermansson & Tidman (2004), SOL 3000 
Religion och liv författad av Leif Berg (2001). Den fjärde läroboken är PULS 
Religion 6 -9 av författarna Göth & Lycken (2002). Den sistnämnda läroboken är den 
som innehållsmässigt visar störst variation samt en medveten inriktning mot att 
eleverna ska förstå innebörden av kulturell mångfald och få förståelse för olika 
kulturer och religioner. I sin presentation på Internet om läromedlet säger man att det 
underlättar möten mellan människor som har olika trosuppfattningar. Boken är 
indelad i tre större avdelningar där den första handlar om religiositet och icke-
religiositet, etik och moralfrågor, kärlek och sex. Den andra avdelningen består av 
världens olika religioner med en jämn fördelning mellan världsreligionerna. 
Innehållsförteckningen visar att avsnittet om världens religioner börjar med 
naturfolkets olika religioner följt av hinduism, buddhism, judendom, kristendom och 
islam. Bokens tredje stora avsnitt handlar om Svensk religionshistoria, mångkultur, 
framtid och rörelser i tiden som marxism, feminism och ekosofi.  
 
Boken SO Direkt Religion Ämnesboken (Högberg & Sundqvist, 2005) berör i början 
frågor om livets uppkomst, identitetsfrågor och religionsfrågor i stort. Sedan spänner 
ämnet från egyptiernas tro, via grekisk mytologi till Romarrikets uppkomst och fall. 
Vid Romarrikets fall tar bibelkunskaperna vid och det börjar med ett avsnitt om 
gamla testamentet, följt av ett avsnitt om nya testamentet och ett som heter just 
Bibeln. Efter det följer fyra avsnitt som samtliga kretsar kring kristendomen i Norden 
och Europa samt katolska och ortodoxa kyrkan. Etik, naturfolksreligioner och 
nyandlighet ges förhållandevis liten plats, endast 80 sidor sammanlagt, jämfört med 
175 sidor där nya testamentet och kristendomen dominerar. Till detta kommer också 
ett särskilt kapitel om just kristendomen i avsnittet om världsreligionerna. 
 
Vid en närmare undersökning av innehållet i boken Religionskunskap Kompakt av 
Hermansson & Tidman (2004) syns en tydlig dominans av religionen kristendom. 
Den upptar tre gånger så stor plats i boken som varje övrig världsreligion och new 
age. Övriga kapitel handlar om religionsdefinition, grekiska gudar och myter, 
folkreligioner och etik. Dessa fyra kapitel ges dock mindre utrymme tillsammans än 
vad kapitlen om kristendomens ursprung och utveckling gör.   
 
Läroböckerna SOL 3000 Religion och liv, författad av Leif Berg (2001), är uppdelade 
mellan år 7, 8 och 9. Detta läromedelfinns även i kompakt utförande utan någon 
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skillnad på innehållet. Det samma gäller för samtliga fyra läromedel som jag 
studerat, de finns alla i både kompakt och uppdelat utförande.  Den första boken i 
SOL 3000-serien, för år 7, har en kort introduktion om livets uppkomst i förhållande 
till vetenskap och till religion. Detta följs av en stor avdelning om 100 sidor om 
Bibelns värld, innehållande gamla testamentets historia och innehåll, nya 
testamentets innehåll, Jesu liv och kristendomens framväxt. Efter det följer ett 
kortare avsnitt om Antiken och Romarriket och till sist fyra sidor om rätt och fel.  
 
Den andra boken, gällande år 8 i samma serie, handlar uteslutande om kristendomen. 
Från katolska och ortodoxa kyrkan, vidare till protestantismen och kristendomen i 
Sverige. Boken för år 9 innehåller världsreligionerna judendom, islam, hinduismen, 
buddhismen. Den beskriver vidare kinesiska och japanska religioner, skriftlösa 
religioner samt ett avslutande större kapitel som kallas Fri att tänka själv som berör 
etiska och moraliska frågor och frågor om religiositet. Om man ser till hela serien 
ges etik och moralfrågor förhållandevis stor plats jämfört med de övriga böckerna. 
Det som märks mest är dock dominansen av kristendomen som lära och religion 
jämfört med seriens övriga innehåll.  
 
   

2.4 Religionsdidaktiska perspektiv 
 
Globalisering och mångfald är begrepp som påverkar hur religionsundervisningen tar 
sig uttryck i skolan. Olika religionsdidaktiska perspektiv berörs i boken Religion, 
politik och globalisering där flera lärare i religionskunskap ger sin syn på 
globaliseringens betydelse för ämnet de undervisar i. Ohlsson (2006) ifrågasätter det 
mål som uttrycker att dagens religionsundervisning bör bidra till ökad förståelse för 
andra värderingar och trosföreställningar, eftersom det målet utgår ifrån att de 
”andra” värderingarna anses som främmande på grund av att de inte utgör normen 
enligt den svensk tradition. Man kan då nå en ökad tolerans men inte den acceptans 
av varandras olikheter som förutsätter en lyckad multikulturell mångfald.     
 
Då relationen mellan det lokala och det globala påverkar etik och synen på skolans 
värdegrund uppkommer frågor inom religionsområdet som har med religion i 
förhållande till politik att göra. Till exempel hur vi ställer oss till krig som förs i 
religionens namn eller till religiösa texter som ligger till grund för kvinnoförtryck. 
Enligt Ohlsson (2006) är det viktigt att lärare tar ställning till hur de vill förklara 
detta i sin undervisning. Eftersom religionsundervisningen inte ska vara 
konfessionell är det av största betydelse hur det goda och onda framställs, vad som är 
rätt och vad som är fel och vem som bestämmer det. Ohlsson (a.a.) tror att normerna 
för hur detta framställs i religionsundervisningen är grundade på humanism och 
liberalism. 
 
Gustafsson-Lundberg (2006) reflekterar över lärarens roll i en mångreligiös 
undervisningssituation. Hon beskriver samtidens påverkan av att religionen 
återkommer i det offentliga rummet. Hon menar att det sekulära samhället, där 
religionen blivit privatiserad enligt ”en liberal västerländsk kontext” (Gustafsson-
Lundberg 2006, s 79) nu oroas av religiositetens återtåg i samhället. Exempel på 
detta är enligt Gustafsson-Lundberg (a.a.) politikers och vetenskapsmäns kamp mot 
en utveckling av religionens intåg i samhällets olika skikt, bland annat på det 
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politiska planet. Hon menar att en sådan klar skiljelinje mellan sekulärt och religiöst, 
som vissa politiker vill dra, kommer att luckra upp vårt postmoderna samhälle och de 
värden som det står för vilket kommer att innebära nya frågor om hur man ska ställa 
sig till skolans religionsundervisning. Med andra ord kan nya problem komma att 
dyka upp innan man hunnit ta itu med de gamla. 
 
Det samhälle som Gustafsson-Lundberg (2006) benämner som postmodernt i sitt 
resonemang är enligt henne vårt samtida samhälle. Ett postmodernt samhälle 
kännetecknas av en tillvaro där de fundamentala sammanhangen dekonstruerats för 
att erbjuda mindre men flera möjligheter. Ursprunget för postmoderniteten kommer 
från begreppet postmodernism som beskrevs av Lyotard (1984) som ett tillstånd där 
de individuella föreställningarna om och av oss själva är överlägsna dess 
föregångare, nämligen de stora berättelserna eller sanningarna som samhället och 
kulturen vilar på. Med andra ord en slags kritik av mänsklighetens grundvalar, där 
religiösa normer och myter är ett stort inslag.  
 
Samtidens postmoderna processer innebär dock mer än en uppluckring av 
samhällsstrukturerna. Något som redaktörerna Lorentz & Bergstedt (2006) 
uppmärksammar i boken Interkulturella perspektiv i ett kapitel av Margareta 
Johansson (2006). Där beskrivs vikten av att barn och ungdomar i undervisningen får 
beröra de stora livsfrågorna. Frågor som, enligt kursplanen, ska ingå i ämnet 
religionskunskap (Skolverket, 081124). Johansson (2006) menar att de postmoderna 
samhällsprocessernas nedbrytning av traditionella värderingar gör att livsfrågorna 
kommer närmare varje individ och därför måste uppmärksammas. I detta fall 
pedagogiskt. Barn och ungdomar söker alltid mening i frågor gällande liv och död, 
kärlek och krig, rädsla, ensamhet och liknande tankar om den mänskliga tillvaron. 
Om inte dessa tankar bemöts av vuxna finns det risk för att det, enligt Johansson 
(a.a.), uppstår ett avstånd mellan generationerna som kan innebära värderings- och 
prioriteringsskillnader. Detta avstånd kan lösas genom pedagogiska samtal om 
livsfrågorna i undervisningen. Genom att, som lärare, ta till vara varje elevs tankar 
om livets stora frågor kan man tillsammans få en etisk betydelsefull undervisning 
(a.a.).      
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3 SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
 
Syftet med denna undersökning är att se närmare på tre lärares didaktiska 
förhållningsätt till religion och hur de utifrån det formar ämnets innehåll för sin 
undervisning. Frågorna jag ämnar besvara är följande: 
Hur kan religionskunskapens didaktik se ut? Vilken del av religionsämnet dominerar 
undervisningen? 
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4 METOD 
 
Jag har valt att undersöka hur religionsundervisningen och dess didaktiska 
utformning under grundskolans senare år, det vill säga år 7, 8 och 9, kan se ut. 
Undersökningen görs med hjälp av kvalitativa intervjuer. Tre lärare på tre olika 
skolor intervjuas. Jag undersöker dels dessa lärares arbetssätt, deras didaktiska syn 
på ämnet samt deras urval av ämnesdelar i förhållande till styrdokumenten. Jag väljer 
att undersöka religionskunskapen utifrån lärares perspektiv därför att det är de som 
formar det didaktiska innehållet utifrån styrdokument, läromedel och sina egna 
kunskaper i ämnet. Jag vill samtidigt undersöka om någon del av ämnet 
religionskunskap dominerar i deras undervisning och i så fall vilken. Jag granskar 
även litteratur som berör religion och religionsundervisning, kursplanen för religion, 
Lpo 94 samt äldre läro- och kursplaner. Nedan följer en förklaring av vad som ligger 
till grund för mitt val av undersökningsmetod, i vilken bemärkelse den är kvalitativ 
och på vilket sätt den bör tolkas.    
 
 

4.1 Undersökningsmetod 
 
Nyfikenhet om hur andra religionslärare didaktiskt behandlar religionsämnet, den 
sekulariserade skolans mångfald av kultur och religion samt en önskan om att kunna 
greppa ett slags didaktiskt perspektiv när det gäller min egen kommande 
religionsundervisning, har styrt valet av metod. Metoden för min undersökning är 
kvalitativ intervju. Jag anser att ett kvalitativt perspektiv är det bäst lämpade för att 
undersöka religionskunskapens didaktik. Ämnets komplexitet, där olika 
trosuppfattningar och föreställningar om tillvaron presenteras och tolkas, påverkas av 
de individuella och filosofiska aspekter som ligger till grund både för hur innehållet 
och didaktiken förmedlas och hur det uppfattas. Enligt Backman (1998) sätter det 
kvalitativa synsättet fokus på individen, hur denne tolkar och formar sin verklighet. 
Eftersom jag intervjuar lärare om deras didaktiska förhållningsätt är det min önskan 
att dessa ska kunna förmedla innebörden av sin religionsundervisning på ett 
personligt och avslappnat sätt för att mitt resultat ska hålla hög trovärdighet.  
 
Bell (2000) förklarar att man genom ett kvalitativt perspektiv är intresserad av att ta 
reda på människors upplevelser av olika situationer. Denna undersökning tar reda på 
hur lärarna upplever sin religionsundervisning och sin syn på ämnet 
religionskunskap. Målet är att få insikt i de intervjuade lärarnas arbete och de delar 
av den undersökta litteraturen som sammanfaller med didaktiken i dessa lärares 
religionsundervisning. Begreppet kvalitativ kan beskrivas utifrån det latinska 
qualitas som betyder någontings beskaffenhet eller egenskap (Svensson & Starrin 
1996). Då jag ämnar ta reda på religionsundervisningens didaktik, dess väsentliga 
egenskaper och utformning, genom lärarnas uppfattning om den samma, är 
undersökningen kvalitativ.  
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4.1.1 Validitet och reliabilitet  
 
Det finns uppfattningar om validitet som ett begrepp mest lämpat för kvantitativa 
studier, där det avser att vara ett instrument för att kunna se om det som är avsett att 
mätas är mätt. I kvalitativa studier är begreppet till för att, tillsammans med 
undersökningens tillförlitlighet, bedöma om det man studerat är giltigt i förhållande 
till frågeställningen (Svensson & Starrin 1996). Denna studie avser att ta reda på hur 
religionsdidaktiken utformas av tre olika lärare. Eftersom det sker genom intervjuer 
med frågor som är inriktade på det didaktiska innehållet i religionsundervisning är 
validiteten metodmässigt hög. Dock mäts validitet i förhållande till både reliabilitet 
och tolkning av undersökningens helhet. Vid intervjuer bör validiteten därför 
bedömas utifrån den som blir intervjuad, den som intervjuar samt i vilket 
sammanhang det sker (a.a.). För detta ändamål redovisas intervjusvaren i en 
omfattande framställning med en efterföljande sammanfattning samt att 
intervjuinspelningarna finns transkriberade som bilaga (bilaga 2) till uppsatsen.  
 
Reliabilitet avser tillförlitligheten hos den framkomna informationen (Bell 2000). 
Reliabiliteten i en kvalitativ undersökning bör, enligt Svensson & Starrin (1996), 
precis som validiteten bedömas utifrån sitt sammanhang på grund av den 
föränderlighet som karaktäriserar till exempel intervjuer. De belyser vidare att det i 
relationen mellan validitet och reliabilitet finns en regel som menar att om validiteten 
är hög är även reliabiliteten det. Utifrån detta bedömer jag metoden för min 
undersökning som valid och reliabel.  
 
 

4.1.2 Hermeneutik  
 
Ordet hermeneutik beskrivs ursprungligen som en tolkningslära av religiösa texter, 
men som idag används som motsats till renodlad positivistisk forskning som strävar 
efter att fastslå säkra fakta. Hermeneutiken blir ett alternativ till detta då den ger 
utrymme för tolkning ur ett helhetssystem, där varje del av texten ska tolkas utifrån 
helheten och sammanhanget (Florén & Ågren 2006). Eftersom intervjuerna i denna 
undersökning är kvalitativa eftersträvar jag det inifrånperspektiv som är 
hermeneutikens kännetecken och jag anammar en hermeneutisk ansats i den 
meningen att ”tolkning och förståelse snarare än analys och förklaring” (Florén & 
Ågren 2006, s 141) är utmärkande. 
 
Denna uppsats resultat, utifrån sammanställning av bakgrund och intervjuer, tolkas 
därför utifrån den hermeneutiska cirkeln där sammanhanget framträder ur de olika 
delarnas sammansättning och påverkan av varandra. Uppsatsens helhet är beroende 
av dess olika delar för att kunna uppfattas som tolkningsbara. Med andra ord sker 
tolkningen av texten ur ett helhetsperspektiv där förståelse framför förklaring är det 
centrala (Florén & Ågren 2006).   
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4.2 Undersökningsgrupp 
 
Tre lärare från tre olika skolor intervjuas. Att jag endast intervjuat tre lärare beror på 
att jag i min frågeställning är intresserad av hur undervisning i religionskunskap kan 
gå till, inte hur den generellt går till. För det ändamålet hade en annan och mer 
omfattande undersökning behövts göras. Denna uppsats berör de tre intervjuade 
lärarnas religionsundervisning i förhållande till det bakgrundsmaterial som är 
intressant för undersökningen och för några, av alla, religionsdidaktiska perspektiv.  
 
Lärarna som är intervjuade arbetar i grundskolans senare år. Det är en kvinna och två 
män. Det har i valet av lärare inte varit relevant att välja intervjupersoner utifrån 
egenskap av kön då genusperspektivet inte berörs i uppsatsen. Urvalet av lärarna har 
skett genom att jag ringt upp skolornas växel och bett att få tala med ansvarig lärare i 
religionskunskap. Fokus vid urvalet ligger därmed på lärarnas yrkesutövning och 
ansvarsområde och inte beroende på om det är en kvinna eller en man. Samtliga tre 
lärare undervisar även i andra samhällorienterade ämnen.  
 
 

4.2.1 Avgränsning 
 
Urvalet av lärare för intervjuerna har skett genom deras tillgänglighet och intresse 
när jag ringt upp slumpvis utvalda grundskolor inom tre kommuner. Skolornas 
undervisning i religion och deras didaktiska upplägg var okänt för mig innan 
intervjuerna, vilket har varit till underlag för urvalet. En intervju är en ”unik social 
interaktion som innefattar en förhandling av sociala roller och referensramar mellan i 
första hand främlingar” (Svensson & Starrin 1996, s 52). Därför valde jag bort de 
skolor där jag gjort min verksamhetsförlagda utbildning och de lärare som jag träffat 
där samt övriga, för mig, kända skolor och lärare. För, precis som författarna (a.a.) 
skriver, förekommer inga egentliga intervjuer mellan människor som känner 
varandra. 
 
Att valet av skolor grundades på att jag inte kände till de tre skolornas 
religionsundervisning beror också på att jag inte skulle låta mig påverkas att välja 
skola efter det innehåll i undervisningen som föll mig i smaken. Ett objektivt 
utgångsläge är en förutsättning för att under intervjuerna sedan kunna följa upp varje 
lärares subjektivitet när det gäller dennes undervisning och didaktik. På så sätt 
hoppas jag ha undvikit att inte påverka intervjuerna att ta någon speciell riktning 
utifrån min egen syn på religionsämnet. Däremot har jag kontrollerat intervjuernas 
riktning mot undersökningens frågeställning om religionskunskapens didaktik och en 
eventuell dominans av ämnets innehåll. Enligt Röe (1999) måste intervjuaren ha 
kontroll över riktningen för att den ska tjäna sitt syfte utan att riskera att kullkastas 
av överflödig oväntad information.  
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4.2.2 Bearbetning av intervjuer och litteratur 
 
Intervjusvaren ställs mot den undersökning av böcker och styrdokument som är 
relevanta för resultatet. Även andra delar av bakgrundskapitlets innehåll granskas i 
förhållande till intervjusvar och styrdokument för att få ett sammanhang som kan 
svara på problemställningen.  
 
För att besvara min frågeställning om religionsundervisningens didaktik och en 
eventuell dominans av ämnesdelar inom religionskunskap i de intervjuade lärarnas 
undervisning analyserar jag intervjuerna utifrån både primärkällor och 
sekundärkällor i bakgrundskapitlet.  
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5 RESULTAT 
 
I detta kapitel redovisar jag svaren från de intervjuade lärarna ställt mot 
bakgrundskapitlets innehåll. Intervjuerna är uppdelade i fem delar beroende på 
frågornas karaktär. Det innebär att frågorna följs åt två och två förutom en fråga mitt 
i intervjun. Svaren följer i en sammanfattad form återgivna med mina ord utifrån vad 
lärarna sagt. Efter detta följer en sammanfattning av samtliga intervjuer i förhållande 
till varandra och till bakgrunden. 
 
 

5.1 Redovisning av intervjuer 
 
För att läsaren på ett enkelt sätt ska kunna få grepp om intervjusvaren i förhållande 
till varandra och till uppsatsens frågeställning, rörande religionsämnets didaktik och 
ett eventuellt dominerande område inom religionsundervisningen, har jag valt att 
redovisa intervjuerna bitvis utifrån hur frågorna hör ihop beroende på deras 
huvudinnehåll. De två första frågorna handlar om religionskunskapens innehåll, vad 
man som lärare undervisar om i sin religionsundervisning. Frågorna går in i varandra 
och redovisas och analyseras därför i relation till varandra. De två följande frågorna 
handlar om hur undervisningen går till och hur stoffurvalet sker, därför redovisas 
resultatet för dessa två frågorna i samma del.  
 
Den femte frågan som ställs berör läromedlen och utgångspunkterna från dem. 
Denna fråga redovisas enskilt eftersom den inte direkt och innehållsmässigt relaterar 
till någon liknande. De frågorna som följer berör religionsdidaktiken relaterad till 
läroplan och kursplan och vilka bitar ur kursplanen som var och en av de intervjuade 
lärarna personligen ser som viktigast. Dessa två frågor handlar om varför 
undervisningen ser ut som den gör och hur den motiveras utifrån styrdokumenten. 
De didaktiska frågorna vad, hur och varför följer som en röd tråd i intervjun vilket 
också gör att frågorna smälter in i varandra och bildar en helhet som påverkas av 
olika delar, fast inom ett gemensamt sammanhang. Min förhoppning är att detta 
underlättar redovisningen och innebörden i svaren då läsaren lättare kan relatera de 
olika svaren till varandra och på så sätt få ett större och meningsfullare utbyte av 
uppsatsen.   
 
Intervjun avslutas med två frågor rörande elevinflytande eftersom det till största 
delen är eleverna som bildar både mångkulturen och den didaktiska grunden i 
undervisningen. Eftersom jag tar upp det mångkulturella perspektivet i 
styrdokumenten och i religionskunskapen och didaktiken i religionsundervisningen 
är det av intresse att utreda om det förekommer någon didaktisk frågeställning utifrån 
eleverna. Om det gör det är det av ännu större vikt att se på vilket sätt elevernas 
frågor om religionsämnet bemöts och behandlas. 
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5.2 Intervjuerna 
 
Nedan följer en redovisning av de intervjuade lärarnas svar. Jag har valt att redovisa 
lärarnas svar med mina egna ord utifrån deras svar på ett så återgivande och 
omfattande vis som jag finner möjligt. Jag citerar även ibland de intervjuade lärarna 
för att förtydliga eller för att belysa en del av svaren. Namnen på lärarna är 
fingerade. Jag har valt namnen Peter, Inger och Sten. Samtliga tre intervjuer återfinns 
i transkriberad form (bilaga 2). 
 
 

5.2.1 Innehåll  
 
Fråga 1: Hur ser din religionsundervisning ut? Övergripande.   
 
Fråga 2: Vilka olika delar av ämnet innehåller undervisningen? Olika religioner, 
etik och moral mm.  
 
Två av lärarna börjar religionsundervisningen med kristendomen och den tredje utgår 
från de tre religionerna judendom, kristendom och islam som har samma ursprung. 
En av lärarna uttrycker att det är lättare att börja med kristendomen för att de flesta 
har någon slags relation till den religionen och att elever också läser inför sin 
konfirmation och därför lättare kan utgå från just kristendomen. Hon beskriver vidare 
att de utifrån kristendomen arbetar sig utåt mot världsreligionerna på samma gång 
som de går inåt mot elevernas etiska uppfattningar och det mångkulturella samhällets 
uppfattningar.  
 

Man kan säga att vi lägger stor vikt i början på kristendom av olika skäl. Dels för 
att många konfirmerar sig men också för att det som oftast är bäst känt och då 
kan man börja där. Man har alltid en relation på ett eller annat sätt till 
kristendomen. 

Inger 
 
Den första läraren som intervjuades, Peter, förklarar att kristendomen fokuseras i 
undervisningen i sjuan och till viss del även i åttan och han utgår från att beskriva 
Jesus utifrån personlighet, liv och död och därigenom kristendomens spridning och 
utveckling. Längre fram i intervjun (se fråga 7) motiverar han detta med en 
förklaring om att han uppfattar det som lättare att hoppa över de övernaturliga 
delarna och fånga intresset hos eleverna genom de religionsvetenskapliga bitarna i 
kristendomen. I år 9 undervisar Peter om likheterna och skillnaderna mellan 
judendom, kristendom och islam, från korstågstid fram till dagens krig i Afghanistan.  
Sten är den ende av de tre lärarna som börjar religionsundervisningen med dessa tre 
religioner som härstammar från samma geografiska område och bland annat har 
liknande regler och uppfattningar om monoteism och profetism. Någon dominans av 
någon av de tre religionerna nämner han inte. Han säger också att hela 
religionsundervisningen övergripande koncentrerar sig på de olika 
världsreligionerna. 
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Den av lärarna som aktivt arbetar med mångkulturen och mångreligiositeten i skolan 
är Inger:  
 

Likaså det här med det mångkulturella samhället kan man ju säga kommer ju in 
mycket också. Och då är det ju mycket utifrån elevernas eget perspektiv. I en 
klass kanske man diskuterar jättemycket om islam, muslimer och burka. I en 
annan klass kan det ju vara helt andra saker beroende på hur det ser ut just i 
deras klass. Likaså att eleverna själva som kommer från andra religioner ges 
möjlighet att berätta om sin religion i den mån de vill. 

Inger 
 
Hon har tillsammans med eleverna tagit fram och valt ut ett läromedel som är 
anpassat efter just elevernas mångfald och som grundar sig på etiska samtal mellan 
lärare och elever. På skolan där Inger arbetar har de även ett övergripande 
arbetsområde där etiska frågeställningar och religionsuppfattningar ingår. 
  
Peter väljer att lägga in etiska frågeställningar i tävlingsform i år nio och övrigt 
värdegrundsarbete sker i annan form på skolan och i andra ämnen. Sten utrycker att 
just etik och moral är en svaghet i hans religionsundervisning eftersom han där inte 
berör det alls. Däremot undervisar han om lag och rättsfrågor samt en fokusering i 
samhällkunskap på demokrati och diktatur där även de personliga etiska bitarna 
kommer in.  
 
Sammanfattningsvis kan man utifrån de tre lärarnas innehåll i 
religionsundervisningen se att en tydlighet av kristendomen framkommer i 
förhållande till övriga religioner och livsåskådningar. Alla tre lärarna uppfattar det 
som att det lämnas för lite plats över för etik och moralfrågor och antydningar finns 
också om att tiden inte räcker till för religionsämnets alla delar.  
       
 

5.2.2 Urval och undervisningsmetoder 
 
Fråga 3: Hur sker stoffurvalet?   
 
Fråga 4: Vilka undervisningsmetoder använder du? Det didaktiska upplägget. 
 
Peters stoffurval sker i början med hjälp av läroboken, senare används 
stadsbiblioteket, föreläsare, Bibeln, film och internet i urvalet för undervisningen. 
Undervisningsmetoderna är blandade. Utifrån elevernas egna önskemål är det 
mestadels katederundervisning i början tillsammans med bibelstudier och arbete i 
läroboken. Han använder senare även bildvisning, film och bilddiskussioner kring 
religiös symbolik. Elevdebatter och besök hos kristna frikyrkor ingår också. 
    
Inger väljer ut undervisningens innehåll med hjälp av eleverna. De får, utifrån en 
plan innehållande världsreligionerna, välja hur mycket tid som ska läggas på varje 
samt vilken av religionerna som de vill fördjupa sig i. Kristendomen ligger dock 
utöver detta eftersom man tillsammans med den läser livsfrågorna. Enligt Inger visar 
utvärderingar att eleverna, precis som när det en gång beslutades att livsfrågor skulle 
läsas utifrån kristendomen vilket innebar mer kristendom, tycker att det är bra. 
Eleverna uttrycker inte att det är för mycket undervisning om kristendom i 
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förhållande till andra religioner. Inger säger att hon märkt att skolans arbete med just 
livsfrågor i samtalsform har varit till stor hjälp i många svåra situationer, till exempel 
vid dödsfall. 
 

Då tror jag, alltså det märks ju att det här har gjort nytta. För då är det inget 
konstigt att sätta sig ner och faktiskt prata om att man faktiskt är ledsen. 

 
För det är viktigare än någonsin att man ger människor ordet själva. Och gör 
man det inte praktiskt, eller säger att man inte hinner, när gör de det sen då? 

Inger  
 
Ingers didaktiska upplägg är en del som består av fakta där årtal, namn och begrepp 
lärs in. En del består av diskussioner kring religiösa och existentiella frågor. En 
tredje del är skrivande där eleverna får jämföra olika religioner utifrån egna val. 
Inger menar att det är lättare för de elever som läser inför konfirmationen att bilda 
sig uppfattningar i religiösa frågeställningar eftersom de har en vana av det. De som 
inte läser bemöter ofta frågorna med ett ifrågasättande förhållningssätt.  
  
Hos Sten sker stoffurvalet i år 7 utifrån sitt och kollegernas egna material om 
Jerusalemreligionerna. I år 8 söker eleverna fakta utifrån lärarens riktlinjer. I nian 
väljer eleverna en religion att fördjupa sig i för en skriftlig uppgift. Undervisningen 
sker genom katederundervisning tillsammans med att eleverna läser, skriver, 
antecknar, gör uppgifter i läroboken, grupparbeten, självstudier, sökning på Internet.  
 
Det är alltså stor variation av olika didaktiska utgångspunkter och metoder hos alla 
tre lärarna och stoffurvalet sker även det med hjälp av varierande medel och källor.  
 

5.2.3 Läromedel  
 
Fråga 5: Används läroböcker i religionskunskapsundervisningen?  

   Utgår undervisningen från lärobok?  
 
Samtliga lärare svarar att de använder lärobok och att de utgår från läroboken i 
början av religionsundervisningen. Peter påpekar dock att det mest är i år 7 som han 
använder sig av läroboken och han belyser följande: 
 

Jag försöker att inte vara så bunden till läroboken eftersom den inte alltid är up 
to date, just om religiösa frågeställningar. 

Peter 
 
Inger menar att undervisningen utgår till hälften från lärobok och till hälften från 
elevernas önskemål eftersom eleverna både varit med och valt läromedlet från början 
och att det ibland kommer upp diskussioner som gör att läroboken läggs åt sidan. 
Stens undervisning baseras på läroboken i år 7 för att efter det användas mindre och 
mindre. Istället letar eleverna själva efter information. Han rekommenderar dock 
elever som har svårt att sålla i informationen att använda läroböcker eftersom de 
innehåller kortfattad och enkel information jämfört med Internet.  
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5.2.4 Styrdokumenten 
 
Fråga 6: Hur kopplas didaktiken till läroplan och kursplan? 
 
Fråga 7: Vad i kursplanen lägger du som lärare störst vikt vid? 
 
Peter följer den lokala kursplanen som han själv har varit med och tagit fram. Han 
ser elevernas muntliga framförande och deltagande som viktigt eftersom det ofta 
relateras till etikdelen av religionsundervisningen. Som lärare lägger Peter stor vikt 
vid att eleverna ska förstå sammanhang, historiska och religiösa, samt att de ska få 
förståelse för etiska resonemang. Han kommer också in på vikten av att faktabasera 
undervisningen om kristendom. Han har märkt att det blir lättare att väcka intresse 
för kristendomen hos eleverna då. I anslutning till historieundervisningen om 
Romarriket knyter han därför an till Jesus som historisk person.  
 

… som en inkörsport i kristendomen. Att försöka ge en så faktabaserad bakgrund 
som är möjligt, i första läget. Alltså att prata om hur kan Jesus ha sett ut, vad kan 
han ha hetat, vilken var hans roll? I ett område ockuperat av romare och så vidare 
– hur såg de på honom? De flesta kanske inte såg honom främst som en religiös 
ledare utan kanske som en frihetskämpe. 

Peter 
 
Peter känner att eleverna är trötta på kristendom sedan tidigare skolår vilket han 
tycker är synd eftersom den stora utvecklingen av kristendomen för honom är både 
spännande och intressant.   
 
Inger säger att undervisningen är väl kopplad till styrdokumenten och hon är positiv 
till betygskriterierna som gör hennes arbete mer lättjobbat. Hon uttrycker att 
läroplanen styr undervisningen mycket. Hon skulle dock vilja lägga större vikt vid 
etik och moralfrågorna, men på grund av tidsbristen och ämnets övriga innehåll är 
det inte möjligt. Hon hänvisar dock till skolans arbete med SET, social och 
emotionell träning, som är ett övergripande värdegrundsarbete som utgår från 
läroplanernas ord om kristna etiska värderingar. Enligt Inger genomsyrar 
värdegrundsfrågorna skolans verksamhet. Religiösa frågeställningar och etiska 
ställningstagande har ofta lyfts fram på skolan där hon arbetar.   
 
De olika arbetsområdena som Sten och hans kollegor har tagit fram styrs mycket av 
kursplan och läroplan. Sen avgör han själv vad som är viktigare än annat utifrån sig 
själv som lärare. Sten anser att förståelse för andra kulturer och religioner är viktigt. 
Att alla människor i grunden är ganska lika. Han ser elever inflyttade från andra 
kulturer som viktiga i detta arbete. Sten uppmärksammar också att lärarnas egen 
livsåskådning påverkar deras arbete. Han menar att om man som lärare har ett alltför 
kritiskt förhållningssätt till religion kan det innebära att alla livsåskådningar granskas 
lite väl ingående. Enligt honom bör man beakta att det är en minoritet i världen som 
är icke-troende och därför fråga sig hur kritisk man egentligen bör vara till tro.    
 

Ser man runt omkring i världen så är ju de flesta ganska djupt troende och just i 
vårt land är vi inte det. Då är ju frågan, vad är rätt och vad är fel? Hur kritisk ska 
man egentligen vara?                                                                                            

  Sten 
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5.2.5 Elevinflytande 
    
Fråga 8: Har eleverna särskilda önskningar när det gäller kunskap i religion? 
Vilka? 
 
Fråga 9: Hur tillgodoses deras önskemål? 
  
Peters elever har önskemål om buddhism, hinduism och religiösa konflikter. De är 
intresserade av religioner som de sett exempel från på resor. De är även intresserade 
av konflikter där religionen ligger som grund eftersom det är sådant de ser på TV och 
läser om. Han försöker tillgodose deras önskemål genom att variera undervisningens 
arbetsområden efter elevernas intressen inom religionsområdet.  
 

… de första åren man arbetar, de första åren man är lärare så känns det nog 
säkrast och tryggast att ha fasta planer eller en övergripande planering framåt i 
tiden. Men när man gjort det där några år, när man gjort arbetsområdena några år 
så sätter sig dem i ryggen och då blir det mer utmanande att försöka variera dem 
istället. Och då spelar det faktiskt ingen roll egentligen vilket arbetsområde som 
eleverna vill göra, så jag låter dem välja arbetsområde. Jag låter dem också välja 
inriktning… Det är ju deras undervisning, jag är här för deras skull. De är inte 
här för min skull. 

Peter 
 
Eleverna som Inger undervisar har i början ofta önskemål om mer fjärran religioner 
som exempelvis hinduism. Senare visar de även intresse för de stora livsfrågorna. 
Genom att eleverna får välja vad undervisningen ska fokusera på, tillgodoses deras 
önskemål. Aktuella händelser i samhället och i skolan påverkar också elevernas 
önskemål om vad undervisningen ska handla om. Det gör att en del av 
religionskunskapstimmarna består av diskussioner utifrån vad eleverna tycker är 
viktigt att diskutera. Inger tycker det är positivt att eleverna uppmärksammar när 
något i skolan inte är okej och att de då tillsammans tar tag i problemen.  
 
Stens elever visar ett litet intresse för religion i år 7 och det finns många som inte 
tycker om religionsundervisningen alls. Men efterhand som eleverna mognar tilltar 
deras intresse för religion. Därför kommer önskemål om vad undervisningen ska 
innehålla först i år 9 och det är då främst nyandliga och ovanliga religioner som de 
visar intresse för. Genom att eleverna får välja arbetsområde i år 9 tillgodoses deras 
önskemål. Att det inte sker förrän dess beror inte bara på deras tidigare bristande 
intresse för religion utan också för att de innan dess läser grunderna inom 
religionsämnet, till vilka inte de uppfattar att nyandliga rörelser hör.  
 

I och med det arbetsområdet i nian tillgodoses elevernas önskemål. Det bygger 
mycket på tradition att man ofta läser sådant mot slutet och det bygger väl i sin 
tur på att man märkt att eleverna är mer mottagliga för det då, plus att man vill 
läsa grunder först, och man tycker nog att den ”egna” religionen, den som finns 
här, eller världsreligionerna är grund. 

Sten 
 
Han säger också att om religionskunskapen på skolan skulle utvecklas så tycker han 
att den då skulle innehålla mer av etikinnehållet. För som det är nu så är 
undervisningen väldigt inriktad på världsreligionerna.  
 



22 

Ja, sen är det väl lite så att vi lärare vill ju gärna banka in grunderna, alltså vi vill 
ju lära dem grunderna och vi ser nog det här (etik) som ovanpåbyggnad. Det 
beror väl på att det var väl så man sa när vi gick i skolan. Vanan och traditionens 
makt är väldigt stor. 

Sten   
 

 
 

5.3 Sammanfattning 
 
I följande kapitel beskrivs det som framkommit i intervjuerna i förhållande till det 
material som bakgrundskapitlet berör. Jag väljer att här följa den röda tråd som jag 
nämnde följde intervjuernas utformning, nämligen vad de intervjuade lärarnas 
undervisning innehåller, hur de väljer att undervisa om detta samt varför de väljer 
just det innehållet och tillvägagångssättet för sin religionskunskapsundervisning. 
Tillsammans bildar detta religionsundervisningens didaktik som här belyses ur tre 
skilda, men ändå förhållandevis liknande, vinklar. 
 
 

5.3.1 Ämnets innehåll, urvalsgrunder och undervisningsmetoder 
 
Sten, en av de intervjuade lärarna i denna undersökning, påbörjar undervisningen i 
religionskunskap utifrån sambandet mellan judendom, islam och kristendom. Han 
tycker att just sambandet mellan kulturer och religioner är viktigt för eleverna att 
förstå, och han anser att mångkulturen på skolan är till fördel för detta. Det är inte 
samma tillvägagångssätt som Inger använder sig av i undervisningen med sina 
samtal om livsfrågor med eleverna, men deras mål blir gemensamt. Båda visar på 
likheter trots olikheter och att man ur dessa kan utvinna den etiskt betydelsefulla 
undervisning som Johansson (2006) menar att man kan nå genom att ta tillvara 
elevernas tankar om livsfrågor. Även om Inger medvetet utgår från den kristna etiken 
när hon formar vissa av samtalen uppkommer i samband med en jämförelse av 
religionerna judendom, islam och kristendom liknande etiska frågor eftersom de tre 
religionerna med sitt ursprung, sin monoteism och till viss del normmässigt liknar 
varandra. På så sätt uppmärksammar säkert Stens elever mer än bara de rent religiösa 
skillnaderna och likheterna mellan religionerna.  
 
Peter använder sig av likheterna och skillnaderna mellan dessa religioner i sin 
undervisning ur ett samtida perspektiv när han förklarar aktuella religiösa konflikter i 
världen utifrån elevernas önskemål. Detta att aktualisera nutida händelser inom olika 
religioner uttrycks inte direkt i kursplanen men Peter menar att det är ett bra sätt att 
fånga elevernas intresse eftersom det är något som de känner igen från media och 
därför är det lättgreppbart. Kursplanen (Skolverket, 090103) nämner att 
judendomens, islams och kristendomens gemensamma ursprung tillsammans med 
likheter och skillnader mellan kulturer i övrigt ska uppmärksammas i 
religionsundervisningen för en hållbar mångkultur och demokrati, vilket också är 
precis det som de intervjuade lärarna gör. 
 
De tre lärare som jag intervjuat uttrycker alla att de lägger för lite vikt vid etik och 
moralfrågor. När man tittar närmare på deras svar framkommer det dock att deras 
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medvetenhet om dessa frågors betydelse till stor del styr deras didaktik på så sätt att 
de genom elevernas inflytande eller genom olika didaktiska undervisningsgrepp 
istället tar upp tankar som berör detta. De nämner också att eleverna genom 
skolornas värdegrundsarbete får kunskap om etik och moral. Ingen av dem bortser 
från det etiska innehållet i religionsundervisningen, utan tvärtom, de visar att de hela 
tiden har det med i sina tankar. Det faktum borde, i alla fall till viss del, färga deras 
undervisning på ett sätt som är gynnsamt för deras elevers etiska och moraliska 
utveckling.   
 
Alla tre lärarna har varierande undervisningsmetoder. Allt från debatter och samtal 
till filmvisning och bilddiskussioner. Även själva stoffurvalet varierar och lärarna 
väljer både från läromedlen och från egna material. Bibliotek, Internet och elevernas 
egna önskemål styr också undervisningens urval. Stens elever arbetar mycket med 
informationssökning, både lärarstyrt och självständigt. Han är den av lärarna som 
under intervjun uppmärksammar den icke-konfessionella religionsundervisningen 
och berättar att lärarna på den skola där han arbetar har en tvivlande inställning när 
det gäller religion och tro. Men utifrån det visar man, enligt honom, ändå en 
medvetenhet om att vårt sekulariserade samhälle är i minoritet till övriga världen, 
vars olika religiösa övertygelser dominerar. Detta, i förhållande till Andersson & 
Sanders (2005) uppdelning av sekulariseringsprocessen som en social del och en 
personlig, behöver inte innebära att ett kritiskt förhållningssätt gentemot tro är det 
samma som icke-tro. Furseth & Repstad (2005) påpekar också att människors 
avståndstagande från organiserad religiositet inte nödvändigtvis betyder att de är 
mindre religiösa.  
 
Stens tankar om hur kritisk man som lärare egentligen ska vara när det gäller 
religionens inflytande uttrycker att det som bestämdes redan i 1962 år läroplan om 
religionsämnets konfessionslöshet fortfarande känns aktuellt. Tydligen finns det, 
trots sedan länge fastställda styrdokument, funderingar på hur man som lärare ska 
förmedla religionernas religiösa innehåll utan att påverka eller låta sig påverkas av 
det.  
 
 

5.3.2 Läroböckerna, styrdokumentens och elevernas inflytande 
 
Lärarna i denna undersökning använder sig av läroböcker och de säger att 
undervisningen till stor del, i början av religionskunskapsundervisningen, utgår från 
läroböckerna. Av de läroböcker som studerats närmare i denna undersökning ligger 
kapitlen om kristendom i början i tre av de fyra böckerna. Sten använder läromedlet 
SOL 3000 Religion och liv av Berg (2001), den serie som innehåller mer om 
kristendomen är de övriga böckerna och även i förhållande till övriga 
världsreligioner inom samma serie. Han undervisar dock utifrån eget material i år 7, 
om de tre religionerna judendom, islam och kristendom och kopplingen dem 
emellan, därför borde inte hans undervisning påverkas av böckernas prioritering av 
religionerna.  
 
En annan av lärarna, Inger, är den som tar upp det mångkulturella och mångreligiösa 
klassrummet i samband med beskrivningen av det läromedel hon använder sig av. 
Läromedlet är ett av de jag studerat närmare, nämligen PULS Religion 6 -9 av Göth 
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& Lycken (2002). Det är den bok som närmast berör det mångkulturella samhället 
och världens globalisering. De övriga undersökta böckerna tar inte upp detta på 
samma inriktade sätt. Vid användandet av dessa tillkommer det på undervisningens 
utformning att eleverna får det religionsdidaktiska sammanhang där religionsämnets 
olika delar ska fogas samman så att eleverna får ”förståelse av traditioner och 
kulturer” i samband med att de kan ”problematisera grundläggande demokratiska 
värden” samt öka sin ”etiska medvetenhet” (Skolverket, 081124).  
 
I Lpo 94 beskrivs att undervisningen ska bedrivas med saklighet och allsidighet så att 
barnen inte ska bli ”ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra 
åskådningen” (Skolverket, 090105). Även om denna undersöknings studerade 
läroböckers förhållandevis omfattande innehåll om kristendomen inte är format för 
att påverka, eftersom undervisningen enligt läroplanen ska vara icke-konfessionell 
(a.a.), så går det att konstatera att kristendomen i förhållande till övrigt innehåll i 
några, av skolorna använda, läroböcker faktiskt dominerar. Hur det påverkar de tre 
lärarna som deltagit i denna undersökning och deras undervisning är ovisst eftersom 
läroböckerna undersöktes efter det att intervjuerna gjordes. Dock syns det, utifrån två 
av lärarnas beskrivning av vad deras undervisning innehåller, att deras undervisning 
innehåller en stor del av just kristendom. Både som etisk utgångspunkt och som 
introduktion till själva religionskunskapsämnet, men också som ett didaktiskt grepp 
där den rent religionsvetenskapliga delen av kristendomen används för att fånga 
elevernas intresse för religion.   
 
Av intervjuerna framkommer det att alla tre lärarna tycker att de kopplar sin 
undervisning väl till styrdokumenten, i synnerhet de lokala kursplanerna. Peter har 
varit med och skrivit de lokala kursplanerna på den skola där han är anställd och han 
anser därför att de är väl förankrade i hans tankegångar. Sten berättar att han och 
kollegerna har utgått helt från styrdokumenten när de gjort de olika arbetsområden 
som undervisningen i religionskunskap utgår ifrån. Rent innehållsmässigt stämmer 
till stor del alltså undervisningen i relation till kursplan och läroplan. Det som lärarna 
själva tycker att de inte följer är, som jag tidigare nämnt, bitarna i kursplanen som 
föreskriver att eleverna i ämnet religionskunskap ska få förståelse för och kunna se 
konsekvenserna av etiska resonemang. Det är ett av de mål som eleverna ska ha 
uppnått i slutet av det nionde året (Skolverket 090105). Å andra sidan uttrycker 
kursplanen att ”vardagens etiska frågor är en utgångspunkt för reflektioner och 
diskussioner i ämnet religionskunskap” (a.a.) och därför ingår de etiska 
frågeställningarna i mycket av de övriga innehållet eftersom de religioner och 
livsåskådningar som man berör i religionsundervisningen vilar på kulturella och 
religiösa värderingar och normer i någon form. 
 
Denna undersökning visar att eleverna som undervisas av de lärare som jag intervjuat 
har inflytande på delar av undervisningens didaktiska utformning. När det gäller 
läromedel, stoffurval och undervisningsmetoder tillgodoses elevernas önskemål i så 
stor utsträckning som möjligt, enligt lärarna. Ingers medvetenhet och hänsyn till 
elevernas kulturella mångfald, både i val av läromedel och i undervisningens 
innehåll, visar att hennes elever har ett ganska stort inflytande på undervisningen. 
Utifrån det hon berättar om sin religionsdidaktiska undervisning verkar det som att 
hon uppnår många av kursplanens mål samt att hon till sina elever förmedlar 
”förståelse av traditioner och kulturer” och på så sätt ger dem grunderna ”för att 
bemöta främlingsfientlighet samt utvecklar elevernas känsla för tolerans” 
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(Skolverket, 090105). Så kan det uppfattas. Sett från en annan vinkel blir resultatet 
av hennes undervisning en helt annan. Ställer man Ingers undervisning om 
existentiella och religiösa frågor, som i enlighet med läroplanen utgår från 
kristendomen, mot det som Ohlsson (2006) tar upp om en av kursplanens 
formuleringar. Den att religionsundervisningen bör öka elevernas förståelse för andra 
värderingar och trosföreställningar. Då ser man det som Ohlsson (a.a.) vill 
uppmärksamma, nämligen att de kristna värderingarna utgör normen enligt 
traditionella svenska uppfattningar och att det därigenom blir ett märkbart avstånd 
till de ”andra” religionernas värderingar.  
 
Då det nu inte är ett medvetet val från Ingers sida att genom sin utgångspunkt visa 
vem som har rätt och vem som har fel i fråga om mänsklig tillvaro, etik och moral, 
religiositet eller icke-religiositet borde det inte innebära något problem. Trots detta 
kan tanken väckas om att kulturell mångfald ibland kanske tolkas utifrån någras 
uppfattningar och inte utifrån samtligas.  
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6 DISKUSSION 
 
I kursplanen för religionskunskap står det att ”en förståelse av det svenska samhället 
och dess värderingar fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som 
dominerat i Sverige.” (Skolverket, 090105) Eleverna ska förstå samhället genom att 
lära sig vilka tankar och synsätt som har präglat det. Religionsämnet ska bidra till att 
förståelsen av samhällets värderingar fördjupas, genom kunskap om att vissa av våra 
traditioner i grunden är kristna. Det står inte att kunskaperna om de kristna 
traditionerna på något sätt ska fördjupas. Ändå är det just det som vissa 
religionsvetare menar att läroböckerna gör. Detta tycker jag är intressant då jag under 
min verksamhetsförlagda utbildning uppfattat det på samma sätt.  
 
Utifrån Peters svar gällande sin omfattande och faktabaserade undervisning om Jesus 
och kristendomen kan jag inte låta bli att undra var i läroplanen eller i kursplanen 
man som lärare hittar belägg för att under två terminer undervisa om Jesu liv och 
kristendomens framväxt, och under nästa termin fortsätta med frikyrkornas ursprung 
och struktur och samtidigt påpeka att tiden inte räcker till för varken naturreligioner 
eller två av våra största världsreligioner, buddhism och hinduism. Jag lyckas inte, hur 
jag bär mig åt, att se något i styrdokumenten som tyder på att kristendomen ska ta så 
förhållandevis stor plats i religionsundervisningen. Det faktum att det är en intressant 
och världsomfattande religion kan omöjligt motivera en sådan dominans eftersom de 
faktorerna även kan stämma överens med de övriga religionerna. Visserligen 
uttrycker kursplanen i religionskunskap att skolan ska sträva efter att eleverna 
”utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället” 
(Skolverket 090105). Detta strävansmål tillgodoses av kunskap om till exempel 
reformationens inverkan på det svenska samhällets utveckling och protestantismens 
framväxt. Vidare beskriver kursplanen följande: 
  

Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under lång tid påverkats och 
påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är starkt 
influerat av kristendomen i värde- och normsystem, lagstiftning och rättssystem, 
kultur och traditioner. En viktig grund för denna förståelse är kunskaper om 
Bibeln och kyrkoåret. Psalmer, sånger, etiska principer och sedvänjor ger uttryck 
för kristen tro i olika tider. 

(Kursplan religionskunskap, Skolverket, 090105) 
  
 
Det är ovanstående ord som jag tror att en del lärare grundar sin undervisning om 
kristendom på. Detta är förstås endast min personliga åsikt, men jag anar att man 
som lärare kan finna belägg för att ge eleverna en omfattande beskrivning av 
kristendomen motiverade ur just dessa meningar i kursplanen. Trots detta tycker jag 
fortfarande inte att kristendomsundervisning ska omfatta två eller mer av sex 
terminer. Ändå delar jag Peters resonemang om en vetenskaplig ingång till 
religionsämnet genom Jesus som historieperson, eftersom det verkar vara ett 
didaktiskt hållbart tillvägagångssätt att anamma religionsbiten genom olika belägg 
som faktiskt till mångt och mycket är hållbara. Man kan tillexempel visa på fresker 
föreställande Maria och Jesusbarnet från 100-talet eller skrifter från sent 200-tal som 
hänvisar till statyer av Jesus och apostlarna.  
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Religionsämnet är ett ämne som handlar om sådant som är mystiskt och oförklarligt 
samtidigt som både utövningen och konsekvenserna av det är synbart och i vissa fall 
förödande. Den sekulära skolan i förhållande till de rent sakrala delarna av 
religionsämnet blir i undervisningen rent paradoxalt, vilket också en av de 
intervjuade lärarna uttrycker. Samtidigt som religionsämnet ska fördjupa elevernas 
kunskaper och deras intresse för olika religioner och åskådningar befinner sig de 
flesta av dem, större delen av sin vardag, i en tillvaro helt i avsaknad av religiösa 
inslag. De elever som tillhör icke-troende familjer lever under avmystifierade och 
profana former där det inte alls är ovanligt att man utgår ifrån att alla religiösa 
skrifter, oavsett religion, är påhittade och där saknaden av existensbevis för högre 
makter grundar tankarna på att religiositet i någon som helst form är otänkbar. 
 
Ur de förutsättningarna kan man som religionslärare välja att antingen hänga med i 
de svängarna och förklara de olika religionerna utifrån sin mångfald och sina 
olikheter med ett buskap om att religion handlar om tro, inte vetskap. Man lägger 
upp olika alternativ på ett fat för betraktelse och hoppas på att någon trots allt ska 
finna något av alternativen intressant nog att vilja titta närmare på det. Eller kan man 
som lärare välja en annan väg. Genom att exempelvis starta i de olika religiösa 
texternas sammanhang och historia och utifrån det förklara hur de formats, av vilka 
och varför. Lite av det sätt som Peter använde sig av i sin introduktion till 
kristendomen. Han ifrågasatte till och med att Jesus kanske inte ens var gudomlig. 
Utifrån ett ifrågasättande av det som eleverna fått inpräntat i sig sedan de första 
årskurserna, om en man som gick på vattnet, trollade fram mat till alla och gjorde så 
att förlamade människor helt plötsligt ställde sig upp och gick, väljer han istället att 
få dem historiskt, vetenskapligt och filosofiskt intresserade för att senare komma in 
på hur underverken hänger ihop med den kristna tron och läran.  
 
Om religionsundervisningen bedrivs i enlighet med vår postmoderna tillvaro och den 
pluralism som är utmärkande för dagens samhälle kan man som lärare komma att 
motsäga sig själv. Rent individuellt och känslomässigt måste i rimlighetens namn 
problem uppstå när omgivningen och samhället, och inte minst eleverna, ifrågasätter 
det som du varje dag berättar om. När texter, myter och lagar som de olika 
världsreligionerna vilar på är ersatta av människors personliga uppfattningar om vad 
tillvaron ska gå ut på måste det någon gång bli svårt att förklara religionens grunder, 
och därmed också knepigt att motivera eleverna att utforska de olika religiösa 
områdena.   
 
Vissa menar att detta dilemma kan lösas genom att man som religionslärare tar 
ställning och antingen tror eller inte tror. Det tror inte jag är någon bra lösning. Båda 
perspektiven förutsätter nämligen att du kan fortsätta undervisningen i enlighet med 
läroplan och kursplan. Som troende kan det bli det svårt att förhålla sig icke-
konfessionell medan det som icke-troende kan uppstå problem med att motivera 
någon att fördjupa sig i något som du själv är kritisk eller direkt motståndare till. En 
av de intervjuade lärarna tar upp detta. Han menar att den skola som han arbetar på 
är för kritisk mot olika livsåskådningar och religioner. Han önskar att lärarna kunde 
vara lite mer bekännande och han uttrycker, som jag uppfattar det, en längtan efter 
lite mer öppenhet gentemot religion över huvud taget.  
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I och med att religionsundervisningen är konfessionslös, belyser den de olika 
religionernas mångfald och innehåller ett individperspektiv som ”ger möjligheter att 
bearbeta de egna livsfrågorna” (Skolverket 081124), kan man säga att skolan hamnar 
innanför ramarna på postmodernismen hur man än tolkar begreppet postmodernism. 
Det icke-konfessionella perspektivet kan tolkas som ett avståndstagande från de stora 
berättelserna som sanningar. Det kan också tolkas som ett resultat av sekularisering 
eftersom en tillbakagång av religiositet tar sig uttryck i ett neutralt ställningstagande 
gentemot religionens uttryck och en valfrihet till religiositet som kännetecken. De 
religiösa institutionerna saknar inflytande, därmed tolkar var och en utifrån sin egen 
uppfattning istället för de traditionellt religiösa uppfattningarna.  
 
Sekulariseringens inverkan på samhället i stort har bland annat inneburit att det 
sakrala, det mystiskt ogripbara under en lång tid kommit i skymundan för det rent 
begreppsmässigt handfasta, det mätbara, vilket inom skolan räknas som en 
förutsättning för en fungerande verksamhet. Religionsämnet är både mätbart och 
mystiskt obegripligt på samma gång. Det går att mäta hur mycket någon kan om 
världsreligionerna. Det går att få en elev att lära sig ett antal hinduistiska gudar eller 
historien om Buddhas uppvaknande. Därifrån till, att som kursplanen uttrycker det, 
få elever att reflektera över ”etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans 
eller hennes liv” (Skolverket, 081124) i en miljö där ett ifrågasättande av all 
religiositet är övervägande är inte den enklaste sak i värden.        
 
Är Ingers förklaring om att hon finner det enklare att utgå från kristen etik rörande 
livsfrågorna, eftersom de flesta av eleverna har någon slags relation till 
kristendomen, bara ytterligare en betydelse av det Sten uttrycker om vanans makt? 
Eller är det så att Inger klurat ut hur man som lärare genom ”den etik som förvaltats 
av kristen tradition och västerländsk humanism” låter ”varje enskild elev finna sin 
unika egenart” och att de därigenom kan ”delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa 
i ansvarig frihet” (Lpo 94, Skolverket 090105)? Hon beskriver sin undervisning som 
ett arbete från kristendomen, ut mot världsreligionerna och på samma gång in mot 
varje elevs etiska uppfattning, med ett läromedel som är valt med tanke på elevernas 
kulturella och religiösa mångfald och önskemål. Med tanke på detta verkar hon vara 
nära en lösning på det religionsdidaktiska dilemmat som den här uppsatsen berör. 
Hon verkar i varje fall kommit en lång bit på vägen. 
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BILAGA 1 
 

Intervjufrågor 
 
 

1. Hur ser din religionsundervisning ut? Övergripande. 
 

2. Vilka olika delar av ämnet innehåller undervisningen? Olika religioner, etik 
och moral mm.  

 
3. Hur sker stoffurvalet?   

 
4. Vilka undervisningsmetoder använder du? Det didaktiska upplägget. 

 
5. Används läroböcker i religionskunskapsundervisningen?  

Utgår undervisningen från lärobok?  
 

6. Hur kopplas didaktiken till läroplan och kursplan? 
 

7. Vad i kursplanen lägger du som lärare störst vikt vid? 
 

8. Har eleverna särskilda önskningar när det gäller kunskap i religion? Vilka? 
 

9. Hur tillgodoses deras önskemål? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 BILAGA 2 

Intervjuerna 
 

Den första intervjun – Peter 
 

Fråga 1: Hur ser din religionsundervisning ut? Övergripande. 
 
Peter: Övergripande? Vilka moment jag tar upp, i vilka årskurser och så liknande? 
Jaha… I sjuan ligger fokus på kristendom och jag brukar lägga ett större fokus på 
nya testamentet i det läget. Vi pratar helt enkelt om Jesus, Jesu liv och hela vägen 
fram till reformationen egentligen. Kristendomens framväxt och utveckling. I åttan 
kommer automatiskt när vi läser nordens historia så kommer reformationen in där 
och då är det fortfarande kristendom. Där gör man också faktiskt ett hopp bak till 
asatron, asamytologin. När vi läser Grekland och Rom så kombineras gudar och 
mytologi in där. Så det finns ingen klockren kronologi i det så att säga, man börjar 
längst tillbaks i tiden och arbetar sig framåt utan det är mer tematiserat, vad man 
läser om så att säga. 
  
I åttan ligger också där i samband med nordens historia frikyrkornas framväxt. I nian 
sen handlar det om att dels jämföra religioner men också att blicka över resten av 
världen. Det största religionsarbetet vi gör där är komparationen, vi jämför 
kristendom, judendom och islam. Likheter och skillnader. Det är det största. Sen 
lägger vi en något mindre tid på buddhism och hinduism. I viss mån 
naturfolksreligioner också inte i så stor utsträckning. (Intervjuare: Nej, det är mer om 
det finns, eller…) Ja, det är väl mer att det ingår kanske i någon, om man har någon 
annan tematisering så att säga. Om man kommer in på inuiter, aboriginer eller samer 
eller så, i andra sammanhang, att man tar det då. Men det ligger inte som en egen 
punkt, det gör det inte, av tidsskäl då.  
 
Men det största vi gör i nian är definitivt jämförelsen kristendom, judendom, islam. 
Framväxt, innehåll, gudssyn, världsbild och så vidare med spridning, religiösa 
konflikter som pågår idag, som är kopplade till de här tre religionerna. Israel – 
Palestina konflikten. Vi har också ett större arbetsområde som heter Terrorist och 
minoritetsgrupper, där man också kommer in lite på de här begreppen, eee… 
schismen mellan kristendom och islam som har pågått från korstågstid fram till idag i 
princip med Afghanistankriget. Ja, och lite inomkristliga konflikter också så att säga, 
Nordirland, protestanter, katoliker och sådana saker. (Intervjuare: Som på senare tid, 
eller?) Ja, och det ligger i nians kurs, det är lite mer avancerat. 
 
Det som egentligen ges minst tid här det är ju en fördjupning i gamla testamentet 
utan det tar, det kommer man ju in på i nian också när man tar judendomen och 
judendomens historia och jämför den med kristendomens tillkomst. Men jag väljer 
faktiskt bort den i sjuan. Jag vet att de har gjort den i mellanstadiet, de har lite idéer 
om de här berättelserna och… nej, jag väljer bort den för att temat är kristendom och 
då väljer jag att fokusera på nya testamentet. 
 
Fråga 2: Vilka olika delar av ämnet innehåller undervisningen? Olika religioner, 
etik och moral mm.  
 



 

Peter: Det som också ingår i religionsbegreppet i undervisningen är ju etik och 
moral. Ja, jag har inte det som ett eget arbetsområde utan… eh, ja, jag har en 
årslöpande tävling så att säga i nian som heter Debattmästerskapen där jag lägger in 
de här etiska frågeställningarna. Sen har vi ju värdegrundsarbete i annan form, så jag 
tycker att de får en rätt så stor dos av detta. De har särskilda SET-lektioner som det 
kallas och så vidare, så att jag tycker att de får en rätt stor dos av det så jag har inget 
eget arbetsområde om just etik och moral. (Intervjuare: Men det ingår då i varje 
arbetslag och så?) Ja, de får det ändå så att säga, med garanti på andra sätt.  
 
Fråga 3: Hur sker stoffurvalet?   
 
Peter: Mitt stoffurval? I sjuan utgår jag nästan helt från läroboken för att göra det 
enkelt för dem. I åttan har jag också använt mig av, just kopplat till de grejer jag 
precis berättat att vi går igenom då, så kan det vara mer tacksamt att använda 
stadsbiblioteket och andra människor som kommer in och föreläser om frikyrkor och 
så vidare. I nian använder vi mer, jag märker att jag halkar in på vilka verktyg vi 
använder. Vi använder betydligt mer film och Internet i nian. Jag försöker att inte 
vara så bunden till läroboken eftersom den inte alltid är up to date, just om religiösa 
frågeställningar. Stoffurval? Ja, Bibeln använder vi naturligtvis. (Intervjuare: I sjuan 
mest då, eller?) Ja. 
 
Fråga 4: Vilka undervisningsmetoder använder du? Det didaktiska upplägget. 
 
Peter: De brukar få välja det och de brukar välja katederundervisning. Och inte mig 
emot heller, faktiskt. Men katederundervisning, och, just i det fallet blir det ju 
bibelstudier i sjuan. Eget arbete i läroboken så att säga i sjuan men sen är det ju, vi 
har en tillgång till något vi kallar miniaulan där vi har, ja, kan visa… med projektor, 
storbild. Vi kan visa från nätet och vi kan visa filmer och i åttan och nian är det 
lämpligare att använda också. Så främst katederundervisning men jag kompletterar 
gärna med bilddiskussioner, symbolikgrejerna då… och filmvisning, debatter där 
inkommer ju de etiska frågeställningarna in. Arrangerade debatter mellan elever. Det 
är väl främst det egentligen. Vi gör inte så att vi besöker frikyrkor eller liknande. Vi 
har Gideoniterna på besök men de är ju inte en frikyrka i den meningen. De brukar 
besöka oss. (Intervjuare: Ja, för det har jag förstått att det är vanligt, just när man 
läser om frikyrkor att man plockar in folk till skolorna, men det gör inte du då?)  Nej, 
jag har valt att inte göra det, jag bor inte på orten och har ingen naturlig kontakt med 
dem, frikyrkorna. Däremot vet jag att de är bättre på det på den andra skolan i staden 
här, där är Pingstkyrkan till exempel ett framträdande inslag. Det är många 
Pingstvänner som är på den skolan. Pingstkyrkan är stark i den här staden. (Jo, det 
har jag förstått.) 
 
Fråga 5: Används läroböcker i religionskunskapsundervisningen?  

   Utgår undervisningen från lärobok?  
 
Peter: Ja, i sjuan främst. (Se även fråga 3) 
 
Fråga 6: Hur kopplas didaktiken till läroplan och kursplan? 
 
Peter: Vilka av målen i planerna jag har så att säga? Jaha. Ja, det står ju i de 
nationella målen att man ska lyfta fram etiska frågeställningar och att man… att 



 

eleven ska ha förståelse för människors handlande nu och förr och på olika platser på 
jorden, så att säga. Så det, ja… det där med olika platser på jorden det är ju främst i 
nian egentligen. Men de lokala kursplanerna är inga problem att följa för de har jag 
själv varit ansvarig för att författa så att säga, så det kommer av sig självt (skrattar). 
(Intervjuare: Ofta är det mer begripligt, eller mer handfast… eller?)  
Ja, det är mer konkret, absolut. Absolut. Och dem kan jag enkelt säga att dem följer 
jag till punkt och pricka eftersom de är skrivna på ett sätt som passar oss väldigt bra 
här. Och det är just det upplägget som jag sa innan då. Vi har ju också med där att vi 
vill att eleverna ska ha en rätt stor muntlig del, just med religionsbiten, eftersom det 
handlar mycket om etik och så va. Det är… det är snudd på ett krav från vår sida att 
man engagerar sig muntligt i de diskussionerna. Det är inte bara ett insugande utav 
fakta.  
(Intervjuare: Klarar de av det alla?)  
Nej, inte alla. Men i en klass med 25 så klarar 22 av det. 
(Intervjuare: Men de andra? Gör man något speciellt för att ”komma åt” de andra, 
eller?) 
I första läget så… i första läget handlar det om att identifiera dem och i andra läget 
att ta en diskussion med dem, där de oftast lovar att bli mer muntliga, vilket de sällan 
blir efter en sådan diskussion. Ett utvecklingssamtal eller liknande. Utan då blir det 
ju så att man får man förklara för dem att deras skriftliga resultat får i så fall väga 
upp, för då måste de ha goda skriftliga resultat. Alternativet är att de så att säga väljer 
ambitionsnivå. Väljer de ambitionsnivån att bara bli godkända så är det upp till dem. 
Då respekterar jag det så att säga. Jag ser till att vi har en överenskommelse mellan 
mig och eleverna, att de är nöjda med att bara bli godkända i så fall. 
 
Fråga 7: Vad i kursplanen lägger du som lärare störst vikt vid? 
 
Peter: Ja, det är väl det här att förstå sammanhang, förstå samband och orsak och 
konsekvens. Jag tror det är det andra målet, jag kan dem inte ordagrant. Också att 
eleven ska förstå och resonera kring etiska frågeställningar. Men jag kan återknyta 
till en annan fråga jag kom på. Det är kanske fråga ett eller två egentligen, om det är 
okej. (Intervjuare: Ja.) Jag kom på där, i sjuan, när jag säger att vi kör mycket utifrån 
läroboken så är det ju också med en viss modifikation därför att jag försöker ge en,  
eftersom vi pratar om kristendom och nya testamentet, så försöker jag också baka in 
historia i detta. Och försöker ge, som en inkörsport i kristendomen. Att försöker ge 
en så faktabaserad bakgrund som är möjligt, i första läget. Alltså att prata om hur kan 
Jesus ha sett ut, vad kan han ha hetat, vilken var hans roll? I ett område ockuperat av 
romare och så vidare – hur såg de på honom? De flesta kanske inte såg honom främst 
som en religiös ledare utan kanske som en frihetskämpe. Så jag försöker göra den så 
vetenskapligt belagd och faktamässig som möjligt och det finns inte så mycket av det 
i läroboken.  
 
Jag har märkt det att om man börjar i den änden, att slå fast… För jag sticker fram 
hakan ändå och slår fast att Jesus har funnits och dessa belägg finns för det. Och 
troligen levde han såhär och såhär. Och när man har slagit fast det, och har verkligen 
fått in i elevernas huvud att det är på riktigt. För de börjar nämligen med den 
ingångspunkten att Jesus inte ens har funnits, han är bara en hitta-på-figur. Men har 
man kommit så långt då kan man börja prata om de övernaturliga inslagen. För då 
man har slagit fast att det ändå finns en fast etablerad grund men de övernaturliga 
inslagen kan man välja att tro på eller inte. ”Men det första får ni inte välja att tro på, 



 

det måste ni tro på”, så att säga. (Intervjuare: Men det måste vara lättare att, och 
komma med det om man liksom, när man inte läst gamla testamentet först, för där är 
det ju mycket som de kan uppfatta som ”hokus pokus”.) 
Precis, precis. Ja, helt riktigt, och vi brukar ta det i anslutning till att vi läst 
Romarriket som en historiekurs och då går det att knyta an till det. Det är kanske en 
tråkigare, det vet jag inte, men det är i alla fall en betydligt lättare väg att nå 
eleverna, eftersom eleverna har en aversion mot religion, särskilt kristendom. Varje 
år när jag ställer frågan i klassen så säger de: ”Kristendom är tråkigt” Säger de inför 
ett arbetsområde. Men det blir mer intressant om vi kan koppla det till Romarriket 
som de har lite förkunskaper om. Situationen i den delen av Rom, vilka 
förutsättningar som rådde där, vem Jesus var och vem han kan ha varit. Hur bilden 
av Jesus växte fram efter hans död så att säga. Då blir det mer intressant för dem och 
de tycker efteråt att kristendomen är rätt intressant och ett av de roligare 
arbetsområdena. De säger att ”ja, nu fattar de en del”, som de säger. Som de inte har 
lusten att ta till sig om man utgår från, ja, det som du kallar ”hokus pokus”. Fast det 
går ju inte att köra kristendomen utan de övernaturliga inslagen, det är ju en 
omöjlighet. Men jag väljer att lägga dem i ett lite senare skede.  
De är lite ”skadade” från mellanstadiet får jag lov att säga för de har tråkats ihjäl av 
kristendomen. (Intervjuare: Ja, det verkar så när man pratar med elever, det tycker 
jag också.) 
Men det är ju en otroligt spännande berättelse, helt fantastiskt hur den har kunnat 
växa fram till världens största religion. Helt makalöst. Och de blir fullständigt 
uttråkade av den… Så på något vis är de väl skadade av det de har fått med sig innan.  
 
 
Fråga 8: Har eleverna särskilda önskningar när det gäller kunskap i religion? 
Vilka? 
 
Peter: Det som brukar komma upp i nian, när de har mer förståelse för det, så är det 
just det där att de är intresserade av hinduism och buddhism. Särskilt de som har 
varit i Thailand. Det är ju fler och fler som åker dit. De brukar nämna det att de är 
intresserade av hinduism och buddhism. Och de praktiska sakerna inom 
religionsavsnittet, alltså just vilka nutida religiösa konflikter. Det brukar vara 
populärt, dels därför att det är något som man faktiskt kan se på nyheterna och lära 
sig förstå, en nyhetssändning. Men också för att det är lättfattligt. Jag tror att i den 
här ålderskategorin som är minst populärt är nog egentligen just de övernaturliga 
inslagen. De är lite ”allergiska” emot det. Jag tror att om de får de här personliga 
identitetskriser eller religiösa inre konflikter som tonåringar ofta kan få så tror jag att 
de kommer senare, på gymnasiet. Religiösa funderingar och så, det är väldigt 
sparsmakat med det nu faktiskt. Så jag tror att de rent praktiska sakerna intresserar 
dem. Det är lättfattligt för dem. Hur många muslimer finns det? Jaha. Vilka länder 
bor de i? Jaha. Okej.  
 
Fråga 9: Hur tillgodoses deras önskemål? 
  
Peter: Jag försöker faktiskt göra det fullt ut eftersom att de får välja ämnen. Man 
märker de, när man… de första åren man arbetar, de första åren man är lärare så 
känns det nog säkrast och tryggast att ha fasta planer eller en övergripande planering 
framåt i tiden. Men när man gjort det där några år, när man gjort arbetsområdena 
några år så sätter sig dem i ryggen och då blir det mer utmanande att försöka variera 



 

dem istället. Och då spelar det faktiskt ingen roll egentligen vilket arbetsområde som 
eleverna vill göra, så jag låter dem välja arbetsområde. Jag låter dem också välja 
inriktning i, så att har de särskilda önskemål: ”Vi vill gå igenom judarnas festritualer 
eller mat eller högtider.” Så javisst, då gör vi det. Det är ju deras undervisning, jag är 
här för deras skull. De är inte här för min skull. (Intervjuare: Men det är nog som du 
säger att man får jobba några år först.) 
Ja, jag har full respekt för att man inte börjar i den änden. För det är svårt tror jag att 
göra det. (Intervjuare: Man skulle kanske vara rädd att man missar något.) 
Ja, nu har jag inte jobbat så många år, det är sju år här men, det är inte så himla 
länge. Men jag känner igen det där med att man var noga med att ta upp allt och man 
använde ofta läroboken mycket, och tog läroboken upp det så tog jag upp det. Men 
efteråt kommer man fram till att man kan välja ut ett par punkter som alltid är 
obligatorium men utifrån det kör man det som de är intresserade av. Det är inte hela 
världen vad de lär sig, så länge de lär sig. 
 
 
 

Den andra intervjun - Inger 
 
Fråga 1: Hur ser din religionsundervisning ut? Övergripande. 
 
Inger: Man kan säga att vi lägger stor vikt i början på kristendom av olika skäl. Dels 
för att många konfirmerar sig (religionsundervisningen börjar i år 8 på denna skola) 
men också för att det som oftast är bäst känt och då kan man börja där. Man har alltid 
en relation på ett eller annat sätt till kristendomen. Sen går vi ”utåt” kan man säga, 
till världsreligionerna samtidigt som vi då går ”inåt” till varje elevs etiska 
uppfattningar. Så kan man väl säga i stort. Sen är vi två stycken som undervisar i 
religion och vi har haft ett stort arbete med att byta ut religionsläromedlen för att 
hitta ett som är bättre anpassat till elevernas mångkulturella och mångreligiösa värld. 
Och detta arbete inleddes för, jag tror det är sex år sedan. Så vi har ett nytt läromedel 
där eleverna varit med och tagit fram det. Då hade man ju också etiska diskussioner 
med de elever som gick då. Så det kan man väl säga har också varit viktigt att man , 
ja, att eleverna medverkar i ämnet på alla plan och att man förstår att religionsämnet 
är oerhört betydelsefullt för deras fortsatta liv.  
 
Jag vet inte vad jag ska säga mer, det är i stora drag. Sen följer vi ju betygskriterierna 
och har tagit fram någonting på skolan som heter Röda tråden, och där är ju 
religionsämnet en del i detta arbete. Och det har vi gjort i alla ämne, så att det löper 
ju från år 0-1 till år 9 och det finns liksom en linje kan man säga för de läser ju även 
om kristendomen i de lägre stadierna och så, och likaså det här med etik och moral är 
viktigt i de här diskussionerna.  
 
När vi valde det nya läromedlet (PULS). Problemet som har varit med PULS det var 
att när vi valde det var det så nytt så det fanns ingen, då, anpassning till elever som 
har särskilda svårigheter, till exempel dyslexi eller ja, som behöver ett annat kopplat 
material. Och jag vet inte om det är framtaget än, för sen har det hänt så mycket 
annat på skolan det har liksom ”gått lite i stå” det här med att utveckla det nya 
läromedlet och lektionsplanering. Och vi är nu delade i två olika arbetslag, jag och 
min kollega, så tidsmässigt räcker det inte riktigt till. För det har hänt så många andra 
saker, organisatoriska då, men det är vår förhoppning och vårt mål att vi ska hinna 



 

det, att se om det har kommit material som gör att det går att lyssna på texter till 
exempel. 
 
Fråga 2: Vilka olika delar av ämnet innehåller undervisningen? Olika religioner, 
etik och moral mm.  
 
Inger: Likaså det här med det mångkulturella samhället kan man ju säga kommer ju 
in mycket också. Och då är det ju mycket utifrån elevernas eget perspektiv. I en klass 
kanske man diskuterar jättemycket om islam, muslimer och burka. I en annan klass 
kan det ju vara helt andra saker beroende på hur det ser ut just i deras klass. Likaså 
att eleverna själva som kommer från andra religioner ges möjlighet att berätta om sin 
religion i den mån de vill. Vi har vid något tillfälle även haft föräldrar som varit 
välkomna att skicka med material och så, man har fått berätta om sin religion helt 
enkelt, om det är nån liten. Till exempel så har jag haft en elev vars pappa var 
buddhistmunk. Då intervjuade han sin pappa och läste upp intervjun i princip för 
klassen. Så det är ju också en viktig del att få med, just det här att man landar i 
någonting, en egen livssyn, de existentiella frågorna, att man pratar om det på ett 
plan som de kan förstå. Det är ju också en stor del. 
 
Sen är ju tiden knapp, det ligger ju bara en enda timme i veckan i årskurs 8 och 9. Så 
i år 7 har de ingen religion och det beslutet är taget innan min tid. Därför att man 
anser att då är de mer vuxna och har ett större behov av de här frågorna på ett annat 
sätt. Och därför hamnade religionen i åttan och nian. Jag upplever att de tycker att 
det är väldigt roligt. Roligare och roligare, det är mycket lättare att undervisa i 
religion än vad det var när jag kom för tio år sedan. Då fick man ofta frågan om 
varför man ska läsa religion, under hela tiden. Detta pratar vi ju om i början, just 
varför läser vi religion, så att det… man efterfrågar nog det mera nu än innan. 
(Intervjuaren: De flesta läroböcker tar ju också upp det i början.)  
Ja. Ja.  
 
Fråga 3: Hur sker stoffurvalet?   
 
Inger: Ja, det kan man ju säga är med elevmedverkan. De får också vara med och 
välja hur mycket tid vi lägger på till exempel världsreligionerna. Vill man läsa mest 
om islam, ja då gör man det. Vi läser lite om allihop, så det finns liksom en 
minimiplan som jag styr över då och så finns det en som de styr över. Så att om det 
minsta vi lägger i tid är tre veckor så är det mesta sex veckor. Så där har de ett litet 
spann att själva då fördjupa sig i en religion som de tycker verkar intressant eller ja, 
givande på något sätt. Förutom kristendomen där det ligger ett väldigt stort sjok i 
början av religionsundervisningen. För att där går man även in i de här ja, 
livsfrågorna integrerat med faktakunskaper eller vad jag ska kalla det om just 
kristendom. (Intervjuare: Är det för att det är lättare, jag tänkte på just etiska frågor, 
att det är sådana…) Ja, jag tror. (… som är i vår egen kultur?) Ja alltså, sådan var ju 
tanken från början, att vi börjar med kristendomen och då var ju det efter en 
diskussion med de elever jag hade då. ”Tycker ni det här är bra?” Ja, det tyckte de. 
Även då elever som kom från andra länder eller andra kulturer tyckte det också för 
att de har ju redan sitt med sig i bagaget och de behöver ju lära sig mer om det nya 
det som är annorlunda. Det här med ”Kan man gå i kyrkan fast man är muslim?” och 
”Är man välkommen där?”. Sådana saker kan man ju diskutera också då, utan att det 
blir konstigt, det faller ju sig naturligt då. Och det vi har runt omkring oss, alltifrån 



 

lagstiftning till hur man går klädd hamnar ju där och det är lättare om man har 
kristendomen att utgå ifrån. Det upplever jag och det gjorde eleverna också.  
 
Sen finns det de som tycker att det behöver vi inte läsa eftersom det vet vi ju redan, 
men de är i minoritet, eller var då. Sen har det här liksom rullat på, så idag skulle 
man kanske ta en annan insyn det vet jag faktiskt inte men… de var ju med och 
tyckte att det var bra då. När vi har gjort utvärderingar och så är det ingen som sagt 
att man inte vill lägga så mycket tid på kristendomen, eller att man vill ha det i någon 
annan ordning utan man upplevt det som att det har varit bra och att man förstått 
liksom. Kristendomens roll i världen, och i förhållande till andra religioner och så.  
 
Fråga 4: Vilka undervisningsmetoder använder du? Det didaktiska upplägget. 
 
Inger: Ja du, det beror ju på vad man vill bedöma. Du har ju en del är ren fakta, 
alltså man lär sig personnamn, man lär sig årtal, man lär sig olika typer utav begrepp 
och diskuterar då. Men sen har du ju också en annan, en metod som går ut på att du 
ska lära eleverna att samtala om de här frågorna. Och det är ju egentligen den 
svåraste biten. Då brukar jag börja med att säga att ”det här kanske ni inte vill prata 
om med mig, och då behöver ni inte det men du kanske kan dig med en bänkkamrat 
och diskutera de sakerna där”. Sen går jag bara runt och lyssnar så jag hör att de får 
igång ett samtal. Beroende på hur de är så funkar det… i vissa klasser funkar det 
jättebra och det finns liksom… de känner varandra och då vågar man också prata om 
de här sakerna. Det är svårare i klasser där man inte kanske känner varandra sen i 
låg- och mellanstadiet på ett vis, därför då tar det tid innan de kommer igång och 
vågar öppna sig. Sen finns motsatsen där eleven sluter sig och inte vill prata. Till 
exempel om man har haft dödsfall i familjen. Så det är väldigt svårt. Men det går. 
Och att man går in mer som en, ja, först en… ja, alltså lära dem att diskutera de här 
frågorna och sen som en diskussionsledare. Och där kör vi ju både i smågrupper och 
i storklass, beroende på diskussionsämne.  
 
Och sen har vi ju en del som, där du… ja, alltså det här där du ska få fram deras 
färdigheter när det gäller att gäller trosuppfattningar och sådana saker, det är ju 
oerhört svårt i den här åldern och det beror på väldigt mycket på deras mognad. Man 
märker ju stor skillnad på de som går och konfirmerar sig. De har ju på något sätt en 
vana av detta, att försöka bilda sig en uppfattning om Gud eller att det här är 
någonting man inte kan förstå. Det är inget svårt för dem. Medan andra som har en 
ateistisk bakgrund, där är det jättesvårt, ”Varför ska man diskutera sånt som inte 
finns?”. Man hamnar nästan i någon slags vetenskapsteoretisk debatt med dem men 
det brukar gå bra, för att man samverkar då med NO, biologin, om människans 
ursprung och sådana saker. Så de bitarna ligger på flera ämnen. Att man samverkar 
med andra lärare också ifrån andra ämnen.   
 
Vad gör vi mer då? Ja, sen har vi ju också en skrivandeprocess där man själv får 
skriva av sig väldigt individuellt och där egentligen bara jag läser vad de tänker och 
skriver och så.  Så det är väl de tre vägarna vi går. (Intervjuare: Är det uppsatser de 
skriver då eller?) 
Ja, det är ju. Ja det kan man säga. Fast jag har styrt upp det då att de ska jämföra. De 
får själv välja vilka religioner de jämför och olika begrepp inom de här religionerna, 
man kan se likheter och skillnader. Men själva redovisningssättet är som en uppsats. 
Så att det är ju ett sätt.  



 

Sen är det ju, alltså man går ju in i ämnena på olika vis, det gör man ju. Men det är ju 
svårt att detaljberätta det, det kan ju vara till exempel om man ska köra etik och 
moral kanske man ”kastar ur sig” någonting. Och så får de reagera på det. Och det 
kanske tar tre fyra gånger innan de liksom har landat i… vad var det egentligen hon 
sa nu? ”Vad menar hon med det, att vi ska gå i klänningar här, eller skyla oss, varför 
säger hon så?” ”Menar hon verkligen allvar?”  
 
Sen när man går in i de enskilda religionerna kan man ju också göra på olika vis. Vi 
övar till exempel på meditation. Det är ju jättesvårt att göra det då va, men då tar 
man ju de enklaste bitarna. Att de får blunda och försöka slappna av. Det funkar 
jättebra och de tycker att det är jätteroligt. Sen att man då kan visa på att det här 
förekommer i alla religioner också. Så det finns ju också en praktisk sida. Vi tänder 
ljus, läser högt ur någon text, ja, det är mycket man kan göra. Ännu mer om man var 
fler och hade mer tid.  
 
En av mina allra, allra roligaste lektioner var en sådan här diskussion, integrerad med 
svenskan och argumentationsteknik, och en skulle tala för någonting och den andra 
skulle tala precis emot. Vilken uppfattning de hade egentligen visste ju ingen i 
klassen, och jag har aldrig skrattat som då, och då var det ju kopplat till 
religionsämnet, att vad är en uppfattning och varför tycker man si eller så och 
fördomar då. Det var så roligt och det var också väldigt praktiskt och konkret. De satt 
mitt emot varandra och vi andra runt omkring. Det byggde delvis på frivillighet, alla 
skulle ju diskutera men man fick välja hur länge och hur mycket och vissa fick 
diskutera med mig då för att visa att man klarar av det här muntliga också. För det är 
viktigare än någonsin att man ger människor ordet själva. Och gör man det inte 
praktiskt, eller säger att man inte hinner, när gör de det sen då? Det är viktigt att man 
samarbetar över ämnena, att man tar varje tillfälle i akt. Då blir det ju också lättare 
att diskutera de svåra sakerna som liv och död till exempel. Vi har ju haft olyckor 
och så, föräldrar har kört ihjäl sig och så. Då tror jag, alltså det märks ju att det här 
har gjort nytta. För då är det inget konstigt att sätta sig ner och faktiskt prata om att 
man faktiskt är ledsen. Man kanske inte känner den som förolyckats men man känner 
ju eleven och kan ju vara en tröst och hjälp i en konkret situation. Så det tycker jag 
kanske är det viktigaste uppdraget vi har som religionslärare, att våga ta i de riktigt 
svåra frågorna. 
 
Fråga 5: Används läroböcker i religionskunskapsundervisningen?  

   Utgår undervisningen från lärobok?  
 
Inger: Ja, lärobok används.  
 
Det är svårt att svara på för att läroboken är ju i sig självt i det här fallet vald utifrån 
det som eleverna vill ha. Det finns väldigt bra bilder i den här boken till exempel, 
alltså på ”konstiga” saker, alltså både vad det gäller kläder och tatueringar och 
piercing. Boken är så att säga en bildbok också väldigt mycket. Vi använder oss 
väldigt mycket av detta. Vad är det vi ser, hur framställs Jesus till exempel som vi 
håller på med nu i år 8. Och det är ju väldigt olika. Jag kan nog inte svara på den 
frågan. För jag tycker ju själv att läromedlet styr ju undervisningen men samtidigt 
har ju eleverna varit med och plockat fram detta. Så att verkligheten har ju styrt det 
också. Sen kan det ju också vara så att det dyker upp saker när man lägger läromedlet 
år sidan. Det är inte så att man prompt måste följa det eller att man måste… alltså jag 



 

väljer ju ut bitar i det också i samråd med eleverna. Man kan säga att det är fifty – 
fifty vad eleverna styr och vad läromedlet styr.  
 
Fråga 6: Hur kopplas didaktiken till läroplan och kursplan? 
 
Inger: Det är så länge sen jag själv satte mig som nyutexaminerad lärare och gjorde 
det här jobbet så jag har svårt att svara på det. Men jag kan säga att man anpassar 
undervisningen efter tidsandan. När jag började var det ju liksom… då fick man 
lägga väldigt mycket jobb på att motivera själva ämnet. Även på lektionstid och det 
kanske tog en halv termin innan vi kunde börja jobba. Men nu är det ju nästan 
tvärtom, nu frågar de redan i år 7 när vi börjar med religion. ”Ska vi inte börja med 
det snart?” Men det är väldigt väl kopplat till läroplaner och våra styrdokument. Och 
likaså det här när man nått målen eller inte och hur man kan hjälpa de som till 
exempel har svårt att prata eller läsa. De bitarna är väl de som man jobbar mest med, 
kontinuerligt.   
 
Jag tycker ju att den nya läroplanen är jättebra och nu när betygskriterierna har 
kommit både för Godkänt men också för Väl godkänt och Mycket väl godkänt så 
tycker jag att det är lättjobbat. Det var mycket svårt förut när man själv skulle sätta 
upp kriterierna för Väl godkänt och Mycket väl godkänt eftersom det i ett sådant här 
ämne tar väldigt lång tid och man måste ju själv ha väldigt stora och breda 
kunskaper, alltså man kan ju inte… om man verkligen tar sitt jobb på allvar och 
verkligen vill ha en kvalitet som håller måttet så är det svårt att just jämföra och 
likställa olika saker i olika religioner med MVGmålen. Men visst är det så att det är 
ju gjort efter läroplanen, den styr ju väldigt mycket, det gör det.  
 
Fråga 7: Vad i kursplanen lägger du som lärare störst vikt vid? 
 
Inger: Det so jag personligen tycker är viktigt det är nog det här med etik och moral. 
Men jag kan inte säga att jag lägger så mycket tid på det som jag kunde önska. Det 
hinner jag inte om jag ska uppfylla de andra kraven. Men jag försöker att alltid få 
med det i någon mån.  
(Intervjuare: Har ni något övergripande värdegrundsarbete här på skolan?) 
 Ja det har vi. Och då har vi valt att jobba med någonting som heter SET, social och 
emotionell träning. Det är i grunden utarbetat utifrån de kristna etiska värderingarna 
precis som det står i läroplanen. Vi har haft mycket diskussioner om vad en icke-
konfessionell uppfattning innebär. Det är väl frågor som jag har diskuterat mycket 
med både elever och kollegor. Att det genomsyrar verksamheten. Det här med om 
man ska gå till kyrkan och fira jul, kan göra det även om man är muslim och sådana 
saker. Det är ju en etik och moralfråga i grunden. Det lägger vi mycket stor vikt vid 
att man lyfter de frågorna, att man inte sopar det under mattan utan att det faktiskt 
kan vara problematiskt om man tillhör en annan kyrka att gå till vår kyrka. Vi har ett 
samarbete med en kyrka som kommer till skolan. De har fritidsgården här. Därför 
har vi diskuterat med föräldrar och elever vad de tycker om det, men de här de finns 
ju här som vuxna människor, och inte som att liksom… de pratar med elever som 
behöver prata men de pratar inte om direkt kristendom. De pratar ju om livsfrågorna 
och att det ör viktigt, och de är väl mottagna av alla elever på skolan, även de som 
tillhör andra kyrkor. Men det har också varit en debattfråga, om det är lämpligt eller 
inte i samma anda som de andra frågorna. Liksom frågan om man ska gå till kyrkan 
vid avslutning. Men eftersom det här inte finns någon annanstans att gå blir valet lätt. 



 

Och så länge som man tycker att det är viktigt så är det ju så. Men så finns det finns 
det möjlighet för de som inte vill gå dit att låta bli, då ordnas något annat för dem. 
Det ligger ju på mentorer och klassföreståndare att göra det så att de också känner sig 
välkomna och inte uteslutna men att det är ett val som de gör.   
 
Fråga 8: Har eleverna särskilda önskningar när det gäller kunskap i religion? 
Vilka? 
 
Inger: I början, innan de är inne i ämnet, vill de ofta veta mycket om de här som de 
kallar ”konstiga religionerna”, eller ”Varför gör de så?” eller ”Är det sant det här 
med kossorna i Indien?” Men sen är det ju också att så kommer ju sen när de går i 
nian frågorna om meningen med livet och varför det blir krig till exempel. Det 
behovet finns. Man kan ju hamna i diskussioner som man inte har tänkt sig ifrån 
början som rör de frågorna.  
 
Fråga 9: Hur tillgodoses deras önskemål? 
  
Inger: Man försöker ju att tillgodose det så mycket man kan. Jag gör det genom att 
låta dem välja var de lägger fokus. Men sen är det utifrån händelser, i samhället eller 
på det personliga planet, att man då också får ta sig tid på religionstimmen att 
diskutera det. Och då kan man göra det möjligt genom att de kanske får göra lite mer 
hemma med sådant som är enklare. Sen kan man ju säga att jag har ju lite, så här 
stödundervisning också för de elever som har svårigheter, till exempel med att läsa. 
De får göra muntliga prov. Så de har möjlighet att påverka också. Om de önskar 
någonting så försöker vi att tillfredställa det. Men det är svårt alltså, ja, med tiden 
och resurserna. Man skulle ju önska att man alltid var två lärare inne i klassrummet. 
Det är för lite vuxna i stort skulle jag vilja säga i skolan.  
 
När man får diskussionsvilliga elever och som vågar liksom att… ja, det är ju de här 
svåra frågorna för lärarna. ”Varför ska man ta av sig kepsen men man behöver inte 
tillsätta resurser till dem som har det svårt att läsa?” Alltså, de får ju inte ihop det och 
de vågar säga det. Så att man har problem på en skola tycker jag egentligen är 
någonting positivt för då finns det ju någonting som man måste jobba med, som inte 
är undantryckt liksom. Så att man vågar ta fasta på det. Men konflikter på det 
personliga planet får man jobba med utifrån SET. Det är inte riktigt inarbetat men vi 
slussar in det allt eftersom. Men det tar ju tid. Många tror ju att det går från en dag 
till en annan, men det gör det ju inte. Alltså, vi bygger ju människor och då är det ju 
jättesvårt. 
 
 

Den tredje intervjun – Sten 
 

Fråga 1: Hur ser din religionsundervisning ut? Övergripande.   
 
Sten: Ja, vi har ju tre årskurser här och vi läser ett block i varje årskurs, där all SO i 
de klasser vi har och läser blockvis, så att man kan läsa en period om en halv termin 
kanske med SO, SO religion då. Så man kan säga att det är tre stora arbetsområden 
med olika delar i varje. I sjuan då så läser vi ett eget arbetsområde som vi konstruerat 
här som heter Jerusalemreligionernas historia, som ska visa på kopplingarna mellan 
kristendom, judendom och islam. En slags historisk kurs kan man säga, och går 



 

igenom då, koncentrerar sig på de tillfällen då de här religionerna delar på sig och 
vilka kyrkor som finns idag i de olika religionerna.  
 
I åttan så är det världsreligionerna som står i centrum och då får eleverna själva leta 
fakta där om olika religioner. Då är det nio punkter som vi går på, bland annat 
religionernas syn på kvinnor och män, heliga skrifter, vad som händer efter döden 
och sådana här, alltså, grundläggande saker inom religion. Då får de leta reda på 
fakta, i smågrupper, och så samlas den här faktan ihop och trycks ut i ett 
kompendium och så får de läsa på det som ett läxförhör, ett stort läxförhör för varje 
religion då. Så det läxförhöret blir ju som ett prov för det är ju oftast på 4 -5 sidor 
med text. Men det är alltså helt oredigerat, bara elevernas eget material, så det kan bli 
lite konstigt ibland.  
 
I nian då så får de också göra ett eget arbete, helt eget. Då har vi tidigare haft något 
som heter nyandliga rörelser som vi har fokuserat på. Det är alltså nya religioner 
eller livsåskådningar som inte är så vanliga eller traditionella. Det kan vara satanism, 
Livets ord, antroposofi eller liknande. De får göra ett inlämningsarbete med ett antal 
frågeställningar som ska besvaras. Så är det upplagt.      
 
 
Fråga 2: Vilka olika delar av ämnet innehåller undervisningen? Olika religioner, 
etik och moral mm.  
 
Sten: När det gäller just etik och moral så känner jag att det är en svaghet i vår 
undervisning, vi behandlar inte det som ett eget ämne. Dels så tror jag att vi lägger 
ganska mycket fokus på det i samhällskunskapen istället då. Det här med demokrati 
och diktatur och de bitarna. Och då kommer man också in på personlig etik eller 
personlig moral. Och likadant i det arbetsområde som heter lag och rätt som också 
handlar om vad som är rätt och fel. Så det kommer inte så mycket in i religionen 
faktiskt utan det vi har koncentrerat oss på är de stora livsåskådningarna, 
världsreligionerna.  
 
Fråga 3: Hur sker stoffurvalet?   
 
 
Sten: I sjuan, med Jerusalemreligionerna, gör jag det, själv, som lärare. I åttan så har 
de ju möjlighet att välja fakta själv, alltså det de fokuserar på, men det är ändå jag 
som bestämt vad de ska leta efter så att säga. Men där är det ju så att jag brukar 
aldrig ha alla de fem världsreligionerna och göra läxa och läxförhör på utan jag gör 
oftast tre. Och då är det de här mer främmande religionerna som de får välja emellan, 
hinduism eller buddhism till exempel. Det kan de välja oberoende av vad kamraterna 
väljer utan det får de välja helt fritt själva. Så vi samlar fakta i båda och sen blir det 
läxförhör i den som de vill läsa på. I nian så väljer de helt själva.  
 
Fråga 4: Vilka undervisningsmetoder använder du? Det didaktiska upplägget. 
 
Sten: I sjuan kan jag säga är det ju ganska mycket traditionell katederundervisning, 
läsa, skriva, svara på uppgifter i boken, anteckna från tavlan. I åttan så är det ju 
grupparbeten, självstudier och söka på Internet, forskande kan man säga. I nian är det 
ju helt eget, det är ju inget gemensamt, utan det är bara självstudier, leta fakta. Ett 



 

slags forskande arbete. Inlämningsarbete. Så det är inga egentliga stora prov utan 
stora läxförhör istället, flera testpunkter. Utom i nian då är det bara en stor skriftlig 
inlämningsuppgift.   
(Intervjuare: Det verkar som att det är lättare att bedöma på det sättet?)  
Ja, det är lättare att få en bra bild av eleven när man har flera skriftliga underlag. Jag 
är ju heltids SO-lärare och har ju då ofta någonstans mellan 400-450 betyg att sätta 
varje termin och då måste man gå ganska mycket på det skriftliga för att ha tydliga 
underlag. Om det ska finnas någon slags rättssäkerhet så att säga.   
 
Fråga 5: Används läroböcker i religionskunskapsundervisningen?  

   Utgår undervisningen från lärobok?  
 
Sten: I årskurs sju är det ju mycket lärobok, i årskurs åtta är det mycket lite, de letar 
ju själva då. I årskurs nio är det väldigt lite skulle jag vilja säga. Sen är det ju så att 
det som står i läroböckerna om olika religioner är oftast ganska enkelt och kortfattat 
förklarat och då kan det vara den lättaste vägen om man till exempel är en inte så 
stark elev att skriva. Det kan vara svårt att förstå texter om religion som står på nätet, 
de är ofta komplicerade.  
 
Fråga 6: Hur kopplas didaktiken till läroplan och kursplan? 
 
Sten: När vi har gjort arbetsområdena har vi ju gått efter kursplanen och läroplan i 
stor utsträckning. Och sen… gör vi ju inte dagliga återkopplingar till det utan det har 
ju skett mer i planeringsfasen. Och det finns ju vissa saker som man som lärare 
känner är extra viktigt. Det jag ser på är ju det här att förstå andra kulturer, att förstå 
hur andra tycker och tänker. Den här kursen i sjuan handlar ju till stor del om att 
förstå att mycket är likt mellan judendom, kristendom och islam, eftersom det här 
hotet från den gröna vågen har varit aktuellt, att muslimerna tar över världen och 
terrorism och liknande. Men att förstå att vi i grunden är ganska lika i våra 
livsåskådningar har varit ett övergripande mål. Vi har ju här haft bra med invandrare 
om man säger så, det har funnits några i varje klass som har varit muslimer. Men nu 
har vi ingen flyktingförläggning här längre så det har minskat ganska drastiskt. Det 
är inga som bor kvar här ute på landet. Det som har ökat med åren är istället tyskar 
och holländare.     
 
Fråga 7: Vad i kursplanen lägger du som lärare störst vikt vid? 
 
Sten: Jag kan känna lite att man färgas ju lätt som religionslärare av vad man själv 
har för livsåskådning. Överlag är det väl så har lärarna på den här skolan en ganska 
tvivlande inställning till tro. Och det tror jag också speglar lite då, på gott och ont, att 
man undersöker alla religioner med kritiskt öga så att säga. Men ändå med en 
förståelse för att vi är en ganska liten minoritet av världen som tror precis som vi. 
Det är ju inget fel, men om man tittar tillbaka, jag har jobbat som lärare i åtta år, om 
man är självkritisk så att säga. Ser man runt omkring i världen så är ju de flesta 
ganska djupt troende och just i vårt land är vi inte det. Då är ju frågan, vad är rätt och 
vad är fel? Hur kritisk ska man egentligen vara? Man kanske skulle vara lite mer 
erkännande när det gäller tron, trons påverkan och betydelse i livet hos folk.  
 
Fråga 8: Har eleverna särskilda önskningar när det gäller kunskap i religion? 
Vilka? 



 

 
Sten: Jag kan väl säga att under högstadiet förändras elevernas inställning till 
religion ganska tydligt. När de kommer i årskurs sju och man säger att de ska ha 
religion säger de ”nej, nej vad tråkigt”. De flesta har en ganska avog inställning till 
religion. ”Ska vi bara läsa om Jesus och allt det igen?” Sen ändrar det sig. Efter de 
går ut nian och har gjort det här självständiga arbetet, då önskar de ofta att de hade 
fått hålla på lite mer med det. Så de ändrar liksom… deras mognad gör nog rätt 
mycket. Det påverkar ju vad de vill göra. Så i början vill de inte göra någonting och 
mot slutet så vill de göra vissa saker. Det de helst vill göra då är att förstå 
nyandlighet och udda rörelser, det är de bitarna. Sådant som de läser om på nätet 
eller ser på tv, till exempel scientologerna eller kabbala. Sen har vi ju en grupp elever 
som är Jehovas vittnen, och det mäsks ju att de har en annan inställning till vissa 
saker. 
  
Men på frågan om eleverna har särskilda önskningar så är svaret att de har särskilda 
önskningar mot slutet men inte i början. Och det går då oftast ut på att studera det 
som är nytt, främmande och fjärran.  
 
Fråga 9: Hur tillgodoses deras önskemål? 
  
Sten: I och med det arbetsområdet i nian tillgodoses elevernas önskemål. Det bygger 
mycket på tradition att man ofta läser sådant mot slutet och det bygger väl i sin tur på 
att man märkt att eleverna är mer mottagliga för det då, plus att man vill läsa grunder 
först, man tycker nog att den ”egna” religionen, den som finns här, eller 
världsreligionerna är grund. Som du hör är religionsundervisningen här väldigt 
inriktad på religioner, inte så mycket på etiken. Det kommer ju in i andra områden. 
Jag kan ju tycka att om man skulle utveckla ämnet vidare här så skulle man ju lägga 
in delar utav det. (Intervjuare: På gymnasiet när de läser religion A har jag upplevt 
att det blir mycket etik, eftersom eleverna själva önskar det. Och en del lärare verkar 
anse att de inte är mogna för det förrän då. Men de har ju värdegrundsarbete ända 
från det att de börjar skolan så…)  
Ja, sen är det väl lite så att vi lärare vill ju gärna banka in grunderna, alltså vi vill ju 
lära dem grunderna och vi ser nog det här (etik) som ovanpåbyggnad. Det beror väl 
på att det var väl så man sa när vi gick i skolan. Vanan och traditionens makt är 
väldigt stor.   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


