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1. Inledning 
 

”Varför ska jag läsa religion, jag är inte religiös?”1 Elever bör få uppleva att undervisningen 

i skolan är viktig och intressant. Som lärare måste man därför anpassa sin undervisning så att 

elever känner att ämnet blir meningsfullt och berör elevens liv, och därmed blir en kunskap 

för livet. 

 

1.1. Problemformulering 
I dag är religionsundervisning ett obligatoriskt moment i gymnasieskolan. Religion är ett 

kärnämne som alla elever, i alla program på gymnasiet måste studera. Det är svårt att nå fram 

till elever som inte känner sig berörda av religionsundervisningen på gymnasiet. Det är därför 

av stor vikt att som lärare kunna genomföra sin undervisning på ett sådant sätt att den berör 

det stora flertalet elever. Att kunna nå alla alltid är kanske en ouppnåelig utopi, men man 

måste i alla fall göra ett ärligt försök. Ett tänkbart sätt att som lärare anpassa sin 

religionsundervisning till den allt mer profana och pluralistiska religionssituationen, är att ta 

sin utgångspunkt för undervisningen i etik, moral och livsfrågor. 

 

1.2. Syfte 
Syftet med uppsatsen är tvåfaldigt, dels att redogöra för den utveckling av religionsämnet som 

skett framför allt från Lgy702 till Lpf943, men även kort att beskriva den historiska 

utvecklingen från medeltiden fram till Lgy70, för att få bakgrunden till innehållsmomentet 

moral, etik och livsfrågor i religionskunskapen. Dels att redogöra för hur man kan arbeta med 

utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor i gymnasieskolan och motivera detta arbetssätt 

utifrån Lpf94 och kursplanen för religionskunskap.  

 

1.3. Frågeställningar 
Mina övergipande frågeställningar i uppsatsen är: 

- Hur har religionsämnet förändrats i skolan? 

- Är det motiverat att undervisa i religion, med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor? 

 

 

                                                           
1 Citatet är påhittat, men skrivet efter min kusin Johan Ahlins fråga till mig ”varför ska man läsa religion?”. 
2 Lgy70, förkortning för läroplan för gymnasieskolan år 1970. 
3 Lpf94, förkortning för läroplan för de frivilliga skolformerna år 1994. 
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2. Metod 
 

Eftersom syftet med uppsatsen är att redogöra för utvecklingen av religionsämnet i allmänhet 

och intresset för livsfrågor i synnerhet, har jag använt mig av en deskriptiv metod, där 

utvecklingen beskrivs. Tekniken som använts är ett litteraturstudium av relevant litteratur som 

berör ämnet. Denna teknik har valts eftersom den bäst passar syftet med uppsatsen och 

innehåller de informationsbitar som förklarar utvecklingen av religionsämnet samt på ett 

lätthanterligt sätt berör de livsfrågor elever är intresserade av. Tekniken och metoden är vald 

utifrån syftet med uppsatsen i kombination med den omfattande utveckling som skett i ämnet 

i samband med läroplansutveckling och samhällsförändringar.  

 

Givetvis har denna teknik vissa nackdelar, då den litteratur som finns tillgänglig inte alltid är 

skriven i det syfte som uppsatsen har, utan berör exempelvis elever i mellanstadiet samt 

högstadiet och inte elever på gymnasiet i någon större omfattning. Materialet har kodats av 

utifrån syftet med uppsatsen, och viss information kan därför avkodats på ett annat sätt än 

författarna som studerats menat.   

 

Materialet har bearbetats systematiskt och avsnitten i uppsatsen har ordnats utifrån rubriker 

och underrubriker. Valet av material har varit medvetet, men begränsats av det utbud som 

fanns att tillgå vid Växjö universitetsbibliotek. Det material som valdes ansågs i inledningen 

av uppsatsen vara tillräckligt brett och djupt för att kunna besvara frågeställningarna i 

uppsatsen, och därför ansågs ej fjärrlån nödvändigt. I efterhand kan vissa delar av materialet 

anses smala, men ändock tillräckliga för att besvara uppsatsens frågeställningar.  

 

Med denna uppsats görs det inga anspråk på att vara heltäckande eller en gång för alla 

besvara: hur religionsämnet har förändrats i skolan, eller om det är det motiverat att undervisa 

i religion, med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor. Tanken är istället att ge en viss bild 

av utvecklingen av religionsämnet i skolan och att peka på vissa aspekter som kan motivera 

en religionsundervisning med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor. Samt visa på ett sätt 

att arbeta med undervisning utifrån livsåskådningsområdet. 
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3. Centrala begrepp 
 

För att undvika missuppfattningar bör en del begrepp förtydligas och definieras. 

Definitionerna kan betraktas som allmängiltiga, men bör främst betraktas utifrån det syfte de 

har i uppsatsen. 

 

3.1. Livsfråga 
En definition av begreppet livsfråga, som stämmer bra överens med uppsatsens syfte, är den 

som Hartman ger i Livstolkning och värdegrund: 

  
En livsfråga gäller de grundläggande villkoren för människors tillvaro i stort. En 
livsfråga är också uttryck för ett behov att bearbeta och reflektera över 
upplevelser av världen och av den egna personen i relation till världen och till 
livet i stort.4

 
Även Dahlin för en diskussion om vad en livsfråga är i Om undran inför livet. Barn och 

livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle. Han menar att det är: 

 
Frågor vi ställer till oss själva och till tillvaron som helhet och som saknar 
rationella5 svar. Det vill säga, en livsfråga är en fråga vars svar vi aldrig kan 
veta, bara tro eller inte tro på.6

 
En livsfråga är alltså en fråga som berör frågor kring livet, vars svar vi inte kan veta utan 

endast tro på. Vilka svar en människa finner på sina livsfrågor blir därmed högst personliga.  

 

3.2. Etik och moral 
Termen etik kommer från två grekiska ord, éthos, som betyder ”vana”, ”sedvänja” och êthos, 

som betyder ”ståndpunkt”, ”inställning”. Medan termen moral kommer från latin och betyder 

”sed”, ”sedvänja” och ”bruk”. Av detta följer att etiken är moralens teori och moralen är 

etikens tillämpning.7 De två begreppen har alltså ett nära samband, och kommer därför att 

användas i uppsatsen som ett uttryck för det positiva handlande som seder, inställningar, bruk 

och vanor står för, exempelvis att man ska behandla andra som man själv vill bli behandlad. 

 

 

                                                           
4 Hartman, Sven G, ”Livstolkning hos barn och unga,” I: Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om 
religion, livsfrågor och etik, Almén, Edgar m.fl., 2000, s 71.  
5 Rationell innebär något grundat på förnuftet. Allén, Sture, Svensk ordbok och svensk uppslagsbok, 1997, s 890. 
6 Dahlin, Bo, Om undran inför livet. Barn och livsfrågor i ett mångkulturellt samhälle, 2004, s 49 f.  
7 Statens medicinsk-etiska råd, Etik- en introduktion, 1992, s 7 f.  
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3.3. Lära i, lära om och lära från religion 
Att lära i en religion innebär att man blir uppfostrad och lärd de seder och bruk som religionen 

innehåller, exempelvis konfirmationsläsning i Svenska kyrkan och den traditionella 

kristendomsundervisningen i skolan före 1960-talet.8 Personen är troligtvis medlem eller 

funderar på att bli bekännare av religionen. 

 

Att lära om religioner innebär att man studerar faktakunskaper om en religion, exempelvis 

kristendom.9 Personen lär om flera religioner, även om medlemskap återfinns i en, eller 

eventuellt ingen, av religionerna.  

 

Att lära från religioner innebär att den egna personens tankar och värderingar kompletteras 

och utmanas av mötet med den främmande livstolkningen.10 En person kan lära sig etiska och 

moraliska uppmaningar, trots att den inte själv av medlem av religionen. Lära från religioner 

kan ibland beskrivas och fullständigt stämma överens med begreppet lära av religioner, men i 

uppsatsen kommer begreppet lära från att användas, med motiveringen att den brittiske 

religionspedagogen, och begreppsintroduceraren, Grimmit använder uttrycket “Learning from 

religion.”11

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
8 Härenstam, Kjell, Kan du höra vindhästen? Religionsdidaktik - om konsten att välja kunskap, 2000, s 145 ff.  
9 Furenhed, Ragnar, ”Undervisning och förståelse – exemplet religionskunskap, ” I: Livstolkning och 
värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, Almén, Edgar m.fl., 2000, s 117.  
10 Ibid, s 117. 
11 Grimmit, Michael, Religious education and human development. The relationship between studying religious 
and personal, social and moral education, 1987, s 241.  
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4. Material 
 

Till undersökningen har det använts material som givit uppsatsen värdefullt stoff. Både 

litteratur, tidigare forskning och uppsatser har använts. Det material som är mest 

betydelsefullt för att besvara frågeställningarna kommer kort presenteras. 

 

4.1. Litteraturgenomgång 
Eftersom en omfattande litteraturmängd har använts anser jag det viktigt att peka på ett antal 

böcker som har varit särskilt betydelsefulla, även om alla inte har använts i samma 

utsträckning i resultatdelen. 

 

Den bok som inledningsvis inspirerade mig till valet av uppsatsämne och som sedan, genom 

hela uppsatsprocessen har funnits med är Härenstams Kan du höra vindhästen? där 

Härenstam i slutskeendet av boken diskuterar om man ska lära om religioner eller även lära av 

religioner inom religionsämnets ram.12 Denna diskussion återfinns även hos Grimmit, i 

Religious education and human development, som talar om att lära om och från perspektiv 

skulle leda till kunskap, förståelse och utveckling i både inom- och mellanmänskliga 

relationer, och därmed finna svar på livsfrågor.13  

 

I Alméns Livstolkning och värdegrund, behandlar författarna Almén, Furenhed, Hartman och 

Skogar olika delar som är viktiga i undervisningen av religion, livsfrågor och etik. Av särskilt 

intresse har livstolkningskapitlet av Hartman varit, då det belyser ungas tankar och 

funderingar kring livsfrågor, samt kapitlet som behandlar hur religionsämnet formades och 

Furenheds kapitel om undervisning och förståelse.14

 

Selanders Undervisa i religionskunskap har gett många värdefulla infallsvinklar både vad 

gäller religionsämnets utveckling och livsfrågor hos unga.15 Livsfrågeintresset hos barn har 

även behandlats i Dahlins Om undran inför livet.16 Mellanstadieläraren Lendahls behandlar i 

boken Religion i skolan - men hur? den undervisningsproblematik som finns inom ämnet 

religionskunskap. Lendahls tar upp svårigheterna med att undervisa i religion, eftersom 
                                                           
12 Härenstam, K., 2000. 
13 Grimmit, M., 1987.  
14 Almén, E. Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och etik, 2000. 
15 Selander, Sven-Åke, Undervisa i religionskunskap, 1993. 
16 Dahlin, B., 2004. 
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samhället ställer vissa krav på utbildningen samtidigt som lärarna är osäkra inför ämnet, 

framför allt angående objektiviteten. För att göra lärarna mer säkra inför ämnet, ger Lendahls 

konkreta exempel på hur man kan arbeta med livsfrågor, framför allt på mellanstadiet.17 I 

Lära om livet, skriver Lendahls om att barn och ungdomar har livsfrågor och är intresserade 

av etik och moral.18  

 

4.2. Tidigare forskning 
Elevers syn på livsfrågor har varit föremål för undersökningar tidigare. Denna forskning har 

till stor del varit inriktad mot elever på mellanstadiet och högstadiet. Några av de  

undersökningar som använts som material i resultatdelen, kommer här att kort presenteras. 

 

Davidsson belyser religionskunskapens ställning i grundskolan med fokus på 

kristendomsundervisningen mot bakgrund av Lgr8019 i boken Religionskunskap i 

tonårsperspektiv. I undersökningen har Davidsson använt sig av enkäter för att undersöka 

elevers skolsituation i årskurs nio i allmänhet och inställning till undervisningen i 

religionskunskap i synnerhet.20  

 

Högstadieläraren Eriksson beskriver skolans vardag i sin avhandling På spaning efter livets 

mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö 

som befrämjar kunskapande. I avhandlingen skriver Eriksson vilket fokus elever har på sina 

livsfrågor, hur lika dessa livsfrågor är mellan olika ungdomar och sedan beskrivs den 

undervisning Eriksson bedrivit för att stimulera elever till livsfrågetankar. I detta 

undervisningsprogram använder Eriksson skrivande och dialoger. Resultatet visar att elever 

har mycket funderingar över livsfrågor och hur dessa ska få ett svar. Vidare visar 

undersökningen att flickor och pojkar uttrycker sig olika känslomässigt, där flickor har lättare 

                                                           
17 Lendahls, Birgit, Religion i skolan- men hur? Metod- och debattbok för lärare och blivande lärare i 
grundskolan, 1986. 
18 Lendahls, Birgit, Lära om livet. Handbok för lärare i etik och livsfrågor. 1990. 
19 Lgr80, förkortning för läroplan för grundskolan år 1980. 
20 Davidsson, Elsie, Religionskunskap i tonårsperspektiv. Elevernas upplevelse av religionsundervisningen i 
grundskolan, 1989. Undersökningen har ej använts i resultatdelen men ansågs vara relevant att presentera under 
tidigare forskning. 
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att uttrycka känslor. En slutsatsen i avhandlingen är att en elevanpassad och elevaktiv 

undervisning leder till ökat intresse och ökad kunskap i ämnet religionskunskap.21

 

Vid Växjö universitet har det tidigare skrivits uppsatser som behandlar läroplaner och 

religionsundervisning, två av dem är skrivna år 2004. Religionsundervisning i förändring. 

Disciplinering i läroplaner. En studie av läroplaner, är skriven av Mikael Söderberg, och 

behandlar Lgr6222, Lgr6923, Lgr80 och Lpo9424 samt religionsämnets utveckling i Sverige.25 

Den andra uppsatsen är skriven är Johanna Hagersten och heter Tyvärr hann vi inte med…- en 

kvantitativ undersökning av vilka religioner som prioriteras och väljs bort i dagens 

religionsundervisning. Uppsatsen behandlar Lgr80 och Lpo94 och religionsämnets historia 

och en enkätundersökning genomförs där Hagersten undersöker vad som är fokus i 

religionsundervisningen.26

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
21 Eriksson, Keijo, På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och livsåskådning hos äldre grundskoleelever i 
en undervisningsmiljö som befrämjar kunskapande, 1999. 
22 Lgr62 förkortning för läroplan för grundskolan år 1962. 
23 Lgr69 förkortning för läroplan för grundskolan år 1969.  
24 Lpo94 förkortning för läroplan för det obligatoriska skolväsendet, förskoleklassen och fritidshemmet år 1994.  
25 Söderberg, Mikael, Religionsundervisning i förändring. Disciplinering i läroplaner. En studie av läroplaner, 
2004, s. 17-38. 
26 Hagersten, Johanna, Tyvärr hann vi inte med…- en kvantitativ undersökning av vilka religioner som 
prioriteras och väljs bort i dagens religionsundervisning, 2004, s. 14-19. 
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5. Resultat av litteraturstudium 
 

Resultatet kommer att presenteras som två separata delar, där den första delen behandlar 

religionsämnets utformning och där den andra delen fokuserar på en livsfrågepedagogik, med 

utgångspunkt ur elevers livsåskådningsfrågor och diskussionen gällande lära om och lära från, 

för att slutligen mynna ut i en undervisningstanke med utgångspunkt ur livsåskådningsfrågor, 

allt motiverat utifrån Lpf94. 

 

5.1. Religionsämnets förändring och fokus  
Presentationen kommer ske i två delavsnitt, där den första fokuserar på religionsämnet från 

medeltiden till 1965 och den andra delen fokuserar på läroplaner från 1965, 1970 och 1994 

för religionsämnet i gymnasieskolan.  

 

5.1.1. Religionsämnet från medeltiden till 1965  

Det svenska skolväsendet har sedan medeltiden27 varit påverkat av kristendom. 

Undervisningen i skolan bestod förr till stora delar av kristendomsundervisning. Under 

medeltiden bestod läsningen i skolan av centrala romersk-katolska texter, som sedan blev 

utbytta mot Luthers lilla katekes efter reformationen.28 De första gymnasierna som 

upprättades i Sverige på 1620-talet var en förberedande instans inför universitetets 

utbildningar, främst prästutbildningen. Kristendomen hade stort inflytande i samhället, vilket 

kan exemplifieras med att alla gymnasieelever i mitten av 1600-talet hade obligatoriska 

övningar i predikan. Den kyrkolag som kom 1686 fastslog att kyrkoherden skulle förhöra 

befolkningen om katekesen i samband med högmässa eller ottesång.29 De människor som 

lärde sig läsa katekesen, fick delta i nattvarden, medan de som inte kunde läsa inte fick delta 

och därmed inte blev socialt accepterade i samhället förrän på 1800-talet.30  

 

Under 1700-talet började sekulariseringen31 ta fart i Sverige, vilket innebar en annan mer 

världslig kultur till skillnad från den kyrkliga. 1724 års skolordning medförde dock inte några 

                                                           
27 Medeltiden innefattar i Nordens historia tiden från kristnandet till reformationen, ca 1000-1500. Allén, S., 
1997, s 697.  
28 Werner, Lars, Gymnasieskolans regelbok 2004/2005. Bestämmelser om gymnasial utbildning, 2004, s 254. 
29 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria. Skola och samhälle förr och nu, 2004, s 37 ff.  
30 Richardson, Gunnar, Ett folk börjar skolan. Folkskolan 150 år 1842-1992, 1992, s 190. 
31 Sekularisering innebär att religionen förlorar i betydelse i samhället och hos den enskilde medbogaren. De 
religiösa inslagen i samhällsinstitutioner minska och man tenderar att använda sig av rationella förklarningar 
istället för religiösa. [www.ne.se] 
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förändringar på gymnasieskolan, som fortsatte vara prästförberedande.32 1842 kom 

folkskolestadgan som innebar att det skulle finnas minst en skola med en utbildad lärare i 

varje socken som undervisade eleverna i bland annat kristendomskunskap. Diskussionen om 

en medborgerlig bildning i stället för renodlad kristendomsundervisning började ta fart runt 

1842. Religion ansågs fortfarande, oavsett utformningsönskemål, vara ”skolans viktigaste 

kunskapsämne.”33 Luthers lilla katekes var central i undervisningen, som var starkt 

konfessionell. ”Syftet med folkskolans religionsundervisning under 1800-talet var alltså att 

fostra barnen i den svenska statskyrkans bekännelse, den evangelisk-lutherska läran.”34  

 

Under 1800-talet och in på 1900-talet skulle skolan förbereda elever till konfirmationen och 

de religiösa inslagen i livet, en förståelse av hur samhället fungerade var inte det viktigaste.35 

År 1873 fick elever med avvikande trosuppfattning lov att frånvara 

kristendomsundervisningen. Den obligatoriska kristendomsundervisningen började kritiseras i 

slutet av 1800-talet. Det nya samhällsklimatet med frikyrkliga strömningar som Svenska 

missionsförbundet och baptisterna, liksom politiska partier, som den framväxande 

socialdemokratin, var kritiska till den konfessionella undervisningen36 och önskade ta bort 

utantilläsningen av katekesen och göra undervisningen bredare.  

 

Algotsson skriver att professor Kjellberg lade fram en motion om neutral 

religionsundervisning 1911, med fokus på det religionshistoriska37. Undervisningen skulle 

ordnas så att den blev mindre undervisande i religioner och mer om religioner. Kjellberg 

konstaterade att det gick att undervisa om olika religioner utan att ta ställning till dem.38 De 

följande årtiondena fördes det en livlig debatt om katekesundervisningens vara eller icke vara. 

350 000 namnunderskrifter krävde 1927 fyra timmars undervisning i Luthers lilla katekes 

varje vecka.39

 

                                                           
32 Rickardson, G., 2004, s 42 f.  
33 Algotsson, Karl-Göran, Från Katekestvång till Religionsfrihet. Debatten om religionsundervisningen i skolan 
under 1900-talet, 1975, s 29. 
34 Ibid, s 30. 
35 Richardson, G., 1992, s 191. 
36 Algotsson, K-G., 1975, s 33. 
37 Religionshistoria innebär främst ett studium av utomkristna religioner. I detta fall skulle således de 
utomkristna religionerna studeras. [www.ne.se] 
38Algotsson, K-G., 1975, s 131 ff.  
39Ibid, s 259. 
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1927 års skolreform innebar att det s k differentierade gymnasiet bildades. Vissa ämnen blev 

då obligatoriska på latin- och reallinjen, medan andra ämnen kunde väljas till. När den 

allmänna linjen kom 1953 togs denna valmöjlighet bort, vilket visar på förändrade krav på 

kunskaper. Befolkningen i stort och inte enbart statens ämbetsmän skulle nu utbildas i 

samhällsfrågor.40  

 

År 1951 kom lagen om religionsfrihet i Sverige, vilket innebar att andra religioner än den 

lutherskt kristna kom att accepteras. Lagen, som kom några år efter andra världskrigets slut, 

var troligtvis en nödvändig utveckling av det svenska lagsystemet eftersom allt fler människor 

av annan religiös tillhörighet kom att bli en del av Sveriges befolkning. ”Religionsfriheten bör 

inte blott fattas negativt, som en rätt att slippa bli indoktrinerad i en viss uppfattning. Den bör 

även fattas positivt, som en rätt till kunskap om olika alternativ, så att man kan företa ett 

medvetet val.”41 Lagen, som var ett resultat av samhällsförändringar och sekularisering 

innebar en förändring av skolans religionsämne. Detta resulterade 1962 i att grundskolan, i 

och med en ny skolreform, fick en icke- konfessionell religionsundervisning.42

 

1964 års gymnasiereform föregicks av debatt angående religionsämnets utrymme i skolan. 

Folk ansåg inte att religionsämnet skulle behålla sin särställning i skolan, eftersom även andra 

ämnen, så som svenska och filosofi, bidrog med stoff för livsåskådningsfrågor.43 Av den 

anledningen minskade religionsämnets timmar drastiskt, från fem timmar i veckan på det 

allmänna gymnasiet till två och en halv timme på humanistisk och samhällsvetenskaplig 

lärokurs, och till en och en halv timme på naturvetenskaplig lärokurs. På de ekonomiska och 

tekniska lärokurserna togs ämnet helt bort, eftersom ämnet inte ansågs nödvändigt för dessa 

elevers yrkesutövning. Den drastiska förändringen förklaras med att kyrkohistorien som innan 

utgjorde två timmar av undervisningstiden, nu kom att ingå i historieämnet. Resterande 

halvtimme togs bort, eftersom eleverna på gymnasiet skulle ha en tio procentlig minskning av 

arbetsbördan. Övriga förändringar var motiverade utifrån hur angeläget och viktigt ämnet 

ansågs vara för eleverna på de aktuella lärokurserna.44 Undersökningar angående 

                                                           
40 Richardson, G., 2004, s 130 f.  
41 Algotsson, K-G., 1975, s 412.  
42 Härenstam, K.,2000, s 145.  
43 Algotsson, K-G., 1975, s 384.  
44 Ibid, s 385 f.  
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”inställningarna till kristendomsundervisningens innehåll” visade att folket ville ha en 

”objektiv, icke påverkande”45 undervisning i det aktuella ämnet. 

 

Allmänbildning kom att bli ett nyckelbegrepp i gymnasieskolan, vilket genom 1964 års 

gymnasiereform resulterade i att gymnasieskolan eftersträvade en objektiv 

kristendomsundervisning. Undervisningen skulle enligt utopin vara ”sakligt och objektivt 

kunskapshämtande”46 och skolan skulle vara neutral i religiösa frågor. Året där på, 1965, 

ändrades ämnesbegreppet från det ursprungliga kristendomskunskap till religionskunskap,47 

vilket indikerar en förändring av ämnet.  

 

5.1.2. Läroplaner 1965, 1970 och 1994 

Religionsämnets innehåll har förändrats med olika läroplaner, som är ett ”uttryck för i tiden 

gängse värderingar av kunskap och moral.”48 I läroplanen för gymnasieskolan 1965 löd en av 

rubrikerna som behandlade innehållsmoment i ämnet religionskunskap ”analys av den 

moderna människans situation,”49 vilket blev startpunkten för en förskjutning mot 

livsåskådningsfrågor inom religionskunskapsämnet. Övriga innehållsmoment i religionsämnet 

var 1965: 

 
 - Etiska och moraliska frågor 
 - Kristendomen 
 - Livsåskådningsdebatten 
 - Andra attityder till tillvaron än de religiösa 
 - Icke-kristna religioner.50

 
Innehållsmomenten 1965 innehåller alltså förutom kristendomsundervisning även moment 

som innefattade andra religioner och livsåskådningar, en förändring till följd av 

religionsämnets breddning i förhållande till den kristendomsundervisning som genomfödes 

före 1965.  

  

I Lgy70 är innehållsmomenten samma som 1965, medan huvudmomenten för 

religionskunskap ytterligare är förskjutna mot livsåskådningsfrågor. Målet för undervisningen 

är att elevens ska:  

                                                           
45 Se Algotsson, K-G., 1975, s 404 f. 
46 Se Härenstam, K., 2000, s 140.  
47 Selander, S-Å., 1993, s 11. 
48 Selander, Staffan, Lärobokskunskap. Pedagogisk textanalys med exempel från läroböcker i historia 1841-
1985, 1988, s 19. 
49 Selander, S-Å., 1993, s 14. 
50 Se Ibid, s 14. 
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- skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll 
- orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt i vår egen tid  
- öka sin kunskap om kristendomen och vikiga icke-kristna religioner samt 
- med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva sin förmåga till självständigt 
ställningstagande i livsåskådningsfrågor.51

 
Målen är nu, som synes, ytterligare förskjutna mot andra religioner, exempelvis nämns 

kristendomen och andra icke-kristna religioner i samma mening, vilket kan tyda på att de två 

momenten anses ungefär lika centrala i religionsundervisningen. Undervisningen ska vidare 

ge elever möjlighet att pröva olika religiösa uppfattningar och själva ta ställning i 

livsåskådningsfrågor.  

 

Eftersom gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan 1968 hade förts samman till gymnasieskolan 

kom Lgy70 att gälla en större del av befolkningen, än som tidigare omfattats av läroplaner.52 

De gemensamma målen för gymnasieskolan presenterades med Lgy70. Religionsämnet var 

dock inte obligatoriskt med den nya läroplanen. Av gymnasieskolans 21 linjer hade 13 av 

linjerna ingen obligatorisk religionsundervisning, på dessa linjer fick elever välja mellan att 

läsa minst ett av ämnena; engelska, B- eller C-språk, religionskunskap, psykologi, 

samhällskunskap, konsumentkunskap, matematik, musik eller teckning, under maximalt tre 

timmar i veckan.53  

 

I takt med att Sverige blivit alltmer sekulariserat, mångkulturellt och mångreligiöst har kraven 

från samhället samt elevens behov och önskemål förändrats. Ökade internationella kontakter 

både inom Sveriges gränser och utanför dessa ställer krav på en bättre och mer utbredd 

religionsundervisning i det frivilliga skolväsendet.  

 

Förändringar i gymnasieskolan från Lgy70 fram till 1994 års läroplan bestod av mindre 

förändringar och ingen genomgripande reform genomfördes. Lpf94 blev mer omfattande och 

ansågs nödvändig för att anpassa skolväsendet till det moderna samhället och dess krav.54 I 

propositionen Växa med kunskaper - om gymnasieskolan och vuxenutbildningen står det att:  

 
Kunskapsexplosionen, förändringar i arbetslivet, internationaliseringen och det 
globala ansvaret för vår gemensamma framtid kommer att resa nya och växande 
anspråk på utbildning i samhället.55

                                                           
51 Skolöverstyrelsen, Läroplan för gymnasieskolan, 1975, s177. 
52 Richardson, G., 2004, s 190.  
53 Skolöverstyrelsen, 1975, s 60-107.  
54 Richardson, G., 2004, s 195. 
55 Se Ibid, s 195. 
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Ett antal ämnen s k kärnämne kom att utgöra den gemensamma bas som alla elever på 

gymnasieskolan, oavsett program, förväntades läsa. Kärnämnen utgör en kärna av ämnen som 

bildar grunden för alla program, programmen får sedan sin särprägel av s k karaktärsämnen. 

Religionskunskap är ett av dessa kärnämnen som anses så viktiga att de ska utgöra grunden 

för den gemensamma kunskapen i samhället. Då ”skolan skall förmedla sådana mer 

beständiga kunskaper som utgör den gemensamma referensram som alla i samhället 

behöver.”56  

 

Den av regeringen bestämda kursplanen anger att mål att sträva efter i kärnämnet 

religionskunskap, är att eleven:  

 
- utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av 
kunskaper om lika traditioner och mer respekt för grundläggande mänskliga 
rättigheter,  
 
- fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella 
frågor som rör tro, etik och livsåskådning,  
 
- utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför 
levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar med religion och 
livsåskådning,  
 
- utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 
livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och 
urkunder,  
 
- utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådningar tar sig uttryck i 
människors sätt att tänka, skapa och handla,  
 
- fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som 
uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av livet.57

 
Den senaste läroplanen är inriktad på att ge elever de verktyg de behöver för att förstå världen 

runt omkring dem, och låta dem fundera kring sina livsfrågor i undervisningen, än mer 

ingående än läroplanerna från 1965 och 1970 låter meddela.  

 

5.2. Livsfrågor och undervisning 
Genom att religionskunskap blivit ett kärnämne, har de folkvalda gett ämnet en viktig roll att 

fylla som kunskapsgivare. Religionsämnet har utvecklats från att undervisa i 

kristendomskunskap till att undervisa om religioner och att elever lär från religioner i etiska 

situationer. Religionsämnet är numera motiverat som kärnämne utifrån dess bidrag till 

                                                           
56 Se Werner, L., 2004, s 134. 
57 Se Ibid, s 254. 
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livsfrågorna och medmänskliga relationer, inte utifrån dess prästförberedande karaktär eller 

utifrån dess kristendomsundervisande karaktär, som på 1620-talet. Ett mycket fåtal elever i 

skolan kommer efter avslutad religionsundervisning och gymnasietid att bli präster eller 

studera religionsvetenskap vid universiteten. Syftet med undervisningen är att ge kunskap och  

en möjlighet att diskutera existentiella frågor med utgångspunkt i människan och hennes 

situation.58   

 

Religionsundervisningens uppgift är därmed att skapa förståelse för andra människors 

trostankar och tillsammans med andra ämnen ”fostra till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande.”59 Ett sätt att inom religionskunskapens ram kunna bidra med denna 

medborgerliga fostran, är att ta sin utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor.  

 

5.2.1. Elevers livsfrågor 

Författarna till de undersökningar som presenterats under tidigare forskning ovan nämner att 

elever i allmänhet är intresserade av livsfrågor. Erikssons undersökning visar att frågor som 

elever visat särskilt intresse för berör förhållandet till andra människor, miljön, framtiden, 

Gud och samhället i stort. Det som elever i årskurs nio funderar mest på är, enligt Eriksson, i 

fallande ordning; familjen, utbildning, samhällsfrågor, fritid, förståelse och medmänsklighet, 

miljö, hälsa och friskvård, religion, döden, växandets glädje och tillfredsställelse över 

framsteg, fred samt trygghet i samvaro med andra.60  

 

Hartman skriver att barns uppsatser ofta handlar om liv, död, mobbing, fritidsaktiviteter, 

kamrater, frågor om rätt och orätt, ras, sexualitet, människovärde, konflikter, frihet, ansvar 

etc.61 Livsfrågor har alltså oftast ett väldigt brett spektrum och berör mycket av det som 

människan möter i livet.  

 

Elevers intresse för livsfrågor har resulterat i en förändrad religionsundervisning, som har sitt 

fokus kring elevers livsfrågor. Förändringen började ske på 1960-1970-talet då bland annat 

utredningen Tonåringen och livsfrågorna som genomfördes 1969,62 visade att elever hade 

                                                           
58 Werner, L., 2004, s 255 f.  
59 Se Ibid, s 132.  
60 Eriksson, K., 1999, s 105.  
61 Hartman, S. G., 2000, s 58 ff.  
62 Se Lendahls, B., 1986, s 24. 
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svårt att finna svaren på sina livsfrågor i de etablerade livsåskådningarna. Men intresset kring 

frågor rörande livet, döden, kärleken, frihet, ansvar och människovärde visade sig vara stort.63  

 

Livsfrågor är frågor som handlar om livet i stort och alla de situationer som en människa 

möter i livet. Människor har i alla tider haft livsfrågor. Dahlin skriver att tre sådana livsfrågor 

formulerades av kyrkofadern Clemens av Alexandria, 150-215 e.Kr. de löd; Varifrån kommer 

jag? Vart går jag? Vem är jag?64  

 

5.2.2. Personlig livsåskådning 

Dahlin definierar en personlig livsåskådning som ”individens mer eller mindre välartikulerade 

men i princip subjektiva (och därför godtyckliga) svar på frågor som egentligen inte har några 

svar.”65

 

Etablerade livsåskådningar och religioner levererar färdiga uppfattningar och värderingar i ett 

fast teoretiskt system, medan en personlig livsåskådning innehåller värderingar som har 

utvecklats från olika influenser och livssituationer, och som kan ha påverkats av en etablerad 

livsåskådning.66 Alla människor befinner sig i en kultur, denna kultur och de influenser man 

får och har fått från denna kultur påverkar onekligen individen, även om hon finner svaren på 

sina livsfrågor i andra kulturer och religioner.67

 

En personlig livsåskådning innefattar uppfattningar och övertygelser om verkligheten, 

värderingar och handlingar samt beredskap inför dessa. Jeffner ger följande schematiska bild 

över de tre komponenterna, som alla hör samman och påverkar varandra, och som alla är 

viktiga i bildandet av den personliga livsåskådningen. Vid skapandet av en personlig 

livsåskådning bör man fundera kring följande komponenter: 

 
Verklighetsuppfattning - Kosmologi 
    - Människosyn 
    - Samhällssyn 
    - Historiesyn 
 
Centralt värderingssystem - Vad är rätt/orätt 
    - Vad är gott/ont 
    - Vad är vackert/fult 

                                                           
63 Se Lendahls, B., 1986, s 24.  
64 Dahlin, B., 2004, s 49.  
65 Ibid, s 51. 
66 Lendahls, B., 1986, s 36. 
67 Dahlin, B., 2004, s 51.  
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Grundhållning   - Optimism/pessimism  Handlingar 
    - Öppenhet/slutenhet     Om  Livsfrågor 

     - Aktivitet/passivitet  Relationer 68

  
Den personliga livsåskådningen ändras genom hela livet, och är beroende av händelser och 

förändringar i livssituationen. Exempelvis kan barnafödande, skilsmässa, olyckor och dödsfall 

påverka en människas syn på livet och tillvaron. Elever i Erikssons avhandlingsmaterial anser 

att ”det är viktigt för människan att omfatta en personlig livsåskådning.”69  

 
När det gäller teologi, värderingar och handlingsberedskap i elevernas 
föreställningsvärld utgör elevernas funderingar ett led i sökandet efter ökad 
kunskap om livets mening. Livsfrågorna kan därmed ses som en drivkraft till att 
skapa en personlig livsåskådning som inte kan isoleras från sitt sammanhang.70

 
5.2.3. Elever som utgångspunkt 

Undervisning i religionskunskap, bör som andra ämnen i skolan inspirera elever om den tar 

sin utgångspunkt i elevers livsfrågor och andra funderingar kring livet. Furenhed skriver att 

religionsundervisningen ska beröra människors känslor och innersta väsen, inte enbart vara en 

inmatningskunskap, där faktakunskaper ska tryckas in:71

 
Livsfrågor kan inte besvaras med hänvisning till fakta. Man kan visserligen 
väga in fakta i sina svar på livsfrågor. Men dessa fakta säger ingenting om hur 
de ska vägas in. Själva sättet att väga in fakta ingår i svaret på livsfrågan.72  
 

Om undervisningen tar sin utgångspunkt i individens egna kunskap och intresse, genom 

dialog, kan det främmande nås, menar Skogar.73 I en dialog kan det etablerade och det 

främmande smältas samman. ”Det betyder att kunskapen i grunden är dialogisk och diskursiv 

till sin karaktär. Den innebär en pågående nytolkning av världen och därmed en ändrad 

självförståelse.”74 När man önskar utveckla sitt tänkande och öka förståelsen för andra 

människor, är det därför viktigt att det sker i dialog med andra:75

 
Kunskaper utvecklas därmed i ett växelspel mellan vad man vill uppnå, den 
kunskap man redan har, problem man upplever samt de erfarenheter man gör.76

 

                                                           
68 Se Selander, S-Å., 1993, s 24 f.  
69 Eriksson, K., 1999, s 131.  
70 Ibid, s 133.  
71 Furenhed, R., 2000, s 135 f.  
72 Dahlin, B., 2004, s 50.  
73 Skogar, Björn, ”I stormens öga,” I: Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion, livsfrågor och 
etik,   Almén, Edgar m.fl., 2000, s 112. 
74 Härenstam, K., 2000, s 139. 
75 Lendahls, B., 1990, s 15. 
76 Se Eriksson, K., 1999, s 19. Från SOU 1992:94. 
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Eriksson skriver att en undervisning som utgår från elevers egenskriva texter och som 

uppmuntrar till en dialog, där elever får uttrycka sina tankar och idéer leder till ”gynnsamma 

inlärningsmöjligheter.”77

 
Om arbetet i skolan utgår från de frågor och problem som eleverna själva ställer 
[…]får skolan gemensamma möjligheter att träna eleverna i bl.a. 
problemlösning. Goda kunskaper blir verktyg för att välja ut information, dra 
logiska slutsatser, pröva olika argument och som sista steg föreslå en möjlig 
lösning eller konstruera en egen teori.78

 
Den information som ges till livsåskådningsfrågor kan komma från etablerade livsåskådningar 

eller från influenser i det verkliga livet, medan de logiska slutsatserna nås genom dialog 

mellan den etablerade livsåskådningen i individen och det främmande i omgivningen. Det 

svar man kommer fram till på livsfrågan, är den slutsats som dialogen med sig själv och med 

andra ger, och som leder till konsekvenser för den personliga livsåskådningen och en 

eventuell förändring av denna.  

 

5.2.4. Lärarens roll 

Även om undervisningen bör utgå från elevers intresse, bör läraren enligt Furenhed ta hänsyn 

till vissa komponenter som präglas av respekt för elevernas: 

 
 - meningssökande, kunskapstörst och behov av utveckling, 
 - livserfarenhet och insikt, 
 - behov att kommunicera och rätt att vara tysta.79

 
Lärarens roll i en livsåskådningsundervisning är inte enligt Furenhed att leverera färdiga svar 

på elevernas livsfrågor, utan att uppmuntra eleverna till samtal och reflektion.80 Detta är 

betydelsefullt i livsåskådningsundervisningen eftersom det troligtvis inte finns några rätta svar 

på livsfrågorna, läraren bör ta hänsyn till elevers skillnad i mognad och livserfarenhet.  

 

5.2.5. Varför livsåskådningsundervisning i skolan? 

Livsåskådningsundervisning är viktig eftersom den berör det innersta i varje människas väsen, 

den berör problem och frågor som många människor har gemensamt, oavsett bakgrund och 

livssituation.81 Livsåskådningsundervisning kan bli ett sätt att mötas över gränser i samhället, 

så som klass, ras och kön. Dahlin skriver att livsåskådningsundervisning är viktig:  

                                                           
77 Eriksson, K., 1999, s 190.  
78 Ibid, s 187.  
79 Furenhed, R., 2000, s 141.  
80 Ibid, s 137.  
81 Ibid, s 48.  
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För att hjälpa elever att bearbeta de symboler vi har med oss och som vi behöver 
bearbeta för att komma till rätta med vår individutveckling och skapa mening i 
vårt allra djupast liggande mänskliga arv.82

 
Furenhed skriver att undervisningen är relevant för elever som inte har möjlighet att diskutera 

sina livsfrågor med någon utanför skolan. För de elever som har en annan kulturell bakgrund, 

exempelvis kommer från ett land dä annan trosuppfattning utövas, kan livsfrågeundervisning 

leda till ökad förståelse för medmänniskorna,83 vilket är aktuellt i dagens samhälle, eftersom 

världen har krympt i den bemärkelsen att många religioner och livsåskådningar existerar vid 

sidan av varandra i det mångreligiösa Sverige. 

 

5.2.6. Lära om och lära från 

Furenhed skriver att lära om religion innebär att man studerar faktakunskaper om en religion, 

exempelvis islams fem pelare. Kunskapen liknar den som eleven får i en religion, exempelvis 

konfirmationsundervisning inom kristendomen, fast nu på ett mer objektivt och känslofattigt 

sätt. Att lära från religioner innebär att den egna personens tankar och värderingar 

kompletteras och utmanas av mötet med den främmande livstolkningen,84 exempelvis budet 

att inte döda i kristendomen. 

 

Dahlin skriver att ”erfarenheter av andra religioner och kulturer ger - om den förmedlas på rätt 

sätt – barnen en grundval utifrån vilken de kan utveckla egna tankar och reflektioner.”85 När 

individen möts av en ny tanke, idé, livsåskådning eller religion, leder kanske detta möte till 

svar på livsfrågorna. Härenstam skriver att tankar om hur idén ska förverkligas börjar ta form 

och individen kan fråga sig ”finns här den vägledning i livet som just jag längtar efter?”86 Den 

brittiska religionspedagogen Grimmit introducerade begreppet lära från religion. Han skriver 

att “Learning from religion means to develop skills and abilities in applying religious insights 

to an understanding of their own situations and experiences.”87 När människor studerar 

religion lär de sig om sig själva, och kanske får livsfrågorna ett svar. Religionsstudier med 

fokus att lära från religioner kan därmed leda till en personlig utveckling.88 Poängen med att 

lära om och lära från är enligt Grimmit: 

                                                           
82 Selander, S-Å., 1993, s 62.  
83 Furenhed, R., 2000, s 138.  
84 Ibid, s 117. 
85 Dahlin, B., 2004, s 64.  
86 Härenstam, K., 2000, s 110.  
87 Grimmit, M., 1987, s 241.  
88 Ibid, s 225 f. Min översättning. 
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To use religious beliefs and values as instruments for the critical evaluation of 
their own beliefs and values. While this will involve pupils in learning about 
religion, it will also involve them in learning from religion about themselves.89

 
Att undervisa i religionskunskap ställer krav på läraren, eftersom ”helping children and young 

people to learn about religion in insufficient. What we have to do is to help them learn from 

religion about themselves.”90 Grimmit anser att man måste veta någonting om religioner för 

att lära något från religioner. Furenhed hävdar att religionsundervisning bör förmedlas så att 

elever förstår att alla religioner på något sätt försöker förklara livsfrågor.91

 

5.2.7. Styrdokument 

Skolan ska hjälpa till att fostra elever så att de blir goda samhällsmedborgare och studier på 

gymnasieskolan syftar till att elever ska ”skaffa sig en grund för livslångt lärande.”92 Enligt 

Grimmits resonemang ovan borde detta livslånga lärande syfta på ett lärande om religioner 

och ett lärande från religioner leder till kunskap, förståelse och utveckling för den enskilde 

människan.93 Detta kan i svenska förhållande kopplas ihop med styrdokumentens slagord för 

ett livslångt lärande. 

 

Sverige har utvecklats till ett informationssamhälle, vilket inneburit att skolans roll som 

kunskapsförmedlare har förändrats. ”Av det förhållandet att skolan inte är den enda plats där 

man lär sig följer att skolan dels bör göra det den är bra på, dels i rimlig utsträckning ge 

eleverna sådant som de oundgängligen behöver, men svårligen tillägnar sig utanför skolan 

eller senare i livet.”94 Lärarens uppgifter innebär bland annat handledning, stimulering och 

stöttning av elever, samt bok- och bibliotekskunskap,95 vilket indikerar att eleverna ska lära 

sig de verktyg som de senare i livet kan använda för att finna kunskap. 

 

Denna betoning i styrdokumenten att skolan inte är den enda källan till kunskap innebär att 

läraren bör anpassa sin undervisning till gällande föreskrifter. Inom religionskunskapen kan 

detta innebära att undervisningen mer inriktar sig på elevers livsfrågor och ger möjligheter för 

elever att utveckla sin personliga livsåskådning, istället för att enbart fokusera på 
                                                           
89 Grimmit, M., 1987, s 141.  
90 Ibid, s 166. 
91 Furenhed, R., 2000, s 118.  
92 Se Werner, L., 2004, s 135. 
93 Grimmit, M., 1987, s 270.  
94 Skolverket, Bildning och kunskap. Särtryck ur läroplanskommitténs betänkande skola för bildning SOU 
1992:94, s 20. 
95 Werner, L., 2004, s 143.  
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faktakunskaperna. Eftersom elever ska få möjlighet att inom skolans verksamhet ”reflektera 

över sina erfarenheter och tillämpa sina kunskaper.”96 Skolan ska dessutom bidra till ”en 

trygg identitet och medvetenhet om det egna kulturarvet [vilket] stärker förmågan att förstå 

och leda sig in i andras vilkor och värdegrunder,”97 vilket religionsundervisningen kan ge. 

 

Skolans uppgift bör vara att försöka öka förståelsen för oliktänkande och därigenom skapa 

förståelse för den kulturella mångfaldens bidrag till samhället.98 Religionsundervisningens 

uppgift bör därför vara att genom dialog skapa förståelse för oliktänkande och på så sätt 

hjälpa eleven att finna svar på sina livsfrågor och skapa en personlig livsåskådning, från 

religioner genom att öka kunskaperna om religioner.99

 

5.2.8. Ett förslag på livsåskådningsundervisning 

Eftersom skolan ska fostra elever och förmedla värden som ”människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och 

män samt solidaritet med svaga och utsatta,”100 bör religionsundervisningen utformas på ett 

sådant sätt att den främjar tillväxten av sådana värden. Undervisningen bör vidare utgå från 

elevers livssituation, som kan vara mycket olika. Synen på människan och hennes plats på 

jorden och i universum kan då bli utgångspunkt i undervisningen. 

 

Ett sätt att som lärare undervisa om livsåskådningsfrågor, kan vara att ta sin utgångspunkt i 

frågor om människosynen, vilket kan motiveras med att alla elever har erfarenheter av att vara 

människa, oavsett religiöst intresse. Enligt den humanistiska människosynen som läroplanen 

förespråkar har alla människor lika värde, vilket betyder att människovärdet är knutet till 

själva existensen, och inte knutet till funktioner, egenskaper eller positioner i samhället. Detta 

människovärde innebär att man har vissa rättigheter, s k mänskliga rättigheter.101

 

En människosyn innehåller både faktabaserade och värderande element. Dessa båda påverkar 

oss i vår livssyn.102 Att diskutera människosyner ger elever en chans att reflektera över den  

                                                           
96 Ibid, s 136.  
97 Ibid, s 133.  
98 Ibid, s 254. 
99 Grimmit, M., 1987, s 141. 
100  Se Ibid, s 132. 
101 Statens medicinsk-etiska råd, 1992, s 28 f. 
102 Myrgård, Bengt, Etikboken. Att arbeta med etiska valsituationer. 1988, s 36. 
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egna människosynen och förhoppningsvis utveckla den. Människosynen kan berikas i mötet 

med andra religioner och livsåskådningar. Några exempel på människosynen i olika religioner 

och livsåskådningar kommer här presenteras: 

 
Kristendom  Människan är skapad till Guds avbild, med fri vilja, fallen och 

syndfull, älskad av Gud, förlåtna av Kristus korsfästelse.103  
 
Hinduism  Människorna är en del av livscykeln, handlingar i livet påverkar 

kastfödelsen, återfödelse eller karma, målet för människans liv 
är att bli befriade från moksha.104

 
Islam           Människan är skapad av Allah, fullkomligt beroende av Gud.105

 
Judendom  Människan är skapad av Gud, fallen och syndfull, älskad av 

Gud, med en fri vilja.106

 
Sikher  Människorna är en del av livscykeln, handlingar i ett liv 

påverkar återfödelsen. Målet med livet är att befrias från 
moksha. Människan är varken god eller ond, men i sitt naturliga 
tillstånd egensinnig, beroende och knuten till världen.107  

 
Humanistisk Människan har vissa medfödda basbehov. Hon är fri och 

förnuftig, dvs. kan räkna ut konsekvenser av handlingar. 
Människan är inte egoistisk, om människan har tillgång till föda 
och syre. 108  

 
Existentialistisk Människan har både kropp och medvetande. Hon är fri och kan 

därmed reflektera över sin egen situation, val skapar ångest. 
Människan är ensam och har ansvar för sig själv och andra.109

 
Psykoanalytisk Människan är ofri, hon styrs av omedvetna aggressioner och 

drifter, men även av samvetet (överjaget) och yttervälden 
(naturen och människor i ens närhet). Människan är egoistisk av 
naturen. 110

 
Behavioristisk  Människan har medfödda mänskliga behov. En människa är ett 

komplicerat djur, som påverkas av den inlärning människan 
utsatts för och den aktuella miljön individen finns i. 111

 

Studier av människosyn kan öka individens kunskap och vidga dess perspektiv, exempelvis 

kan en kristen människosyn och en humanistisk människosyn kombineras och därmed ge en 

ny kunskap. 

 

                                                           
103 Grimmit, M., 1987, s 289. Min översättning. 
104 Ibid, s 299. Min översättning. 
105 Ibid, s 311. Min översättning. 
106 Ibid s 324. Min översättning. 
107 Ibid, s 337. Min översättning. 
108 Olivenstam m.fl., Etik och livsfrågor, 1989, s 51-54. 
109 Ibid, s 47-51. 
110 Ibid, s 38-42. 
111 Ibid, s 43-47. 
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Eriksson skriver, i sin undersökning av elever i årskurs nio, att ett gynnsamt sätt att arbeta 

med livsfrågor är att låta eleverna skriva texter, vilket är ett positivt sätt att inleda en 

undervisning kring livsfrågor på, eftersom eleverna då får uttrycka sina åsikter i egna ord, 

innan en fördjupad kunskap i ämnet sker genom diskussion och faktakunskaper om olika 

religioners människosyn.112

 

Ett annat sätt att inleda ett livsåskådningsområde om människosyner är utifrån Erikssons 

undersökning att ge ut frågor och påståenden, som eleverna får svara enskilt på. När eleverna 

själva formulerat sina tankar, sammanställer läraren elevers funderingar på tavlan. Först 

därefter bör läraren undervisa om vad olika etablerade livsåskådningar skriver om 

människosynen, och gärna exemplifiera med heliga skrifter, och exempel från heliga män och 

kvinnor. Exempel på startuppgifter: 

 
En människa är god då den… 
En människa är ond då den… 
När jag tänker på en människa, tänker jag… 
Människans liv påverkas av… 
Hur ska vi handla mot varandra…113

 
Franck skriver att det gäller att hitta allmänmänskliga livsfrågor eller funderingar, som kan 

intressera elever från olika religioner. Den gyllene regeln är ett uttryck för ett allmängiltigt 

beteende, som behandlar hur vi människor ska handla mot varandra. Den visar att det krävs 

empati, dvs. ”en viss förmåga att leva sig in i andra människors villkor och 

omständigheter,”114 för att människor ska bry sig om varandra och se konsekvenserna av sina 

handlingar. Redan på 500-talet f.Kr. yttrade Konfucius att ”vad du själv inte vill tillfogas, 

skall du inte tillfoga andra.”115 Liksom Konfucius, har de fem stora världsreligionerna, 

moralyttringar som uttrycker hur man ska handla mot andra människor, gyllene regeln i de 

fem stora världsreligionerna lyder: 

 
Hinduismen  Gör inte mot andra det som, om det gjordes mot dig, skulle 

vålla dig lidande. 
 
Buddhismen      Plåga inte andra med det som pinar dig själv. 
 

                                                           
112 Eriksson, K., 1999, s 190. 
113 Startuppgifterna är påhittade och motiverade som exempel på statuppgifter, för att förtydliga för läsaren hur 
påståenden om människan kan utformas.  
114 Franck, Olof, Etik, moral och mening. En introduktion till studiet av etik, 1993, s 119. 
115 Ibid, s 114.  
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Islam  Se till att ingen av er behandlar sin nästa på ett sätt på vilken 
han själv skulle avsky att bli behandlad. 116

 
Kristendom  Allt vad man vill att människorna ska göra en själv ska man  
Judendom  också göra dem.117

 

Hur vi behandlar varandra och hur vi ser på varandra är vikigt för att vi ska kunna leva 

tillsammans och acceptera varandra. Människosynen är dessutom ett grundläggande element i 

skolans värdegrund. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                           
116 Franck, O., 1993, s 114. 
117 Ibid, s 112.  
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6. Slutsatser 
 

De slutsatser som litteraturstudien resulterat i kommer här presenteras i två delavsnitt utifrån 

de två frågeställningarna; hur har religionsämnet förändrats i skolan samt är det motiverat att 

undervisa i religion, med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor. 

 

6.1. Religionsämnets utveckling 
I takt med att det svenska samhället har blivit mer mångkulturellt, mångreligiöst och 

sekulariserat har läroplaner och kursplaner ändrats. Förändringar av kursplaner och läroplaner 

har inneburit att innehållet i religionsämnet har ändrat karaktär, från kristendomsundervisning 

till religionskunskap. Undervisningen i religion har utvecklats från en konfessionell 

kristendomskunskap till en icke-konfessionell undervisning med fokus på lärande om olika 

religioners etik, moral och livsfrågor. Kristendomskunskapen förlorade sin position som en av 

de mest betydelsefulla ämnen som lärdes i skolan. Ämnet fick därför minskat utrymme till 

förmån för andra skolämnen exempelvis historia, svenska och filosofi. Under senare åren har 

dock religionskunskapen återfått en del av den status ämnet hade före 1994, då ämnet blev 

kärnämne på gymnasiet. 

 

6.2. Religionskunskap med utgångspunkt i moral, etik och livsfrågor 
En undervisning som har sin utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor innebär stora fördelar, 

då klassummet tenderar att bli mer dialogiskt, eftersom etik, moral och livsfrågor inte har 

några givna svar. Elever får därmed en mer aktiv roll i klassummet, eftersom deras syn på 

moral, etik och livsfrågor bildar utgångspunkt för undervisningen. Förskjutningen i skolan 

mot ett ”livslångt lärande,”118 innebär att undervisningen ska ge kunskaper som består och 

instrument att söka nya/glömda kunskaper. Då skolan ska förmedla kunskaper, som kan vara 

svåra att finna utanför skolan skall det ges möjlighet till diskussion där elever får möjlighet att 

formulera sina tankar och i dialog med klasskamrater, varigenom de får nya tolkningar och 

funderingar, om etik, moral och livsfrågor. Den kunskap som skapas i dialog kan inte hittas 

som ren faktakunskap i exempelvis en uppslagsbok. 

 

Att bedriva undervisning om religioner för att lära från religion ger eleverna dessutom en 

möjlighet att utveckla sin personliga livsåskådning, genom att definiera sin egen åsikt, och i 

                                                           
118 Se Werner, L., 2004, s 135. 
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mötet med andra livsåskådningar reflektera och eventuellt komplettera sin egen livsåskådning. 

Etik, moral och livsfrågor kan även öka förståelsen för andra människor med annan religiös 

bakgrund. 

 

Slutsatsen är således att det är motiverat att undervisa i religion med utgångspunkt i etik, 

moral och livsfrågor, utifrån ovanstående argument och Lpf94. 
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7. Analys 
 

Förändringen i religionsämnet har antagligen påverkats av att Sverige blivit sekulariserat, 

mångkulturellt och fått en internationell prägel. Förändringen i ämnet skedde under 1700-talet 

när sekulariseringen började i Sverige och när kristendomens dominans började ifrågasättas i 

slutet av 1800-talet av frikyrkliga strömningar som Svenska missionsförbundet och 

baptisterna, liksom politiska partier, som den framväxande socialdemokratin. I andra 

världskrigets efterdyningar kom religionsfriheten till i Sverige, kanske med tanke på nya och 

andra nu mer förekommande religionsstillhörigheter. Det internationella inslaget påverkade 

sedan utvecklingen i ämnet så att det blev allt mindre kristendom och allt mer andra religioner 

och livsåskådningsfrågor. Det internationella inslaget har alltså påverkat den svenska 

religionsundervisningen från konfessionell undervisning mot icke-konfessionell undervisning.  

 

Av eleverna på gymnasieskolan 1970 hade 8 av 21 linjer obligatorisk religionsundervisning, 

vilket motsvarar 38 procent av linjerna. Resterande linjer, 13 av 21 fick välja mellan åtta 

ämnen att studera, vilket motsvarar 62 procent av linjerna. Låt oss göra ett tankeexperiment 

att en åttondel av alla elever som får välja om de vill läsa religionskunskap, väljer ämnet, då 

skulle en åttondel av 13 linjer välja religionskunskap, vilket motsvarar lite mer än en och en 

halv klass. Nio och en halv linjer av 21 linjer skulle då undervisas i religion på 

gymnasieskolan, vilket motsvarar 45 procent av linjerna. Alltså hade mindre än hälften av 

linjerna undervisning i religionskunskap.  

 

Religionsämnets timantal har totalt sett minskat under 1900-talet, från flera timmar, (1927 

krävdes fyra timmars undervisning i Luthers lilla katekes varje vecka) till 30 timmar på det 

treåriga gymnasiet. Men med den senaste gymnasiereformen 1994 blev undervisning i 

religionskunskap obligatoriskt vilket kan tyda på en förändring. Den minoritet av elever som 

fick undervisning i religion 1970, hade ämnet mellan 1,5 procent och 3,1 procent av 

gymnasietiden. 1994 fick elever 30 poäng religionskunskap av totalt 2500 poäng, vilket 

innebar 1,2 procent av skoltiden för alla elever och 3,6 procent för dem som, förutom A-

kursen, även undervisades i B-kursen. Under senare år har gymnasieskolans kurstimmar gjorts 

om, så att religionskunskap fått 50 poäng i stället för 30 poäng, vilket innebär att 

religionsämnet numera utgör två procent av undervisningstiden, för de som läser A-kursen 

som är kärnämne och fyra procent för de som läser både A- och B-kursen. Men i verkligheten 
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ser det annorlunda ut, då antalet faktiska undervisningstimmar fortfarande är 30 timmar, 

fastän elever får 50 poäng för kursen, är det reella antalet timmar fortfarande 1,2 procent.  

 

Religionsundervisningen ska skapa förståelse för andra människor, vilket kan vara svårt att 

som lärare uppnå, om man inte tar sin utgångspunkt i etik, moral och livsåskådning då man 

undervisar i religion. Om man genomför en undervisning som berör elevers livssyn, med 

bland annat människosyn och sedan behandlar olika religioners och livsåskådningars syn på 

exempelvis människan och hur människor ska behandla varandra, är det min förhoppning att 

elever känner sig mer berörda av undervisningen och därmed känner att undervisningen ger 

dem något vikigt att ta med sig i livet i möte med sig själv och med andra människor. Elever 

kan på så sätt lära något från religionerna även om de inte själva är tillkännagivare av 

religionen. Elever ska får ökade kunskaper om och förståelse för olika religioner och 

livsåskådningar i ämnet religionskunskap på gymnasiet.119  

 

Att ha kunskaper om och förståelse för olika religioner, anser jag vara två olika synsätt som 

kräver två olika fokus i undervisningen, där den första handlar om att lära om religioner och 

den andra att lära från religioner. För enligt mig behövs det mer än kunskap om en religion för 

att känslomässigt kunna ha förståelse för olika religioner. Det första synsättet, beskiver en mer 

”objektiv” och neutral undervisning medan det andra synsättet innebär att elever lär sig 

kunskaper från religioner och livsåskådningar som leder till en ökad självinsikt och så 

småningom svaren på elevers livsfrågor. Eftersom skolan inte bara ska lära kunskaper utan 

även fostra elever ”till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande,”120 kan 

religionskunskapens bidrag till ett förverkligande av detta mål vara att ta sin utgångspunkt i 

lära från religioner.  

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
119 Härenstam, K., 2000, s 117. 
120 Se Werner, L., 2004, s 132.  
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8. Diskussion  
 

Flertalet lärare har en önskan att lära sina elever så mycket som möjligt under de timmar som 

de har till sitt förfogande. Undervisningen tenderar att bli en ”pedagogisk bulimi”, där elever, 

som i en hetsätande sjukdom, tar in information på lektionerna, för att sedan kasta upp 

kunskapen på ett prov och slutligen gå vidare, för att ”hetsäta” ännu mer information. Det har 

dock skett en förändring i läroplanerna under de senaste åren, vilket medfört att begreppet 

”lära för livet” blivit allt mer uppmärksammat. Detta innebär att undervisningen bör bli mer 

inriktad på att ge elever redskap att hantera information och därmed välja ut det som är 

relevant. Skolans uppgift är vidare att ge elever sådant som de svårligen kan tillägna sig 

utanför skolan, exempelvis diskutera människosyn och andra livsåskådningsfrågor.   

 

Jag anser att genom att undervisa om det allmänmänskliga i religioner, det vill säga det som 

kan beröra och accepteras av människor oavsett religiöstillhörighet, exempelvis den gyllene 

regeln, kan många av de fördomar som finns om olika religioner brytas ner. Genom att bryta 

ner religionen i delar, exempelvis i människosyner, och sedan jämföra dessa mellan olika 

religioner, kan olika religioner få chans att visa det fina, och yttesta i religionen. Jag tror att 

många har ett filtreringssystem, där merparten av det som vekar främmande sållas bort. Men 

genom att bryta ner religionen i delar, hävdar jag att mycket mer kan släppas igenom detta 

filter. Därmed kan fler fördomar övervinnas, och förståelsen för andra människor öka. När 

religionen brutits ner i delar, ska de sedan sättas ihop så att de visar den rätta eller de olika 

varianter av religionen som finns, beroende av olika kontexter. Insikten att tolkningar skapar 

orätta bilder av den ursprungliga religionen, som är ”fri” från mänskliga tolkningar av de 

heliga texterna och därmed visar den heliga texten i sitt otolkade tillstånd, blir då tydlig. 

 

I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att försöka se likheter mellan människor från olika 

kulturer, och inte enbart fokusera på skillnader. Kanske är alla religioner versioner av samma 

religion, som enbart fått olika uttryckssätt i olika kulturer. Kanske bör vi därför försöka lära 

från andra religioner, för att förstå den religion som individen är medlem av. Kanske är 

undervisning om religioner nödvändigt för att överhuvudtaget lära från religioner. Kanske 

borde alla ge det en chans, så att religionsundervisningen i skolan blir ett lärande för livet.  
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Med tanke på den tidspress som många lärare kan känna, då ämnesstoff till 

religionsundervisningen ska väljas ut och disponeras på de 30 timmar som finns till 

förfogande, anser jag att en religionsundervisning med utgångspunkt i etik, moral och 

livsfrågor är ganska sällsynt. Ofta vill den ambitiöse läraren hinna ”gå igenom” alla de fem 

världsreligionerna. I kursplanen för religionskunskap står det att undervisningen ska sträva 

efter att eleven: 

 
Utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 
livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och 
urkunder.121

 
I kursplanen för religionskunskap står det att man ska undervisa i kristendom och några andra 

världsreligioner, men det står inte vilka man ska välja. Detta val är det alltså upp till den 

enskilda läraren, kanske i samråd med elever, att bestämma. Men kursplanen i 

religionskunskap innehåller fler strävansmål, som läraren ska sträva efter att uppnå. 

Exempelvis ska läraren sträva efter att elever får ”reflektera och argumentera kring 

existentiella frågor.”122

 

Undervisningen i religionskunskap ska alltså sträva mot många mål, inte enbart fokusera på 

fakta om de fem stora världsreligionerna. Under min egen skoltid på högstadiet och gymnasiet 

har religionsundervisning nästan uteslutande kretsat kring de fem världsreligionerna. 

 

Om man är kritisk till undervisning som utgår från etik, moral och livsfrågor, kan jag förstå 

detta utifrån ”tidspressaspekten”. Men en sådan undervisning måste inte nödvändigtvis 

innebära att man inte tar upp de fem världsreligionerna, bara att man tar upp dem på ett annat 

sätt, där vissa bitar i flera olika religioner tas upp samtidigt, istället för att man behandlar en 

religion i taget. Ett jämförande och analytiskt tankesätt blir därmed verklighet. 

Undervisningen i skolan ska syfta till att ”i rimlig utsträckning ge eleverna sådant som de 

oundgängligen behöver, men svårligen tillägnar sig utanför skolan eller senare i livet.”123 Med 

dagens informationsutbud och Internets naturliga plats i skolan, är det få elever som inte vet 

hur man tar reda på, exempelvis vilka islams fem pelare är, eller vilka böcker gamla och nya 

testamentet innehåller. 

                                                           
121 Werner, L., 2004, s 254. 
122 Ibid, s 254. För övriga strävansmål i religionskunskap se sidan 13-14 i denna uppsats. 
123 Skolverket, 1992, s 20. 
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Givetvis ska undervisning i religionskunskap ge de rätta verktygen och förklara svårförståliga 

innehållsmoment i de olika religionerna och livsåskådningarna samt presentera central ”fakta” 

om en aktuell religion. Men om man önskar följa kursplanen för religionskunskap bör 

undervisningen sträva efter att innehålla alla de strävansmål som finns i kursplanen och inte 

enbart momentet om kristendomen och andra världsreligioner. Ett sätt att göra detta kan vara 

att försöka lära om och från religioner, genom att ta sin utgångspunkt i etik, moral och 

livsfrågor.  

 

8.1. Framtida forskning  
En framtida forskning i ämnet skulle med bakgrund av denna uppsats, kunna behandla mer 

utredande, gymnasieelevers syn på livsfrågor och hur dessa på bästa sätt bör behandlas under 

religionskunskapens ramar, genom en fältstudie. Ett tänkbart sätt att genomföra en sådan 

undersökning är att använda sig av enkäter eller om en förtroendefull relation skapats mellan 

eleverna och undersökaren, intervjuer.  
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9. Sammanfattning 
 

Uppsatsen Religionsundervisning för livet - En förskjutning från lära i religion, till lära om 

och från religioner, har syftet att redogöra för den utveckling av religionsämnet som skett 

framförallt från Lgy70 till Lpf94 men även beskriva religionsämnet dessförinnan i skolan, 

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

gymnasieskolan och motivera detta arbetssätt utifrån Lpf94 och kursplanen för 

religionskunskap. Metoden som använts är en deskriptiv litteraturstudie. 

 

För att uppnå syftet har följande frågor besvarats: 

1- Hur har religionsämnet förändrats i skolan? 

2- Är det motiverat att undervisa i religion, med utgångspunkt i moral, etik och livsfrågor? 

 

Litteratur som använts för att besvara frågeställningarna är bland annat, Härenstams Kan du 

höra vindhästen? Religionsdidaktik- om konsten att välja kunskap, Grimmits Religious 

education and human development. The relationship between studying religious and personal, 

social and moral education, Alméns Livstolkning och värdegrund. Att undervisa om religion 

livsfrågor och etik, samt Erikssons På spaning efter livets mening. Om livsfrågor och 

livsåskådning hos äldre grundskoleelever i en undervisningsmiljö som befrämjar 

kunskapande.  

 

1-Resultatet är att religionsämnets innehåll och fokus har förändrats under det senaste 

århundradet, då det svenska samhället blivit alltmer sekulariserat och mångkulturellt. Ämnet 

har ändrat karaktär från undervisning i kristendomskunskap, till undervisning om religioner 

och befinner sig idag i lärande från religioner med fokus på etik, moral och livsfrågor. Denna 

förskjutning har ägt rum efter undersökningar av elevers intresse, och med hänsyn till elevers 

livssituation. Ett fokus på elevers privata livsåskådning har växt fram, där slagordet lära för 

livet blivit viktigt.  

 

2-Livsåskådningsfrågor kan, enligt författaren Grimmit, få sina svar om undervisningen 

fokuserar på att lära från religioner. Elever kan då finna svaren på sina livsfrågor och berika 

sin privata livsåskådning, genom att studera vad olika religioner anser i olika frågor, 

exempelvis människosyn. Arbetssättet är motiverat utifrån den önskan ”att skolan dels bör 
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göra det den är bra på, dels i rimlig utsträckning ge eleverna sådant som de oundgängligen 

behöver i livet, men svårligen tillägnar sig utanför skolan eller senare i livet”, som Skolverket 

skriver i särtycket Bildning och kunskap ur läroplanskommitténs betänkande skola för 

bildning SOU 1992:94.  
 

Undervisningen kan inledas med att eleverna får skriva texter och fundera över olika 

påståenden inom ett livsåskådningsområde, de får därmed först fundera över sina egna tankar 

innan dessa fördjupas med nya kunskaper. 

 

Slutsatsen är att en undervisning i religion med utgångspunkt i etik, moral och livsfrågor 

innebära stora fördelar, då undervisningen ger möjligheter för elever att inte enbart lära om 

religioner utan även lära från religioner. Genom att ta sin utgångspunkt i etik, moral och 

livsfrågor tenderar klassummet bli mer dialogiskt och eleverna får en mer aktiv roll i 

klassrummet. Religionskunskapen ger därmed en dialogisk kunskap som inte kan hittas färdig 

någonstans, exempelvis i en uppslagsbok. Elever får även en möjlighet att utveckla sin 

personliga livsåskådning i mötet med andra religioner och livsåskådningar. Genom att 

undervisa om det i religioner som kan beröra och accepteras av människor oavsett 

religionstillhörighet, exempelvis den gyllene regeln kan troligtvis fördomar brytas ner. 

Undervisningen är därmed motiverad utifrån Lpf94, kursplanen i religionskunskap, och 

elevernas intresse, och bör därför ges en chans. 

 

Framtida forskning inom området skulle mer utredande kunna behandla gymnasieelevers syn 

på livsfrågor och hur dessa på bästa sätt bör behandlas under religionskunskapens ramar, 

genom en fältstudie. 
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