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1 Inledning 

 

Religion är ett mycket aktuellt ämne i dagens samhälle. I nyhetskanalerna och nyhetstidningar 

kan man se och läsa att religionsmotsättningar kan vara en av faktorerna som ligger till grund 

för människors konflikter, bland annat skapas krig och motsättningar i religionens tecken, en 

sådan konflikt har bland annat varit på Nordirland. Jag anser att detta beror på okunskap och 

rädsla för det okända. Trots detta får religionsundervisningen mindre utrymme i dagens skola 

än tidigare.  Borde skolan utöka religionsämnet för att minska den segregation som finns 

mellan olika grupper i dag? Om samhället kunde öka människors förståelse för främmande 

religioner skulle inte det minska den segregation, fördomar och de meningsskiljaktigheter 

som är relaterade till religionen? Skolan lägger grunden till framtidens samhälle, borde det då 

inte vara på sin plats att arbeta mot den okunskap och de fördomar som okunskapen medför i 

skolan just i dag? Hur kan man göra detta? De flesta läsarna skulle nog vara beredda att hålla 

med mig om att fördomar och okunskap motverkas i samband med mer förståelse. Var ska vi 

lägga tonvikten på i skolans religionsundervisning? Visserligen har undervisningen i de 

svenska skolorna utvecklats från att vara centrerad runt kristendomen till att också inbegripa 

andra religioner. Innebär detta att kristendomen kommer i skymundan i dagens 

religionsundervisning, eller är kristendomen fortfarande dominerande i antalet timmar i 

dagens undervisning? Urvalet i religionsundervisningen är möjligtvis inte alls centralt reglerat 

utan urvalet beror kanske snarare på vilken religionslärare man har och hur denne tolkar 

kursplanerna. Kan undervisningen vara likvärdig oberoende vilken lärare eleverna har? Jag 

minns när jag själv gick på gymnasiet i Höganäs och läste religionskunskap. I första kursen 

(Religion A) hade jag byns präst som religionslärare, kanske både på gott och på ont. 

Visserligen kunde han mycket om kristendomen, men jag som elev uppfattade det som om 

han inte var mottaglig för att undervisa i de andra religionerna. Nästkommande år fick vi en 

ny religionslärare som i princip enbart undervisade i hinduism och buddhism. Så kanske är 

urvalet i religionslektionerna helt och hållet reglerat i hur läraren väljer att tolka kursplanen 

och lärarens egna intressen.  

 

I denna uppsats kommer jag att undersöka fem religionslärares urval och prioriteringar av 

världsreligionerna. Uppsatsens syfte är att studera hur världsreligionerna prioriteras i 

religionsämnet på gymnasiet och varför dessa val görs. Resultaten i uppsatsen kan ligga som 
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grund för kommande arbeten där man kan fortsätta bearbeta informationen på ett mer 

generellt plan.  

 

1.1 Frågeställningar 

De frågeställningar som jag har valt att bearbeta i denna uppsats är:  

- Hur har religionsundervisningen utvecklats till det den är i dag? 

- Hur disponeras tidsutrymmet hos de fem världsreligionerna i dagens 

religionsundervisning? Vad ligger som grund för denna disponering? 

- Enligt läroplanen är alla elever berättigade till en likvärdig utbildning oavsett var i 

landet religionsundervisningen sker, stämmer detta med verkligheten? Varför/varför 

inte? 

- Speglar dagens religionsundervisning det mångreligiösa Sverige? 

- Bör undervisningen förändras/utökas? I så fall hur och varför? 

 
1.2 Syfte och Avgränsningar 

Syftet med denna studie är att studera hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på 

gymnasiet och varför dessa val görs. Jag har valt att avgränsa mig till gymnasielärare i Växjö 

och Emmaboda kommun. Vidare avgränsningar i litteratur har berott på tillgängligheten då 

denna uppsats präglats av den tidspress som finns vid en studie på C-nivå. Syftet är inte att 

generalisera resultatet utan snarare att få en djupare inblick i det komplexa ämne för lärare att 

ge en likvärdig undervisning oavsett vilken lärare/skola eleverna har. Dessutom har jag valt 

att avgränsa ämnet genom att enbart studera prioriteringar utifrån nuvarande läroplan. 

Prioriteringarna kommer att mätas i tidsutrymmet som världsreligionerna får, därmed har inte 

exempelvis andra inslag i religionsämnet så som etik och moral beaktats i studien.  

 
1.3 Definitioner 

Det har visat sig vara svårt att hitta en allmängiltig definition på begreppet religion. I 

Religionskunskap – En inledning kan man läsa att Cambridge International Dictionary 

definierar religion som en tro på och en dyrkan av en eller flera gudar.1 Erland Ehnmark väljer 

att definiera religion som mötet med det heliga.2 Människan möter något som hon anser vara 

heligt, det ingriper eller blir en väsentlig del i hennes liv.3 Batson, Schoenrade och Ventis 

                                                 
1 Ekstrand, Thomas, Gustafsson, Gabriella, Junus, Petra, Religionskunskap – en inledning, 2001, sid.10 
2 Erland Ehnmark var professor i religionshistoria och religionspsykologi vid Lunds Universitet. 
3 Ehnmark, Erland, Världsreligionerna, 1974, sid. 7 
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menar åt andra sidan att religion är det som människor gör för att komma tillrätta med frågor 

som de kommer i kontakt med, eftersom de är medvetna om att de lever och eftersom de 

också vet om att de ska dö.4 Kort ha sagt menar Batson, Schoenrade och Ventis att religion är 

ett tillvägagångssätt för människorna att hantera de existentiella frågorna;5 som inkluderar 

frågor som vad är meningen med mitt liv? Hur ska jag relatera till andra? Hur kan jag hantera 

det faktum att jag kommer att dö? Hur kan jag hantera mina brister? Denna definition 

understryker komplexiteten och religionens mångfald. Batson m.fl. menar att religion är både 

bidragande orsak och respons till individens personlighet. Därför kan definitionen inbjuda till 

psykologiska frågor om människans ursprung och samtidigt bidra till vidare frågor om 

människans existens.6 Det problem som Ekstrand, Gustafsson och Junus betonar är att alla 

dessa definitioner är för snäva.7 Enligt den första definitionen skulle inte buddhismen vara en 

religion, eftersom denna inte räknar med några gudar. Om religion är det människor har för att 

hantera de existentiella frågorna, då kan även filosofiska frågor vara religioner.8 I 

Religionshistoria. Ritualer, mytologi, ikonografi väljer författarna att lösa definitionsfrågan 

genom att använda sig av en flexibilitet, det som sammanlänkar de olika religionerna är inte 

de handfasta kriterier utan snarare den familjelikhet som dessa har, eftersom många religioner 

är i historisk bemärkelse besläktade med varandra och liknar varandra genom ett eller annat 

kännetecken.9  

 

Det är svårt att definiera religion då denna är mycket personlig och skiljer sig från person till 

person, men i denna uppsats har jag valt att definiera religion som ett verktyg för människan 

att ta sig vidare i olika situationer i livet. I denna uppsats har jag valt att inrikta mig på de fem 

världsreligionerna. Kortfattat bör nämnas att de fem världsreligionerna formar två olika 

grupper: den semitiska profetiska traditionen och den österländska traditionen. Den semitiska 

profetiska traditionen omfattar judendomen, kristendomen, islam samt dess sidogrenar. 

Gemensamt för denna tradition är tron att Gud uppenbarat sig inför människan. Den 

österländska traditionen däremot omfattar hinduism, buddhism och deras sidogrenar. 

                                                                                                                                                         
 
4 Daniel Batson professor i psykologi vid Universitetet i Kansas, Patricia Schoenrade är docent i psykologi vid 
William Jewell College, Larry Ventis är professor i psykologi vid William and Mary College. 
5 Batson, Daniel, Schoenrade, Patricia, Ventis, Larry, Religion and the Individual, 1993, sid. 8 
6 Batson, Schoenrade, Ventis, 1993, sid. 21 
7 Petra Junus är teologie doktor i religionspsykologi, Thomas Ekstrand är teologie doktor i tros- och 
livsåskådningsvetenskap, Gabriella Gustafsson är teologie doktor i religionshistoria. 
8 Ekstrand, Gustafsson, Junus, 2001, sid. 10 
9 Sorensen, Jorgen Podemann: ”Introduktion”, Religionshistoria. Ritualer, mytologi, ikonografi, 1996, sid. 10 
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Gemensamt för dessa är tron att människan finner Gud i sin egen själ.10 De fem 

världsreligionerna är alltså: judendom, kristendom, islam, hinduism och buddhism. 

 

 

1.4 Tidigare forskning 
Mycket av den tidigare forskningen kring religionsundervisningen har bedrivits på 

grundskolenivå, en av de främsta forskarna har varit Sven G Hartman,11 som genom sin 

forskning på livsåskådningsområdet har medverkat till att de existentiella frågorna finns med i 

dagens religionsundervisning.12 1971 mätte Hartman intresset för livsfrågorna i ”Eleverna och 

skolans religionsundervisning”. Resultatet av studien visade ett stort intresse för livsfrågorna, 

frågor om livets uppkomst och lidande rankades högt.13 Annan forskning av Adamson, 

Hartman och Lyxell undersöker ungdomars tankar om sig själva, deras existentiella frågor och 

deras kontakt med vuxna. Forskningen kommer fram till att vikten av att balansera och 

kontrollera sina behov och önskningar var centrala aspekter för ungdomarna, de existentiella 

frågorna rörde främst den personliga framtiden och kontakten med vuxna var otillräcklig. 

Slutsatsen i detta arbete var att identifiera formandet av existentiella frågor i de sena tonåren 

där de vuxna spelar en viktig roll.14 Vidare har studier om religionsundervisning bedrivits vid 

Växjö universitet. Johanna Hagerstens studie undersöker grundskoleelevers uppfattningar om 

sin religionsundervisning. Hagersten kommer fram till att eleverna i hennes studie anser att 

det har ägnats mest tid åt kristendom, därefter kommer judendom. Minst tid däremot tycker 

eleverna har ägnats åt de mindre omtalade religionerna så som sekter och naturreligioner. De 

flesta elever i undersökningen ville lära sig mer om just sekter och naturreligioner, som 

enskild religion ville de lära sig mer om buddhismen. Slutsatsen i studien blir att elevernas 

uppfattningar om religionsundervisningen stämmer överens med kursplanens kriterier, och att 

elevernas önskemål ibland får stå till sidan på grund av tidsbrist. Vidare anser Hagersten att 

religionsundervisningen har för få timmar och bör få större plats i skolan. Eftersom hon ser att 

de minskade antalet timmar kan vara ett hot mot religionsundervisningens viktigaste uppgift 

att skapa förståelse mellan olika kulturer och religioner.15  

                                                 
10 Langley, Myrtle, Världsreligioner: historia, tradition, ritualer och tro, 1994, sid. 7  
11 Hartman är biträdande professor i pedagogik vid Linköpings universitet 
12 Eriksson, Keijo, På spaning efter livets mening, 1999, sid. 34 
13 Eriksson, K., 1999, sid. 35 
14 Adamson, L., Hartman S.G., Lyxell, B., “Adolescent identity—a qualitative approach: Self-concept, 
existential questions and adult contacts”, 1999 
15 Hagersten, Johanna, Tyvärr hann vi inte med… –en kvantitativ undersökning av vilka religioner som 
prioriteras och väljs bort i dagens religionsundervisning, 2004, opublicerad C-uppsats 41-60 poäng vid Växjö 
Universitet 
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2 Bakgrund 
 

2.1. Religionsundervisningens utveckling från 1800-talet fram till i dag 

Religionsämnet, eller som det hette först kristendomskunskap, har under stor del av den 150 

åriga folkskolans historia varit ett huvudämne. De förändringar som religionsämnet har 

genomgått under denna period har oftast varit kontroversiella och omdiskuterade.16 Efter att 

kritik kring både den pedagogiska och den innehållsmässiga karaktären samt kring det yttersta 

ansvaret för utbildningen lyftes fram övertogs år 1842 ansvaret för religionsundervisningen 

från att tidigare varit föräldrars och husbönders ansvar till att bli statens och därmed också 

kyrkans ansvar.17 Kyrkan blev därmed förpliktigad att erbjuda undervisning men det var 

fortfarande frivilligt att gå i skolan.18 Enligt Thulin låg tyngdpunkten i denna skolan på 

kristendomsundervisningen, undervisningen hade då en starkt präglad evangeliskt 

konfessionell inriktning.19 Kristendomsundervisningen delades upp i två delar, undervisning i 

katekes och undervisning i biblisk historia vilket var en sammanfattning av de bibliska 

böckernas innehåll.20 Dessa pedagogiska direktiv kom att gynna studerandet av katekesen. De 

äldre eleverna förhörde och hjälpte de yngre eleverna att rabbla katekesen och den kristna 

tron, då undervisningen under denna period var baserad på utantill inlärning. Denna del av 

undervisningen fick ett stort utrymme; upp till 10 timmar i veckan lades på att lära eleverna 

katekesen.21 Så småningom kom krav på ändring av detta inlärningssystem, men det var inte 

förrän 1882 då den allmänna skolplikten trädde i kraft som förändringar i undervisningen 

började ske. Det tyngsta ansvaret föll nu på läraren och skolan, men kyrkan hade dock 

fortfarande det huvudsakliga ansvaret för kristendomsundervisningen. Under de första 75 åren 

betraktades skolan som en skola starkt präglat av kristendomen vars uppgifter var att ge en 

förberedande undervisning för den kommande konfirmationen. Den stora förändringen för 

kristendomsundervisningen kom dock inte förrän 1919 då Luthers lilla katekes avskaffades 

som det huvudsakliga läromedlet.22 Detta fick som resultat att den tidigare konfessionella 

kristendomsundervisningen avskaffades och byttes ut mot en bibeletisk inriktning av 

kristendomskunskapen. Bibeln skulle nu ligga som grund för undervisningen, både gällande 

                                                 
16 Eriksson, K., 1999, sid. 22 
17 Eriksson, K., 1999, sid. 22 
18 Eriksson, K., 1999, sid. 22 
19 Gert Thulin har varit verksam som lärarutbildare vid lärarutbildningen i Uppsala universitet med inriktning på 
metodik i religionskunskap och historia. 
20 Thulin, Gert, Att skapa och reflektera, 1989, sid. 18 
21 Thulin, G., 1989, sid. 24 
22 Eriksson, K., 1999, sid. 22  
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innehållet och inlärningsmetoden. Denna händelse är en viktig milstolpe för 

kristendomsundervisningen i den allmänna svenska skolan.23 Genom denna händelse och 

genom att riksdagen 1951 beslöt att religionsfrihet skulle råda i Sverige, togs därmed ett steg 

närmare mot det multikulturella samhället som vi har i dag.24 Dessa två händelser gjorde det 

alltså möjligt att 1962 införa ett objektivitetskrav i undervisningen, vilket innebar att en mer 

mångsidig undervisning i religion kunde ta form.25 Skolan skulle nu försöka se de olika 

livsåskådningarna och de olika religionerna opartiskt och sakligt samt skapa en djupare 

förståelse kring dessa. Samma år, 1962, beslutade riksdagen att utöka antalet obligatoriska år i 

grundskolan och införa en 9-årig grundskola i hela landet.26  

 

Genom 1905 års läroverksstadga började gymnasieskolan ta form och utvecklas mot en 

självständig skolform. Gymnasieskolans längd och samband till realskolan har varit en 

ständig diskussion under dess utveckling. Därtill har också diskussionen om kursinnehållet 

varit betydande, det har varit ett ständigt vägande mellan önskan om ett allmänbildande 

innehåll och de starka kraven på specifika kunskaper i vissa ämnen för den fortsatta 

utbildningen vid universitet och högskolor.27 Genom 1927 års skolreform skapades den så 

kallade differentierade gymnasieskolan. Denna skolreform innebar att vissa ämnen var 

obligatoriska på både latin- och reallinjen; därtill skulle eleverna själva välja tillvalsämnen 

enligt ett visst kombinationssystem.28 Men år 1953 tillkom den allmänna linjen och 

tillvalssystemet avskaffades. De tre huvudlinjerna delades in i två grenar, fackgymnasiet och 

det treåriga gymnasiet. Snart därefter började reformarbetet inom den frivilliga sektorn med 

yrkesskolan som successivt hade vuxit fram. För att få en mer enhetlig gymnasieskola 

genomfördes ännu en reform inom gymnasieskolan.29 År 1968 genomfördes så den reform 

som gjorde att olika skolformer fördes samman till en enhetlig gymnasieskola. Denna reform 

påverkade också en del ämnen och deras ämnesinnehåll. För kristendomsundervisningen 

innebar gymnasiereformen att en ”objektiv” kristendomsundervisning genomfördes. Denna 

nya gymnasieskola skulle ha en neutral inställning till de religiösa frågor som togs upp i 

undervisningen.30 De tidigare religiösa morgonsamlingarna avskaffades och gemensamma 

samlingar som hade religiösa inslag av bekännelsekaraktär förbjöds, undervisningen som 
                                                 
23 Thulin, G., 1989, sid. 29 
24 Eriksson, K., 1999, sid. 23 
25 Eriksson,  K., 1999, sid. 22 
26 Thulin, G., 1989, sid. 32 
27 Richardson, Gunnar, Svensk utbildningshistoria – Skola och samhälle förr och nu, 2004, sid. 130 
28 Richardson, G., 2004, sid. 130 
29 Richardson, G., 2004, sid. 130 och 134 
30 Härenstam, Kjell, Skolboks-Islam. Analys av bilden av islam i läroböcker i religionskunskap, 1993, sid. 16 
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tidigare kallats för kristendomskunskap ändrade namn till religionskunskap. Namnbytet 

poängterade dels den centrala ändringen av ämnets inriktning och dels den förändring som 

undervisningen gick igenom, vilket också skulle komma att påverka religionsundervisningen i 

grundskolan.31   

 

År 1969 kom en läroplan för grundskolan som var inriktad mot en elevcentrerad undervisning 

som utvecklades till att livsfrågeorienteringen sattes i centrum. I korta drag beskriver Thulin 

att denna läroplan skulle fostra eleverna i en demokratisk anda med en stark elevcentralisering 

och med eleverna som aktiva aktörer i undervisningen. Kristendomsundervisningen räknades 

nu som ett samhällsorienterat ämne som skulle läsas integrerat. Kristendomsundervisningens 

bibelstudier skulle med detta få en mer framträdande plats.32 Kraven på att eleverna skulle 

lära sig om den kristna etiken samt att eleverna skulle få en ingående förståelse om kulturarvet 

gjorde att de bibliska skrifternas innehåll blev viktigare. Man införde krav på att ta in de icke- 

kristna religionerna och icke-religiösa livsåskådningarna i undervisningen.33 Detta 

poängterades genom namnbytet på grundskolan av ämnet kristendomskunskap till 

religionskunskap. Nu skulle man hålla sig mer neutral till kunskapsstoftet än tidigare, 

objektivitet skulle eftersträvas genom sakkunnighet, allsidighet och engagemang. Förståelse i 

religionsundervisningen skulle ge en insikt för oliktänkande genom att bland annat få en 

uppfattning för trosföreteelserna inifrån.34  

 

Trots 1968 års reform på gymnasieskolan fick man under 1970 en ny läroplan till 

gymnasieskolan. Lgy 70 var en ny läroplan med gemensamma mål och riktlinjer för alla 

studievägar,35 detta innebar dock inte någon större förändring för gymnasieskolan och 

fackskolan, med tanke på reformen -68. Den stora förändringen skedde dock för 

yrkesutbildningen, som fick tvååriga yrkesförberedande linjer, där de yrkesförberedande 

ämnena reducerades och de allmänna ämnena ökade. Ett av de karakteristiska dragen av Lgy 

70 var införandet av ”en skola för alla”, vilket resulterade i en stor ökning av antalet elever i 

gymnasieskolan.36 Andra förändringar i 1970 års läroplan var att behovet av ett internationellt 

medvetande, en förståelse för andra människors situation och kunna känna solidaritet med 

andra människor från andra kulturer betonades starkare. Dessutom skulle gymnasieskolan ge 
                                                 
31 Härenstam, K., 1993, sid. 16  
32 Thulin, G., 1989, sid. 38 
33 Thulin, G., 1989, sid. 44 
34 Thulin, G., 1989, sid. 46 
35 Lgy 70 är en förkortning av Läroplan för gymnasieskolan 1970 
36 Richardson, G., 2004, sid. 190 
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sina elever en förståelse för andra människors religiösa och kulturella förhållanden. I denna 

läroplan betonades också tyngdpunkten av skapandet gällande det egna kritiska tänkandet.37 

Trots detta var kristendomen fortfarande grundpelaren i undervisningen både i grundskolan 

och på gymnasiet. Tankarna om kunskap i olika religioner och olika livsåskådningsfrågor 

levde dock kvar och 1980 utvecklade grundskolan en ny läroplan.  

 

1980 infördes i grundskolan Lgr 80,38 som mer genomgripande än tidigare läroplaner 

inriktade sig mot livsfrågorna.39 I Lgr 80 fastställdes det att ämnet religion skulle ingå i det 

samhällsorienterade blocket tillsammans med tre andra ämnen.40 Men det som väckte 

anmärkning med denna läroplan var att livsfrågorna hade den främsta positionen, Lgr 80 

menade att vikten med religiös tro är när man personligen tar ställning till livsfrågorna.41 

Genom denna läroplan, Lgr 80, kom livsfrågorna att bli inriktningen i undervisningen. 1994 

kom sedan den nuvarande läroplanen för grundskolan, Lpo 94.42 Lpo 94 kom att skilja sig från 

de tidigare läroplanerna genom att den omfattar hela det obligatoriska skolväsendet, även 

sameskolan och specialskolan. Lpo 94 fick en ny struktur genom att den nu omfattar mål och 

riktlinjer, däremot behandlas det inte hur målen ska uppnås. Läroplanen anger inte enbart att 

skolan ska bygga på en värdegrund utan också dess ursprung.43 Den kritik som denna läroplan 

på senare tid fått ta emot är centrerat kring kvalitetsproblemet, då fler och fler elever lämnar 

grundskolan utan fullständiga betyg i matematik, engelska och svenska.44  

 

Efter en 15-årsperiod av utredande och försöksverksamhet i samarbete mellan svenska staten 

och skolväsendet genomfördes 1994 ännu en ny läroplan för gymnasieskolorna, som 

koncentrerade sig på individens integritet, frihet och alla människors lika värde. Det 

poängteras också i Lpf 94 att utbildningen ska eftersträva kunskaper hos eleverna för 

medmänsklighet,45 utbildningen ska också ge eleverna saklighet och allsidighet i utbildningen 

samt eftersträva en likvärdig utbildning. Vidare ska undervisningen fortsätta att vara icke-

konfessionell. Gymnasieskolan ska dessutom eftersträva en grund för ett livslångt lärande 

                                                 
37 Härenstam, K., 1993, sid.16 och 17 
38 Lgr 80 är en förkortning av Läroplan för grundskolan 1980 
39 Eriksson, K., 1999, sid. 23 
40 De ämnen som ingår i SO-blocket förutom religion är historia, geografi och samhällskunskap 
41 Thulin, G., 1989, sid. 47 
42 Lpo 94 är en förkortning för Läroplan för det obligatoriska skolväsendet 1994 
43 Richardson, G., 2004, sid. 188 
44 Richardson, G., 2004, sid. 190 
45 Lpf 94 är en förkortning av Läroplan för frivilliga skolformerna 1994 
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både för vidareutvecklande studier och kommande arbetsliv.46 Utöver fastställandet av den 

frivilliga skolans värdegrund, som visat sig vara näst intill identisk med grundskolans 

värdegrund, syftade denna reform till att underlätta övergången mot en mer kursutformad 

gymnasieskola. Avsikten var att skapa en ökad valfrihet för eleverna, större flexibilitet samt 

bättre anpassad utbildning till det lokala behovet i arbetslivet. Dessutom infördes 

gymnasiepoäng, vilket innebär att alla ämnen och ämnesblock innefattar en eller flera kurser. 

Genom nationellt anpassade kursplaner anges kursens mål, krav och betygsunderlag. 

Betygsskalan ändrades till en fyragradig betygsskala; icke godkänd, godkänd, väl godkänd 

och mycket väl godkänd.47  

 

2.2 Gällande läroplaner för de frivilliga skolformerna 

För att få en djupare förståelse för vad mina intervjupersoner utgår ifrån i sina lektioner väljer 

jag att här belysa den gällande läroplanen ytterligare. Läroplanen behandlar skolans 

värdegrund och skolans huvuduppgifter. Där går det att läsa att skolväsendet bygger på 

demokrati, skolans viktigaste uppgift är att förmedla och förankra de grundläggande värden 

som vårt samhälle bygger på. Vidare sammanfattas läroplanens grundläggande värderingar 

genom följande citat:  
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors 

lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga  

och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse 

med den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism  

sker genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och  

ansvarstagande.  

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell. 

Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom  

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.48    

  

Sammanfattningsvis ser vi tydligt i detta citat att tyngdpunkten ligger i värdegrunden, med 

alla människors lika värde och jämställdhet i centrum. Dessutom poängteras alla elevers 

individuella särart och att dessa ska tas tillvara och utvecklas. Dessa punkter skiljer sig tydligt 

åt från föregående läroplan för de frivilliga skolformerna.  

 

                                                 
46 1994 års Läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 1994, sid. 7-9 
47 Richardson, G., 2004, sid. 197 
48 Lpf 1994, sid. 7 
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Läroplanen tar vidare upp skolans ansvar att främja förståelsen för andra människor. Skolan 

ska dessutom vara öppen för skilda uppfattningar samt uppmuntra att de framförs.49 

Undervisningen skall vara saklig och allsidig, när värderingar framförs skall det vara tydligt 

vems värderingar som framförs. Läroplanen betonar också vikten med en likvärdig 

utbildning;50 oavsett var i landet som eleverna läser utbildningen bör den vara likvärdig.51 

Undervisningen skall dessutom bedrivas på demokratiska arbetsformer, vilket har som syfte 

att utveckla elevernas förmåga att ta ansvar samt att aktivt delta i sin utbildning. Eleverna 

skall ha möjlighet till aktivt inflytande i utbildningen samt aktivt själva ansvara för sina 

studieresultat. Skolans uppgift är då att klargöra utbildningens mål, innehåll, arbetsformer 

samt klargör för eleverna vilka rättigheter och skyldigheter de har.52  Läroplanen klargör även 

skolans huvuduppgifter att förmedla kunskaper samt ge eleverna de förutsättningar som krävs 

för att tillägna sig och utveckla kunskaper. Utbildningen ska ge eleverna en grund att 

utvecklas till ansvarstagande människor som aktivt deltar i och utvecklar yrkes- och 

samhällslivet.53 Kortfattat sammanfattas gymnasieskolans uppgift och mål enligt följande 

citat: 
 

Gymnasieskolan skall med den obligatoriska skolan som grund fördjupa och  

utveckla elevernas kunskaper som förberedelse för yrkesverksamhet och  

studier vid universitet och högskolor m.m. och som förberedelse 

för vuxenlivet som samhällsmedborgare och ansvariga för sitt eget liv.54  
 

Gymnasieskolan…syftar till att ungdomar skall genomgå en fullständig  

gymnasieutbildning. Utbildningen skall inom ramen för den utbildningsväg  

ungdomarna valt ge var och en möjlighet till en harmonisk och allsidig  

utveckling. De skall få en sådan grund för ett livslångt lärande att de har  

beredskap för den omställning som krävs när betingelser i arbetsliv och  

samhällsliv förändras.55  
 

I föregående citat ser vi de centrala uppgifter som gymnasieskolan ansvarar för. Den punkt 

som tydligast framträder är skolans ansvar att fostra eleverna för kommande vuxenliv, så att 

de kan komma att klara av de prövningar som finns i både arbetsliv och samhällsliv.  

                                                 
49 Lpf 1994, sid. 7 
50 ”Likvärdig utbildning” definieras inte av skolverket, därför är detta begrepp odefinierat i denna studie. 
51 Lpf 1994, sid. 7 
52 Lpf 1994, sid. 8 
53 Lpf 1994, sid. 8 
54 Lpf 1994, sid. 9 
55 Lpf 1994, sid. 10 
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2.3 Gällande kursplan för religionsämnet 

Kursplanen för religionskunskapen är indelad i två delar, först en del som är övergripande 

med syfte för religionskunskapen och sedan en del med mer ingående riktlinjer för kurserna i 

religionskunskap A och B. Kursplanen poängterar att syftet med religionsundervisningen är 

att eleverna ska möta olika religioner och livsåskådningar från skilda infallsvinklar. Eleverna 

ska kunna fördjupa sin erfarenhets- och begreppsvärld, de ska stimuleras att reflektera över 

religiösa och etiska samt moraliska frågor samt fostras att ta ansvar som medmänniska och 

samhällsmedlem. Religionskunskapen ämnar att ge eleverna fördjupande kunskaper om 

kristendomen samt de övriga religionerna och livsåskådningarna.56 Genom att möta 

människor från olika religioner, kulturer och traditioner ska eleverna fördjupa sin förståelse, 

inlevelse och respekt för andra människor. Undervisningen ska hjälpa eleverna att öppet 

diskutera tros- och livsåskådningsfrågor. Elevernas egna reflektioner, tankar och 

ställningstagande i livsåskådningsfrågorna ska dessutom framhävas.57  

 

De mer ingående riktlinjerna som kursplanen tar upp för religionskunskap A kursen kallas för 

kursmål. Kursmålen för religionskunskap A är att ge eleverna möjlighet till förståelse och 

tolkning av omvärlden för att kunna ge den en mening. Eleverna ska få kunskaper och 

förståelse för olika religioner och livsåskådningar, de ska också ha möjlighet att reflektera 

utifrån olika perspektiv över etiska och existentiella frågor.58  Kunskapsmålen är tydligt 

indelade för både A och B-kursen. Nedan följer målen för religionskunskap A-kursen: 

 
Efter genomgången kurs skall eleven:  

- kunna redovisa insikter i kristendomens och andra världsreligioners 

 och livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer 

 och urkunder, 

- kunna beskriva och förstå hur religioner och livsåskådning tar sig i uttryck  

i människors sätt att tänka och handla, 

- kunna reflektera över och argumentera kring existentiella frågor inom tro,  

etik, livsåskådning och med respekt för andra människors uppfattning kunna  

motivera en egen ståndpunkt, 

- kunna arbeta allt mer medvetet med sina egna livs- och moralfrågor och 

ta ansvar för att utforma en personlig hållning i dessa frågor samt förstå  

                                                 
56 Lpf 1994, sid. 41 
57 Lpf 1994, sid. 42 
58 Lpf 1994, sid. 42 



    13

konsekvenserna av denna för andra människor, samhälls- och yrkesliv.59   

  

Enligt citatet för målen i A-kursen för religionsämnet behöver man alltså inte behandla alla 

världsreligioner, utan som lärare kan man välja ut någon av dem som man kommer att 

jämföra med kristendomen. Dessutom poängterar måldokumentet vikten av elevernas 

personliga förståelse istället för faktakunskaperna. I B-kursen däremot poängteras vikten att 

tänka kritiskt och att själv kunna analysera källor, att eleverna skapar sig en egen ståndpunkt 

och kunna motivera och argumentera för denna ståndpunkt i olika frågor. B-kursen handlar 

därför mer om elevens egna ställningstagande. Här nedan finns målen för B-kursen i religion. 

 
 Eleven skall 

- kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om  

kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars  

grundtankar, traditioner och uttrycksformer samt kunna jämföra och  

diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfattningar. 

- kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har 

 med tro, etik och livsåskådningar att göra. 

- kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och  

livsåskådning samt förstå innebörden i sådana motiveringar. 

- kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och  

livsåskådning.60 

 

 
Här poängteras som sagt elevens eget ställningstagande som under kursens gång bör vara i 

centrum och ska baseras på de tidigare faktakunskaper som eleven fått. Det poängteras även 

att elevens fakta kunskaper skall fördjupas under B-kursen.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
59 Lpf 1994, sid. 42 
60 www3.skolverket.se/ki03/info.aspx?infotyp=5&skolform=21&sprak=sv&id=32 ,2005-10-25 
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3 Metod 
 

3.1 Kvalitativ metod 

Det finns olika forskningsmetoder inom den beteendeveteskapliga inriktningen, kvantitativ 

och kvalitativ metod. Den kvantitativa metoden undersöker kausaliteten genom olika 

statistiska metoder. Kvantitativa resultat kan man oftast generalisera till en större population 

än undersökningsgruppen, kunskaperna man får är alltså mer övergripande.61 Den kvalitativa 

metoden däremot är ett forskningssätt för att samla djupgående fakta. Den kvalitativa 

metodens syfte är att skapa intresse och subjektivitet om det man vill undersöka. Den 

kvalitativa metodens svaghet är att de fakta man får går inte att generalisera till en större 

grupp och undersökningen går inte att upprepas. Däremot kan man fastställa och skapa en 

helhetsbild kring fenomenet som man vill undersöka. I den kvalitativa metoden kan man 

undersöka forskningsproblemet genom bland annat intervjuer, observationer och 

dokumentanalyser.62  

 

Eftersom jag har valt att göra intervjuer kommer jag att något mer ingående förklara denna 

kvalitativa metod. Det finns olika typer av intervjumetoder som Svensson och Starrin nämner; 

kvalitativa icke-standardiserade intervjuer och kvantitativa standardiserade intervjuer. 

Kvalitativ icke-standardiserad intervjumetod är en metod för att upptäcka, förstå och lista ut 

ett tillstånd eller en egenskap hos någonting. Kvalitativa intervjuer är ett arbetssätt för 

forskning som har som mål att upptäcka företeelser, egenskaper och innebörder. Dessa 

intervjuer är alltså icke-standardiserade, vilket innebär att de utgår från ett antagande om att 

man från början inte vet vilka frågor som kommer att vara av vikt för forskningen. Den 

kvantitativa standardiserade intervjuns utgångspunkt är förhands definierade företeelser, 

egenskaper eller innebörder. Intervjun är strukturerad genom att frågor och svar redan finns. 

Frågorna syftar på att undersöka hur företeelser, egenskaper eller innebörder fördelar sig i en 

population och/eller hur dessa samvarierar med andra företeelser, egenskaper eller 

innebörder.63  

 

Enligt Denscombe finns det ännu en intervjumetod, denna är en blandning mellan kvalitativa 

icke-standardiserade och kvantitativa standardiserade intervjumetoder, och det är 

                                                 
61 Föreläsning med Andrejs Ozolins vid Växjö Universitet, 2005-01-19 
62 Föreläsning med Andrejs Ozolins vid Växjö Universitet, 2005-02-03  
63 Svensson, Per-Gunnar, Starrin, Bengt, Kvalitativa studier i teori och praktik, 1996, sid. 53-55 
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semistrukturerade intervjuer. Vid semistrukturerade intervjuer har intervjuaren en färdig lista 

med ämnen som ska behandlas och frågor som ska besvaras. Intervjuaren är däremot inställd 

på att vara flexibel och intervjupersonen får möjlighet att utveckla sina svar. Svaren är på 

detta vis öppna och betoningen ligger på den intervjuade som får möjlighet att utveckla sina 

synpunkter.64 Det som skiljer dessa olika intervjumetoder åt är i vilken grad forskaren kan 

påverka svarens karaktär.65   

 

Eftersom min uppsats inte har för avsikt att generalisera resultatet utan snarare att ge en 

ingående inblick i ämnet, kommer jag att använda en kvalitativ metod, då i form av fem 

semistrukturerade intervjuer. Anledningen till detta val, att genomföra just semistrukturerade 

intervjuer, var att jag ville att intervjupersonerna skulle få möjlighet att utveckla sina svar 

samtidigt som jag själv ville ha möjlighet att styra intervjuerna genom förskrivna frågor.   

 

3.2 Urval och procedur 

Urvalet gjordes genom en förfrågan via mail till gymnasieskolornas rektorer här i Växjö 

kommun och en gymnasieskola i Emmaboda kommun. Intresset för denna studie visade sig 

vara ganska svalt, men trots detta lyckades jag få kontakt med fem gymnasielärare från två 

gymnasieskolor från Kronobergslän och ett gymnasium från Kalmarlän. Tid bestämdes med 

varje gymnasielärare för intervju, intervjuerna utfördes i avskilda rum på varje lärares 

respektive skola. Varje intervjuperson fick samma frågor och hade lika möjlighet att svara på 

frågorna. Intervjupersonerna hade möjlighet att svara fritt på frågorna och de hade möjlighet 

att i slutskedet i intervjun komplettera sina svar under punkten ”övrigt angående frågorna”. 

Alla intervjuer avslutades genom en förfrågan om möjlighet att kunna höra av sig för 

komplettering samt en förfrågan om intervjupersonerna ville ta del av undersökningen till 

våren då denna ska vara klar.     

 

3.3 Deltagare 

Deltagarna i denna studie är fem gymnasielärare som alla är nuvarande religionslärare på 

gymnasienivå. Alla fem intervjupersoner är i denna uppsats anonyma, därför har jag valt att 

ge dem andra namn. Här följer kortfattat en beskrivning av varje intervjupersons bakgrund, 

detta för att läsaren ska få en förståelse om vad intervjupersonerna grundar sina svar på.  

                                                 
64 Denscombe, Martyn, Forskningshandboken – för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 
2000, sid. 135 
65 Denscombe, M., 2000, sid. 136 
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”Göran” har jobbat som lärare i 35 år, han har hunnit med att arbeta på högstadium, 

lärarhögskolan som metodiklektor och gymnasiet. Han är behörig lärare i svenska, historia, 

konsthistoria och religion. Göran har arbetat i 10 år på sin nuvarande arbetsplats som präglas 

av Liber Hermods pedagogik.66  

 

”Anna” har arbetat som lärare sedan 1998. Hon är SO-lärare i grunden.67  Men efter det att 

hon läst till gymnasiebehörighet undervisar hon nu samhällskunskap, historia och religion på 

en gymnasieskola.  

 

”Lars” har varit lärare i 28 år. Under sitt yrkesliv som lärare har han undervisat på 

folkhögskola, komvux och gymnasiet. På sin nuvarande arbetsplats har han arbetat 13 år som 

historie-, filosofi- och religionslärare.  

 

”Petter” har arbetat som lärare sedan 1996. Han har undervisat på komvux och på gymnasiet i 

ämnena historia, religion och filosofi. Han har arbetat fem år på sin nuvarande arbetsplats.   

 

”Sara” har varit lärare sedan 1986. Hon undervisar i svenska och religion och har varit på sin 

nuvarande arbetsplats sedan fyra år tillbaka.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                 
66 Liber Hermods har ett processorienterat synsätt, där den lärande individen står i centrum, lärarna stöttar 
eleverna i lärandet. Undervisningen sker både i skolmiljö och i hemmet, därför är studieguider redan utarbetade 
av en Liber Hermods center. 
67 SO-lärare är en förkortning och står för samhällsorienterade ämnen där ingår historia, religion, 
samhällskunskap och geografi, detta ämne undervisas på högstadiet. 



    17

4 Resultat   
 

Resultatet av mina intervjuer kommer att redovisas här. Jag har valt ut de delar av 

intervjuerna som jag anser vara väsentliga för min undersökning. 

 

4.1 Får alla religioner så stort utrymme som du skulle vilja? 

 

Göran 

Ja, om man endast ska hålla sig till de fem världsreligionerna, det vill säga kristendom, 

judendom, islam, hinduism och buddhism. Jag brukar ta en världsreligion i veckan. Som du 

kanske vet är detta en Liber Hermods skola, vilket innebär att eleverna har 60 % undervisning 

i skolan med lärare och 40 % hemstudier. Mitt lektionsupplägg är att jag på första lektionen 

har en genomgång av det viktigaste i religionen som ska behandlas. Därefter har eleverna en 

schemafri inläsningsdag där en timma ska vara för religionsämnet. Sedan följs detta med en 

sista lektion då vi har en genomgång av deras mål, det vill säga instuderingsfrågor. De som 

vill ha extra hjälp får detta under denna lektionen.    

 

Anna 

Nej, tyvärr inte. Men jag skapar mig tid eftersom jag väver in det i historieämnet som jag 

också har med samma klasser. Religion och historieämnet passar mycket bra ihop att 

kombinera med varandra då religionerna har mycket historia i sig.  

 

Lars 

Man vill ju alltid ha mer tid. A-kursen är ganska stressig, för att minska stressen har jag allt 

som oftast dragit ner världsreligionerna till fyra istället. Då är det buddhismen som faller bort. 

Detta är främst för dem som också läser B-kursen, för i B-kursen får de buddhism ändå. Men 

de som ej läser B-kursen får lite buddhism i A-kursen ändå och då blir det att lite mindre av 

världsreligionerna. Jag brukar göra som så att de som går program som är studieförberedande 

betonar jag världsreligionerna och de som läser yrkesinriktade program får mindre 

världsreligioner och mer etik och moral. Annars kan jag ju också säga att de 50 timmar som 

A- respektive B-kurserna får går mycket fort. 
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Petter 

Alla lärare skulle nog säga att man behöver mer tid till sitt ämne oavsett hur mycket tid man 

redan har. Jag tycker att de 50 timmar som vi har i religion är för lite. Kanske borde man ha 

ökat timmarna till 60 istället. Men överlag tycker jag att jag hinner göra mycket under mina 

50 timmar. I kommande läroplan Lpf 07 kommer antagligen timmarna i religion öka, då får 

religion B 100 timmar.  

 

Sara 

Nej, tycker inte att det finns tid till att ge religionerna den tid som de kanske skulle behöva. 

 

4.2 Hur många timmar ägnas åt kristendom, judendom, islam, hinduism och buddhism i 

religionskunskap A- respektive B-kursen? Varför just detta upplägget?  

 

Göran 

Varje världsreligion får två heltimmar i skolan, det vill säga 2•60, detta är då lektionsplanerad 

undervisning, men sedan har varje elev själv ansvaret för sina hemstudier, då varierar det 

kraftigt hur mycket tid eleverna lägger ner på de olika religionerna. Detta gäller då för 

religion A.  

I religion B tar vi inte upp hinduism och buddhism utan vi inriktar oss på Asiens religioner så 

som bland annat shintoismen. Inom religion B är kristendomen större, då tar vi upp tiden 

innan, under och efter reformationen. Religion B kursen är mer inriktad på historiskt vis, 

kristendomen får dubbelt så stor plats då det vill säga att kristendomen får då fyra heltimmar i 

skolan och minst två heltimmar hemstudier.  

 

Anna 

Kristendomen får cirka nio timmar, judendomen cirka sex timmar, islam cirka sex timmar. 

Sedan slår jag ihop hinduism och buddhism, vilket så klart innebär att de får mindre tid 

vardera. Tillsammans blir det sex timmar för båda religionerna. Vidare så får etik och moral 

minst sex timmar, därefter har eleverna ca femton timmar att disponera på eget arbete inom 

den religion som de själva väljer. Detta är inom religion A, religion B har jag tyvärr inte.  

 

 Lars 

Tio timmar kristendom, tio timmar hinduism, sex timmar judendom, åtta timmar islam och tre 

timmar buddhism. Dessa timmar kan variera beroende på vilka elever jag har. För 
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samhällseleverna hoppar jag över etik och moral för dem har jag också i filosofi och där 

diskuterar vi det grundligt. För dem som inte läser filosofi får mindre världsreligioner och lite 

etik.  

 

Petter 

Ja du, nu måste jag tänka lite… Judendomen har jag fem timmar i, kristendomen åtta till tio 

timmar, islam sex till sju timmar, fem timmar hinduism och fyra timmar buddhism. Jag tar 

religionerna i denna ordning också, anledningen till detta är att judendom, kristendom och 

islam är det viktigaste och till detta måste man avsätta gott om tid till. Om tiden inte räcker till 

är det buddhism som får stå till sidan och då tar jag upp det i B-kursen istället. I B-kursen får 

eleverna fördjupa sig mer och då varierar timmarna till varje religion beroende på vad de är 

intresserade av.  

 

Sara 

Det är just nu 50 timmar på A- respektive B-kursen, utav detta lägger jag nog cirka 75 % på 

världsreligionerna. Om jag ska försöka lista ut hur många timmar som varje religion får blir 

det nog: sex timmar kristendom, sex timmar islam, fyra timmar judendom, fem timmar 

hinduism och fyra timmar buddhism. Resterande timmar lägger jag på värdegrund och etiskt 

arbete.  

 

4.3 Räcker timmarna som religionsämnet får? Varför/Varför inte? 

 

Göran 

Ja, jag tycker det. Enligt denna Liber Hermods lektionsplanering är det en religion i veckan. 

På fem veckor hinner vi alltså med alla fem världsreligionerna. Det innebär visserligen att 

lektionerna ser mycket lika ut oavsett vilken religion jag lär ut. Jag ser både fördelar och 

nackdelar med detta inlärningssätt. Nackdelarna är att man inte har utrymme med 

grupparbeten och så vidare. Det positiva är att vi på ett snabbt och koncist sätt går igenom det 

centrala och viktiga vilket resulterar i att tiden som religionsämnet får utnyttjas på bästa sätt. 

Vi ligger nästan alltid bra till inför proven. Som det ser ut nu har jag cirka 3-4 veckor som 

eleverna kan repetera på. När vi får mycket extra tid över brukar jag lägga den tiden på extra 

etik och moral lektioner. Jag tycker det är viktigt att man har väsentliga saker att ta upp på 

lektionerna, eleverna ska inte sitta av sin tid här utan arbeta och utnyttja tiden väl. Visst är det 

bra att få många timmar inom religionsämnet men man måste också kunna fylla tiden. 
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Anna 

Jo, om man ser på var kursplanen tar upp så räcker timmarna. Förutom världsreligionerna tar 

jag som sagt upp sex timmar etik och moral, men denna del i undervisningen kan man alltid 

lägga mer tid på. Dessutom skulle man kunna utöka de femton timmarna som eleverna får till 

fördjupning. Men det som kursplanen tar upp hinner vi med.  

 

Lars 

Det ideala skulle ha varit 100 timmar i A-kursen. Det är viktigt att ge eleverna en grund, en 

förståelse och 50 timmar är lite väl lite för detta. I kommande läroplan som ligger som förslag 

just nu kommer man ha 50 timmar i A-kursen och 100 timmar i B-kursen. Detta anser vi 

lärare är dumt! A-kursen ska ju ligga som grund för B-kursen och inte tvärtom. Som det är nu 

måste man anpassa sig till de 50 timmar som finns, det blir stressigt och allt man vill ta med 

går inte alltid in i tidsplanen.   

 

Petter 

Njae, jag hinner oftast med det som jag ska men det borde finnas lite mer timmar. Det 

kommer som sagt att komma till Lpf 07.68  

 

Sara 

Nej, det tycker jag inte, det är för stort innehåll i kursen för att man ska kunna få tiden att 

räcka till. Men samtidigt behöver faktiskt inte allt vara med, tittar man på läroplanen så säger 

den faktiskt inte att alla fem världsreligioner ska tas upp i A-kursen. Men det är nog önskvärt 

om man kan få med alla fem. Anledningen att vi lärare uppfattar det som om tiden är för lite 

är nog på grund av våra egna måldokument. Vi bygger upp en bild om vad vi tycker ska vara 

med och sen har vi också bestämmelser från Lpf 94 som vi måste följa, då är det kanske inte 

så konstigt att vi inte får tiden att räcka till. 

 

 

 

 

 

                                                 
68 Lpf 07 är en förkortning av kommande läroplan för frivilliga skolformerna som beräknas vara klar 2007 
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4.4 Är det någon religion som du känner att det skulle behövas tas upp mer men som får stå 

till sidan på grund av tidsbrist? Varför just denna? 

 

Göran 

Nej, egentligen inte. Man kanske skulle lägga mer tid på frågor och företeelser som är viktiga 

och aktuella i dag. Exempel kvinnors förtryck inom islam, fenomenet med slöja, Knutby och 

så vidare. Vi borde lägga mer tid på samhällsfrågor inom religionen, hur vi ser på islam och så 

vidare.  

 

Anna 

Nej, det tycker jag inte. Jag hinner med det som jag ska.  

 

Lars 

Alla små religioner får stå till sidan i A-kursen, vilket är synd. I B-kursen får de mer 

utrymme. I A-kursen då man lägger grunden är världsreligionerna mycket viktiga, jag tycker 

att det är viktigt att verkligen ingående lära eleverna. Det är bättre att lägga tid på få saker 

ingående än många saker fast ytligt. Kristendomen är viktigt för det är Sveriges största 

religion och många elever kan förvånansvärt lite om denna. Judendomen är viktig då det ger 

oss ett historiskt perspektiv, den ger oss bakgrunden. Asiens religioner är viktiga för de är så 

främmande och nya för oss.  

 

Petter 

Ja, det måste vara buddhismen. Men det behöver inte vara ett problem många av min kollegor 

väljer att ta upp det i B-kursen istället. Samhällsprogrammet på vår skola läser A-kursen på en 

termin och sen läser de B-kursen på andra terminen, vilket innebär att de läser A- och B-kurs 

på ett år. Men övriga som enbart läser A-kursen läser detta på två terminer, då får de inte mer 

timmar men man hinner ändå med mer.  

 

Sara 

Det tycker man alltid. Jag tycker till exempel att jag har tagit för lite genusperspektiv. En elev 

påpekade detta och önskade att jag skulle ta mer genusperspektiv. Detta resulterade i att jag 

tog bort de olika religionernas riter och så vidare. Så visst om man tar in något nytt i 

undervisningen då måste man ju också ta bort något. Det gäller att väga för och nackdelar mot 

varandra och samtidigt följa kursplanen, det finns ju inte tid för allt. I alla religioner tar jag 
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upp gudsbild, människosyn och så vidare. Jag försöker att ta upp hur religion är inblandat i 

internationella problem, detta var också ett önskemål av eleverna. De vill veta varför 

exempelvis USA är så intresserad av religion just nu. Eleverna vill veta religionernas 

förhållanden till politiken. Jag försöker tillgodose så mycket som möjligt av elevernas 

önskemål. Problemet blir att stoftet varierar från år till år på grund av att saker ändras i 

världen. De olika inriktningarna inom religionerna får stå till sidan, jag nämner att de finns 

och så men behandlar dem inte ingående. Jag försöker ge en helhetsbild istället. 

  

4.5 Bör undervisningen förändras? Hur? 

 

Göran 

Det är mycket svårt att ändra på undervisningen på grund av Liber Hermods pedagogiken. 

Allt bestäms utifrån ett centralt Liber Hermods center. Men den förändring som jag tycker är 

viktigast för Liber Hermods är att ändra kapitlet om människan och idéerna som är mycket 

flummigt. Jag skulle önska att vi fick möjlighet att kunna fördjupa oss mer inom vissa 

religioner, men det finns inget utrymme för detta på grund av Liber Hermods.  

 

Anna 

Kursplanen som den ser ut i dag är ganska omfattande. Man kan dock tolka och läsa 

kursplanen på olika sätt. Man kan fundera över varför kristendomen har en så stor särställning 

men jag tycker att man kan motivera detta då Sverige är ett kristet land. Jag tror också att det 

är viktigt för invandrarelever att lära sig mycket kristendom, det är ju dock kristendomen som 

är en grundpelare i dagens samhälle, det är också den största religionen. Man kan dock tolka 

kursplanen att man faktiskt kan välja bort någon världsreligion. Men jag tycker att det inte är 

bra, jag vågar helt enkelt inte göra det. Man bör nog försöka ta med alla fem 

världsreligionerna. För deras närvaro i religionsundervisningen motiveras väl. Asiens 

religioner bör också vara med trots att de är långt borta från oss. De andra religionerna bör 

också vara med för de påverkar också vårt samhälle.   

 

Lars 

Ja, jag är mest rädd för den förändring som ligger som förslag till Lpf 07. Där betonas religion 

mycket utbrett som ett samhällsfenomen. Jag tycker det är viktigt att religionen får stå för sig 

självt utan att man blandar in för mycket samhälle i det. På detta sätt blir det också mer 

intressant för eleverna, jag är rädd för att det blir flummigt. Klart att samhällsperspektivet ska 
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vara med, men inte ska det ligga som grund för hela religionsundervisningen. Vi lärare här på 

skolan har reagerat kraftigt på detta.  

 

Petter 

Allmänt bör undervisningen ha avsatt tid för studiebesök så att dessa timmar inte går in i 

ämnet religion. Då kan jag ge faktakunskaperna och sen kan vi ha extra tid som är avsatt åt 

studiebesöken. Läroböckerna behövs uppgraderas, som det ser ut nu tycker jag att 

läroböckerna infantiliserar eleverna, de förenklar saker som inte går att förenklas. Eleverna 

behöver få tillgång till mer fakta. De behöver lära sig att hitta fakta och lära sig av sin egen 

hittade fakta. Det finns två religioner som läroböckerna är sämst med och det är kristendomen 

och hinduismen. Kristendomen är de antingen mycket kritiska till eller så är fakta mycket 

flummig. Den fakta som finns om hinduismen har läroböckerna kopierat från tidigare 

läroböcker vilket resulterar i gammal fakta i de nya läroböckerna. Alltså svaret på din fråga 

blir bättre läroböcker och extra tid till studiebesök. 

 

Sara 

Jag tycker att man måste försöka komma ifrån det här med de fem världsreligionerna. Jag 

tycker att det är ett ålderdomligt sätt att se på religionerna. Indelningen med de fem 

världsreligionerna är inte längre välbekant. Vi lärare är för inkörda i detta arbetssätt och jag 

tror att detta kan leda till att undervisningen blir tråkig. Det blir mer intressant om man 

behandlar hur religionen formar våra liv och så vidare. 

 

4.6 Tycker du att din undervisning speglar det religiösa läget i dagens Sverige?  

 

Göran 

Ja, det var en svår fråga, kan man säga att jag tycker att undervisningen delvis speglar 

Sverige. Sverige är ju ett mångkulturellt samhälle där alla religioner mer eller mindre är 

representerade, däremot kanske jag skulle behöva ta upp mer om den privata religiositeten 

som finns här i Sverige och kanske borde jag behandla sekter som Jehovas vittnen och 

Pingströrelsen mer än vad jag har gjort. 

 

Anna  

Nej, det tycker jag inte. Just det religiösa läget idag är i och för sig något som jag tar viss 

hänsyn till, men det är ju inte det enda som styr urvalet och prioriteringarna. Jag tycker inte 
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heller att det borde vara så. Några exempel på då det religiösa läget i Sverige som har 

påverkat mitt urval är, kristendomen och islam är de två världsreligioner som får störst 

utrymme i min undervisning. Hinduism som inte är så stor i Sverige i dag är den religion som 

får minst. Protestantismen som är den gren som Svenska kyrkan har inom kristendomen är 

också den gren som får störst utrymme inom kristendomen. De etiska frågorna som vi tar upp 

i undervisningen är oftast också de som är aktuella. Exempel på tillfällen då det religiösa läget 

i Sverige inte har påverkat min undervisning är att kursens tyngdpunkt ligger på religion och 

religiositet, trots att en majoritet av Sveriges befolkning inte utövar religion i någon nämnvärd 

utsträckning. Av den anledningen borde alltså kursen få ett större inslag av sekulära 

frågeställningar, eller åtminstone frågor som inte lika hög utsträckning kopplas till 

världsreligion. 

 

Lars 

I sådana fall skulle jag ha speglat kristendomen mer. Men det tycker jag inte behövs. Ska jag 

vara lite självkritisk borde jag nog ha lagt mer tonvikt på det fenomen som finns i Sverige 

med den privata religiositeten. Den speglas kanske inte tillräckligt i min undervisning. Många 

elever söker och har en diffus religiositet, det kanske man borde ha jobbat mer med. För 

övrigt kan jag tillägga att det finns två svårigheter som religionslärare, det finns två diken som 

man inte ska hamna i. Den första är att fastna i för mycket faktakunskaper, om eleverna enbart 

läser faktakunskaper får de inte den förståelsen för religionen. Det andra diket är att fastna i 

för mycket diskussioner, då kan detta leda till att ämnet uppfattas som flummigt och att 

eleverna endast behöver flumma igenom kursen. Som lärare ska man hitta jämvikten mellan 

dessa, genom fakta och diskussion komma under ytan och hitta en inlevelse och skapa nya 

perspektiv.   

 

Petter  

Ja, det tycker jag, som ett exempel kan jag ta 2004 då många var intresserade av 

pingströrelsen på grund av Knutby då gav jag eleverna möjlighet att inrikta sig på detta.  

 

Sara 

Vilken bra fråga! Den har jag funderat mycket på. Världsreligionerna är just nu uppdelade. 

Men så ser det faktiskt inte ut i Sverige, många elever kommer ifrån familjer med olika 

religioner i samma. Andra har sin privata religion som är en blandning av flera olika 

religioner. På detta sätt speglas inte min undervisning Sverige.  Sedan tycker jag att 
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läroböckerna förmedlar schablonbilder, eleverna kan få ett intryck att till exempel att alla 

muslimer ber fem gånger per dag varje dag. Men det har visat sig att denna grupp som ber 

fem gånger per dag är en mycket liten grupp. Här i Sverige är det cirka 40 % av muslimerna 

som inte alls ber! Detta är en felaktig bild som eleverna får. Det är en mycket liten grupp som 

representerar den bild som eleverna får. Det är mycket därför som jag inte tar upp exempelvis 

riter i min undervisning. Jag tycker att religionsämnet egentligen bör handla om olika sätt att 

tolka livet.  
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5 Analys 
 

Jag har för avsikt att i detta kapitel analysera resultaten från intervjuerna. Analysen är indelad 

i liknande delar som resultatstycket, detta för att det ska bli lättare för läsaren att följa med.  

  

Den första frågan löd ”Får alla religioner så stort utrymme som du skulle vilja?” I denna 

fråga svarade två personer att de hade tillräckligt med utrymme för att hinna med det som de 

skulle vilja, tre av intervjupersonerna tyckte att de inte hade tillräckligt med tid. För de tre 

som inte tycker sig hinna med allt som de vill under kursen, löser de problemet genom att 

exempelvis placera det som de inte hinner med i kommande B-kurs eller inom ett 

angränsande ämne. Denna fråga är avhängande hur man som lärare tolkar kursplanen. 

Kursplanen är mycket övergripande och möjligtvis något svårtolkad, men det står faktiskt inte 

i kursplanen att man måste hinna med alla fem världsreligioner. Däremot tycktes de lärare 

som intervjuats i denna studie mena att alla världsreligioner bör vara med.  

 

På frågan om ”Hur många timmar ägnas åt kristendom, judendom, islam, hinduism och 

buddhism i religionskunskap A- respektive B-kursen?” blev resultatet varierat. Göran hade 

lika många timmar på alla fem världsreligionerna. Anna hade upplägget nio timmar 

kristendom, sex timmar vardera på judendom och islam, hinduism och buddhismen slog hon 

ihop vilket innebar mindre tid åt dessa. Lars valde att ge kristendomen tio timmar, hinduismen 

tio timmar, islam åtta timmar, judendomen sex timmar och tre timmar buddhism. Petter gav 

judendomen fem timmar, kristendomen mellan åtta och tio timmar, islam sex eller sju timmar, 

hinduismen fem timmar och buddhismen fyra timmar. Sara valde att undervisa sex timmar 

vardera på kristendom och islam, fem timmar på hinduism och fyra timmar vardera på 

judendom och buddhism. Likheterna i svaren var att kristendomen tycktes ha den 

framträdande rollen i religionskunskap A. Detta är inte så märkvärdigt då läroplanen för de 

frivilliga skolformerna poängterar att undervisningen ska ske i överensstämmelse med en 

kristen etik och västerländsk humanism. Dessutom får kristendomen en särställning i 

kursplanen för religion A. Den andra likheten mellan de olika gymnasielärarna är att de verkar 

prioritera buddhismen lägst. Jag tror att detta kan bero på att buddhismen är den livsåskådning 

som ligger längst ifrån vår egen i avseende på geografisk längd. Detta kan möjligtvis innebära 

att också lärarna känner sig osäkra på denna religion, vilket resulterar i att denna prioriteras 

lägst. Därefter är det mycket svårt att se några likheter i hur de fem olika lärarna har 
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prioriterat de olika världsreligionerna. Jag tyckte lärarna gav intrycket vid intervjuerna att 

mycket av prioriteringen av världsreligionerna hänger på lärarens egna intressen och 

kunskaper. 

 

Den tredje frågan ”Räcker timmarna som religionsämnet får?” tycker två intervjupersoner att 

timmarna räcker till det som läroplanen vill att lektionerna ska innehålla. Däremot tycker de 

tre resterande intervjupersonerna att timmarna inte räcker till för det som de skulle vilja hinna 

med. Denna fråga är också beroende på hur läraren väljer att tolka läroplanen om vad som bör 

vara med i undervisningen, frågan är även beroende av hur ambitiös läraren är att vilja få med 

olika moment. Jag håller med Saras argument till varför lärarna kan känna sig pressade att ta 

med så mycket som möjligt i sin undervisning. Hon berättar i sin intervju om det hon kallar 

för ”lärarens egna måldokument”. Sara poängterar att anledningen till varför lärare känner att 

de inte hinner med det som de möjligtvis skulle vilja beror på att de har skapat ett eget 

måldokument med uppsatta mål som de bör hinna med i sin undervisning. Dessa egna 

uppsatta mål för undervisningen är troligen mer ingående än det gällande styrdokumentet i 

skolan. Därför känner möjligtvis lärarna att de inte hinner med det som de skulle vilja i sin 

undervisning.  

 

Nästkommande fråga ”Är det någon religion som du känner att den skulle behövas tas upp 

mer men som får stå till sidan på grund av tidsbrist?” två av intervjupersonerna tyckte att allt 

som skulle tas upp i undervisningen fick plats, medan de tre resterande intervjupersonerna 

tyckte att prioriteringar på grund av tidsbrist var nödvändiga. Dessa tre svar tyder däremot på 

att det finns någon religion eller en del inom religionen som får stå till sidan i undervisningen 

på grund av tidsbrist. Däremot finns det en variation vad läraren har valt bort. Utav 

världsreligionerna verkar det vara som om det är buddhismen som väljs bort, det är också 

denna religion som får generellt minst antal timmar i undervisningen. Dessutom är det just de 

religionerna som kan anses vara ”mindre” i skolan och olika perspektiv så som exempelvis 

genusperspektivet som tas bort vid tidsbrist. Denna bild stämmer överens med svaren som 

både Sara och Lars ger. Dessutom håller jag med Lars argument varför man inte väljer att 

behandla de ”små” religionerna, det är bättre att eleverna känner sig någorlunda säkra med 

några få religioner än att de känner att de har läst många religioner men att de inte kan något 

om dem.  
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Med tanke på tidigare nämnda frågor hade alla intervjupersoner skilda åsikter kring frågan 

”Bör undervisningen förändras?” Göran menar att det är svårt att förändra sin undervisning 

på grund av Liber Hermods pedagogiken. Annas svar på frågan var något tvetydig, hon anser 

att undervisningen ska omfatta mycket, men samtidigt kan hon försvara sin undervisning. Jag 

tolkar detta svar som om Anna är ganska nöjd med sin undervisning ändå. Lars betonar att 

undervisningen antagligen kommer att förändras i kommande läroplan, men han är rädd för 

att undervisningen kan komma att bli ”flummig” eftersom han tycker att religionerna blir för 

mycket integrerade i samhällsutvecklingen. Petter menar att tiden för studiebesök är för knapp 

samt att läroböckerna bör bli bättre. Sara däremot menar att man bör komma ifrån det 

föråldrade synsättet med de fem världsreligionerna. Det är kanske inte så konstigt att alla fem 

intervjupersonerna har fem olika sätt att göra undervisningen bättre. Alla fem intervjupersoner 

har olika bakgrund och erfarenheter som de baserar sina svar på. Jag anser att en förändring 

kan vara på sin plats; visserligen är indelningen bra med de fem världsreligionerna, men detta 

innebär inte att man måste hålla sig strikt till enbart faktakunskaperna. Det är bra att förankra 

religionerna till dagens händelser i samhället, detta gör ämnet relevant och därmed mer 

intressant. Petters förslag med extra avsatt tid för studiebesök låter bra. Studiebesök är viktigt 

för eleverna för då får de komma ut i verkligheten och se med egna ögon och på så sätt skapa 

egna intryck av religionen. Däremot tar studiebesök ganska mycket från undervisningstiden, 

vilket kanske är mindre bra.   

 
Sista intervjufrågan i denna studie var: ”Tycker du att din undervisning speglar det religiösa 

läget i dagens Sverige?” Den generella bilden som jag får av svaren på denna fråga är att 

lärarna inte tycker att deras undervisning speglar dagens mångreligiösa Sverige. Göran, Lars, 

Anna och Sara menar att den privata religiositeten inte kommer i uttryck i undervisningen. Jag 

tror att det kan vara mycket svårt att spegla den privata religiositeten i undervisningen, men 

det är ett fenomen som är relativt utbrett i dagens Sverige. Som Sara påpekade kommer 

många elever från familjer med olika religioner. Det kan vara av stor vikt att ta med detta i 

undervisningen, då en förståelse inför detta fenomen kan komma att hjälpa eleverna att förstå 

varandra. Ännu en aspekt som har med religionsblandningen kan vara att läraren också bör 

behandla den kulturkrock som ibland kan uppstå mellan det svenska samhället (exempelvis 

skola) och religionerna (exempelvis religiösa regler). Det är viktigt som lärare att försöka 

förmedla att detta fenomen är vanligare än vad man tror. Genom att lyfta upp fenomenet kan 

man som lärare göra eleverna medvetna om problemen som de kan möta ute i samhället.     
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6 Diskussion 
 

Syftet med denna studie var att studera hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet på 

gymnasiet och varför dessa val görs.  Dessutom eftersträvades att få en djupare inblick i det 

komplexiteten med en likvärdig utbildning åt alla gymnasieelever oavsett vilken lärare dessa 

har. Detta undersöktes genom fem semistrukturerade intervjuer på fem religionslärare. Här 

kommer fakta att diskuteras.  

 

I första frågeställningen undersöktes den historiska bakgrunden till dagens 

religionsundervisning som vi har här i Sverige. I detta arbete har det klargjorts en tydlig 

bakgrundsbild av religionsundervisningens utveckling från den tidiga 

kristendomsundervisningen till den undervisning vi har i dag. Den stegvisa utvecklingen på 

både grundskolenivå och gymnasienivån har beskrivits kortfattat med hjälp av tidigare 

forskning och tidigare läroplaner. Detta eftersom förändringarna har följt varandra och 

påverkat varandra på både grundskole- och gymnasienivå. Det som har slagit mig under 

studiens gång är hur lång process det har varit att utveckla undervisningen till dagens struktur. 

Jag är övertygad att man kan hitta tydliga paralleller mellan religionsundervisningens 

utveckling och den samhällsutveckling som Sverige gick igenom under samma period, men 

detta är dock för vidare studier att undersöka.   

 

Den andra frågeställningen i denna undersökning har berört tidsdisponeringen av de fem 

världsreligionerna i dagens religionsundervisning. Denna studie har undersökt hur 

disponeringen i tidsutrymmet sker och vad som ligger till grund för denna disponering hos 

gymnasielärarna. Det visade sig att lärarnas disponering av världsreligionerna har varierat 

relativt kraftigt, men läroplanen har alltid legat som grund för disponeringen. Det bör dock tas 

i aktning att en av de intervjuade lärarna jobbar efter en annan pedagogik vilket har bidragit 

till den stora variationen i antal timmar mellan honom och de andra lärarna. Men trots detta 

anser jag att man kan uppfatta att deras egna kunskaper och intressen kraftigt har fått styra 

deras disponering.  Den disponering som har varit liknande hos flertalet lärare är att 

kristendomen har flest antal timmar eller lika många timmar som någon annan religion. Detta 

är däremot inte speciellt förvånande då lärarna måste följa kursplanen som poängterar 

kristendomen. Den upptäckt som har visat sig vara påfallande är att antalet timmar för 

kristendomen varierar kraftigt mellan lärarna. Antalet timmar som lärarna lägger ner på 
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kristendomen varierar i denna undersökning från minsta antalet som är två heltimmars 

undervisning till största antalet timmar som är tio heltimmars undervisning. Som tidigare 

nämnts kan man inte dra generella slutsatser utifrån detta resultat, dels på grund av 

undersökningens art men också på grund av det annorlunda upplägget som denna lärare har. I 

detta resultat framkommer inte de extra timmar som eleverna lägger på hemstudier inom 

ämnet, därmed kan man inte vara säker på hur många timmar som eleverna faktiskt läser 

exempelvis kristendom. Med detta som bakgrund har därför endast de undervisande timmarna 

tagits i beaktning gällande denna intervjuperson. Trots detta anser jag att vi kan se en skillnad 

i antalet undervisande timmar i kristendomen hos övriga intervjupersonerna, där en variation 

mellan minsta antalet undervisande timmar var sex timmar och flest antal undervisande 

timmar var tio.  Den andra likheten i lärarnas disponering i undervisningen är att de flesta 

lärarna verkar prioritera buddhismen minst. Både Lars och Petter berättar i intervjun att om 

tiden inte räcker till så är det buddhismen som får falla bort, och då tar de upp buddhismen i 

B-kursen i stället. Det är alltså buddhismen som prioriteras lägst av världsreligionerna. Antal 

timmar som läggs på buddhismen varierar inte lika kraftigt som det gjorde med kristendomen, 

lärarna i denna studie lägger mellan två heltimmar och fyra heltimmar på denna religion. 

Anledningen till att buddhismen prioriteras lägst av världsreligionerna är kanske inte så 

märkvärdig. Det är en religion och livsstil som ligger långt ifrån vår västerländska kultur och 

religion. Visst är den viktig att ta med i undervisningen men med de få timmarna som 

religionsundervisningen får på gymnasiet så måste prioriteringar göras. En intressant parallell 

till Hägerstens studie kan göras där hennes studie visar att det är just buddhismen som 

eleverna tycker att lärarna har ägnat minst antal timmar på. Och det är också just denna 

religion som eleverna vill lära sig mer om. Som tidigare nämndes kan denna prioritering 

också bero på lärarnas egna kunskaper och intressen. Prioriteringarna beträffande hinduismen, 

judendomen och islam är alltså i hög grad olika mellan lärarna. Det är mycket oroväckande att 

prioriteringarna skiljer sig så markant. Läroplanen för de frivilliga läroformerna betonar 

vikten av en likvärdig utbildning, det ska alltså inte spela någon roll var i landet eleverna läser 

sin religionsundervisning, oavsett var du läser bör undervisningen vara likvärdig.  

 

Detta leder genast till den tredje frågeställningen i denna undersökning som löd: ”Enligt 

läroplanen är alla elever berättigade till en likvärdig utbildning oavsett var i landet 

religionsundervisningen sker, stämmer detta med verkligheten? Varför/Varför inte?” För att 

kunna besvara denna frågeställning krävs det först att begreppet likvärdig utbildning 

definieras. Eftersom skolverket har valt att använda sig av begreppet i läroplanen men inte 
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definierat begreppet tänker jag ge min definition. Likvärdig utbildning för mig är då alla 

elever får lika möjligheter att införskaffa sig de kunskaper som behövs inom ämnet. Enligt de 

resultat som denna studie kommer fram till får jag säga att likvärdig utbildning inte är möjligt 

för de elever som haft mina intervjupersoner som lärare. Jag anser inte att lärarna kan eller har 

möjlighet att ge eleverna en likvärdig utbildning. Denna uppsats visade att de fem 

religionslärarna hade en varierande prioritering av världsreligionerna. De elever som har haft 

dessa fem lärare, måste ha varierande kunskaper i världsreligionerna. Det säger sig självt att 

en elev som får tio heltimmars undervisning i kristendomen har betydligt bättre kunskaper i 

kristendomen än den elev som får ett mindre antal heltimmars undervisning. Därmed bör det 

poängteras att jag inte har undersökt religionslärarnas val av innehåll i undervisningen. Men 

poängen i detta är att om prioriteringen och antalet timmar skiljer sig så pass väsentligt mellan 

dessa fem lärare, då torde innehållet i lektionerna också skilja sig kraftigt. För att försvara 

idén med en likvärdig undervisning så finns det säkerligen liknande moment som de fem 

lärarna behandlar i sin undervisning, trots att de har olika antal timmar av världsreligionerna. 

Och man skulle kunna hävda att idén med likvärdig utbildning skulle kunna försvaras genom 

att hålla nationella prov så som man faktiskt också gör på gymnasiet i en del ämnen (dock inte 

inom ämnet religion). Oavsett om man har nationellt prov i ämnet så ser alla lärare inte lika på 

dessa prov, en del ser dem som betygsgrundande material och andra ser dem endast som ett 

test. Därför är det inte enligt mig någon likvärdig utbildning i dagens religionsundervisning 

(även om detta hade funnits i ämnet) då undervisningens tidslängd skiljer sig alldeles för 

mycket. Funderingen om det är rätt att ställa kravet att lärarna överhuvudtaget ska kunna ge 

sina elever en likvärdig utbildning oavsett var i landet eleven läser religion dyker givetvis 

upp. Är det möjligt att ge en likvärdig utbildning som lärare? Alla lärare har olika intressen, 

kunskaper och möjligheter i sin undervisning och jag tror att dessa faktorer spelar in då 

läraren undervisar. Därför anser jag inte att det är möjligt i dagens undervisning ge eleverna 

en likvärdig utbildning. Tanken med en likvärdig utbildning är god, men fungerar inte i 

praktiken. Om likvärdig utbildning ska kunna fullföljas måste måldokumenten bli betydligt 

mer detaljerade och undervisningen skulle behöva bli centralt reglerade för hela landet. Skulle 

detta ske tror jag inte att undervisningen skulle bli bättre, snarare kan undervisningen riskeras 

att bli monoton och tråkig. Undervisningen skulle inte heller ha möjlighet att följa med i 

samhällsutvecklingen i samma utsträckning som idag.   

 

Detta leder mig vidare in på nästkommande frågeställning: ”Speglar dagens 

religionsundervisning det mångreligiösa Sverige?” Resultatet från intervjuerna med lärarna 
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visade att fyra av fem intervjupersoner var tveksamma. Fyra av intervjupersonerna menade att 

den privata religiositeten inte kommer i uttryck i undervisningen. Den privata religiositeten är 

mycket svår att undervisa om eftersom den skiljer sig från person till person. Dessutom anser 

jag att det inte är svart och vitt med världsreligionerna, man ska inte glömma bort att det finns 

elever som faktiskt har två föräldrar med två olika religioner. För att spegla religiositeten i 

Sverige kanske undervisningen behöver komma ifrån synen med de fem världsreligionerna.  

Däremot är jag inte så säker på att det är önskvärt med tanke på att eleverna behöver en viss 

struktur och religionsämnet får inte uppfattas av eleverna som ett ”flumämne”. Det är en svår 

balansgång som lärarna måste gå vid lektionsplaneringen, det mest önskvärda är att hitta den 

berömda medelvägen med en balans mellan fakta, diskussion samt en jämvikt mellan 

världsreligionerna och de olika inriktningarna inom varje religion. Det är så klart mycket 

svårt.  

 

Den sista frågeställningen i denna studie har varit om undervisningen bör förändras/utökas, 

och i så fall hur och varför detta ska ske. På denna fråga hade de fem intervjupersoner fem 

olika svar. Undervisningen kan alltid förändras till det bättre, men jag tolkar det som om 

intervjupersonerna är i grunden någorlunda nöjda med undervisningen. Förslag om att gå ifrån 

synen med världsreligionerna kommer fram, att förnya synen på de olika religionerna för att 

inte göra undervisningen gammalmodig och tråkig. Jag håller med Saras argument att lärarna 

blir inkörda i sina lektioner, vilket kan skapa en viss lathet hos lärarna. Det blir en risk att 

läraren återupprepar sitt lektionsupplägg från år till år. Detta är visserligen inte önskvärt, men 

jag tvivlar på att det blir en förändring även om man försöker komma ifrån synen med de fem 

världsreligionerna. Petter menade att det kan behövas avsatt tid för studiebesök så att denna 

tid inte tas från lektionstiden, vilket jag tycker låter rimligt. Studiebesök är viktiga, men kan 

komma att ta för mycket av lektionstiden. Lars tar upp förslaget till kommande läroplan som 

vill införa mer samhällsperspektiv. Det är viktigt med samhällsperspektiv i undervisningen, 

men man ska inte heller glömma faktakunskaperna som är minst lika viktiga. Och jag håller 

med Lars om att det är viktigt att eleverna inte uppfattar religion som ett flummigt ämne. 

Vidare så berättar Lars i sin intervju om kommande läroplan och att förslaget är att antalet 

timmar i religion B kursen ska öka till 100 timmar. Tanken med att utöka antalet timmar i 

religionsämnet är bra, men jag förstår inte riktigt varför regeringen vill utöka timmarna i B-

kursen och inte i A-kursen. Som Lars säger så läggs grunden för kunskaperna i A-kursen, då 

förstår jag inte varför man inte vill utöka de timmarna så att läraren för bättre möjlighet att 

lära ut dessa. Detta förslag känns något bakvänt. Avslutningsvis bör poängteras att det är 
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viktigt att skolan följer med i samhällsutvecklingen, att alla världsreligioner får plats i 

undervisningen och att eleverna lär sig grunderna i etik och moral för deras kommande 

vuxenliv. Vår kung, Carl XVI Gustaf, har som valspråk ”för Sverige i tiden” vilket är ett bra 

talesätt. Sverige har förändrats och kommer att fortsätta förändras. Det är viktigt att även 

skolan följer med i denna förändring.  

 

7 Fortsatta studier 
 

Min uppsats har kunnat ge en inblick i lärarnas komplexa problem med att ge en likvärdig 

utbildning. Denna studie kan vara en grund för kommande studier. Frågor har väckts under 

studiens gång, som jag skulle vilja utnyttja och på djupet studera vidare. Jag skulle vilja 

undersöka ytterligare på ett mer generellt plan genom kvantitativa undersökningar om lärarnas 

planering skiljer sig så markant i hela landet och om lärarna tycker att det är möjligt att ge 

eleverna en likvärdig utbildning. För kommande läroplan skulle man också kunna undersöka 

om ökningen till 100 timmar i religionskunskap B verkligen för med sig det önskade 

resultatet, eller om man kanske inte kan få ett bättre resultat genom att utöka religion A-

kursen istället.  
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8 Sammanfattning 
 

I min studie har jag undersökt hur fem religionslärare på gymnasiet prioriterar tidsutrymmet i 

sin undervisning. Mitt syfte är att studera hur världsreligionerna prioriteras i religionsämnet 

på gymnasiet och varför dessa val görs. Samt att få en djupare inblick i komplexiteten 

beträffande en likvärdig utbildning för alla gymnasieelever. För att få en djupare inblick 

valdes semistrukturerade intervjuer till samtliga intervjupersoner. De frågeställningar som har 

varit centrala för studien har varit följande:  
 

- Hur har religionsundervisningen utvecklats till det den är i dag? 

- Hur disponeras tidsutrymmet i hos de fem olika världsreligionerna i dagens 

religionsundervisning? Vad ligger som grund för disponeringen? 

- Enligt läroplanen är alla elever berättigade till en likvärdig utbildning oavsett var i 

landet religionsundervisningen sker, stämmer detta med verkligheten? Varför/varför 

inte? 

- Speglar dagens religionsundervisning det mångreligiösa Sverige? 

- Bör undervisningen förändras/utökas? I så fall hur och varför? 

 

Resultatet visade att de fem gymnasielärarna hade relativt lite gemensamt i sin prioritering i 

religionsundervisningen. De likheter som jag kunde finna var att kristendomen hade en 

framträdande roll i undervisningen. Denna upptäckt var dock inte förvånande då kursplanen 

uttrycker vikten av kristendomen i skolan. Den andra likheten i lärarnas prioriteringar var att 

buddhismen fick minst antal timmar. Vid tidsbrist togs buddhismen bort och placerades i 

religion B kursen. Lärarna som hade tidsbrist löste problemet med genom att bland annat väva 

in religion i andra kurser som de hade med samma klass eller prioritera bort de mindre 

religionerna. Det som låg till grund för lärarnas disponering var läroplanen, egna intressen och 

delvis elevernas intressen. Eftersom resultatet av lärarnas disponering av världsreligionerna 

skiljde sig så pass markant beträffande tids disponeringen kom jag i denna studie fram till att 

det inte var en likvärdig utbildning för de elever som hade dessa lärare. Frågor väcktes om det 

överhuvudtaget är möjligt att erbjuda alla elever i Sverige en likvärdig utbildning, eftersom 

alla lärare är individer med olika kunskaper. Fyra av intervjupersonerna tyckte inte att deras 
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undervisning speglade dagens mångreligiösa Sverige. De ansåg att fenomenet med den 

privata religiositeten inte kom till uttryck i undervisningen. Sista frågeställningen om 

undervisningen behöver förändras blev resultatet mycket spritt; varje intervjuperson hade 

olika förslag till en bättre undervisning. Denna studie har alltså inte varit menat för generella 

resultat utan kan snarare komma att ligga som grund för fortsatta studier. Jag anser att 

undersökningen har kunnat ge en tydligare inblick i problemet med en likvärdig utbildning.  
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