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Tro på skolan! 
 

Lärares syn på religionsämnet i åk 4 och 5 i en tid av förändring  
 
 
 
 

 

Abstract 

 

Uppsatsens huvudfrågor handlar om hur religionsämnet och kursplanerna har förändrats genom 

tiderna, hur ämnet kan beskrivas utifrån olika perspektiv samt vilka förutsättningar ämnet har. 

För att få fram lärarnas förhållningssätt till ämnet, och dess konsekvenser, har vi utgått från 

följande frågeställningar: Vilket existensberättigande har religionsämnet i dagens och 

morgondagens skola, vilka syften ser lärare som religionskunskapens viktigaste samt hur 

påverkar detta lärares val av arbetsområden och informationskällor? Enkätstudien grundar sig 

på 11 lärare i grundskolans åk 4 och 5.  

Resultatet av undersökningen visar att kristendomen dominerar trots att lärarna ser förståelse 

för andra människors religioner och livsåskådningar som ämnets främsta syften. Resultatet 

visar också på ett mycket litet samband mellan vad lärarna uppger som ämnets syften, val av 

stoff och val av arbetsområden som de uppger att de gör. Religionsämnet spelar en viktig roll i 

arbetet att förbereda eleverna inför ett allt mer mångkulturellt samhälle. Vikten av att arbeta 

med ämnet utifrån dagens villkor och förutsättningar är essentiellt då motsatsen kan medföra 

att tolerans och förståelse för andra människor inte utvecklas tillräckligt väl. Framtidens 

samhälle kan då bli segregerat med en utbredd rasism och främlingsfientlighet som följd. 

 

Ämnesord: religionskunskap, religionsundervisning, livsåskådning, livsfrågor, etikfrågor, 

kristendom, religioner, grundskolans tidigare år, lärare, undervisning.     
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1. INLEDNING 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

 

I New York 2001 hände något som förändrade världsbilden för många. Ett antal flygplan, styrda 

av religiösa extremister (terrorister), flög rakt in i World Trade Center och världssamhället har 

inte varit sig likt sedan dess. Det blev vardag med bl.a. extrema säkerhetskontroller på 

flygplatser och hela världen riktade misstänksamma ögon mot islamska utövare, vare sig de var 

fanatiker eller inte. Den misstro, som en mycket liten och fanatisk del av den muslimska 

befolkningen var orsak till, drabbade hela världens muslimer och alla med ”icke europeiskt” 

utseende. Media hade en stor del i hur de olika folkslagen porträtterades och debatten om dessa 

var stundtals mycket het. Denna händelse lämnade oss med frågan om hur bilden av olika 

religioner påverkar synen på människor runt om i världen. Hur hanterar skolan de 

människosyner som dagens unga upplever och växer upp med i vårt mångkulturella samhälle? 

Attentatet mot bl.a. World Trade Center skapade ett behov av att förstå varandras synsätt och 

lade på många sätt grunden för interkulturell kommunikation mellan människor. Vi tvingas helt 

enkelt att lära oss förstå varandra och varandras kulturer för att samhället ska fungera som en 

mötesplats för olika synsätt. Winston Churchill lär en gång ha sagt att ”den som inte har 50 svar 

på varje fråga är fanatiker”.  Det leder oss till frågan hur man i dagens skola hanterar religiösa 

frågor och skillnader mellan olika trosåskådningar för att förebygga främlingsfientliga fördomar 

och öka toleransen mellan olika kulturella grupper i samhället. Gör vi lärare vad som krävs för 

att ge våra elever ”50 svar på varje fråga”? Ger vi dem en bred och rättvis bild av olika 

människor? Syftet med arbetet är att uppmärksamma religionsämnet och därmed öka insikten om 

dess värde i dagens mångkulturella samhälle. Vi vill ta reda på om den religionsundervisning 

våra respondenter ger sina elever motsvarar de krav på allsidig och rättvis kunskap som 

styrdokumenten ställer. 

 

I vår lärarutbildning har vi under den verksamhetsförlagda delen haft förmånen att både 

observera och arbeta med ämnet religionskunskap på grundskolans tidiga år. Vi ställer oss 

frågande till varför religionsämnet ofta praktiseras på ett så föga inspirerande sätt. 

Undervisningen förefaller inte ha förändrats sedan sjuttiotalet då religionsundervisningen var 

kunskapsförmedlande och läroboksstyrd, detta till trots att styrdokumenten reformerats en hel del 
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när det gäller ämnet. Livsfrågor (livskunskap, etik och moral, kompissamtal) och 

religionskunskap förefaller ofta stå skrivna som två separata lektioner på schemat trots att de är 

delar av samma ämne. Många lärare som undervisar i religionskunskap i de tidigare åren har 

endast sin egen skoltid och i bästa fall några högskolepoäng i ämnet att luta sig tillbaka mot i sin 

yrkesutövning som religionslärare. Det tycks ligga en förlamande osäkerhet över 

religionsundervisningen hos lärarna, inte minst för att elevernas intresse är mycket lågt och det 

dåliga elevintresset har i princip varit oförändrat sedan 1960-talet. Trots ett lågt intresse för 

ämnet religionskunskap så har undersökningar visat att eleverna har ett stort och spontant 

engagemang för livsåskådningsfrågorna (Lendahls 1986, Skolverket (Attityder till skolan 2006) 

2006). Tar lärarna vara på detta intresse i skolan? Vår hypotes är att så inte är fallet.  

 

Styrdokumenten är tydliga, religionsundervisningen skall utgå från elevernas livsfrågor och 

värdegrundsfrågor (Lpo-94, 1999). Enligt den forskning som finns på området får eleverna inte 

den religionsundervisning de vill ha och som de enligt styrdokumenten har rätt att få.  Mycket av 

ansvaret att se till att undervisningen känns relevant och meningsfull för eleverna vilar på 

läraren, men förutsättningarna för att klara detta uppdrag är också skolledningens ansvar. Det 

handlar om att ge ämnet högre status i form av resurser som till exempel fortbildningar och 

läromedel ( Skolverkets undersökningar 2005 & 2006).   

 

Huruvida religionskunskapen har ett existensberättigande i dagens grundskola dryftas av 

Olivestam (2006). Han menar att ämnet riskerar att prioriteras bort om inte något radikalt händer 

som får lärare att intressera sig för hur ämnet arbetas med, en teori som gör oss ytterst angelägna 

om att, både offentligt och privat, reflektera över religionsämnets status och ändamål inför 

nästkommande kursplan. Elevernas spontana intresse för religionskunskap ur ett 

livsfrågeperspektiv ger grunder för att ämnet är värt sin vikt i guld.  

 

Syftet med vår studie är att uppmärksamma religionskunskapsämnets potential och värde i ett 

mångkulturellt samhälle. Vårt arbete uppmärksammar religionskunskapsämnet och ger insikt om 

att ämnet riskerar att bortprioriteras trots att det finns ett stort behov för eleverna att klara av att 

leva i ett samhälle där värderingar och trosuppfattning är i ständig rörelse. 
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1.2 Problemfrågeställningar  

 

Våra frågor handlar om hur ämnet har förändrats genom tiderna, hur ämnet kan beskrivas utifrån 

samhälls-, kultur- och individperspektiv samt vilka förutsättningar ämnet har vad gäller det 

mångkulturella samhället, lärarroll, lärarpraktik och elevperspektiv. 

 

Våra frågeställningar för den empiriska undersökningen handlar om hur arbetet med 

religionsämnet ser ut ute i klasserna hos våra respondenter. Vi kommer att undersöka hur våra 

respondenter ser på religionsämnet och dess syften i relation till hur styrdokumenten ser på 

ämnet. Fokus ligger på vilka syften som lärarna ser som ämnets mest centrala mål. 

 

Vi kommer även att undersöka de medel som läraren använder sig av för att nå dessa mål, dvs. 

hur deras syn på religionsämnets viktigaste syften påverkar deras val av arbetsområden och 

informationskällor.  
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2. LITTERATURREDOVISNING 

 

 

2.1 Inledning 

 

Religionsämnet har en spännande historia och intar en central position i de svenska skolämnenas 

historia. I följande avsnitt kommer vi inledningsvis att börja med en sammanställning av den 

intensiva politiska debatten gällande religionskunskapen under folkskolestadgan och hur den 

fram till 1920-talet påverkade religionsundervisningen. Det som är intressant är vem och vilka 

grupper som låg bakom debatten och i vilket syfte de agerade. För att ge en överblick av den 

perioden tar vi hjälp av Algotssons (1975) klassifikationsschema. Den historiska perioden 

övergår sedan till utvecklingen av våra styrdokument för religionskunskapen, som utvecklats 

från 1962 fram till idag. En komprimerad sammanställning om skolans styrdokument följs av 

vad religionskunskapsämnet har för betydelse idag utifrån olika perspektiv och vilka 

förutsättningar ämnet har för att lyckas hålla sig kvar bland skolans kurser.  

 

 

 2.2 Religionsämnets utveckling 

 

Algotssons (1975) klassifikationsschema, som följer här nedan (se tabell 1), ger en överblick hur 

skolans hållning till undervisningen påverkats av den rådande politiska debatten gällande 

religionsundervisningen. Ju längre åt höger, på skalan 1 till 5, man förflyttar sig i schemat, desto 

mer neutral blir undervisningen.  
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Hållning till 
stoffet 

Katekesen och  
Bibeln 

Bibeln Främst etiken i 
Bibeln 

Alla betydelse-
fulla livså-   
skådningar 

Förkunnande 1Den statskyrkliga 

konfessionella 

kristendoms-

undervisningen 

2Den evangeliska 

kristendoms- 

undervisningen 

4Den etiska 

kristendoms- 

undervisningen 

 

Neutral    5Den neutrala 

religions-

undervisningen

Förnekande  3Den kritiska 

religions-

undervisningen 

3 Den kritiska 

religions-

undervisningen 

  

Tabell 1. Klassifikationsschema för 1800-talets debatt (Algotsson 1975, s.30ff) 

 

Debatten som låg till grund för 1842 års folkskoleförordning fördes framförallt utefter två 

huvudlinjer. Den ena linjen, som kan ses som den konservativa linjen, ville ha en fattigskola 

istället för en folklig allmän utbildning, där man skulle fostra fattigbarnen i kristen anda. Man 

menade att i de fall där kommunen anordnade skolor var det att betraktas som en komplettering 

till den religionsundervisning som hemmet skulle sörja för. Den liberala linjen menade tvärtom, 

att det fanns ett växande behov av kunskaper och färdigheter i ett samhälle i snabb förändring. 

De menade att det inte bara var statens plikt, utan också en förutsättning för ett konstitutionellt 

styrelseskick, att alla medborgare fick en allmän basutbildning (Richardson 2004). Den senare 

linjen vann allt fler sympatisörer och 1842 fastslog man en folkskoleförordning. Denna 

förordning innebar bl.a. att skulle finnas ett skolråd i varje skoldistrikt där kyrkoherden var 

obestridd som ordförande. På så sätt säkerställdes kyrkans inflytande över skolan. 

 

Till en början var kristendomskunskapen uppdelad i två ämnen, katekesen och biblisk historia. 

Algotsson (1975) kallar detta den statskyrkliga konfessionella kristendomsundervisningen (Se 1 i 

tabell 1). Tidigt bildades en opposition från flera samhällsgrupper mot 

kristendomsundervisningen. Tvisten gällde till en början katekesrabblandet som man ansåg vara 
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en stel och föråldrad undervisningsform. Under mitten av 1800-talet krävde reformvänliga 

pedagoger en kristendomsundervisning där Bibeln spelade den centrala rollen.  

 

Den teologiskt liberala linjen vände sig mot kristendomsundervisningens ensidiga bundenhet. 

Istället krävde man mer rum för det moraliska och andliga. Pedagogerna ville av pedagogiska 

skäl ge bibelstudier större utrymme då man menade att bibeltexterna tilltalade barnen bättre och 

var lättare för barnen att förstå.  

 

Debatten om en reformerad religionsundervisning fortsatte in i riksdagen och här spelade 

Fridtjuv Berg en betydande roll för utfallet. Som liberal skolpolitiker verkade Berg för en 

förbättring av folkskolans kvalité på det pedagogiska planet. Han ville ha en undervisning som 

byggde på bibliska berättelser och krävde att kristendomsundervisningen skulle anpassas efter 

barnens mottaglighet och behov. Bergs åsikt var att undervisningen inte skulle tvinga på eleverna 

en färdig livsuppfattning. Algotsson kallar detta för den evangelistiska 

kristendomsundervisningen (Se 2 i tabell 1).  

 

Så småningom kom omvärlden ifatt Sverige och den moderna vetenskapliga synen på bildningen 

smög sig även in i kristendomsundervisningen. Under 1900-talets början växte den 

liberalteologiska synen sig stark inom religionsundervisningsdebatten. En av de främsta 

förespråkarna för ett vetenskapligt synsätt på undervisningen hette Sven Lönborg. De 

vetenskapligt sinnade ville att religionsundervisningen skulle vara konfessionslös. Tesen var att 

läraren skulle förhålla sig neutral till innehållet och låta vetenskapens resultat avgöra om 

huruvida lärorna skulle betraktas som sanna eller falska. På så vis blev det en mer objektiv 

undervisning. Algotsson (a.a.) kallar detta den kritiska religionsundervisningen (Se 3 i tabell 1). 

 

Lönborg framhöll särskilt den etiska aspekten i undervisningen.  Även inom etiken ställde han 

sig emot att påtvinga eleverna en färdig uppfattning. Målet blev att kompromissa fram ett etiskt 

system som kunde godtas av alla oavsett livsåskådning. Denna ”nya” huvudståndpunkt (Se 4 i 

tabell 1) i debatten om religionsundervisningen kallas den etiska kristendomsundervisningen 

(Algotsson 1975).  

 

Folkskolläraren och socialdemokraten Folke Rydén var en av de främsta i debatten för skolans 

frigörelse från kyrkan. Rydén motsatte sig befrielse från religionsundervisning och menade 

istället att statens skyldighet var att göra det möjligt för alla oavsett trossamfund att ha en plats i 
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skolan. Han avfärdade argumentet för ett etiksystem eftersom det alltid skulle komma att bli en 

fråga om vems etik som skulle läras ut i skolorna, överklassens eller arbetarklassens. Rydéns tes 

var att skolan skulle uppfostra för det moderna samhället. Den uppfostran skulle utgå dels ifrån 

det samtida samhället och dels från ett vetenskapligt synsätt, och inte utgå från den moral och 

världsbild som var modern under Jesus tid. Rydén menade att staten inte skulle monopolisera 

någon religion. Denna nya ståndpunkt i debatten om religionsundervisningen kallar Algotsson 

(a.a.) för den neutrala religionsundervisningen (Se 5 i tabell 1).  

 

 

2.3 Kursplanernas utveckling 

 

Den tidiga utvecklingen av kursplaner i religionsämnet skedde i en skola som styrdes i mångt 

och mycket, om inte helt, av kyrkan. Här kan man då förvänta sig att undervisningen är 

konfessionell och därför är det inte av relevans i vår uppsats. Men det är inte desto mindre viktigt 

att se hur dagens läroplaner har utvecklats genom åren. Därför inkluderar vi en resumé över 

viktiga händelser i religionsämnets historia (bilaga 3). Det första viktiga steget mot en 

konfessionslös skola kom med första världskrigets slut, och den nya tid som anlände. Nu 

förändrades målen för kristendomsundervisningen i den Svenska skolan. 1919 hade kyrkans 

makt över skolan minskat, undervisningen fått en mer allmänkristlig riktning och katekesen togs 

bort från undervisningen till förmån för en mer pedagogisk bibelläsning. Men trots detta var 

förankringarna i Svenska kyrkan fortfarande mycket starka och man höll hårt i den kristna 

värdegrunden.  

 

I början 1950-talet tog debatten om befrielserätt för elever till ”oliktänkande” fart. Befrielserätten 

innebar att elever kunde bli befriade från kristendomsundervisningen om föräldrarna av religiösa 

skäl begärde det. Ett objektivt förhållningssätt började slå an i diskussionen och inför 1951 års 

Läroplan tog man ytterligare ett steg bort från den konfessionella skolan då man släppte på 

kravet att undervisande lärare i kristendom måste tillhöra Svenska kyrkan, något som tidigare 

varit ett självklart krav. Istället antydde man nu för första gången ett objektivitetskrav där läraren 

måste undervisa utan känslomässig inblandning, oavsett egen religiös tillhörighet.  

 

Kristendomsundervisningen fick en drastisk vändning i 1962 års läroplan. Läroplanen hade 

föranletts av den intensiva diskussionen om de så kallade obligatoriska morgonandakterna på 



 11

låg- och mellanstadiet. Eleverna deltog i den obligatoriska andakten där innehållet förutsatte att 

alla anslutit sig till en bestämd livsåskådningslära. Detta gick emot individens religionsfrihet och 

åsiktsfrihet, och valet stod således mellan att befria eleverna från morgonsamlingen, eller att låta 

eleverna frivilligt vara med på samlingen. Diskussionen ledde till att morgonsamlingarna blev 

kvar som obligatoriskt moment i skolan. Majoritetens synsätt var: ”Det inslag av samling och 

högtid, som en rätt utformad morgonandakt innebär, bör bevaras även åt framtidens skola. Det 

principiella religionsfrihetskravet bör upprätthållas, men en morgonandakt, präglad av en kristen 

grundton, bör kunna utformas, så att den icke kommer i strid med detta krav” (Socialstyrelsen 

SOU 1948:27). Istället för att ta bort morgonandakten skulle undervisningen vara objektiv och 

saklig i sin framställning av andra livsåskådningar, så kallade “icke-kristna religioner”. Målet för 

kristendomsundervisningen var att eleverna skulle utbildas i kristen tro och etik. Vidsynthet och 

tolerans var ledorden och man påpekade värdet av att eleverna fick utveckla sin personliga 

livsåskådning och respektera andras uppfattningar. De huvudsakliga arbetsområdena 1962 var 

bibelstudier, kristendomshistoria, något om icke kristna religioner samt lämpliga etiska samtal 

som var intressanta och aktuella för eleverna. (Läroplan för grundskolan 1962, s.217ff.).  

 

1969 kom en ny läroplan (Lgr-69, 1969). Kursplanen hade nu fått en mjukare framtoning och 

menade att eleverna skulle orienteras i bibliska texter, kristendomskunskap och övriga religioner 

och livsåskådningar. Eleverna skulle även orienteras i aktuella, etiska grundfrågor. 

Undervisningen skulle även fortsättningsvis inta en objektiv hållning. En nyhet i Lgr-69 var att 

eleverna skulle få lära sig att söka kunskap på ett självständigt sätt. Arbetsområdena för 

mellanstadiet var nu, liksom tidigare, kristendomskunskap och bibelstudier i gamla och nya 

testamentet. Eleverna skulle även lära sig något om olika religiösa uppfattningar (Lgr 69, 1969). 

Det etiska inslaget betonades kraftigare i Lgr-69. Etikfrågor fick ett eget arbetsområde som hette 

religiösa ämnen och samlevnadsfrågor, vilket syftade till att eleverna skulle studera religiösa 

frågor utifrån olika livsåskådningar.  

I läroplanen för 1980 (Lgr-80, 1980) hade religionskunskapsämnet ingen egen kursplan. Istället 

ingick ämnet i ett ämnesblock som kallades samhällsorienterande ämnen, och som förkortades 

SO. Ämnena utgick från ett människoperspektiv och benämndes i sin helhet i kursplanen för 

mellanstadiet som “Människan: frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap” (Lgr-80, 1980 

s.127f). Det nya begreppet “livsfrågor” dyker upp i denna kursplan och man framhöll att 

undervisningen skulle utgå från och anknytas till elevernas erfarenheter och aktuella händelser. 

Man tar även upp arbetsområden som bibeln, kyrkohistoria och något om andra samfund. 
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Inför den nu gällande kursplanen, kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), satte man mer än 

tidigare fokus på elevens sökande efter svar på sina egna livsfrågor, samtidigt som ett perspektiv 

på andra människors livsåskådningar uttalades. Man betonade människors lika värde trots 

olikheter. Undervisningen skulle vara icke-konfessionell vilket innebar att man 1997 upphävde 

den gamla befrielserätten från religionsundervisningen. I och med en icke-konfessionell 

undervisning skulle alla barn, oavsett trostillhörighet, kunna delta i undervisningen. (Skolverket. 

Skolavslutningar- skolverkets bedömning 2005) [Elektronisk]. 

 

Dagens läroplan för grundskolan (Lpo-94, 1999) framhåller vad som är skolans viktigaste 

uppgift, att inte bara förmedla, utan gestalta ”människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män, samt solidaritet med 

svaga och utsatta (a.a. s. 5). Undervisningen i religionskunskap syftar idag även till förståelse för 

hur olika samhällen formats över tid och i mötet med religioner. Precis som i Lgr-80 är den 

senaste kursplanen, Kursplaner och betygskriterier 2000 (2002), uppbyggd runt tanken att 

eleverna skall förstå religion utifrån olika perspektiv, individperspektivet, historiskt perspektiv 

och ett samhälligt perspektiv. ”Arbetsområdena” i den senaste kursplanen handlar främst om att 

eleverna ska kunna samtala kring etiska frågor och livsåskådningar. Eleverna skall i slutet av det 

femte skolåret, enligt kursplanen i religionskunskap, kunna ”samtala om och göra personliga 

reflektioner kring livsfrågor utifrån vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och 

texter från t.ex. barn- och ungdomslitteratur” samt ”kunna samtala om etiska problem och 

motivera sina ställningstaganden”. De ska också kunna ”återge och levandegöra några 

grundläggande bibliska berättelser liksom några andra religiösa traditioner och känna till vad de 

betyder för dem som brukar dem” (Kursplaner och betygskriterier 2000, 2002). Man trycker 

alltså hårt på den etiska biten och enligt styrdokumenten skall undervisningen även i 

fortsättningen vara icke konfessionell. Detta fastslår styrdokumenten för svensk skola (Lpo-94, 

1999). Samtidigt har vi sedan länge en lag som värnar om religionsfriheten i vårt land som 

innebär att det är tillåtet med konfessionella friskolor. Dessa skolors konfessionella inriktningar 

får dock inte stå i motsats till gällande skollagar. Man har av den anledningen utarbetat olika 

kontrollorgan för att se till att både de offentliga skolorna och friskolorna upprätthåller gällande 

lagar. ”Att en friskola har konfessionell inriktning betyder inte att religionsundervisning i den 

egna religionen får ersätta den undervisning som krävs i det offentliga skolväsendet” (Säfström 

2006, s. 193).  
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I vår undersökning ingår lärare från konfessionella friskolor. Det är vanligt att fristående skolor 

har en annan inriktning än den kommunala grundskolan, t.ex. med en viss religiös prägel. Enligt 

skollagen 9 kap 2§ ska undervisningen i de fristående skolorna ha en utbildning som 

”väsentligen svarar mot de kunskaper och färdigheter som grundskolan, särskolan respektive 

specialskolan skall förmedla”. Men friskolor kan ha en inriktning som skiljer sig från de 

kommunala skolornas. Om skolan inte följer gällande bestämmelser kan Skolverket återkalla 

godkännandet. Utbildning som bedrivs av offentliga och fristående skolor står under tillsyn av 

statens skolverk och är därmed skyldiga att delta i den uppföljning och utvärdering av 

skolväsendet som genomförs av Skolverket (Skollag och skolförordningar 1998).  

 

 

2.4 Religionskunskapen utifrån olika perspektiv 

 

 Samhällsperspektivet 

 

I ett mångkulturellt samhälle ökar behovet av att förstå hur människor tänker, handlar och formar 

sina liv. Religionskunskap är utifrån ett samhällsperspektiv ett viktigt redskap för att generera 

interkulturella samhällsmedborgare. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och 

hos eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på” (Lpo-94 1999, 

s.5). Läroplanen framhåller också vikten av att skolan ska verka för att förbereda eleverna för ett 

aktivt samhällsliv som innebär att de måste ta ett personligt ansvar över olika frågor. Därför 

måste skolan låta varje enskild elev finna sin egen unika egenart och därigenom kunna delta i 

samhällslivet på dessa villkor (a.a.).  

 

 

I en undersökning med titeln I enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket 2006) 

[Elektronisk] har man gjort en omfattande mätning på hur det står till med religionsämnet i den 

svenska grundskolan. Skolverket talar i generella drag om vilken betydelse religionsämnet har 

för vårt samhälle nu och för framtiden. Man slår fast att vårt allt mer internationella och 

mångkulturella samhälle gör religionsämnet viktigare än någonsin (a.a.). Den framtid dagens 

elever blickar mot kräver nya skickligheter och andra kunskaper än de som tidigare format 

undervisningen och som till stor del fortfarande tycks forma den. Den gällande kursplanen för 

religionskunskap har i över tio år lämnat stora möjligheter för lärarna att forma en 
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religionsundervisning som rustar eleverna för den framtid som väntar dem, och där 

livsåskådningsfrågorna utgår från elevernas egna frågor, en undervisning som tilltalar de flesta 

elever. Man bör även titta på det samhällsklimat som eleverna lever i och formas av. 

Massmediernas inflytande och betydelse för hur olika kulturer, etniska grupper och religioner 

framställs, och därmed hur vi uppfattar dessa grupper, ökar givetvis behovet av kunskap i kritiskt 

tänkande. Mediernas etiska ansvar är något som religionskunskapen kan ta upp inom ramen för 

styrdokumentens riktlinjer. Religionskunskapen kan ses som ett möjligheternas ämne när det 

gäller att öka elevernas medvetenhet och kritiska tänkande i hur olika religioner och folkgrupper 

framställs i bl.a. medier. Aktuella samhällsfrågor kan i religionsundervisningen få ett 

samtalsforum utifrån olika perspektiv (etiska, kulturella, religiösa etc.) där man öppet kan 

”redovisa och diskutera skiljaktiga värderingar, uppfattningar och problem” (Lpo-94 1999, s.11). 

 

Om man betänker religionskunskapens roll för det svenska samhällets hållbara och 

mångkulturella utveckling, både när det gäller demokratin och det ökande mångkulturella 

samhället, så menar Olivestam (2006, s. 170ff) att det finns två möjliga vägar att vandra. Den 

första är religionskunskapens harmoniserande uppdrag och den andra vägen är 

religionskunskapens provocerande uppdrag. Det senare innebär att ämnet fokuserar på 

olikheterna snarare än likheterna mellan olika grupper. Denna kontrasterande inriktning innebär 

att trosuppfattningar ställs mot varandra så att olikheterna syns och granskas. Olivestam hävdar 

att då religioners eller idéers uppfattningar ställs i förhållande till varandra skapas förståelse och 

respekt för det främmande hos eleverna. Detta undervisningssätt medför att eleverna lär sig 

kritiskt granska och upptäcka konsekvenserna av olika val. Religionskunskapens harmoniserande 

uppdrag kan i praktiken innebära att man sätter en fråga i centrum som belyses utifrån olika 

synsätt. Elevernas möjlighet till analys och självständigt ställningstagande ökar jämfört med en 

undervisning som belyser en enskild inriktning åt gången (a.a.). 

 

”Världen förändras och därmed även Sverige. Vi vuxna, uppväxta i en förgången tid, har till 

uppgift att fostra våra barn för en framtid som ingen av oss ännu sett. Utvecklingen pekar dock 

entydigt åt ett håll, vi går mot ett samhälle som bli allt mer mångkulturellt.  Därmed står det 

också klart att frågor om jämlikhet, öppenhet och tolerans förblir centrala i samhällsbygget” 

(Nordheden, 1993, s. 4). Religionskunskapsundervisningen måste därför ha samma linje, att 

främja till elevernas förståelse och kunskap för vårt samhälles värdegrund. Nordheden 

uppmärksammade en utbildningsproblematik som innebar en obalans mellan tillgång och 
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efterfrågan, d.v.s. en obalans mellan vad religionsundervisningen i praktiken levererade i 

förhållande till vad samhället behövde redan då, för tio år sedan (a.a.). 

 

 

Kulturperspektivet 

 

I kursplanen för religionsämnet kan man läsa följande: ”I ett internationaliserat samhälle baserat 

på etnisk och kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och 

formar sina liv” (Kursplaner & betygskriterier 2000,  2002, s.81). Målen är bl.a. att eleverna ska 

utveckla förståelse för hur kristendomen har påverkat det svenska samhället, samt få kunskap om 

hur olika religioner påverkat detsamma. ”Västerländsk kultur och samhällsutveckling har under 

lång tid påverkats och påverkas av kristendomen och dess värderingar. Det svenska samhället är 

starkt influerat av kristendomen i värde och normsystem, lagstiftning och rättssystem, kultur och 

traditioner” (a.a., s. 83). Att kristendomen har haft ett stort och långvarigt inflytande på svensk 

kultur står klart. Men Sverige har även en äldre religiös historia än bara kristendomen. Den 

fornnordiska religionen höll sig kvar i den svenska traditionen fram till vikingatiden och det 

finns spår av den än idag i olika traditioner.  Med arkeologiska fynd har man visat att redan 

under den yngre järnåldern, från ca år 200 e. Kr och framåt, hade den ett visst inflytande. En del 

bruksföremål hade redan då inspirerats av kristendomen, Det är därför rimligt att anta att de båda 

religionerna, asatron och kristendomen, under många århundraden levde sida vid sida innan 

kristendomen till slut, under vikingatiden, blev ”officiell” religion i Sverige. Många kristna 

högtider, t.ex. jul och midsommar, bär tydliga spår av den asatro som tidigare härskade i vårt 

land (Beik 1996, Bringéus 1976). Alltså formar även denna kultur, i likhet med alla andra 

kulturer som Sverige kommit i kontakt med under tidens gång, vårt samhälle och vårt kulturarv 

än idag.  

 

Men även inom gruppen som anses ha ett svenskt kulturarv kan vi se stora kulturella skillnader. 

Därmed kommer synen på liv, etik och moral att skilja sig åt mellan olika grupper och människor 

och vi lärare kan inte utgå från att klassen vi undervisar har några värderingar gemensamt. Så 

vikten av etiska samtal är inte desto mindre i en klass med elever med homogen bakgrund. Gun 

Källstigen beskriver kultur som en term för kunskap, värderingar och beteenden bland en grupp 

människor, ett sätt att leva för dem. (Källstigen, i Lendahls, Nordheden & Stålstedt 1990). 

Källstigen menar att utifrån ett sådant synsätt blir alla oavsett etnisk bakgrund involverade i 

ständigt pågående kulturmöten. Redan som små barn har vi alla präglats av de regler, vanor, 
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traditioner och den tro som genomsyrat våra hem. I hemmet läggs grunden till det som blir vars 

och ens utgångspunkt för hur vi värderar det okända vi ställs inför. Källstigen menar att 

kulturmönster varierar från kultur till kultur och över tid inom en och samma kultur. Detta gör att 

när människor från olika kulturer möts uppstår motsättningar av olika grad. Inom varje kultur 

kan man urskilja en kärna och ett ytterområde runt kärnan, där kärnan består av de centrala 

värderingar som majoriteten upplever som icke förhandlingsbara. När ett kulturellt mönster 

starkt avviker från majoritetens värderingar, blir reaktionen stark. Som lärare är det därför viktigt 

att inse att alla (även man själv) är en produkt av sin egen kulturella bakgrund och reagerar 

utifrån den bakgrunden (a.a.). För att kunna vara öppen och förstå andra människors reaktioner 

och sätt att leva måste man därför först ha distans till sitt eget centrala värderingssystem, detta är 

en förutsättning för alla lärare (och även elever menar vi) i ett mångkulturellt samhälle, menar 

Källstigen ”Ty ytterst är det den enskilda lärarens värderingsgränser som bestämmer. De 

begränsar, fördjupar eller förstärker det pedagogiska vardagsarbetet i klassrummet” (a.a. s. 65). 

Skolan är viktig för kulturmöten. När det centrala i en kultur rör människors sätt att leva och 

agera blir skolan mötesplats för olika värderingar och mitt i denna smältdegel ska undervisning 

ske (a.a.).  

 

Colnerud och Granström (2002) menar att det i Sverige har uppstått ett vakuum sedan kyrkan 

förlorat sitt inflytande. Skolans roll som normbärare av social gemenskap blir då oerhört viktig. 

Religionskunskapsämnets främsta syfte är att verka som forum för etiska diskussioner och 

livsfrågor (a.a.). Att skapa forum för etiska diskussioner är oerhört viktigt med tanke på att vårt 

samhälle ständigt påverkas av snabba sociala och kulturella förändringar. Förändringar kan både 

vara på gott och ont. En del människor upplever förändringar som berikande medan andra 

reagerar med rädsla och förvirring.  

 

Rädsla för det insmygande och okända gör att människor kan börja se förändringar som ett hot. 

Detta menar Hylland Eriksen (1996) öppnar vägen för främlingsfientliga krafter som skapar en 

syndabocksmentalitet riktad mot religioner och etiska grupper samtidigt som man förhärligar den 

egna gemenskapen. 

 ”… man blir rädd att förlora sin identitet och många reagerar genom olika former av regression, 

förnekar globalisering och börjar rösta på nationalistiska partier som Sverigedemokraterna…” 

(Hylland Eriksen 1996 s. 9f.).  I värsta fall kan man alltså genom ett uteslutande av samtal om 

exempelvis livsfrågor och värdegrundsfrågor, vilka är starkt kopplade till religionsämnet, 

motarbeta de syften som styrdokumenten ger religionsämnet, nämligen att motverka 
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främlingsfientlighet, öka förståelse och främja toleransen för andra människors värderingar 

(a.a.).  

 

Furenhed (Almén, Furenhed, Hartman & Skogar 2000) menar att äga en förmåga att se hur saker 

och ting är relaterade till varandra handlar om att förstå på ett intellektuellt plan. Furenheds tes är 

att religioners uttrycksformer inte skapas ur slumpmässiga vakuum utan i relation till dess yttre 

och inre omständigheter. Sett ur ett undervisningsperspektiv innebär detta att människors 

religiösa uttryck måste förstås i relation till dess kontext (a.a.). ”Religioner lever i sociala 

miljöer. Mellan religion och samhälle finns ett flöde av ömsesidiga influenser ” (a.a., s.119). 

 

 

Individperspektivet 

 

Den enskilda människan och hennes syn på världen står i centrum för religionsundervisningen. 

Kursplanen för religionsämnet är en ledstjärna i hur individens perspektiv på tillvaron främjas 

genom ämnet: ”… bidra till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv 

och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella 

frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig 

utvecklingsprocess” (Kursplaner & betygskriterier 2000, 2002, s. 81). 

 

Människor i dagens Sverige lever i ett mångkulturellt samhälle där vi, enligt Statistiska 

Centralbyrån, år 2006 hade ett genomsnitt på 16,7 procent invånare med utländsk bakgrund. 

Detta innebär att vikten av att arbeta med elevernas livsfrågor och funderingar måste tas på allvar 

för att kunna skapa medborgare i demokratins och toleransens anda. ”Att kunna betrakta 

tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig, livslång process. Etiska frågor berör 

varje människa genom att hon i konkreta upplevelser möter frågor som har med gott och ont, rätt 

och orätt att göra” (Kursplaner & betygskriterier 2000, 2002, s. 83). Elevens egna frågor bör 

således utgöra utgångspunkten för reflektion och samtal i ämnet religionskunskap. 

 

I en artikel i tidningen Religion och livsfrågor (Franck, red. 2004) skriver Aycan Bozarslan att 

barn har rätt till sin flerkulturella identitet. Bozarslan syftar till barn med invandrarbakgrund men 

vi anser att resonemanget är generaliserbart till olika kulturella miljöer. I all välmening från de 

vuxnas sida klumpar vi ofta ihop barn och utgår från att de innefattas av den universella kulturen. 

Bozarslan (Franck, red. 2004) menar att om vi endast fokuserar på barnens likheter kan det av 
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dem upplevas som om olikheter är något dåligt och O-accepterat. Barn kan uppleva sina 

olikheter (exempelvis sitt sätt att tänka) som ett problem om läraren utifrån ett 

jämlikhetstänkande missat att bekräfta dessa olikheter. Bozarslan slår fast att det är individernas 

olikheter som gör henne eller honom unik. ”Att tillskriva en kollektiv etikett på barn bidrar till 

större avstånd och anonymitet och påverkar barns identitetsutveckling negativt” (a.a. s. 49). 

Nordheden (1993) för ett liknande resonemang som argument då hon möts av kollegors 

ifrågasättande gällande att belysa olikheter framför likheter. Nordheden menar att om inte 

eleverna får närma sig olikheterna på djupet går de istället miste om kunskapen om att det som 

skiljer oss åt i själva verket berikar oss (a.a.).  
 
Sundin (Franck,  red. 2004) skriver i artikeln Barns rätt till andlig utveckling att vi vuxna ofta 

glömmer att barn också är människor, individer och inte bara barn som är på väg att bli vuxna. 

Sundin menar att vi ofta gör den vuxna människan till norm och barnet till undantag, en blivande 

vuxen, men inget i sig självt. Ett genombrott i synen på barn skedde när FN:s konvention om 

barnens rättigheter kom 1989, men mycket arbete återstår innan konventionen i praktiken fått 

genomslag menar Sundin. Tills vi fått ett större genomslag måste barn betraktas som en egen 

individ med rätt att få stort inflytande över beslut som rör henne eller honom själv (a.a.). När det 

gäller barn och deras själsliv hävdar Sundin att andlighet i grunden handlar om lusten att leva. 

Barns rätt till andlig utveckling kan således innebära barns rätt att känna livslust. Livslust för 

barn handlar oftast om att orientera sig i tillvaron här och nu och inte då och sen. Därför, menar 

Sundin, kan skolarbetet inte bara handla om att förbereda eleverna för framtiden. De måste också 

få orientera sig inåt och ta reda på vem de är i nuet (a.a.). 

 
Religionskunskapen har en viktig roll bland skolans ämnen när det gäller att ta vara på 

människans tankar och funderingar runt det egna livet. ”Varje människa reflekterar över sådana 

frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka 

mening i de frågor som hon ställs inför i livet.” (Kursplaner & betygskriterier 2000, 2002, s.81 ). 

Att skolan ger eleverna tillfällen att öva upp dessa redskap är därför viktigt med tanke på att 

unga idag möter en komplicerad vardag.  
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2.5 Religionskunskapens förutsättningar 

 

Lärarens roll  

 

Hartman (Almén, Furenhed & Hartman 1994) anser att lärarna inte har tillräckliga kunskaper 

och egen medvetenhet i sin egen livsfrågeutveckling. Detta gör att de kan känna en osäkerhet i 

att undervisa i barns livsfrågor. Barnens frågor kan istället för att kännas som en möjlighet 

kännas som ett hot. Olivestam (2006) menar att det kan vara förändringar (nya rön) inom det 

didaktiska området (t.ex. att samtala istället för att förmedla etc.) som kan skapa rädsla och 

osäkerhet hos lärarna. Detta i sin tur kan leda till regression som för undervisningens del innebär 

att läraren går tillbaka till det traditionella, faktaförmedlande och läroboksstyrda 

undervisningssättet. Läraren går tillbaka till det som känns tryggt och säkert (a.a.). Nordheden 

(1993) antar att lärare ofta är så rädda för att påverka eleverna att de förmedlar en omänsklig och 

stel objektivitet, som istället för att engagera, slätar ut religioner och livsåskådningar. Detta är ett 

farligt förfarande som endast förmedlar fördomar och nollengagemang till eleverna.  

 

Samtidigt visar undersökningar att många av lärarna känner sig säkra i sin undervisning i 

livsfrågor och liknande.  I en av Skolverkets nationella attitydundersökningar bland lärare 

(Attityder till skolan 2006, 2006) [Elektronisk] medverkade 2134 lärare. Ungefär hälften av 

lärarna hävdade att de hade stor kunskap för att arbeta med elever med olika social och kulturell 

bakgrund och fler än hälften upplevde sig framgångsrika i sin strävan att utveckla elevernas 

förmåga att ta ställning i etiska och moraliska frågor. Samtidigt uppgav 34 procent att det 

förekommit rasism på skolan. På frågan huruvida lärarna lyckades med att ge eleverna kunskap 

om och skapa förståelse för ett mångkulturellt samhälle uppgav drygt hälften av lärarna att de 

lyckades med det. Hälften uppgav att de även lyckades med att förmå eleverna förstå vikten av 

ett kritiskt tänkande, medan 34 procent ansåg att de varken i stor utsträckning eller i liten 

utsträckning lyckades med detta.  

 

I Skolverkets undersökning, I enlighet med skolans värdegrund? (Skolverket 2006) [Elektronisk] 

ger många lärare uttryck för en osäkerhet om huruvida de tre delarna, livsfrågor och livstolkning, 

etik, samt tro och tradition, är olika arbetsområden eller tre olika perspektiv som ska genomsyra 

all undervisning. Denna bild är vanlig och visar lärarnas osäkerhet om vad 

religionskunskapsämnet syftar till (a.a.). ”… Det är konstigt att detta kunskapsområde ofta 
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saknar den planering och schemaläggning som andra kunskapsområden naturligt har. Frågar man 

lärare om de håller på med matematik brukar man hänvisa till väl genomtänkta arbetsplaner, 

planeringar och schemaläggning. Sällan säger lärare att man tar upp matte lite nu och då…” (a.a. 

s. 2) och ofta saknas ett genomtänkt didaktiskt förhållningssätt till religionsämnet. Innehåll och 

omfång av religionskunskap som elever får undervisning i under grundskoletiden varierar i hög 

grad hävdar Skolverket (a.a.). När det gäller de tidigare skolåren har vissa lärare endast haft 

sporadisk undervisning. Medvetenheten om vilka kursplansmålen för skolår fem är varierar från 

lärare till lärare hävdar Skolverket. Det är inte utan grund som man kan beskriva 

religionskunskapen som ett ämne i kris. (a.a.)  

 

 

Religionsundervisningen i praktiken 

 

Ur ett undervisningsdidaktiskt perspektiv anser Almén, Furenhed och Hartman (1994) att 

lärarens förtrogenhet med styrdokumentens mål spelar en viktig roll för undervisningens utfall. 

Lärarens engagemang i selektion, kommunikations- och legitimitetsfrågor har en stor betydelse 

för hur eleverna uppfattar världen. När det gäller den didaktiska sidan av undervisningen så finns 

det ingen tradition i svensk grundskola att undervisa i livsfrågor på samma naturliga sätt som i 

t.ex. matematik (a.a.). Hartmans hypotes är att undervisningen religionskunskap i praktiken 

fortfarande är präglad av den pedagogik som var gångbar i Lgr-62 (a.a.). Det är inte orimligt att 

det kan förhålla sig så på många av landets skolor då det inte förekommit någon obligatorisk 

fortbildning för lärarna inom ämnet trots alla nya läroplansreformer och kursplansreformer 

menar Olivestam (2006). 

 

Om läraren inte förmår se elevernas erfarenheter och kunskap som beståndsdelar i 

inlärningssituationen så blir det omöjligt att hålla igång en sådan religionsundervisning som 

kursplanen utgår från. Redan under 1980-talet framhölls vikten av att låta elevernas intressen få 

styra religionsundervisningen. Lendahls (1986) menade att nya arbetssätt behöver övas under 

lång tid innan det kan utvärderas ( a.a. s. 40). Trots att Lendahls uttalande gjordes för över tjugo 

år sedan så visar nya undersökningar gjorda av skolverket att religionsundervisningen 

fortfarande inte sker på elevernas villkor (Skolverket 2006) [Elektronisk].   

 

Av tradition har faktaparadigmet dominerat skolans religionsundervisning, medan det religiösa 

livet utanför skolan har präglats av handlingsparadigmet. Enligt det förstnämnda 
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förhållningssättet fokuserar undervisningen på fakta om religioner och livsåskådningar. Den 

etiska delen i en sådan religionsundervisning blir då normaliserande eller förmanande om hur det 

bör vara. Enligt handlingsparadigmet ligger fokus på hur något fungerar och är, inte hur det 

borde vara. Religionsundervisningen blir med denna utgångspunkt normgivande. Fakta får stå 

tillbaka för elevens behov att orientera sig i ett mångskiftande närsamhälle och omvärld.  Det 

ställer krav på religionsläraren att inte, som tidigare, vara traditionsbevarare utan att vara 

”situationsbestämd” och framtidsförberedande (Olivestam 2006, s.163f). 

 

 Undervisningen utmärks givetvis av den människosyn och syn på kunskap och lärande som 

läraren har. Religionsundervisningen skall präglas av samtal och diskussioner utifrån elevernas 

livsfrågor slår både läroplan och kursplan fast (Lpo-94, 1999 samt Kursplaner & betygskriterier 

2000, 2002). Dysthes (1996) utgångspunkt när det gäller lärandet är konstruktivistisk och 

interaktionistisk. Detta innebär att kunskap konstrueras inom individen i den sociala kontexten. 

Vad kunskapen resulterar i beror på vilka sociala och kulturella bagage de involverade i 

kontexten har. Detta innebär att var och en bygger upp sin egen kunskapsstruktur. Det går därför 

inte att överföra kunskap från en person till en annan eftersom kunskap inte kan ses som 

oföränderlig. En undervisning som bygger på denna hållning utgår från elevernas frågor (stoffet). 

I det sociala samspelet (samtalet) bearbetas stoffet (a.a.). 

 

Lärarna känner osäkerhet i ämnet. Enligt Olivestam (2006, s.161ff) går det att urskilja att två 

undervisningsinriktningar fortfarande står mot varandra, den som värnar om att hinna med 

kursmålen kontra den som försvarar en religionsundervisning som fungerar för eleverna. I 

styrdokumenten har religionskunskapsämnet förskjutits från traditionsbundet faktaförmedlande 

mot människors livsfrågor. Detta ställer krav på livsfrågemetodik. Lärarrollen har förändrats och 

rollförskjutningen kan förklaras av de förändringar som skett och sker i samhället. Svårigheten 

ligger i att det finns olika uppfattningar om i vilken utsträckning denna förskjutning ska godtas. 

Olivestam menar att de lärare som inte godtar förändringarna håller sig gärna kvar i en 

traditionsbunden religionsundervisning vilket skapar problem då eleverna lever i ett sekulariserat 

samhälle (a.a.). Olivestams två religionsspår i undervisningen är å ena sidan elitens religion, som 

är en formell religion som beskriver en abstrakt mönsterbild av en religion. Av tradition har det 

blivit denna religionsframställning som dominerar vår svenska religionsundervisning och våra 

läroböcker (a.a. s.64f). Å andra sidan finns en vardagsreligion eller en folkets religion, den 

religionen återfinns på ställen där människor möts i vardagen. Olivestam nämner exempelvis 

cybervärlden som en relativt ny mötesplats där livsfrågor och religioner diskuteras på ett 
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personligt plan. ”I vardagsreligionen kan alla bidra med stoff och erfarenheter.” Olivestam 

menar att i dessa möten ligger en spänd förväntan i att upptäcka eller skapa ny innebörd och 

mönster utifrån de etablerade religionernas ideologiska grunder. Elevernas intresse för 

religionskunskap hade ökat om undervisningen hade behandlat vardagsreligioner i stället (a.a.). 

 

Inger Nordheden (1993) menar att hon undervisade så som det förväntades av henne och att det 

var först efter möten med troende människor och när hon såg elevernas reaktioner som hennes 

undervisning förändrades.  Hon exemplifierar i sin bok hur äkta möten med människor som hade 

en tro förändrade hennes sätt att se på religionsundervisningen och i förlängningen också hennes 

elevers sätt att se på religion. Nordheden framhåller hur elevernas möten med religiösa utövare 

kan ge ett djupare och livslångt intryck än lärobokens stereotypa framställningar. Nordheden 

menar att lärare inte ska vara rädda för att personifiera vare sig det gäller möten med människor 

som har tagit ställning inom politik, religion eller annat. ”Missionären stod mitt i rummet och 

berättade vad hennes tro betytt för hennes liv och alla barnen var helt tagna av hennes berättelse” 

(a.a. s. 29). Nordheden är övertygad om att genom möten som detta, kommer elever till insikt på 

djupet om hur religion påverkar och integreras i människors liv. Det som händer är att eleverna 

vid äkta möten ser att religiösa människor inte bara är religiösa utan att de också har andra roller 

i livet som t.ex. att vara förälder, rockartist, fotbollsproffs osv. Om eleverna får möta sådana 

människor som kan berätta vad deras tro betyder för dem då avdramatiseras en gammal fördom 

om att religiösa människor är konstiga (a.a.).  

 

Selander (1993, s.107ff) talar, liksom Nordheden (1993) gör, om religionskunskapen ur ett 

fenomenologiskt perspektiv. Religionsundervisningen handlar då enligt Selander om att 

undersöka hur själva religionens väsen, dess etik, ger sig uttryck och vilken funktionalitet den 

har i människors vardag. Jämförelser av religioner utifrån ett fenomenologiskt perspektiv innebär 

att man inte bara av själlös rutin utgår från seder och bruk utan från själva själen i religionen. ”… 

so teach Islam in a Muslim way. Teach Judaism in a Jewish way. There is no actual Hebrew 

word for religion. Use songs, blessing, discussion, ritual actions, stories, food and lots of humour 

because these are how Jews communicate…” (Selander 1994 s. 158).  

 

Religionskunskapens kursplan ger inte bara stort utrymme för ett fenomenologiskt perspektiv 

och samtal i undervisningen, utan uppmanar till en sådan undervisning. Dahlin (2004) menar att 

lärare ofta är rädda för att låta diskussioner blomma upp som behandlar känsliga ämnen som t.ex. 

elevernas syn på olika sätt att tro och leva. Särskilt känsligt tycks detta bli då det finns elever i 
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klassen med främmande religiösa och kulturella perspektiv. ”I ett mångkulturellt samhälle måste 

barnen få lära sig att möta det okända och sina egna reaktioner på det som är främmande på ett 

konstruktivt sätt” (a.a. s. 62). Nordheden (1998) menar att man inte får vara rädd för att sätta 

tankar, vanor, levnadssätt och trosställningar i motsatsförhållande. ”Ingen kan vara objektiv och 

människor som är engagerade kan lära barn mer än utslätande objektiva böcker” (a.a. s. 103).  

 

Det är viktigt att läraren är medveten om hur de val som görs och de val som inte görs påverkar 

eleverna. Det gäller inte minst de val av informationskällor som lärarna gör.  Skolverkets (2006) 

[Elektronisk] granskning av läromedel i religionskunskap på grundskolan visar att t.ex. religiösa 

och kulturella grupper framställs på ett enformigt och stereotypt sätt i läroböckerna, vilket 

förstärker fördomar hos eleverna. Trots att granskningen gäller den senare delen så är 

undersökningen relevant för vårt arbete. Det finns ingen anledning att tro att läroböckerna i 

grundskolans tidigare år skulle ha ett större mått av djup i sina framställningar utan skolans 

läroböcker har istället fått mycket kritik för att vara utslätande och diskriminerande.  

  

I Aftonbladets artikel Kvalitet och idioti (Hägg 2005-01-12) [Elektronisk] redogör Göran Hägg 

för sina synpunkter om grundskolans läromedel. Granskningen har genomförts av Hägg de 

senaste arton åren och artikeln handlar om läroböcker i religionskunskap. Enligt Hägg är 

läroböckerna för de tidiga åren så undermåliga att han helt avfärdar dem. Hägg menar att det är 

nödvändigt med en resurssatsning på nya läromedel i religionskunskap, inte bara som nya 

upplagor av de äldre utan läromedel som främjar interkulturell förståelse. Hägg menar också att 

ett mångkulturellt samhälle ställer stora krav på allt från läroböcker till lärarens val av 

kunskapsstoff, bilder och pedagogiska frågor. 

 

Kjell Härenstam (i Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? 2006) [Elektronisk] uttalar 

sig om undervisningsstoffet i religionskunskap i relation till skolans värdegrund. Han hävdar att 

de val läraren gör alltid sker utifrån personliga värderingar om vad som är väsentlig kunskap 

eller inte. Han menar också att sådant som verkar vara rena fakta är en betydligt större 

påverkansfaktor på eleverna än sådant som de tydligt ser som ren propaganda. Slutsatsen av 

detta, enligt Härenstam, måste följaktligen bli att ”ett ensidigt och osakligt kunskapsval är en 

större påverkansfaktor när det gäller att skapa främlingsfientlighet och intolerans än ett material 

av propagandistiskt slag” (a.a, s.6).  Selander (1994) menar att det är viktigt att läraren i 

undervisningen kan hantera texter som är oförenliga med sunt förnuft. Det gäller att förhålla sig 
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både öppen och källkritisk till de källor man presenterar för eleverna. Det är lika viktigt att 

eleverna får kunskap i hur man granskar utifrån källkritiska kriterier.  

 

Colnerud och Thornberg (2003) diskuterar problemet relativism och huruvida tolerans för 

mångfald medför relativism. Frågan som Colnerud och Thornberg ställer sig är om det är 

godtagbart i ett pluralistiskt samhälle hävda vissa värden som allmängiltiga oavsett kontext. 

Författarna menar att ett demokratiskt samhälle i grunden inte förutsätter att alla måste enas om 

alla värden men att det trots allt måste finnas vissa grundläggande gemensamma värden. Ett 

sådant värde är att kunna leva tillsammans trots att man kanske inre delar samma värderingar. 

Colnerud och Thornberg menar att man måste skilja mellan de allmänna värdena och de privata 

värdena (a.a.). Det finns en ökad osäkerhet hos lärare som grundar sig i ett tvivel huruvida det är 

rätt att hävda vissa gemensamma värden. Författarna menar att om allt blir en diskussion om vad 

man gillar och inte gillar blir det omöjligt för läraren att med trovärdighet hävda att vissa värden 

ska respekteras oavsett vad man innerst inne tycker (a.a.). 

 

Den svenska skolan är, trots en kraftig sekularisering av samhället, fortfarande i praktiken 

uppbyggd på två avgörande antaganden, menar Bigestans och Sjögren (2001). Det ena 

antagandet är att alla elever har samma referensramar att utgå ifrån i undervisningen. Det andra 

antagandet är att en specifik kunskap ska överföras från läraren eller läroboken till eleven. 

Bigestans och Sjögren anser att sådana antaganden är ohållbara i ett mångkulturellt samhälle 

eftersom eleverna idag inte utgår från samma referensramar som flertalet av lärarna en gång 

gjorde. Idag har eleverna information att tillgå från ett oändligt antal håll. Läraren som många 

gånger utgår från en ”kunskapsförmedling” har idag inte en lika självklar auktoritet som den en 

gång hade. Det viktigaste och nödvändigaste som skolan idag kan ge eleverna är inte en 

mekanisk faktainlärning utan utbildning i den värdegrund som är förutsättningen för vårt svenska 

samhälle. Det som är viktiga kunskaper för eleverna idag är kunskaper och färdigheter i hur de 

förvärvar, värderar och sorterar saklig information. Det ligger i det mångkulturella samhällets 

intresse att dess medborgare har kunskaper och färdigheter i att kritiskt granska, värdera och 

sortera information, egenskaper som är oerhört viktiga när det gäller att motverka 

främlingsfientlighet (a.a.). 
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Elevperspektivet 

 

Dahlin (2004) hävdar att livsfrågor och etiska diskussioner utifrån aktuella händelser är något 

som många lärare anser höra till grundskolans senare del, medan en mer faktainriktad, officiell 

religionsundervisning anses höra till den tidigare delen. Enligt Hartman (Almén, Furenhed, 

Hartman & Skogar 2000) kan en tänkbar förklaring vara att just elever som är 10-12 år gamla har 

ett inbyggt motstånd att yttra sig i ”känsliga” och personliga frågor inför klasskamraterna. 

Eleven är rädd för att avvika och vill inte utsätta sig för det potentiella grupptrycket (a.a.). 

Skolan hör till de viktigaste sociala och kulturella mötesplatserna i barns liv och för att vidga 

deras perspektiv och bli öppna är det viktigt att atmosfären i skolan känns så pass trygg att 

individen vågar visa upp sina olika kulturella yttringar menar Bozarslan (i Franck, red. 2004). 

Det är betydelsefullt att både elevgrupp och personalgrupp speglar variation och att detta ses som 

en resurs (a.a.).  

 

Barns sätt att tänka och resonera är självfallet av intresse om man vill försöka utforma en 

religionsundervisning så att den svarar mot deras behov och förutsättningar. För att kunna ta sig 

an denna uppgift krävs kunskaper om barns förutsättningar och möjligheter på olika 

utvecklingsnivåer. Det sägs ofta bland lärarna att barn inte kan analysera, att de inte är mogna för 

det. Selander (1993) menar att begreppet är mångtydigt och hävdar att det går bra att lära barn 

strategier för att kunna föra sina reflektioner vidare, och att sätta ord på dem. Klarar barn av att 

diskutera livsfrågor och olika trosuppfattningar? Har de inlevelse och klarar de av etiska 

ställningstaganden? Frågorna är många. Låt oss titta på hur Theodor som är 7 år funderar kring 

frågor om religion, döden och Gud. ”Jag har en kompis som är muslim och han kommer till 

samma himmel som jag. Men där bor vi i olika hus en bit ifrån varandra, så att Gud ska veta vem 

som trodde vad.” (Levengood och Lindell 2003, s. 118).  

 

Mål för undervisningen bör inte utformas så att de ställer vissa krav beträffande elevernas 

utvecklingsnivå. De bör istället utformas så att kravet innebär att det är undervisningen som ska 

anpassas efter elevernas kunskapsnivå. ”Eleverna bör få möta och arbeta med begrepp, samband 

och sammanhang på ett sätt som svarar mot deras erfarenheter och deras sätt att uppfatta 

omvärlden och tillvaron” (Westling & Pettersson 1973, s. 60). Forskare försökte under 

sjuttiotalet finna orsakerna till att intresset för religionskunskap var så lågt. Man fann att 

undervisningsstoffet och begreppsnivån låg långt över vad eleverna kunde ta till sig (a.a.).  



 26

Lusten är en av barns naturliga drivkrafter. Det är också den som eleverna ska motiveras av i 

skolans undervisning enligt skolans gällande läroplan (Lpo-94, 1999). Enligt Olivestam (2006, 

s.152f) är lärarna dåliga på att tillvarata barnens lust i undervisningen. En viktig förutsättning för 

att eleverna ska kunna känna lust, t.ex. i religionsundervisningen, är att de förstår verksamheten. 

Det räcker inte med att läraren gör en översättning av kursplanen. Eleverna måste bli förtrogna 

med förekommande begrepp som formar religionsundervisningens syften. ”Att begripa begrepp 

är inte detsamma som att greppa begrepp och det är först då som en undervisningssituation kan 

locka fram lusten att lära och tillämpa” (Olivestam 2006, s. 153). Olivestam efterlyser därför en 

kursplan för barn. Elevernas plikt att nå målen får inte stå i kontrast till deras lust att lära. Detta 

är en viktig och avgörande insikt som får konsekvenser för undervisningen i praktiken. Eftersom 

livsfrågor hör till elevernas lust och preferenser inom religionsämnet måste dessa få en 

framträdande roll. Olivestam menar att elevens egna frågor måste ligga till grund för ingång till 

religionskunskapens mål.  

 

 

2.6 Sammanfattande kommentarer 

 

Kyrkans formella makt över skolan finns inte mer. Trots det finns det slående likheter mellan de 

omdiskuterande morgonandakter under sextiotalet som Algotsson (1975) talar om och våra 

dagars skolavslutningar i kyrkan, som en del menar strider mot religionsfriheten. Då innebar 

lärarens dubbelroll att hon den ena stunden skulle inta en förkunnande hållning i klassens 

morgonbön och i andra stunden övergå till sin objektiva lärarroll i kristendomskunskapen. För 

dagens lärare tycks det snarare handla om rädsla över att inte veta vad man får och inte får säga 

av rädsla att verka partisk till den ena eller andra religionen eller ståndpunkten (Nordheden 

1998); (Skolverket 2004); (Olivestam 2006). 

 

Religionskunskapen har en viktig roll som forum. Även de ”laddade” frågorna måste ha sin 

rättmätiga plats i ämnet. Förutsättningen är förstås att läraren vågar ta upp dessa samtal i 

klassrummet (Nordheden 1993). Återigen kan vi hänvisa till alla tidigare nämnda styrdokuments 

riktlinjer för en sådan undervisning. Vår uppfattning är att man inte får låta sig skrämmas av 

elevernas ibland skarpa yttre mentalitet då detta är ett sätt att väcka debatt.  
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Litteraturen har visat på vikten av att barn tillåts en sund och själslig utveckling. Detta innebär 

för eleverna att de får prata om sina livsfrågor. Religionsundervisningen ska präglas av detta 

menar kursplanen (Kursplaner & betygskriterier 2000, 2002). Barns själsliga utveckling handlar i 

grunden om deras lust att leva menar Sundin (i Franck, red. 2004). Samtidigt hävdar en del 

forskare att barns intellektuella utveckling skulle utgöra ett hinder för en undervisning präglad av 

samtal som rör barns livsfrågor och aktuella frågor (Selander 1993).  Det ligger en stor 

motsättning mellan dessa två ståndpunkter om man betänker den 7-årige Theodors (Levengood 

& Lindell 2003) reflektioner om vad som händer med honom och hans vän när de dör. Vår 

uppfattning är att även små barn klarar av att reflektera över svåra frågor. Dahlin (2004) hävdar 

att många lärare ofta väntar med ett reflekterande och analytiskt arbetssätt till de senare åren.  

 

Styrdokumenten säger att religionsämnet ska vara icke-konfessionellt och att lärare ska ta upp 

religion på ett objektivt och sakligt sätt. Samtidigt får läraren inte bli opersonlig och stel i sin 

strävan efter att vara objektiv. Vi har fastställt att Sveriges kulturhistoria och uppkomsten till de 

kulturella företeelser som vi idag kallar kristna traditioner kan ha formats av fler 

påverkansfaktorer än bara kristendomen. Det är viktigt att veta traditioners härkomst när man ska 

undervisa elever i ämnet för att nå en helhetsbild som gör historien rättvisa.  

 

För att avslutningsvis knyta an till inledningen så kan vi konstatera att traditioner uppstår i ett 

kulturellt sammanhang och är ofta starkt förankrade i religioner. Enligt Hylland Eriksens (1996) 

teori om syndabocksmentaliteten kan dåligt förankrade debatter skapa rädsla för förändring och 

främlingsfientliga problem. Men om barn istället tillåts att mötas i trygga, men allvarliga samtal, 

kan resultatet bli annorlunda och mer till gagn för ett mångkulturellt samhälle. Men som alltid är 

mycket upp till läraren. Dennes förhållningssätt till ämnet kan vara direkt avgörande för hur 

eleverna ska uppleva religionsämnet menar vi. Det är läraren som har sista ordet vad det gäller 

vilka arbetsområden, källor och kunskapsstoff som ska behandlas och hur man väljer att 

behandla dem. 
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2.7  Problemprecisering 

• Vilket existensberättigande har religionsämnet i dagens och morgondagens skola? 
• Vilka syften ser lärarna som religionsämnets mest centrala? 

• Hur påverkar lärares syn på religionsämnet de val av arbetsområden och 

informationskällor som de gör i ämnet? 
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3. METOD 
 

 

3.1 Metodval 

 

En av nackdelarna med enkätmetoden är att man vid svarsanalysen kan upptäcka att man 

förbisett viktiga frågor vilket gör att svaren inte blir lika täckande som vid t.ex. en intervju. Vid 

en intervju finns alltid möjlighet till direkta följdfrågor. Risken för övertolkning för att få en 

intressantare diskussion finns då svaren inte är uttömmande. En annan nackdel med 

enkätmetoden är risken för bortfall. Risken för bortfall är avsevärt högre då respondenten ställs 

inför frågor på en enkät än då hon ställs inför en intervjuare. Vid intervjun kan man alltid 

formulera om frågan då det handlar om respondentens förståelse av frågan. Vi försökte eliminera 

svarsbortfall genom att vi i missivet (bilaga 2) upplyste om att det gick bra att ringa oss vid 

oklarheter och frågor. En av enkätmetodens främsta fördelar är att parterna inte påverkas av den 

sociala interaktion som alltid uppstår då människor möts. Se vidare Ejlertsson 1996, s.10ff.  

 

En hypotes som vi hade var att en nätenkät skulle upplevas av respondenterna som ett bekvämt 

och opersonligt sätt att besvara frågor på. Vi tänkte oss att respondenterna skulle uppskatta att 

när som helst, var som helst och hur som helst kunna besvara enkätfrågorna. Vår enkät går att se 

i sin helhet i bilaga 1. 

 

 

3.2 Urval och genomförande 

 

Urvalet består av elva lärare från elva olika skolor. Underlaget utgick från uppgifter som vi 

hämtade från skolornas hemsidor och från början sökte vi efter så kallade traditionella skolor 

med elever ur den etablerade svenska medelklassen. Men under arbetets gång utökade vi vårt 

intresse till att omfatta skolor med en annan profil. Hypotesen var att lärare skulle ha olika syn 

på religionsundervisning beroende på klassammansättningen. Vad det gäller de ”traditionella” 

skolorna valde vi ut åtta skolor. De tre som ingår i delurvalet, de som vi kallar profilskolorna, 

valdes utifrån liknande premisser och innefattade en arabisk språkskola, en kristen friskola och 

en mångkulturell skola. På grund av bortfall tog vi med tre nya lärare inom arbetets tidsram. Då 
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vi själva är verksamma i grundskolans tidigare del kändes det relevant för oss att välja lärare 

verksamma i de tidigare åren. Våra respondenter är lärare i åk 4 och 5. 

 

Undersökningen förbereddes genom att kontakt upprättades med respondenterna antingen via 

skolchefen, lärarens officiella e-post adress eller via ett personligt besök, vilket skedde i tre av 

fallen.  

 

 

3.3 Standardisering och strukturering 

 

Vid enkätmetoden är frågeformuläret i allra högsta grad standardiserat, d.v.s. innehåller färdiga 

svarsalternativ (Patel & Davidsson 2003). Vi har försökt mjuka upp standardiseringen genom att 

även ha med ”öppna frågor” där respondenten gavs stort utrymme att svara med egna 

formuleringar. Vi har valt att inte ha fler än 15 frågor för att inte sänka motivationen. Frågorna är 

grupperade under rubriker. Indelningen ger enkäten ett lättöverskådligt intryck. Frågorna är till 

en början standardiserade för att samla in allmän information som kan användas som variabler i 

resultatanalysen. De ”öppna frågorna” har vi koncentrerat till slutet av enkäten. Vi har också 

försökt att få frågorna att följa en logisk ordning (Ejlertsson 1996). 

 

 

3. 4 Lärarnas svar 

 

Respondenternas svar har vid de öppna frågorna redovisats rakt av. Enkäternas öppna frågor har 

tolkats och diskuterats av oss i resultatanalysen. All analys innebär förenklingar. Då vi bearbetar 

informationen i syfte att göra den överskådlig tvingas vi ibland utelämna en del rådata som inte 

är relevant för problemställningen.  
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3.5 Forskaretik  

 

För att säkerställa lärarnas anonymitet har vi informerat om anonymiteten i det bifogade missivet 

(bilaga 2). Missivet innehöll all nödvändig information och där redogjorde vi för vilken 

anonymitetsetik som gällde, dels för att hålla en hög forskaretik och dels för att undvika bortfall 

(Patel & Davidsson 2003). Som vi nämnde förut föreligger det vid enkätmetoden en risk att 

respondenten tolkar frågorna på ett annat sätt än vad forskaren avser och detta är vid 

enkätmetoden i princip omöjligt att rätta till i efterhand. Forskaren måste därför vara införstådd i 

den forskaretik som gäller så att det inte föreligger t.ex. övertolkning i svarsanalysen. Vi har 

bland annat studerat de forskaretiska reglerna via vetenskapsrådets hemsida [Elektronisk] 

Tillgänglig: www.vr.se. ”De etiska aspekterna är särskilt viktiga i forskningen eftersom den på 

lång sikt har stor påverkan på samhället”(a.a.). 

 

 

3.7 Reliabilitet och validitet 

 

När det gäller undersökningens reliabilitet, d.v.s. huruvida upprepade mätningar av samma 

förhållanden skulle ge samma resultat (Ejlertsson 1996, s. 86f ), anser vi detta vara mycket svårt. 

En av anledningarna till varför vi ställer oss tveksamma är det faktum att människor liksom alla 

sociala situationer och miljöer aldrig är statiska. Därför menar vi att resultatet endast kan gälla 

för den grupp vi undersökt och ska inte ses som en generell bild av hur alla lärare i grundskolan 

ser på ämnet religionskunskap.  

”Med validitet i en fråga avser man frågans förmåga att mäta det forskaren avser att mäta” (a.a.). 

Frågorna i vår enkät avser att mäta vad lärare ser som religionsämnets syfte och om deras syn 

påverkar deras val av arbetsområden och källor. Vi har ingen anledning att ifrågasätta frågornas 

validitet, då syftet endast är att få svar dessa.  
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4. REDOVISNING AV ENKÄTSVAR 
 

 

4.1 Inledning 

 

Vi kommer i detta kapitel endast att redogöra för hur lärarna har svarat på de olika frågorna. I 

kapitel sex diskuteras och analyseras svarsresultaten. Det förekommer kommentarer från oss 

både före och efter en del av svarsredovisningarna. Kommentarerna är enbart till för att klargöra 

specifika detaljer i lärarnas svar eller i våra frågor. 

 

Återigen understryks att resultatet endast gäller för den undersökta gruppen och ska inte ses som 

en generell bild hur lärare i åk 4 och 5 ser på religionskunskapsämnet. För att lättare kunna 

orientera sig i texten som läsare är lärarna benämnda med en bokstav, A-K. 

 

Det kan påpekas att den yttre strukturen i svarsalternativen i viss mån kan vara annorlunda 

utformade eller formulerade i resultatredovisningen jämfört med enkätens utformning. Detta är 

endast av bekvämlighetsskäl, och påverkar inte hur lärarna har svarat. Eventuella stavfel och 

grammatiska fel kan påträffas då vi avsiktligt valt att kopiera respondenternas svar utan 

förändringar. Enkätens fullständiga utformning redovisas i bilaga 1. 

 

 

4.2  Lärarnas svar  

 

1. År då lärarna började arbeta som utexaminerade lärare. 

 

1980-1993: A, C, H, I, J 

          

efter 1994: B, E, F, K 

 

Arbetar som obehörig lärare: D, G  
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Anledningen till att vi valt just dessa årtal har med de senaste läroplansreformerna, Lgr-80 och 

Lpo-94, att göra.  

 

 

2. Andel elever med invandrarbakgrund (%). 

 

Frågan syftar till att ta reda på hur många elever i klassen som har invandrarbakgrund. Med 

invandrarbakgrund menar vi en elev med annat modersmål än svenska eller med någon förälder 

med annat modersmål. Procentsatsen för eleverna redovisas efter lärarbeteckningen (A-K). 
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Som framgår har lärare F, G och H hög andel elever med utländsk bakgrund. 

Lärare C påpekar att alla elever är svenska elever men att två har invandrarbakgrund. 

Likaså vill lärare G framhålla att alla elever i klassen är födda i Sverige och har svenskt 

medborgarskap men att alla har annat modersmål än svenska. 
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3. Vilket syfte lärarna ser som religionsämnets mest centrala. 

 

”Att eleverna ska lära sig etik och om värdegrunden som vårt samhälle grundar sig på. Att alla 

människor är lika mycket värda” (Lärare A) 

 

”Att öka förståelsen för olika religioner först och främst” (Lärare B) 

 

”Att förstå varandras likheter och olikheter samt respektera detta” (Lärare C) 

 

”Att få inblick i religioners mångfald. Att se och jämföra de olika livsåskådningarna i relation till 

sitt eget sätt att tänka och värdera” (Lärare D) 

 

”Få förståelse för andra människor” (Lärare E) 

 

”Att uppmärksamma dem på att alla de där livsfrågorna de går och funderar över faktiskt är 

religion. Att få dem att förstå att olika religioner ger olika svar på livsfrågorna” (Lärare F) 

 

”Det är viktigt för elevernas allmänbildning särskilt i det mångkulturella samhället Sverige 

präglas av idag. Att känna till andra religioner och kulturer förstärker elevernas identitet 

samtidigt som det hjälper dem att förstå andras åsikter och syn på livet. Genom 

religionsundervisningen lär eleverna känna till de likheter och olikheter som vi människor lever 

med och på så sätt förstärker man elevernas syn på demokrati och förebygger rasistiska tankar i 

ett tidigt skede” (Lärare G) 

 

”Att få kunskap om världsreligionerna, reflektera kring livsfrågor, känna till en del av de bibliska 

berättelserna. Framför allt tycker jag att man ska samtala med varandra om olika sätt att tro 

uttrycka sin tro, vad en religion kan betyda för en människa. Vill att eleverna ska lyssna till 

människor som omfattar de vanligaste religionerna och genom möten med dessa lära sig tolerans 

och respekt. När det gäller att personligen möta religionsutövare och göra besök i heliga 

byggnader, sker detta först i högstadiet” (Lärare H) 

 

”Försöka förmedla vad tro egentligen är och att väcka intresse för livets stora frågor” (Lärare I) 
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”Att lära ut religion på ett sakligt och neutralt sätt” (Lärare J) 

 

”Att kunna uttrycka sina tankar om livet, döden, att rusta eleverna för ett liv där egna 

ställningstaganden i livsfrågor, politiska frågor och religiösa frågor etc. ska ligga till grund för 

egna beslut” (Lärare K) 

 

 

4. Teoretiska moment som lärarna tar upp. 

 

För att få en överblick av resultatet har vi valt att dela in svaren i fyra områdeskategorier. Efter 

kategorierna skriver vi lärarens identifikationsbokstav. 

 

1. Texter och undervisning kopplade till kristendom: A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K 

 

2. Någon annan religion: A, B, C, D, H, I, J, K 

      

3. Andra livsåskådningar: B, D  

 

4. Etik och moral: I, K 

 

Lärare H förklarar hur kategori 1 vävs in i samtal om dagens kristna.” ... dessa berättelser, vad de 

kan ha för betydelse för människor idag och hur de har påverkats och påverkas.”  Lärare K 

nämner ”... hur olika religioner ser på...” vilket vi tolkar som att dessa religioner även innefattar 

kristendom.  
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5. Praktiska moment som lärarna tar upp. 

 

1. Studiebesök på, för religionen, viktig plats: A, B, D, E, G,  

2. Drama, exempelvis värderingsövningar, musik: A, B, C, F, H, I, K 

 

3. Utvidgat textbegrepp, t.ex. rita, film: A, F, G, H, I, K 

 

4. Besök, exempelvis av religiös person eller person med annan livsåskådning: D, J, K 

 

Lärare G anger också visning av religionsbundna föremål, t.ex. Ojästas bröd, och chanuka 

ljusstake som praktiskt moment. Lärare J lånar in en annan lärare som kan mycket. K tar gärna 

emot besök då tillfälle bjuds. 

 

6. Teoretiska och praktiska moment som lärarna värderar som minst viktiga. 

 

”Ingående bibelkunskap om den inte kan kopplas till etiska och existentiella värden, att jämföra 

skapelseberättelsen med andra religioners syn på skapelsen och naturvetenskapens” (Lärare A) 

 

”Att gå djupare in på ämnena” (Lärare B) 

 

”Det förhistoriska förloppet. Viktigast är vad religionerna står för eller betyder idag” (Lärare D) 

 

”De flesta momenten är viktiga i dess sammanhang. Jag utgår från barnen, deras intressen och 

kunskaper. Jag utgår även från dagens samhälle, om det är något speciellt som har hänt som 

känns viktigt att ta upp ” (Lärare E) 

 

”Detaljerade kunskaper om t.ex. Josefs liv” (Lärare F) 

 

”Det varierar rätt mycket från klass till klass och från elev till elev beroende på elevintresset” 

(Lärare G) 

 

”Av det vi arbetar med i religionsämnet finns inget oviktigt, möjligen kan vi undvika att rota för 

mycket i religiösa frågor som lyfter fram den ena religionens förträfflighet framför den andra” 

(Lärare H) 
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” Etik och moral, livskunskap” (Lärare J) 

 

”Bibelstudier, hur man hittar i bibeln” (Lärare K) 

 

 

Vi reserverar oss för lärare J:s svar. Läraren syftar förmodligen till vad som är mest viktigt att ta 

upp och inte minst, som frågan är ställd. Lärarens svar i fråga 13 tyder på detta. Lärare C och I 

har inte svarat på denna fråga. 

 

 

7. Läromedel som används i religionsundervisningen? 

8. Vem beslutar vilka läromedel som ska köpas in? 

9. I hur stor utsträckning använder lärarna sina läromedel? 

 

Här har vi valt att presentera frågorna 7,8 och 9 tillsammans då de hör ihop. Svaren redovisas 

tillsammans som ett citat. På enkäten är frågorna utformade separata från varandra. Fråga 9 är 

standardiserad i sin utformning och respondenten har 4 alternativ att välja mellan. Alternativen 

är om läraren följer läroboken helt, till stor del, till liten del eller om läraren inte alls använder 

läromedel.  

 

”Puls-religion 4-6. Bl.a. jag tillsammans med arbetslaget. Jag följer läroboken till liten del” 

(Lärare A)  

 

”Alla möjliga böcker. Mycket från biblioteket, faktaböcker och annat. Hela arbetslaget är med 

och bestämmer. Jag följer läroboken till stor del” (Lärare B) 

”Spår av tro. Det är ett gemensamt beslut i arbetsenheten. Jag följer läroboken till liten del” 

(Lärare C) 

 

”Jag utgår mycket från Abrahams barn som är ett projektarbete. Lärarhandledningen Samma 

Rötter är kanonbra om man vill se likheterna mellan kristendom, islam och judendom. Vet inte 

vad läroboken på skolan heter just nu eftersom jag inte använder den. Arbetslag där jag inte 

ingår. Jag använder inte mina läromedel” (Lärare D) 
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”Fackböcker plus eget material. Olika läromedel, ofta ihop plockat. Arbetslaget beslutar vad som 

ska köpas. Jag följer läroboken till liten del” (Lärare E) 

 

”Globen. Ett arbetslag som av intresserade lärare köper in läromedlen. Jag följer läroboken till 

liten del” (Lärare F) 

 

”Läroböcker: Religion människor och tro, Religionskunskap grundbok 4-6, religion puls och 

religiösa sagoböcker.  Lärarlaget tillsammans med skolledning beslutar vilka läromedel som ska 

köpas in. Jag följer läroboken till stor del” (Lärare G) 

 

”Religionskunskap grundbok, Handbok för livet utgiven av internationella bibelsällskapet, 

Bibeln, Pedagogiska centralens videoundervisning, Berättarbibeln, Låt barnen filosofera. Jag 

beslutar vilka läromedel som köps in. Jag följer läroboken helt” (Lärare H) 

 

”Ibland någon läsebok. Budgeten avgör inköp, följer boken till liten del” (Lärare I) 

 

”Vi själva beslutar om vilka läromedel som ska köpas in. Jag följer boken till liten del” (Lärare 

J) 

 

”Bibelns berättelser, Muslimska berättelser, Spår av tro. Lärarna bestämmer vad som ska köpas 

in. Jag följer läroboken till liten del” (Lärare K) 

 

Lärare A har inte svarat på fråga 7 resp. 8. Lärare J har inte svarat på fråga 7 och 9. 

Lärare I vill framhålla att det skulle köpas fler böcker om pengar fanns. Lärare K påpekar på att 

material inte köps in så ofta.  

 

 

10. Hur lärarna granskar läromedel för att uppnå saklig och korrekt information. 

 

”Jag kollar igenom för att se om de tar upp det väsentliga, kursplan” (Lärare B) 

 

”Erfarenhet är den första indikatorn. Sedan får man läsa in sig på andra källor.” (Lärare C) 

 

”Jag går mycket på känn” (Lärare D) 
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”Uppdaterar via Internet eller via nya böcker” (Lärare E) 

 

”Först måste jag ju läsa och tänka efter så att det inte är vinklat på något märkligt sätt. Ett enkelt 

sätt är att tänka efter är om det finns någon i klassen som skulle kunna ta illa upp av texten, 

varför i så fall? När det gäller saklighet och korrekthet så kollar jag upp saker som inte stämmer 

med det jag lärt mig på universitetet. När det gäller att få en mer nyanserad bild brukar eleverna 

själva vara en stor tillgång” (Lärare F) 

”All undervisning baseras på läroplanen. Utifrån den väljer jag ut mina läromedel så att 

undervisningen blir elevanpassad och fyller de krav som ställs” (Lärare G) 

 

”Jag använder min erfarenhet som bas. Dessutom har ett förtroende byggts upp för olika förlag 

under åren. Jag har arbetat som lärare i ca 30 år och kan personligen bedöma en hel del. Skulle 

jag tveka eller tvivla, så finns det kolleger att samtala med” (Lärare H) 

 

”Hoppas nog mest att det redan är gjort” (Lärare I) 

  

”Det var en bra fråga, Jag vet faktiskt inte. Ifrågasätter och kollar andra källor förmodar jag” 

(Lärare K) 

 

Lärare A och J har inte svarat på denna fråga. 

 

 

11. Vilka ämnen/moment lärarna saknar i böckerna? 

 

”Ser ingen direkt saknad i dagsläget. Läromedlet är nytt och ska utvärderas efter avslutat läsår” 

(Lärare C) 

 

”I princip allt som gör att man inte får en djupare känsla för religion. Opersonlig framställning” 

(Lärare D) 

 

Jag tycker det finns för lite livsfrågor i böckerna och jag tycker böckerna missar att religion 

handlar om att få svar på sina frågor” (Lärare F) 
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”Mest av allt så känner jag att läroböckerna saknar nutidsinformation om religionerna. Jag har 

märkt att de flesta elever visar större intresse för nutida situationer runt om i världen när det 

gäller religionsämnet. Man kan koppla ihop det med religionshistoria som redan finns i 

böckerna” (Lärare G) 

 

”Allt finns med som vi ska ta upp” (Lärare H) 

 

”Antagligen det jag tar upp själva” (Lärare K) 

 

 Lärare A, B och E, I och J har inte svarat på denna fråga. 

 

 

12. Eventuella övriga källor till information som används i religionsundervisningen? 

 

”Skönlitteratur, tidningsartiklar” (Lärare A) 

 

”Internet, andra personer som kan berätta, t.ex. en präst” (Lärare B) 

 

”NE på nätet, Skoldatanätet, besök av Imam och präst (där vi har likvärdiga frågor som eleverna 

undrar över) faktaböcker om de olika religionerna, Natur och Kultur och Liber” (Lärare C) 

 

”Internet, tidningar, kolleger och andra människor med kunskaper (föräldrar med erfarenhet).” 

(Lärare D) 

”Nätet, olika samfund, kyrkans infoblad, besök i kyrkan” (Lärare E) 

 

”Vi ser film, t.ex. Prinsen av Egypten, boken Filosofiska promenader. Jag har ett samarbete med 

församlingspedagogen som är superduktig” (Lärare F) 

 

”Jag har många böcker, bl.a. Religionshistoria ritualer mytologi ikonografi och Från Jesus till 

moder Teresa (det handlar om kyrkans historia), bibel 2000 och många andra” (Lärare G)  

 

”Jag använder mig av en radiodramatisering av boken Mästaren och de fyra skrivarna av Ulf 

Nilsson, som jag tycker är utmärkt” (Lärare H) 
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”Eget kunnande, Internet och kyrkan” (Lärare I) 

 

”Egna böcker som jag har hemma” (Lärare J) 

 

”Från Alfons till Dostojevskij är bra, Muslimska berättelser, filmer, tidningar, gäster, dikter, 

bilder, allt av intresse” (Lärare K) 

 

 

13. Vad lärarna önskar att eleverna ska få med sig av religionsämnet. 

 

”Alla människors lika värde trots olikheter, kraft att möta främlingsfientlighet” (Lärare A) 

 

”Att de vet vad religioner handlar om, att de lär sig leva med olikheterna runt omkring sig” 

(Lärare B) 

 

”Att de förstår varandras likheter och olikheter samt att respektera detta” (Lärare C) 

 

”Ett både bredare och ett mer accepterande förhållningssätt till sina medmänniskor” (Lärare D) 

 

”Förståelse och respekt för andra människor med olika religioner eller etniskt ursprung” (Lärare 

E) 

 

”Att det är ok att vara troende eller icke troende, tro på vilken religion man vill, men att det ska 

vara ett aktivt val, att man skall ta sina egna livsfrågor på allvar” (Lärare F) 

 

”Förståelse för andra kulturer och religiösa olikheter” (Lärare G) 

 

”Öppenhet, tolerans, tilltro till sin egen förmåga att tänka självständigt och fatta egna beslut 

rörande religion. Naturligtvis är det bra att ha så mycket kunskaper som möjligt med sig” (Lärare 

H) 

 

”En viss förståelse för vad det kan innebära att tro” (Lärare I) 

 

”Öppenhet, kritiskhet, beslutsamhet, Mycket glädje” (Lärare K) 
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Lärare J hänvisar här till fråga 6, vilket vi kommenterade i den frågan.  

14. Hur lärarna gör för att främja sina elevers tolerans och förståelse för andra människors 

trosuppfattningar och kulturer? 

 

”Vi samtalar och diskuterar vid behov. Jag tycker det är viktigt att eleverna lär sig ta ställning” 

(Lärare A) 

 

”Lär dem om dem” (Lärare B) 

 

”Rollspel om oliktänkande. Värderingsövningar om dito” (Lärare C) 

 

”Diskuterar varje religions välbefrämjande mål. Diskuterar att vägen till målet är mindre viktigt, 

om det inte innebär våld” (Lärare D) 

 

”Pratar, diskuterar, besöker, bjuder in” (Lärare E) 

 

”På en mångkulturell skola gör man det bäst genom att låta eleverna vara sig själva, att ge dem 

utrymme att genom t.ex. värderingsövningar visa att man kan tänka olika beroende på kultur. Ta 

diskussionen som blir!” (Lärare F) 

 

”Det är en punkt som ingår i skolans värdegrund att förstärka elevers förståelse för demokratin. 

Alla lärare hjälps åt för att uppnå det här målet. Att främja elevernas tolerans och förståelse för 

andras trosuppfattningar och kulturer ingår i den punkten” (Lärare G) 

 

”Den största tillgången är min egen attityd, inte bara till eleverna, utan som jag ger uttryck för 

under samtal, en attityd av lyssnande, respekt och nyfikenhet. Alla slags människor är oerhört 

intressanta. Man har något att lära sig av varje människa man möter. Tror att det betyder mer 

hurdan man är än vad man säger när det gäller att förmedla förståelse och tolerans för andra 

kulturer och sätt att tänka. Livet blir rikare med influenser från flera håll. Den människosyn jag 

har sipprar fram på något sätt i klassrummet, vare sig jag vill det eller inte, så det gäller att vara 

på sin vakt, och upptäcka när fördomar kommer smygande, och bekämpa dem m.m.” (Lärare H) 

 

”Betona våra likheter” (Lärare I) 
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”Försöker uppmuntra till öppenhet, så småningom måste var och en bilda sig en egen 

uppfattning. På vårt stadium märks främst föräldrarnas åsikter via barnen” (Lärare J) 

  

”Genom att själva vara öppen. Utmanar elevernas ”åsikter”. Lyssnar på dem, förbjuder inga 

tankar, resonerar med dem om dem, låter dem prata sinsemellan” (Lärare K) 

 

 

15. Övrigt 

 

”Etik och värdegrund genomsyrar all undervisning, inte specifikt religionen” (Lärare A) 

 

”Det är viktigt att eleverna får berätta om sina tankar om religion” (Lärare B) 

 

”Lycka till” (Lärare D) 

 

”Jag utgår alltid från barnens tankar och deras kunskaper/erfarenheter. Jag låter barnen berätta 

utifrån dem själva, om sina tankar och erfarenheter, om de vill” (Lärare E) 

 

”jag önskar att ämnet religion blir ett mer levande ämne. Jag tycker att ämnet ofta fastnar i att 

vara ett extra historieämne” (Lärare F) 

 

”Jag har försökt tänka till så gott jag kunnat. Dessa frågor har varit bra för mig att konfronteras 

med och inspireras av. Lycka till med ert arbete” (Lärare H) 

 

”Genom öppna diskussioner där eleverna får berätta om sina egna erfarenheter vilket de har 

mycket av i och med de bor i den mångkulturella staden X jag sammankopplar undervisningen 

med elevernas erfarenhet” (Lärare G) 

 

”Det är intressant och viktigt” (Lärare I) 

 

Lärare C och K, J har inga övriga synpunkter. 
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5. ANALYS OCH DISKUSSION  
 

 

5.1 Våra frågeställningar 

 

En av uppsatsens huvudfrågor handlade om religionsämnets existensberättigande ur ett 

historiskt, samtida och framtida perspektiv. Resultatet visar att den snabbaste och mest 

uppenbara förändringen skedde under 1800-talet och tidigt 1900-tal. Separationen från kyrkan 

och statens intåg i skolan påverkade ämnets utformning mer än samhällets egen utveckling har 

påverkat. I 1962 års läroplan hade religionsämnet funnit ett grundutseende som är relativt 

liknande det undervisningssätt som bedrivs idag. Hartman (Almén, Furenhed & Hartman, 1994) 

menar att tankarna från 1962 års läroplan fortfarande präglar religionskunskapen. Lgr-62 

betonade arbetsområden som ”bibelstudier, kristendomshistoria, något om icke kristna religioner 

samt lämpliga etiska samtal” (Läroplan för grundskolan 1962, s.21ff). Likheterna med 

undervisningen, som den bedrivs idag, finns där trots att dagens styrdokument, mycket starkare 

än de gjorde 1962, betonar de etiska samtalen och de behov som styr ett mångkulturellt samhälle 

av moderna mått. Dagens samhälle, med en mångfald av människor, ger oss ett mycket rikt 

utbud av valmöjligheter. Men det medför också mycket friktion mellan olika åsikter och 

värdegrunder. För att klara av att leva i denna mångkultur är det ett måste att vi människor övar 

egenskaper som flexibilitet, tolerans och kritiskt tänkande. Ett forum för att nå dessa mål är just 

religionsämnet i skolan. Ett antal studier, bland dem Skolverkets (2006) [Elektronisk], har slagit 

fast att ämnet religion är av större vikt i dagens skola än den någonsin varit tidigare och att 

behovet att förstå och acceptera olika trosuppfattningar aldrig varit större. Detta visar sig också i 

våra gällande styrdokument där människan ställs i centrum. 

 

Begreppet att ha en förkunnade hållning (Algotsson 1973) kan enligt vår tolkning innebära att 

läraren ensidigt väljer det eleverna ska lära sig, vilket i sin tur leder till att eleven kan uppleva att 

det som läraren inte väljer att undervisa om inte är lika betydelsefullt och därför inte värt att lära 

sig. Detta kan enligt oss vara jämförbart med att framhäva en religion som den rätta. Huruvida 

lärarna i vår undersökning har en förkunnande hållning till stoffet kan vi inte uttala oss om men 

det finns ett visst mått, och i vissa fall ett stort mått, av ensidighet när det gäller val av 

undervisningsområden. Svaren på vad man utför praktiskt i klassrummet visar på att 
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kristendomen är väl utbredd och att den har en särställning hos lärarna. Detta kan tyda på en 

ensidig undervisning som kan påverka negativt gentemot religioner som tas upp i mindre 

omfattning.  

 

Frågan om lärarnas syn på vilka syften som är mest centrala för religionsämnet har som mål att 

synliggöra den teoretiska tanke som ligger till grund för den praktiska undervisningen i ämnet. 

Resultatet visar att de flesta lärarna ser elevens förståelse för andra människor, kunskaper om 

andra religioner och elevens egna religiösa tankar som religionsämnets främsta syften. Kopplat 

till begreppet förståelse för andra människor var ord som olikheter, likheter och förståelse 

högfrekventa, vilket stämmer väl överens med kursplanens målbeskrivningar för ämnet 

(Kursplaner & betygskriterier 2000, 2002). 

Vår tredje frågeställning handlade om hur lärarnas syn på religionsämnets centrala syften stod i 

relation till de val av arbetsområden och de informationskällor som lärarna gjorde. Skolverket 

(2006) [Elektronisk] påvisar att eleverna intresserar sig mest för livsfrågor, etik och moral. Trots 

detta ges eleverna en faktabaserad religionsundervisning där traditioner och fakta blir de olika 

religionernas ansikte utåt i klassrummet. Kursplanens formuleringar är visserligen alltid en fråga 

om hur den enskilde läraren tolkar dem och naturligtvis ligger deras tolkning till grund för den 

didaktiska planeringen. Men när man jämför med lärarnas praktiska arbete i klassrummet, kan 

man se att den ligger alltför långt ifrån den teori de har.  

 

 

5.2 Utexamineringsår  

 

Intresset i frågan låg i om det fanns någon skillnad mellan hur lärare såg på religionsämnet i 

relation till den läroplan som rått under den tid de formades till lärare. Av svaren på frågan vad 

som anses vara religionsämnets främsta syfte kan man ana att lärare som är utexaminerade före 

1994 lägger något större vikt vid faktabaserad kunskap som rör vårt samhälle och vår värld. 

Lärare som är utexaminerade efter 1994 betonade mer frekvent att etiska värden är viktigare. 

Dock delar samtliga lärare åsikten att de etiska värdena i religionsundervisningen är av stor vikt. 

De obehöriga lärarna, två till antalet, uttryckte liknande tankar som övriga lärare. Detta visar 

således att det inte föreligger någon anmärkningsvärd skillnad i avseende lärares syn på 

religionsämnets centrala syften och de val av arbetsområden de gör med vilket år de 

examinerades eller om de alls examinerats.  
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5.3 Elevsammansättning 

 
Gång på gång har vi sett hur litteraturen framhåller det faktum att samhället blir allt mer 

sekulariserat och mångkulturellt (Nordheden 1993; Colnerud och Granström 2002; Skolverket 

2006; Olivestam 2006). Lärarnas tankar stämmer även väl överrens med litteraturen. En av dem 

menar att eleverna genom att få lära sig om främmande kulturer stärker sin egen identitet. 

Eleverna får en stark självbild av vem de är vilket gör att de även kan få förståelse och respekt 

för andras trosuppfattningar och kulturer. Detta i sin tur motverkar rasistiska tankar. Vi finner en 

trovärdighet i lärarens tankar som även bekräftas av Bozarslan (i Frank, red. 2004) som menar att 

barn med invandrarbakgrund behöver få sin flerkulturella identitet bekräftad för att bli trygga. 

Bozarslan menar att elever i klasser med flerkulturella variationer har ett större behov av att 

konfronteras med skillnaderna för att stödja sin egen mångkulturella identitet.  

 

Mångkultur existerar i alla skolklasser oavsett trosuppfattning. Det finns kulturella olikheter och 

inte minst sociala olikheter. Därför är det av stor vikt att undervisningen anpassas efter den 

grupp elever som finns i klassrummet anser vi. I klasser med hundra procent elever med annat 

modersmål än svenska skulle man kunna tänka sig att religionsundervisningen ligger nära 

kursplanens mål om en undervisning som utgår från elevernas erfarenheter och intressen, att ta 

tillvara den kulturella rikedom som finns i klassen. Samtliga lärarna i våra tre profilklasser 

redogör dock för arbetsområden som främst fokuserar på kristendom vilket vi finner 

anmärkningsvärt. Syftet med att ställa frågan om hur stor del av eleverna i klassen som hade 

invandrarbakgrund (minst en förälder född utomlands) var för att få syn på eventuella skillnader 

och samband mellan vad lärarna uppgav som ämnets centrala syften, de val av arbetsområden 

och källinformation som läraren uppgav och vilken klassammansättning läraren hade att ta 

hänsyn till. Som redovisat har lärare G hundra procent elever med annat modersmål än svenska. 

Frågan är tyvärr inte ställd så att vi kan utläsa vilka religionserfarenheter eleverna i den klassen 

besitter. Detsamma gäller för lärare F och H. Men å andra sidan kan inte heller dra några 

slutsatser om religionstillhörighet i de övriga klasserna med tanke på att Sverige har 

religionsfrihet. Vi kan endast anta att en skolas profilering, som den mångkulturella skolan, 

medför att det finns flera olika religioner representerade i klassen. Och den arabiska språkskolan 

kan omfatta många olika religioner, även den, då arabiska talas i såväl kristna som Islamistiska 

länder. Övriga religioner går inte heller att uteslutas. Som vi påvisade förut är frågan alldeles för 

vid för att egentligen få något uttömmande svar. Dock kan man utläsa att de lärare som uppgett 

en högre mängd elever med utländsk bakgrund var något mindre benägna att undervisa om andra 
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religioner än kristendomen än de som uppgett en låg andel elever med invandrarbakgrund. Detta 

kan å ena sidan bero på att man anser att eleverna redan kan mycket om andra religioner och 

behöver mer stöd i kristendomskunskapen. Å andra sidan kan det bero på rädsla för 

konfrontationer mellan eleverna då känsliga ämnen diskuteras menar Dahlin (2004).  

 
Andra lärare i undersökningen anger betydelsen av att belysa olikheter och likheter som 

religionskunskapens viktigaste syfte. Bozarslan (i Frank, red.2004) hävdar att barn i skolan oftast 

betraktas av de vuxna som barn tillhörande en universell kultur. Att man inte vill lyfta fram 

olikheterna utan fokuserar på likheterna. Faran med ett sådant synsätt är att olikheter kan 

upplevas som något fult och fel och att det finns ett som är det rätta. Vår teori är att det ofta är i 

olikheter konflikthärdar uppstår. Det gäller att skapa en naturlig känsla hos eleven för dess olika 

kulturella identiteter. Däremot anser vi att det måste det finnas en försiktighet hos pedagogen så 

att inte eleverna blåser upp sin egen självbild så att andras livsåskådningar får en lägre status. 

Det måste finnas en förståelse för människors lika värde i botten.  

 

Man har olika perspektiv och förutsättningar för hur man upplever och resonerar om saker och 

ting. Genom att tala om saker och ting utifrån olika perspektiv kan man synliggöra 

problematiken och eliminera de uppfattningar som är grundade på fördomar. Som en 

brobyggande åtgärd kan man sedan också belysa de likheter som trots allt finns. Ett liknande 

resonemang för Olivestam då han beskriver religionsämnets två olika didaktiska vägar, det 

provocerande uppdraget handlar just om att ställa trosuppfattningar mot varandra och granska 

dess olikheter snarare än likheter. Olivestam menar att det är först då som religioners själ skapar 

förståelse och respekt hos eleverna (Olivestam, 2006, s. 190ff).  

 
 

5.4 Ämnets viktigaste uppgifter  

 

Samtliga lärare i vår undersökning menar att etik, förståelse för andra människor och egna 

ställningstaganden är de viktigaste uppgifterna för religionsämnet. Liknande tankar finner man i 

litteraturen (Nordheden 1993; Colnerud & Granström 2002 m.f.) och i den gällande kursplan och 

läroplan som vi har idag. Några lärarröster säger att eleverna ska förstå ”att alla människor är 

lika mycket värda” (Lärare A), ”att förstå varandras likheter och olikheter samt respektera detta” 

(Lärare C), ”att se och jämföra de olika livsåskådningarna i relation till sitt eget sätt att tänka och 
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värdera” (Lärare D), ”att uppmärksamma dem på att alla de där livsfrågorna de går och funderar 

över faktiskt är religion” (Lärare F) och att ”få förståelse för andra människor” (Lärare E). 

Lärare G menar att elevernas känsla för demokrati bör främjas i syfte att motverka rasism. 

Liknande synpunkter har lärare A när det gäller frågan som rör vad läraren vill att eleverna ska få 

med sig av religionskunskapen i sitt liv. Att demokratiska värden och egna ställningstaganden är 

av vikt verkar lärare K också mena då denne säger att denne vill att eleverna ska ”kunna uttrycka 

sina tankar om livet och döden, att rusta eleverna för ett liv där egna ställningstagande i 

livsfrågor, politiska frågor och religiösa frågor ska ligga till grund för egna beslut”. Lärare F 

menar att religion är alla de där livsfrågorna som eleverna har och att svaren på frågorna kan 

besvaras på olika sätt beroende på vilken religion man besvarar frågorna utifrån.  

 

Lärare J är av en annan åsikt och menar att en neutral och saklig framställning av religioner är 

ämnets centrala syfte. Lärare J försöker få eleverna till att tänka självständigt, då J anser att det 

mest är föräldrarnas påverkan som styr vad barnen tycker i olika frågor, ”på vårt stadium märks 

främst föräldrarnas åsikter via barnen”. Att ta del av samhällslivet och tänka kritiskt är en viktig 

del av religionsundervisningens syfte och mål som både lärare och olika forskning verkar vara 

överrens om. Viktigt att nämna är dock att det är lärarens medvetenhet i ämnet som spelar störst 

roll. Olivestam (2006, s.163ff) menar att en det finns en fara med en alltför faktabaserad 

religionsundervisning (neutral och saklig enligt lärare J) som talar om hur saker och ting bör vara 

istället för hur saker och ting är i verkligheten. Men sakligt och neutralt får inte bli tråkigt och 

stelt. Nordheden (1993) berättar om hur hon förändrade sin religionsundervisning efter mötet 

med troende människor. Hon såg hur en förändring skedde hos eleverna när berättelserna blev 

levande och personliga. I tre fall av lärarnas svar kan vi skönja ett fenomenologiskt perspektiv i 

undervisningen (Selander 1993, s. 19ff). Lärare D t.ex. har uppgett besök på helig plats och 

besök av religiös person som ett praktiskt viktigt moment i religionsundervisningen Ett sådant 

perspektiv dryftas av Selander (a.a.) visar på ett konkret sätt vilken funktion religionen har i 

människors vardag. Och vem kan bättre beskriva detta om inte människor som lever i med en 

specifik trosuppfattning eller livsåskådning.  

 

Lärare H anser att besök av religiösa personer och studiebesök i kyrkor, tempel och moskéer får 

vänta tills eleverna går i högstadiet. En fråga värd att ställas är om högstadiet håller med om 

detta eller om de tycker att eleverna borde ha fått de praktiska erfarenheterna under de tidigare 

årskurserna? Risken finns att eleverna missar dessa besök helt och hållet och därmed går miste 

om betydelsefulla insikter om andra människor. 
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5.5 Teoretiska moment 

 
Vid utläsningen av lärarnas svar kunde man skönja några mönster som framträdde. Majoriteten 

av lärarna i undersökningen uppgav direkt att de arbetade med kristendomen eller bibeln. Endast 

en formulerade det som ”de stora religionerna”. Detta innebär att samtliga lärare arbetar med 

kristendomen som ämne. Antalet lärare som arbetar med någon annan religion är också högt, åtta 

av elva. Men vi ställer oss frågande till om det är en hög nog andel då målen man ska ha uppnått 

i kursplanen i religionskunskap för slutet av det 5.e skolåret även innefattar andra religioner. De 

övriga tre formulerar sig så att det är omöjligt att utläsa ett definitivt svar, det är inte omöjligt att 

de arbetar med andra religioner, men svaret blir fortfarande inkonklusivt. Vad gäller andra 

livsåskådningar så säger sig endast två arbeta med dem. Ett direkt svar att de arbetar med etik 

och moral ger även här endast två lärare men tidigare svar har visat ett stort intresse hos lärarna 

för dessa frågor så vi reserverar oss för att göra några antaganden.  

 

 

5.6 Praktiska moment 

 
På frågan vilka praktiska moment som lärarna använde sig av i sin undervisning svarade fem av 

elva att de gjorde studiebesök på platser som ansågs heliga, t.ex. kyrkor. Sex av elva använde sig 

av det utvidgade textbegreppet film och bilder. En något större andel, sju av elva, använde sig av 

drama och musik. Endast tre lärare talade om besök från personer med religiös livsåskådning. 

Resultaten visar att värderingsövningar och drama i anslutning till religionsämnet är relativt 

vanliga. Samtliga lärare har svarat att de någon gång använder sig av praktiska moment men 

ingen av lärarna använder sig av samtliga fyra kategorier (studiebesök, drama och musik, bild 

och film samt besök av annan person).  

 

Enligt Olivestam (2006, s. 152f) är lärarna dåliga på att tillvarata barnens lust i undervisningen. 

Det är också lusten som eleverna ska motiveras av i skolans undervisning enligt skolans gällande 

läroplan (Lpo-94, 1999). Lärarna i undersökningen verkar över lag med vissa undantag vara väl 

medvetna om lusten som motor och de försöker på olika sätt hitta en undervisning som tilltalar 

elevernas lust. En övervägande del av lärarna uppger t.ex. någon form av drama och 

värderingsövningar kopplade till religionsundervisningen. 
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 Dysthes (1996) tes om samtal (kan ses som lust) som utgår från barnens erfarenheter som bas 

för barns lärande stämmer väl överens med hur ”våra” lärare ser på kunskap och lärande... ”När 

det gäller att få en mer nyanserad bild brukar eleverna själva vara en stor tillgång” menar lärare 

F. Detta tolkar vi som att Lärare F ser elevernas erfarenheter och kunskaper som källor som 

utnyttjas i undervisningen. som även styrdokumenten framhåller (Lpo-94, 1999). Flera av lärarna 

framhåller just samtalet som utgångspunkt religionsundervisningen. ”Genom öppna diskussioner 

där eleverna får berätta om sina egna erfarenheter” (Lärare G). Jag utgår alltid från barnens 

tankar och deras kunskaper/erfarenheter” (Lärare E). Det är viktigt att eleverna får berätta om 

sina tankar om religion” (Lärare B). Det finns dock risker vid samtalsbaserad undervisning 

menar vi. En risk kan vara att det är de ”populära” eleverna i klassen som kommer till tals medan 

de som inte vågar sätta sig emot, eller skilja sig från de ”populära”, inte kommer till tals. Och då 

går hela klassen miste om viktiga perspektiv. En annan kan vara att läraren brister i sina 

kunskaper gällande samtalsteknik, vilket också gör att samtalet inte blir konstruktiv utan fastnar i 

att bara bli en massa åsikter som bollas fram och tillbaka mellan ett par elever och läraren. 

Riskerna bör dock alltid sättas i kontrast till vilka vinsterna är menar vi.  Dahlin (2004) å andra 

sidan hävdar att etiska samtal och livsfrågor hör hemma på grundskolans senare del. Hartman 

(Almén, Furenhed & Skogar 2000) menar också detta och motiverar utifrån hypotesen att elever 

i 10-12 års åldern har ett inbyggt motstånd att yttra sig i känsliga frågor av rädsla för att skilja sig 

från gruppens trygga anonymitet. Givetvis måste atmosfären i klassen vara så pass öppen och 

trygg att alla vågar yttra sig menar Borazlan (i Franck, red. 2004) Vi menar att samtalet anpassas 

automatiskt efter barnens mognad då det är de själva som styr och lärarens roll är 

samtalsledararens med all den kunskap som behövs för att samtalet ska få en konstruktiv 

utveckling.  

 

Hylland Eriksen (1996) sätter ett syfte på lärarnas (i undersökningen) ansatser med samtalen och 

menar att samtalen är viktiga inte minst i en tid då samhället förändras i allt snabbare takt. 

Förändringar som av en del människor kan upplevas som förvirrande och hotfulla. Detta gör att 

människor söker efter syndabockar till samhällsförändringarna. Genom samtal kan nyanser 

diskuteras och ventileras och på så vis undvika det som Hylland Eriksen kallar för 

syndabocksmentalitet (a.a. s.9f) Dessvärre kan vi av svaren omöjligt utläsa vad samtalen i 

klasserna handlar om och hur samtalen är strukturerade. Detta är i sig ett helt nytt uppsatsämne. 

En intressant iakttagelse i sammanhanget är att lärarna med stor andel ”invandrarelever” utgick i 

större utsträckning från elevernas frågor och samtal i sin undervisning jämför med de övriga 
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lärarna. Frågan är vad de samtalar om? Det kan inte våra resultat visa på. Samtidigt uppgav 

samma lärare att man endast arbetade med kristendom som teoretiskt arbetsområde i fråga fyra, 

vilket upplevs som motsägelsefullt. 

 

 

5.7 Ämnets minst viktiga uppgifter 

 
Ungefär hälften svarade att djupare studier, överlag, känns oviktigt. Fem av lärarna nämner 

djupare studier av bibelns texter som exempel. Lärare G menar att elevintresset är avgörande för 

vad som anses viktigt eller oviktigt. Lärare E är inne på samma linje och anser att allt är viktigt i 

sitt sammanhang och att det främst blir elevernas intresse som avgör vad som känns viktigt för 

tillfället. Det finns ett internt bortfall av två lärare i denna fråga. En tänkbar förklaring till 

bortfallet kan vara att man upplever frågan redan besvarad då man redogjort för det som känns 

viktigast att ta upp i undervisningen. Som vi kommenterade i resultatredovisningen så tolkar vi 

lärare J:s svar som att den har missförstått eller avläst fel. Lärare J uppger att etik och moral och 

livskunskap är det minst viktiga medan samma lärare uppger i fråga 13 att just dessa delar är det 

viktigaste eleverna kan få med sig av ämnet i sitt liv. Trots resultatet av frågan kan vi konstatera 

att just studier av kristna berättelser är frekventa vid den faktiska undervisningen. Därmed råder 

motstridiga resultat som kan betyda att lärarna gärna vill undervisa efter styrdokumentens mål 

men fastnar i de traditioner och förväntade arbetssätt som finns på skolorna. Det kan också vara 

en konsekvens av hur läromedlen är utformade. 

 

 

5.8 Lärarnas val av läromedel  

 
Lärarnas svar när det gäller läromedel visar, som nämnts tidigare, till största delen en fokusering 

på det kristna perspektivet. Att i religionsundervisningen så starkt fokuserar på kristendomen ger 

visserligen en historisk förståelse och en identitetsförstärkning för de elever som har en kristen 

tradition, men ger samtidigt föga förståelse om det som sker i världen idag. Med ökad 

arbetsmigration och invandring blir förmågan att arbeta tillsammans med människor med andra 

kulturella och religiösa värderingar än den man själv har en värdefull kvalitet. Några av de 

läromedel som nämns av respondenterna är: Prinsen av Egypten, som är en tecknad film om 

Moses liv, samarbete med och församlingspedagogen, radiodramatiseringen Mästaren och de 
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fyra skrivarna, NT och GT, Från Jesus till moder Teresa etc.  Detta tyder på att trots att lärarna i 

undersökningen teoretiskt sätter människan i främsta rummet när det gäller 

religionsundervisningen så riskerar de att missa målet på grund av att de väljer ensidiga 

läromedel och likaså arbetsområden. Det är vår slutsats att det således finns föga samband 

mellan vad lärare ser som det centrala syftet i religionsundervisningen och de val av läromedel 

som de sedan väljer. Eleverna riskerar därför att få en ensidig bild av vad det är i dagens 

samhälle som påverkar vår kultur och vår livsåskådning. Nya traditioner skapas ständigt i ett 

mångkulturellt samhälle och som (Beik 1996, Bringèus 1976) visar finns det flera andra 

påverkansfaktorer än enbart kristendomen när det gäller vanligt förekommande traditioner i det 

svenska samhället (a.a.). I dagens svenska samhälle är det därför ännu viktigare än någonsin att 

visa på vilka dessa påverkansfaktorer kan vara.  

 

En av lärarna i vår undersökning efterlyser läroböcker som belyser nutidens religioner, då 

eleverna i klassen är mer intresserade av religion kopplat till sådant som händer i världen i nutid. 

Att möta människor som är troende kan ge eleverna en helt annan känsla av inlevelse och 

förståelse av vad religion betyder för människor. Verklighetens religioner (Olivestam 2006, s. 

64f), alltså de religioner som människor lever efter i sin vardag, är långt mer komplicerad och 

mångfacetterad än de faktabaserade religioner vi ofta möter i faktaböckerna. Bozarslans (i Frank, 

red.2004) tes är ju som vi sett tidigare att stärka elevens flerkulturella identitet för att skapa 

trygghet. Utifrån ett faktaförmedlande förhållningssätt motverkas således detta. Ett troligt 

scenario kan vara att eleven inte känner igen sig i den stereotyp läroboksförmedlande bilden av 

dennes trostillhörighet. Undervisningen skapar då snarare en känsla av utanförskap och isolering 

från normaliteten. Problemet som vi ser det är att läroböcker i religionskunskap liksom i 

samhällskunskap ständigt måste uppdateras allt eftersom samhället förändras, detta blir en 

orimlig kostnad för skolorna. Därför kan det vara svårt att utgå från läroboken som då snabbt 

inaktualiseras. En hypotetisk fråga är om det överhuvudtaget behövs läroböcker i 

religionskunskap på grundskolans tidigare del? Lärare D uppger ju att man inte har någon 

lärobok i ämnet. Flera andra lärare använder endast läroboken till liten del. Härenstams (i 

Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? 2006) [Elektronisk] undersökningar gällande 

läroböckerna i religionskunskap visar att de är undermåliga och direkt olämpliga i en del fall. 

Läroböckerna i religionsämnet i de tidiga åren är så katastrofala att han helt förkastar dem. I 

skenet av detta kan man fråga sig om inte eleverna får en bättre och ärligare bild av religioner 

utan läroböcker, i alla fall som situationen på läromedelsmarknaden ser ut idag.  
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5.9 Granskning av läromedel 

 

Här kan det vara intressant att sätta läromedelsfrågorna i relation med hur lärarna kritiskt 

granskar sina informationskällor. Syftet är att få syn på huruvida medvetna lärarna är om hur 

deras val påverkar elevernas uppfattningar och, i det långa loppet, samhället. Hägg (i 

Aftonbladets artikel Kvalitet och idioti [Elektronisk] menar att ett mångkulturellt samhälle ställer 

stora krav på allt från läroböcker till lärarens val av kunskapsstoff, bilder och pedagogiska 

frågor. Men kraven ställs inte i verkligheten. Detta visar inte minst vår undersökningsgrupp, i sin 

nonchalanta inställning till källkritisk granskning, och Häggs läromedelsgranskning. 

 
Undersökningsresultatet visar att lärarna överlag egentligen inte har någon strategi eller liknande 

för att granska sina källor och läromedel. Ofta tycks de ”gå på känn” och ”på erfarenhet”, vilket 

kan tolkas som om det var samma sak. Men vid en vidare reflektion kan skillnaden i praktiken 

vara mycket stor eftersom erfarenhet kan vara grundad i tidigare kritisk granskning eller en mer 

eller mindre korrekt egen kunskap, medan ”på känn” kan innebära att läraren har en ”känsla” av 

att källan är saklig och korrekt. Lärare K ”förmodar” att dubbelkoll med andra källor och ett 

allmänt kritiskt förhållningssätt innebär ett visst mått av källgranskning. Mer än så kan vi inte 

utläsa av svaret och vi kan väl bara instämma med läraren att det innebär ett visst mått av 

granskning, varken mer eller mindre, men risken finns att varken saklighet eller korrekta fakta 

uppnåtts i granskningen. 

 

Härenstam (i Skolverket. I enlighet med skolans värdegrund? 2006) [Elektronisk] drar slutsatsen 

att en ensidig och ett ogenomtänkt kunskapsval kan vara en större påverkansfaktor än ett rent 

propagandistiskt då det gäller att skapa intolerans och främlingsfientlighet bland eleverna. Ställt i 

ljuset till en del lärares svar i vår undersökning kan man hypotetiskt men allvarligt fråga sig om 

eleverna i dessa klasser verkligen lär sig tolerans och respekt för olika kulturer och religioner. 

Bigestam och Sjögren (2001) hävdar att de kunskaper som mest ligger i det mångkulturella 

samhällets intresse är kunskaper i att kritiskt granska, värdera och sortera information, 

framförallt för att undvika främlingsfientlighet. Vi anser därför att det ligger i samhällets intresse 

att lärare får fortbildning på området som innefattar källkritisk granskning. 

 

Lärare F uttrycker till synes en något mer seriös och medveten granskning av sitt 

undervisningsmaterial. F menar bl.a. att det är viktigt att själva läsa igenom i förväg och 

reflektera på hur eleverna i klassen skulle kunna reagera på texten. Lärare E uppdaterar sig via 
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Internet. Vår teori är att Internet både är på gott och ont. Mer ont än gott om man inte har 

kunskaper om strategier för källkritik över Internet. 

 

Selander (1994) framhåller vikten av att hålla både sig själv som lärare och sina elever öppna 

och kritiska till de källor som man väljer att undervisa från. Han menar att det är viktigt att 

läraren kan hantera texter som är oförenliga med sunt förnuft. Ett synsätt som är helt i samma 

linje som flera av lärarna i undersökningen. (Man kan ifrågasätta vems sunda förnuft som ska 

råda vid granskningen). Inte heller denna form av granskning håller måttet då vår skyldighet är 

att hitta saklig och korrekt fakta, något som inte ens läromedelsförlagen klarat av i någon större 

utsträckning inom religionsämnet.  Å andra sidan, att se religion som ett affektionellt ämne som 

aldrig kan bli helt objektivt, som Nordheden (1998, s. 103) påstår, är kanske att föredra framför 

missvisningar från läromedel. Att granska ett läromedel inom ett ämne som innehåller så mycket 

känslor och olika åsikter är en nära på omöjlig uppgift som bör göras med försiktig hand och 

med en intensiv medvetenhet. Vi menar att en professionell och kritisk granskning av källor är 

av yttersta vikt om man vill vidmakthålla en hög kvalité inom läraryrket.  

 

Få av lärarna i undersökningen hänvisar till styrdokumentens mål, detta innebär i och för sig inte 

att undervisning och källurval inte i grunden utgår från riktlinjerna. Lärare H menar att trettio års 

erfarenhet har byggt upp ett förtroende för vissa förlag. En så pass lång och gedigen erfarenhet 

gör att en personlig bedömning av källor går bra menar H. Vi reserverar oss för ett sådant 

förhållningssätt och uppmanar till försiktighet med personliga bedömningar om man inte är helt 

medveten om vilka fallgropar en sådan kan ha. Förhållningssättet kan enligt vår bedömning lätt 

börja involvera personliga känslor och åsikter som inte står i linje med dokumenterad fakta. 

Lärare H uttrycker denna medvetenhet när denne säger att ”den människosyn jag har sipprar 

fram på något sätt i klassrummet, vare sig jag vill det eller inte, så det gäller att vara på sin vakt, 

och upptäcka när fördomar kommer smygande, och bekämpa dem”. En aktuell fortbildning för 

lärare kan minska denna risk, men en avgörande förutsättning för en förändrad hållbar attityd hos 

lärarkåren är dock att lärarna blir medvetna om problematiken, annars riskerar undervisningen 

bli avhängd på t.ex. personliga fördomar eller äldre versioner av styrdokumenten snarare än de 

nu gällande.  

Lärare I delger oss något korta men ärligt svar gällande sin kritiska granskning, ”hoppas nog 

mest att det redan är gjort”. Med tanke på att det oftast enligt lärarna är arbetslagen tillsammans 

som köper in läroböckerna kan det finnas en risk att man överlåter granskningen på djupet till 

någon annan. Det kan vara så att alla utgår från samma tanke och vad får vi då? 
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Kopplar vi lärarnas källkritiska granskning till frågan om något saknades i läroböckerna var det 

sex svarsbortfall. Detta kan tyda på att frågan kändes överflödig för de flesta, d.v.s. att frågorna 

gällande vad som tas upp i läroböckerna redan indirekt besvarar frågan. Det kan också tyda på att 

frågan helt enkelt är omöjlig att besvara om man (som de flesta av respondenterna) inte granskar 

sina läromedel på något djupare plan eller kanske saknar kunskapen om hur man granskar 

läromedlet närmre. Då kan man förstå att det också blir svårt att säga vad som fattas i böckerna.  

 

 

5.10 Brister i läromedel 

 
På frågan vilka ämnen lärarna saknade i böckerna blev det vanligaste svaret att det saknades en 

djupare känsla för religion och livsfrågor. Böckerna beskrivs som opersonliga. En lärare var 

däremot nöjd med sitt material och en hade inte utvärderat sitt material än men hade inte några 

klagomål i nuläget. Tyvärr går det inte att dra några allmänna slutsatser av dessa svar då många 

inte svarat på frågan alls. 

 

 

5.11 Religionsundervisningens mål 

 
Här finns det stora likheter mellan det som lärarna såg som ämnets centrala syften. Det viktigaste 

är tolerans till sina medmänniskor och förståelse för olika sätt att leva. Lärare H anser att syftet 

med religionskunskap är att eleverna ska lära sig om religioner och hur religion kan påverka 

människors liv samt kunskap om bibelns berättelser. I denna fråga anar vi lite mer allmängiltiga 

värden i H:s svar. ”Glädje” är en viktig känsla (egen översättning) som lärare K vill förmedla till 

eleverna. Lust som en förutsättning för att lära finns inskrivet i de gällande styrdokumenten 

(Lpo-94, 1999). 

 

Det Lärare J hoppas att eleverna ska få med sig i livet av dennes undervisning är kunskap i etik, 

moral och livskunskap. Lärare J menar att det viktigaste syftet som religionsämnet har är att lära 

ut religion på ett sakligt och neutralt sätt. Men sakligt och neutralt får inte bli tråkigt och stelt. 

Nordheden (1993) berättar om hur hon förändrade sin religionsundervisning efter mötet med 

troende människor. Hon såg hur en förändring skedde hos eleverna när berättelserna blev 
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levande och personliga. Lärare C har kopierat svaret från fråga tre på till att även omfatta denna 

fråga, vilket visar på hur lika frågorna är.  
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5.12 Förslag till vidare forskning 

 

• Under arbetets gång har vi läst mycket om att eleverna upplever religionsämnet som tråkigt 

och oviktigt. Efter att ha fått en bild av hur lärarna ser på ämnet så ligger det nära till hands 

att forska vidare hur eleverna upplever det. Är det själva undervisningsformerna som gör att 

eleverna upplever ämnet tråkigt eller är det arbetsområdena?  

• En annan fråga som vi också känner som angelägen att undersöka vidare är hur 

livsfrågeområdet arbetas med i grundskolans tidigare år.  

• Att gå vidare med att undersöka vad det är som gör att det saknas samband mellan de syften i 

religionsundervisningen som känns mest viktiga och de faktiska moment som 

undervisningen består av hade förmodligen tillfört religionsundervisningen mycket. 

• Lärare H menar att vissa moment i religionsundervisningen får vänta tills eleverna går i 

högstadiet. En fråga som är värd att ställas är då vilka moment som olika delar av 

grundskolan anser hör till deras stadium. Kan det bli så att vissa moment glöms bort helt då 

man skjuter det framför sig och lägger ansvaret på nästkommande lärare? 
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6. SAMMANFATTNING 
 

Undervisningen i religionskunskap ska präglas av elevernas livsåskådningsfrågor och etiska 

diskussioner även i de tidigare åren av grundskolan. Detta slår kursplanen fast (Kursplaner och 

betygskriterier, 2000, s. 81ff). Alla undersökningar och litteraturforskning som vi redogjort för i 

vårt arbete visar att en sådan undervisning är ytterst sällsynt. Vi lever i ett mångkulturellt 

samhälle och barn idag växer upp med andra referensramar och har andra förutsättningar och 

erfarenheter som följd. Det är därför nödvändigt att eleverna ges gott om möjligheter att 

orientera sig i denna komplexa värld. Här har religionskunskapen i skolan en viktig roll som 

forum för elevernas livsfrågor och funderingar om världen. Kursplanen (Kursplaner & 

betygskriterier 2000, 2002) och läroplanen (Lpo-94, 1999) har dessa intentioner i sina 

målbeskrivningar. Lärarna har goda intentioner och de menar samstämmigt att livsfrågor och etik 

är viktiga syften. Men någonstans på vägen tappar de bort sig, kanske i den traditionella 

undervisningen eller kanske i rädslor för att bli O-professionella och partiska när kunskapen inte 

längre räcker till. I praktiken styrs religionsundervisningen i mångt och mycket av 

faktaorienterade lektioner som till största delen utgår från kristendomen. Undersökning på 

undersökning visar att ämnet inte gillas och att dess potential inte utnyttjas som styrdokumentens 

intention är. Vår frågeställning om religionsämnets existensberättigande kan besvaras med att 

skulle ämnet arbetas med utifrån de samhällskriterier som finns i dagens och framtidens samhälle 

så skulle religionskunskapens framtid se ljus ut. Ämnet är av yttersta vikt och fyller flera viktiga 

funktioner i vårt samhälle. Det fungerar inte enbart som kunskapsbärare av olika religioners tro 

och traditioner, utan även som utvecklare av individens själsliv och tankeförmåga. Det ger 

människor en plattform för grundläggande värderingar och banar väg för ett fungerande samliv 

med den variation av kulturer som finns runt oss dagligen.  

 

Syftet med vår studie är att uppmärksamma religionskunskapsämnet och därmed öka insikten om 

ämnets potential och värde i ett mångkulturellt samhälle. Vi ville lyfta fram ämnets potential och 

komplexitet. Som ett led i detta undersökte vi med hjälp av enkäter 11 lärare i grundskolans åk 4 

och 5. Urvalet bestod, som nämnts, av 11 lärare. Tre av dessa, (delurvalet), bestod av lärare som 

är verksamma på skolor med hög andel elever med utländsk bakgrund. Tanken med detta var att 

få syn på eventuella skillnader mellan lärarnas förhållningssätt som beror på 

klassammansättningen ur ett mångkulturellt perspektiv. Målet med enkätundersökningen var 

således att undersöka sambandet mellan vad lärarna ser som religionskunskapens centrala syften 
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och de val av arbetsområden och läromedel de gör. Följande frågeställningar har använts i syfte 

att få svar på frågorna: vilka syften ser lärarna som religionsämnets mest centrala samt hur 

påverkar detta lärarnas val av arbetsområden och val av informationskällor? 

 

Resultatet uppvisar att lärarna har liknande grundtankar när det handlar om det som är det 

viktigaste för eleverna att ta med sig i livet från religionsundervisningen, nämligen förståelse för 

andra människor och deras sätt att leva. Samtidigt visar resultatet att kristendomsundervisningen 

dominerar bland lärarna både vad det gäller val av stoff och informationskällor. En stor del lärare 

angav att kristendomskunskap var en viktig del av religionskunskapen. Lärarna med stor andel 

elever med utländsk bakgrund visade enligt resultatet ett något större ”intresse” för en kristen 

infallsvinkel vad det gäller val av arbetsområden och val av informationskällor jämfört med 

övriga.  

 

Sammanfattningen är följaktligen att det som lärarna i denna undersökning ser som 

religionskunskapens centrala syften inte har något samband med valen av arbetsområden och 

informationskällor de gör. Eleverna får en ensidig religionsundervisning där kristendomen intar 

en central position både i klasserna med stor andel elever med utländsk bakgrund och i klasserna 

med få eller inga elever med utländsk bakgrund. När detta sätts i relation till huvudfrågorna som 

vi har i uppsatsen så upptäcker man tydligare att religionsämnets teori och dess praktik inte 

håller jämna steg i utvecklingen. Religionsämnets och kursplanernas utveckling genom tid har 

teoretiskt gått i riktning mot en större användning av etik och moral i skolans undervisning. Den 

praktiska undervisningsdelen har hos våra respondenter till stor del avstannat i en faktainriktad 

undervisningsform där kristendomens särställning riskerar att motarbeta ämnets syften, att främja 

tolerans och förståelse för att alla människor är olika. Det är här som religionsämnets framtid 

avgörs. Förutsättningarna för att ämnet ska komma att finnas kvar på våra scheman är att teori 

och praktik hinner i kapp varandra. Ämnet har stor betydelse för den individuella människans 

utveckling av värdegrunder och självtillit i egenhändigt gjorda beslut och handlingar. Att ha en 

stabil grund för etiska och moraliska ställningstaganden i livet utgör själva navet i samhällets 

utveckling och den gemenskap som människor har. Arbetar man med religionskunskapen utifrån 

de behov som styr samhället idag och de behov som kommer att styra i framtiden så har 

religionskunskapen mer än ett existensberättigande. Det har ett behov av att existera och det är 

en förutsättning för en demokratisk och tolerant utveckling av det framtida samhället. 
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Bilaga 1 

 
 
 
 
 

Religionsundervisning på grundskolans tidigare del 
 

1. När började du arbeta som utexaminerad lärare?  
 

 Före 1980 
 Mellan 1980-1993 

  Efter 1994 
                   Jag arbetar som obehörig lärare. 
 
 

2. Hur ser din klass ut? 
Totalt antal elever:      
Antal svenska elever:      
Antal elever med invandrarbakgrund:      

 
 

 
 

Genomförande av undervisning 
 
 

3. Vilka anser du är religionsämnets viktigaste syften? 
      
 

4. Vilka teoretiska områden tar du upp i religionsundervisningen? Svara så detaljerat 
som möjligt. 
      

 
5. Vilka praktiska moment har du i religionsundervisningen? Svara så detaljerat som 

möjligt. 
      

 
 

6. Vilka moment, både teoretiska och praktiska, värderar du som minst viktiga att ta 
upp? 
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Läromedelsfrågor 
 
 

 
7. Vilka läromedel använder du i religionsundervisningen? 

      
 

8. Vem beslutar vilka läromedel som skall köpas in?  
      

 
9. I hur stor utsträckning använder du dina läromedel i undervisningen? 

 
 Jag följer läroboken helt 
 Jag följer läroboken till stor del 
 Jag följer läroboken till liten del 
 Jag använder inte mina läromedel 

 
10. Hur granskar du dina läromedel för att uppnå saklig och korrekt information? 

      
 

11. Vilka ämnen/ moment tycker du saknas i böckerna? 
      

 
12. Ange eventuella övriga källor till information, som du använder, i religionsämnet.  
            

 
 

Avslutande frågor 
 

 
 

13. Vad anser du vara det viktigaste dina elever ska få med sig av religionsämnet i sitt 
liv? 
      

 
14. Hur gör du för att främja dina elevers tolerans och förståelse för andra 

trosuppfattningar och kulturer?  
      
 

 
            15. Övrigt. 
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Bilaga2 
 

 
 

 
Till Dig som medverkar i vår undersökning 
 
Skolverket har i dagarna redovisat sin undersökning av grundskolan och gymnasiets läromedel i bl.a. 
religionskunskap. Resultatet visar att läromedlen ofta skildrar vissa grupper av människor på ett 
stereotypt och ensidigt sätt, vilket går emot skolans värdegrund. Eftersom vi kommer att arbeta i 
grundskolans tidigare del är vi intresserade av hur Du som lärare på grundskolans tidigare del ser på 
ämnet religion. Vi är också intresserade av vad Du använder för läromedel och hur Du använder dessa i 
religionsundervisningen. Syftet med undersökningen är att se huruvida lärarens syn på ämnet påverkar 
valet av läromedel och informationskällor.  
 
Din medverkan är givetvis frivillig, men det är viktigt för undersökningens kvalitet att alla som får 
enkäten besvarar den. Det är viktigt att Du svarar så utförligt och fullständigt som möjligt på frågorna, ju 
fylligare svar desto bättre kvalitet på undersökningsresultatet. Vi rekommenderar att Du tar tillfället i akt 
och skriver ner några tankar eller synpunkter under punkten ”övrigt”. Dina tankar är värdefulla och 
viktiga! 
 
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt. Vid bearbetningen av svaren behandlas enkäterna 
anonymt med löpnummer. Detta innebär att vi inte kan identifiera enskilda lärare på svarsenkäterna, allt 
enligt forskningsetiska regler för denna typ av undersökning. 
 
 
Tillvägagångssätt 
 
Denna enkät går att fylla i direkt på datorn. Det finns två typer av frågor. Dels frågor av fleralternativs 
karaktär, där Du kryssar för det alternativ som bäst stämmer in på Dig och Din klass. Detta gör Du enklast 
genom att vänsterklicka direkt i rutan framför svarsalternativet. Frågorna där Du själv ska formulera 
svaret har en grå ruta efter frågan. I denna ruta placerar Du markören och vänsterklickar. Därefter är det 
bara att skriva. När Du känner Dig klar med frågorna sparar Du enkäten på Din dator. Därefter öppnar Du 
Ditt e-postkonto och bifogar Din sparade enkät i ett e-brev till oss. Våra e-postadresser hittar Du här 
nedan. Vi ser fram emot att få Dina svar via e-post.  
 
Om Du undrar något eller har synpunkter så är Du välkommen att höra av Dig till oss. Du kan e-posta 
eller ringa när som helst. Vi vill tacka Dig på förhand för Din medverkan i vår undersökning och önska 
Dig en givande stund med att besvara frågorna.  
 
Kristianstad februari 2007 
 
 
Tack på förhand 
 
Pia Bergman     VeronicaStattin 
selin.bergman@telia.com    vela0001@stud.hkr.se 
Telefon: xxxx-xxxxxx    Telefon: xxxx-xxxxxx  
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Bilaga 3 
 

 

1686 års kyrkolag. Föräldrar och husbönder hade undervisningsplikt i den kristna trons 

huvudstycken enligt katekesens framställning. Prästerna hade i uppgift att genomföra husförhör. 

 

1842 års folkskolsstadga. Staten blev huvudman tillsammans med kyrkan. Den kristna 

undervisningen skulle ske enligt  

Svenska kyrkans lära. 

 

1878 års skolstadga. Staten blev nu ensam huvudman för skolan. 

 

1919 års undervisningsplan. Man undervisade nu i Kristendom och katekesen utgick. Man 

bedrev icke-konfessionell undervisning i den allmänna protestantiska läran. 

 

1962 års läroplan. Ämnet bytte namn till Kristendomskunskap. Objektivitetskravet infördes. 

 

1969 års läroplan. Ämnet kallas nu Religionskunskap och man introducerar livsfrågebegreppet. 

En mer elevcentrerad undervisning rekommenderas. 

 

1980 års läroplan. Livsfrågebegreppet blir ytterligare förstärkt. 

 

1994 års läroplan.  Religionskunskapsämnet betonar kunskaper om och reflektioner kring olika 

religioner och livsåskådningar. Den kristna etiken betonas ej. 

 

2000 års kursplaner. Begreppen livsfrågor och livstolkning tas i bruk igen. Sambandet och det 

gemensamma ursprunget mellan kristendom, judendom och islam betonas. Den kristna etiken 

betonas igen. 
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