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1.0 Inledning 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet 

mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 

förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.1 

Detta är ett citat ur Lpf94 som uttrycker den värdegrund som ska genomsyra hela den 

frivilliga svenska skolan. Det ämne som kommer att tas upp i uppsatsen är Religionskunskap 

A på gymnasiet.   

Sverige har utvecklats till ett land med stor kulturell mångfald till följd av årtiondenas 

migration och ökad internationalisering. Samhället blir därmed en mötesplats för olika 

kulturer, traditioner, livsstilar och värderingar. Samtidigt är Sverige ett sekulariserat land, 

vilket gjort att religion har fått en mindre plats i det vardagliga samhället. Religion är ändå ett 

ämne som på olika sätt engagerar människor, till exempel i samband med funderingar kring 

existentiella frågor.  

Bodil Liljefors Persson är doktor i religionshistoria vid Malmö högskola. Hon har 

tillsammans med lärarutbildaren Rune Jönsson bidragit med en undersökning om 

religionsämnet i en nationell utvärdering av grundskolan gjord 2003. Undersökningen visar 

att det finns ett bristande engagemang inom religionsämnet hos elever. Många elever uppger 

bland annat att de endast arbetar för att klara proven och att det ges för lite möjlighet att 

påverka innehållet i undervisningen.2 Denna tendens visar att religionsämnet i skolan tappat 

sin status.  

Religion berör också många olika ämnen, till exempel historiska händelser, samhällsetiska 

frågor och naturvetenskapliga forskningsområden och därför är det viktigt att lyfta in 

religionskunskapen i en större kontext. Detta kan på olika vis göras inom 

religionsundervisningen genom att göra kopplingar i undervisningen till ämnena ovan. 

Religionskunskap A är en 50-poängskurs som motsvarar 50 timmar. Det är i dag ett 

kärnämne, vilket innebär att ämnet är obligatoriskt för alla som läser på ett gymnasieprogram. 

Carl. E Olivestam är doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik med inriktning 

                                                           
1
 Lpf94 (2009) s. 3 

2
 Jönsson, R & Liljefors Persson, B (2004) s. 58-59 
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mot religionskunskap och historia vid Göteborgs universitet. Han har i sin bok 

Religionsdidaktik (2006) skrivit att kärnämnen ska bidra med att varje elev får kunskaper som 

ger möjlighet till goda förutsättningar i livet. För att uppnå detta är det viktigt att ämnets 

innehåll gynnar samhällskompetenser, yrkeskompetenser och livskompetenser. Olivestam 

menar att religionskunskapens traditionella innehåll lever vidare och att det finns svårigheter 

med att anpassa det. Problematiken med ämnet måste lösas för att det skall nå upp till dess 

status som kärnämne.3 

Mer specifikt innehåller Religionskunskap A moment som innefattar kristendomens, några 

andra världsreligioners, livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer. Med 

anknytning till dessa ska man även koppla till den etik som ligger till grund för bland annat 

självuppfattning och andras värderingar.4 Detta gör att etiken blir väldigt central.      

För att läsaren skall få en bakgrund till det vi skriver om i uppsatsen har vi valt att göra en 

sammanfattning av religionsämnets skolhistorik i Sverige fram tills idag. Vi berör även 

samtida faktorer i samhället som kan ha påverkat utvecklingen. I kunskapsbakgrunden lyfter 

vi också fram styrdokumenten som idag är gällande för religionskunskapen på gymnasiet. 

Den didaktiska utgångspunkten är också något som är centralt i kunskapsbakgrunden. 

Didaktiken handlar om vägar lärare väljer att gå för att uppnå målen i undervisningen och på 

vilket sätt man väljer att undervisa. Det är också viktigt att reflektera över varför man väljer 

att göra ett visst upplägg. Hur, vad och varför är därmed kärnan i de didaktiska 

frågeställningarna och utgör därmed själva navet i vår uppsats. För att förtydliga dessa frågor 

har vi valt att dela in avsnittet i kategorier som berör urval, innehåll, upplägg och vilka 

konsekvenser ett upplägg kan ge. Kategorierna ger en bild av vad läraren tar hänsyn till i 

samband med utformandet av undervisningen.5 För att undersöka detta har vi gått in på flera 

olika ämnesdidaktiska böcker för gymnasiet inom ämnet religion.  

 

 

 

                                                           
3
 Olivestam, C (2006) s. 17 

4
 Kursplan för religionskunskap på gymnasiet. (2000) 

5
 Almén, E (2000) s. 192 
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1.1 Syfte 

Vårt syfte är att undersöka hur undervisningen i Religionskunskap A på gymnasiet kan 

förändras och hur lärare kan göra ämnet mer engagerande för elever. Uppsatsen kan ses som 

ett inlägg i debatten om hur skolämnet kan formas och därigenom finna förslag på 

förändringar som kan öka aktualiteten, intresset och statusen bland elever.  

Vår huvudfrågeställning är: 

Hur kan religionslärare lägga upp undervisningen i Religionskunskap A på gymnasiet för att 

göra ämnet mer engagerande för eleverna? 

För att komma fram till detta lyfter vi även fram följande frågor som är relevanta för ämnet: 

Hur arbetar den intervjuade religionsläraren för att göra ämnet engagerande? 

Hur uppfattar de två intervjuade eleverna religionsämnet och vad har de för önskemål inom 

ämnet? 
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2.0 Religionsämnets historiska framväxt 

För att få en förståelse för ett ämnes karaktär kan det vara av vikt att känna till dess historiska 

utveckling. Nedan lyfts religionsämnet fram i historisk kontext utifrån grundskoleperspektiv 

samt gymnasieperspektiv med styrdokumenten som funnits under respektive åldrar som 

utgångspunkt.  

 

2.1 Religionsämnets historik i de lägre skolåldrarna  

Gunilla Svingby, professor i pedagogik vid Malmö högskola, skriver i sin avhandling: 

Läroplaner som styrmedel för svensk obligatorisk skola (1978) om läroplanens förändring 

sedan 1878. Avhandlingen tar också upp på vilket sätt religionsämnet har genomgått en 

drastisk karaktärsändring under det senaste århundradet. Den första normalplanen utvecklades 

1878 för att bilda en övergripande struktur för skolväsendet. Normalplanen betonade religion 

som det viktigaste ämnet för att bilda och forma individen efter det kristna samhällets normer 

och etiska ideal. För att förmedla dessa ideal skulle dessutom läraren ha gudsfruktan och 

handla efter kristna sedvanor. Från år 1900 upptogs bibelläsning och bibliska berättelser i 

ämnet kristendomskunskap. Tidigare var dessa separata ämnen. Inom undervisningsområdet 

angavs konkreta anvisningar om vad som skulle tas upp samt lämpliga bibelstycken att 

använda i undervisningen. Utöver detta innehöll varje skoldag minst 15 minuter 

morgonandakt med psalmsång, bön och läsning av bibeltexter.6 

Nästa undervisningsreform trädde i kraft 1919. Religionsämnet har då fått avsevärt mindre 

plats i timplanen. Antalet veckotimmar har då gått från 28 till 12 per årskurs. Ämnet var 

uppdelat i biblisk historia, bibelläsning och katekes.7 Läraren har i denna reform fått större 

frihet i undervisningens urval. Läraren fick själv välja stycken ur testamenten med anknytning 

till Luthers lilla katekes. Kristendomsämnets syfte var inte längre att kunna religiösa texter 

utantill. Istället riktades nu en ansträngning för att främja "lärljungarnas" religiösa och sedliga 

utveckling med kunskap av kristendomens innehåll. Den kristna etiken låg alltså fortfarande 

till grund för skolan och ämnet, men etiken har även fått en ideologisk frihet. Anledningen till 

detta är enligt Svingby att det utvecklats större meningsskiljaktighet i den dåtida politiken, 

vilket i sin tur gynnat åsiktsfriheten hos individen i samhället. Kursplanen har alltså färgats av 

                                                           
6
 Svingby, S. (1978) s. 133-135 

7
 Ibid, s. 140 
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detta.8 Den dåtida politiska debatten hade dessutom gjort att 1919 års undervisningsplan var 

den första som hade en icke-konfessionell undervisning i kristendom.9    

1951 utformades en ny provisorisk timplan med huvudmoment för skolan. Syftet var att 

applicera denna i en försöksverksamhet på en gemensam framtida nioårig skolgång. Försöket 

berörde bara utsedda skolor och ledde till olika utvärderingar av skolöverstyrelsen som sedan 

reviderade planen. Dessa revideringar lades sedan till grund för den första läroplanen för 

grundskolan som trädde i kraft 1962.10 

För de skolor som inte berördes av försöket kom en ny läroplan ut 1955. Denna läroplan 

anknöt inte konkret till religionsundervisningen. Dock underströks vikten av skolans uppgift 

att fostra eleverna efter en god samhällsetik som ett av de huvudsakliga målen med skolans 

undervisning.11  

1962 ersattes folkskola och realskola med en sammanhållen grundskola. Läroplanen blev en 

hybrid av 1951 och 1955 års timplan/kursplan. Detta visade sig bland annat i hur 

undervisningen försökte gynna den enskilda elevens utveckling till en god 

samhällsmedborgare under samtliga nio skolår.12  

Sven G. Hartman är professor i pedagogik på Stockholms universitet. I boken Livstolkning 

och värdegrund (2000) bidrar Hartman med en artikel som beskriver hur religionsämnet 

formades. När han diskuterar 1962 års läroplan lyfter han fram hur religionsundervisningen 

har fått en mer objektiv prägel än tidigare. I Lgr62 hette visserligen ämnet fortfarande 

kristendomskunskap, men en viktig förändring hade gjorts. Huvuddragen i icke-kristna 

religioner ingick nämligen i undervisningen och läraren fick inte längre försöka påverka 

eleven att ta till sig en viss livsåskådning utan skulle bara förmedla kunskapen om dem. 

Hartman menar därmed att en viktig intention med läroplanen är att "bryta med den gamla 

folkskolans kyrkligt färgade traditioner."13   

1969 kom nästa läroplan. Kristendomskunskap hade då bytt namn till religionskunskap, vilket 

det heter än idag. Ett steg hade då gjorts för att sätta eleven i centrum. Denna gång genom att 

utgå från livsfrågor som betraktades som centrala för barn och ungdomar. Läraren kunde 

                                                           
8
 Svingby, S. (1978) s. 143-145 

9
 Hartman, S. (2000) s. 216 

10
 Svingby, S (1978) s.150 

11
 Ibid, s. 156 

12
 Svingby, S (1978) s. 163-169 

13
 Hartman, S (2000) s. 218-219 
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sedan leda in religionsundervisningen till specifika områden, till exempel etik och religiösa 

uppfattningar med detta som grund. Lgr69 gav även läraren mer frihet i att själv lägga upp 

undervisningen så att den skulle passa eleverna.14 

Elva år senare utkom läroplanen Lgr80. Den elevcentrering som skett i tidigare läroplan inom 

religionsämnet hade nu blivit ännu mer påtaglig. Elevernas egna livsåskådningar och 

erfarenheter var nu den konkreta utgångspunkten i undervisningen och tidigare läroplaners 

syn på lärostoffet fick istället komma i andrahand. Lärarens uppgift låg enligt Lgr80 främst i 

att implementera dessa i samband med religionsundervisningens etik och moral anknutet till 

religiösa rörelser. Läraren fick därmed mycket mer frihet i att lyfta fram elevernas åsikter om 

vad de ville ha med i sin undervisning än tidigare. En konsekvens av detta var att 

religionsämnets innehåll blev otydligare än i tidigare läroplaner. Svårigheten för lärare blev 

att veta var undervisningen skulle sträva.15 

1994 kom den läroplan som gäller för grundskolan än idag. I Lpo94 har lärarens uppgifter 

blivit målstyrda, vilket innebär att målens sätts i fokus istället för vägen dit.16 I den kursplan 

som utformats för religionskunskapen är det bara kristendomen som nämns i målstyrningen. 

Aningen diffust står också att några andra världsreligioner och livsåskådningar ska tas upp. 

Etiken i Lpo94 lyfts fram som särskilt viktig, då den formar samhället vi lever i. Generellt sett 

betonar främst kursplanen vikten av ökad förståelse för sig själv och andras livsåskådningar 

och hur dessa påverkar samhället och dess individer.17 

Kristendomen och etiken lyfts även fram i styrdokumenten för hela grundskolan: 

Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att 

låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

bästa i ansvarig frihet.18  

                                                           
14

 Hartman, S (2000) s. 220 
15

 Ibid, s. 220-222 
16

 Ibid, s. 222-223 
17

 Kursplan för religionskunskap på gymnasiet. (2000) 
18

 Lpo94 (2006) s. 3  
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Kristen tradition har alltså återinförts som bakgrund i skolans etiska struktur, men betoningen 

ligger idag på en humanistisk och demokratisk värdegrund som skall gynna individens 

utveckling och funktionalitetsgrad i samhället.  

 

2.2 Gymnasieskolans framväxt och religionsämnets utveckling 

Med tanke på att denna uppsats handlar om Religionskunskap A på gymnasieskolan kan det 

även vara till fördel att veta lite om dess historia. Erik Wallin är professor i pedagogik vid 

Uppsala universitet. Wallin skriver i sin bok Gymnasieskola i stöpsleven - då nu alltid (1997) 

om gymnasieskolans rötter på 1600-talet. Skolan var en vidareutveckling av den verksamhet 

som tidigare skötts av katedralskolan. Syftet var att täcka det behov som fanns att utbilda 

ämbetsmän åt kyrka och stat. Präster höll i undervisningen. Grekiska, latin och 

kristendomskunskap ansågs vara bland de viktigaste ämnena.19 

Under 1800-talets första hälft skedde mindre reformer, vilka bland annat gjorde det möjligt att 

i viss utsträckning ge flickor utbildning, då det ansågs viktigt även för deras fostran till goda 

samhällsmedborgare. 1849 gjordes också en uppdelning mellan två olika gymnasielinjer: den 

reala och den latinska linjen. Den reala linjen bestod av naturvetenskapliga och 

modernspråkliga ämnen. Den latinska linjen, som var mer konservativ hade högre status.20  

Under 1800-talets senare hälft blossade en debatt upp kring vilka ämnen som skulle 

undervisas i. Bland annat diskuterades latin, kemi och fysik. Debatten bestod även i en 

diskussion om huruvida läroverken skulle satsas på ämbetsmannautbildning eller allmän 

medborglig bildning på gymnasial nivå. Kontentan av debatten blev att gymnasieskolan 

utvecklades till fyraårig under 1900-talets början. Gymnasiets uppgift var då att förutom 

gynna elevernas allmänbildning också förbereda dem med vetenskapliga insikter som ansågs 

behövas för framtida studier. Latinlinjens status hade under denna tid förminskats avsevärt.21 

Den reform som skett i början av 1900-talet höll i sig under ca 50 år. Under den tidsperioden 

gjordes inga större förändringar inom det gymnasiala skolväsendet. 1927 togs dock ytterligare 

ett steg mot en mer jämställd skola, då även flickor fick tillträde till majoriteten av de olika 

läroverken. Linjerna genomgick även smärre förändringar då modersmål, engelska och 

                                                           
19

 Wallin, E (1997) s. 19-20 
20

 Ibid, s. 22-23 
21

 Ibid, s. 23-24 
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historia fick starkare betydelse inom reallinjen och franska blev obligatoriskt inom 

latinlinjen.22 

Efter andra världskriget skedde en starkt ökad efterfrågan på utbildning på gymnasial nivå. 

1953 bildades därför en ny linje. Denna linje kallades för allmän linje och hade en betoning på 

språklig och social utveckling. Uppdelningen blev ett steg mot den modernisering av 

gymnasieskolan som skulle komma under 1960-talet. Då utformades de så kallade 

fackgymnasierna; handelsgymnasiet och tekniska gymnasiet. Syftet med dessa linjer var 

främst att de skulle vara yrkesförberedande. 1961 blev dessa linjer även erkända som 

högskoleförberedande.23 

I samband med de två nya linjerna startade en ny debatt om avvägningen mellan 

yrkesförberedelse och allmänbildning. En rädsla fanns för att den allmänbildande delen skulle 

hamna i skymundan i yrkesförberedande linjer. En reaktion på detta var att en utredning 

påbörjades med syftet att skapa en modern skola som skulle ge utrymme för både 

yrkesförberedande kunskaper och allmänbildning. Ett delmål var bland annat att gymnasiet 

skulle ge orientering i etiska, religiösa och filosofiska frågor och i samband med dessa 

utveckla elevens intresse, anlag och personutveckling. Latinlinjen lades i samband med Lgy65 

ned och istället framträdde humanistisk, samhällsvetenskaplig, naturvetenskaplig, ekonomisk 

och teknisk linje.24 

Under 1960-talet växte ytterligare en skolform fram, nämligen fackskolan. Denna skola var 

till störst del teoretisk och inte förknippad med gymnasiet. En utredning gjordes om hur dessa 

skolformer skulle kunna lyftas in i gymnasieskolan och i samband med att Lgy70 integrerades 

var den första gemensamma gymnasieskolan skapad. Målet i Lgy70 var att gymnasieskolan i 

fortsättningen skulle arbeta både yrkesförberedande och högskoleförberedande. Gymnasiet 

fick då en gemensam läroplan och delades in i 22 olika linjer med yrkesförberedande 

karaktär.25 

1976 startade en utredning hur gymnasieskolan skulle kunna vidareutvecklas. Målet var att ge 

elever mer kunskap som kunde användas i deras yrkesliv. För att kunna uppnå detta ansågs 

det behövas en större bredd på allmänbildning som kunde vidareutvecklas hos eleven under 

                                                           
22

 Wallin, E (1997) s. 25 
23

 Ibid, s. 26 
24

 Ibid,  s. 26-29 
25

 Ibid, s. 30-34 
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hela livet. Begreppet livslångt lärande utvecklades därmed. Denna tanke var vad som senare 

skulle förädlas i dagens gymnasieplan Lpf94.26 

 

2.3 Lpf94 

Lpf94 är det styrdokument som ligger till grund för de frivilliga skolformerna. Primärt gäller 

detta gymnasieskolan och komvux, men även i största möjliga utsträckning 

gymnasiesärskolan och särvux.27 Dokumentets tyngsta betoning ligger precis som i Lpo94 på 

att skolväsendet ska ligga på en demokratisk värdegrund när det gäller alla människors lika 

värde.28  

Att alla ska ha samma förutsättningar och inte särbehandlas är alltså centralt i varje del i 

skolans undervisning. Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där skolan måste arbeta 

extra hårt för att ge eleverna den kunskap som krävs för att människor från olika kulturer samt 

människor med olika åsikter ska kunna mötas och fungera tillsammans i skolan och det 

svenska samhället. Det främsta verktyget som skolan använder sig av för att uppnå detta mål 

är kunskap om egna och andras kulturer och åsikter. Arbetet sker framför allt i historiska, 

språkliga och kulturella kontexter i många av skolans ämnen.29  

Ytterligare ett mål skolan har är att träna elever i de förmågor som de behöver för att kunna 

arbeta och verka i samhället.  För att kunna uppnå detta mål måste skolan som helhet 

förmedla beständiga kunskaper som eleven sedan kan använda sig av under resten av sitt liv. 

Eleverna ska utifrån denna kunskap utveckla förmågor i att lösa problem, söka information 

och tänka kritiskt. Denna ambition ingår i att ge eleven ett livslångt lärande. Skolan har även i 

uppgift att utveckla elevernas sociala kompetens samt fysiska och mentala hälsa.30 

Läraren ska arbeta elevcentrerat i sin undervisning. Det innebär bland annat att 

undervisningen ska ske utifrån elevens behov och erfarenheter samt gynna elevens 

individuella utveckling och självförtroende. Den kunskap som förmedlas ska även läggas 

fram så den uppfattas som meningsfull för eleven och att denne känner att dess 

kunskapsutveckling går framåt. För att kunna uppnå detta ska läraren successivt ge eleven 
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möjlighet att arbeta självständigt med faktasökning och arbetsutförande. För att göra ett 

självständigt arbete möjligt måste läraren först lägga en teoretisk grund som eleven kan utgå 

ifrån. Denna grund ska utgöras av olika värderingar och perspektiv på kunskaper som ska 

förmedlas i respektive ämne. Läraren ska också hålla sig uppdaterad inom sitt ämnesområde 

för att kunna förmedla sin kunskap på ett aktuellt sätt.31  

 

2.4 Lpf94 och religionsundervisningen 

Religionsundervisningens uppgift i förhållande till Lpf94 är att försöka förmedla kunskap om 

andra kulturer, tankesätt, trosuppfattningar och livsstilar samt den etik som kretsar runt dessa. 

Därmed kan den förståelse som behövs för att gynna elevens utveckling och demokratiska 

ideal utvecklas. För att utforma religionsundervisningen och uppnå dess mål måste läraren 

utgå från ämnets kursplan och tänka på vilket upplägg som är det bästa för att nå dit. Detta 

diskuteras i nästa kapitel.  
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3.0 Religionsdidaktik i den svenska gymnasieskolan 

Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det är människan och 

människans situation som skall göras till föremål för studium, och de upplevelser och behov av 

livstolkning som hon har, skall stå i centrum.32  

För att komma åt att studera detta på ett givande sätt i religionskunskapen kan lärare använda 

den didaktiska utgångspunkten i undervisningen. Hartman har i boken Livstolkning och 

värdegrund skrivit artikeln Hur religionsämnet formades (2000) som behandlar just 

didaktiken. Ämnesdidaktiken är central i utformandet av undervisningen och en viktig del går 

ut på att lärare ska reflektera kring de tre didaktiska kärnfrågorna vad som ska ingå i 

undervisningen, hur läraren väljer att lägga upp undervisningen för att eleverna ska ha 

möjlighet att uppnå kursmålen och varför läraren har valt ett speciellt material, en arbetsform 

som passar till materialet och en viss metod. Den didaktiska identitetsfrågan vad som 

kännetecknar ett visst kunskaps- och färdighetsområde kan också lyftas fram i detta 

sammanhang. Hartman lägger själv till frågan för vem undervisningen ska ges. Han menar att 

frågan är viktig att belysa om man föredrar en dialogisk eller elevcentrerad undervisning, 

eftersom kunskaper om eleven och individens förutsättningar här blir ett viktigt inslag i 

lärarens kompetens.33 

I följande avsnitt kommer de tre didaktiska frågorna behandlas. Tanken med detta är att 

förmedla en bild av hur lärare kan gå till väga för att välja ett urval och innehåll som är 

stimulerande för eleverna. Orsaker bakom valen kommer också att tas upp.         

 

3.1 Urvalet i religionsundervisningen 

Utifrån läroplaner och kursplaner förväntas lärare göra ett urval kring vad som är förenligt 

med kursmålen. I kursmålen för Religionskunskap A på gymnasiet finns två punkter som är 

viktiga att ha i bakhuvudet då urvalet görs. Det första är att eleven ska kunna beskriva och 

förstå på vilket sätt religion och livsåskådning speglas i människors tankar och handlingar. 

Det andra målet är att eleven ska känna till kristendomens och några andra världsreligioner 

samt livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.34    
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Det finns många möjliga vägar att gå för att lärarens urval ska kunna förankras i kursmålen 

och det krävs en stor portion av lärarprofessionalism för att klara av uppgiften. Edgar Almén 

har i boken Livstolkning och värdegrund (2000) skrivit artikeln Vad studerar vi som 

”religion” – hur och varför studerar vi just det? Almén menar att den lärare som är mest 

professionell har skaffat sig bäst kännedom om förutsättningarna utifrån sin egen speciella 

utgångspunkt, samt bäst kännedom om forskningsresultat och andras erfarenheter. Förmågan 

att utnyttja kunskaperna tillsammans med sina egna erfarenheter är också viktig och därifrån 

kan lärare komma fram till det urval och upplägg som har bäst möjlighet att uppnå 

kursmålen.35 Det är en konst att omsätta teori till praktik. Hartman presenterar i sin artikel 

fyra olika teoretiska perspektiv på hur lärare i praktiken kan finna svar på de didaktiska 

frågorna.  

Det historiska perspektivet förklarar bland annat folkundervisningens nära koppling till 

kyrkan som i sin tur har gjort att religionsundervisningen haft en dominerande ställning i 

folkundervisningen. Därmed har undervisningen påverkats av både politiska och religiösa 

intressegrupper, vilket format religionsämnet idag.36 

Ett samhällsvetenskapligt perspektiv belyser pluralismens och sekulariseringens ökning efter 

andra världskriget och hur religionsundervisningen förändrats i samband med detta. Det 

samhällsvetenskapliga perspektivet visar också hur skolsystemet skapat olika lösningar i 

likartade länder. Analys ur ett samhällsvetenskapligt perspektiv lyfter även fram förhållandet 

mellan pedagogisk målformulering och pedagogiken i praktiken. En fråga som berör detta 

kretsar kring varför religionsundervisningen har en plats i skolundervisningen i ett samhälle 

som inte längre binds samman av en specifik religion.37  

Ett ämnesteoretiskt, humanistiskt eller teologiskt perspektiv bestämmer i stor utsträckning 

valet av lärostoff och hur det struktureras i kursplaner. Läraren kan välja att lyfta fram 

existentiella och livstolkande dimensioner i olika religioner istället för yttre händelser och 

former. Modern historieskrivning har gjort att vardagslivet och människors mentalitet och 

livsvärld hamnat i fokus på bekostnad av den traditionella politiska historien. Hartman skriver 
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att det under 1990-talet ställdes mer krav på kunskap och kompetens i traditionellt 

ämnesrelaterade lärogångar.38
 

Det beteendevetenskapliga perspektivet är det fjärde perspektiv Hartman tar upp och det 

handlar om elevernas förutsättningar inför undervisningen och vad de får ut av den. I detta 

perspektiv är livsfrågor aktuella för barn, vilket visar att det finns en beröringspunkt med de 

samhällsorienterade ämnena. Religionsundervisningen kräver ett brett teoretiskt kunnande hos 

lärare. Hartman anser att det många gånger finns brister i undervisningens kvalité på grund av 

bristfällig kunskapsgrund i lärarkåren.39  

Olivestam belyser i sin bok Religionsdidaktik (2006) exempel på underlag för det 

ämnesdidaktiska valet som kommer åt religionens officiella struktur samt strukturen i 

vardagslivet. Olivestam menar att detta möjliggörs genom att lärare lägger upp 

undervisningen utifrån exempelvis de rituella uttryck som gestaltar sociala, kulturella och 

kosmiska regler. Genom riterna regleras det dagliga livets pendling mellan lydnad och frihet, 

samt ordning och kaos. Riterna i den officiella religionen speglar alltså inslag i vardagslivet 

som till exempel liturgi, sånger, och den oföränderliga upprepningen av ritualer i en annars 

föränderlig värld.40 

Olivestam skriver att religionskunskapen har utvidgats innehållsmässigt på samma gång som 

tiden för undervisningen har minskat. Det gäller då som lärare att disponera tiden mellan 

kursen och eleven. Olivestam presenterar i sin bok Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och 

praktik i religionsundervisningen 2006 religionsfilosofen Martin Bubers förhållningssätt till 

att skapa relationer. I boken framkommer att Buber menar att det finns två sätt att skapa 

relationer på. Det ena sättet att skapa relationer på är en jag-det-relation. Den relationen blir 

central när man uppfattar innehållet i religionskursen som ett antal objekt som ska studeras. 

Mängden material blir stor i förhållande till möjligheten att hinna med tidsmässigt. Resultatet 

blir att läraren visserligen hinner med kursen, men eleverna glömmer snart vad de lärt sig.41 

Det andra sättet att skapa relationer på är enligt Buber jag-du-relationen där tanken är att 

eleven ska skapa en personlig relation till ämnesområdet. Eleven får möjlighet att 

självständigt fördjupa sig i ämnet och arbeta fram ett personligt utformat underlag, vilket gör 
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att den subjektiva relationen står i centrum. Resultatet blir i detta fall att läraren inte hinner 

med hela kursen, men eleverna blir mer engagerade.42  

Det subjektiva förhållningssättet är enligt Olivestam otryggt, okontrollerbart och leder till en 

hel del oförutsedda relationer från eleven, medan han framhåller att det objektiva 

förhållningssättet, alltså en jag-det-relation är ett tryggt sätt att arbeta på. Olivestam menar 

också att en jag-du-relaterad undervisningsform är mer tidskrävande i jämförelse med en jag-

det-relaterad undervisningsform.43 

 

3.2 Hur kan innehållet i religionsundervisningen presenteras och 

bearbetas? 

I frågan kring hur lärare undervisar i religionsämnet finns en rad punkter att reflektera kring. 

Något som enligt Hartman är bra att tänka på är hur eleverna ska få behandla ett visst material 

och här kan man sträva efter att anknyta till elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper. Det 

är också viktigt att utifrån ett lärarperspektiv fundera på hur anknytningen till elevernas 

erfarenheter underlättar och påverkar deras upplevelse, tolkning och inlärning. Hur valet av 

arbetsform påverkar elevernas sätt att bearbeta material och vilken typ av kunskap de tillägnar 

sig, samt hur de försöker tillämpa den nyvunna kunskapen är viktiga komponenter att ta 

hänsyn till.44     

Olivestam behandlar i ett kapitel i sin bok Religionsdidaktik (2006) olika arbetssätt i 

religionsundervisningen för att konkretisera hur lärare kan omsätta olika teorier till praktik. 

Han anser att det är naturligt att använda vardagen som utgångspunkt i undervisningen och på 

så vis belysa ett aktuellt ämne som eleverna känner till och utifrån ämnet fördjupa och bredda 

perspektivet.45 Detta stämmer väl överens med det kursmål i Religionskunskap A som säger 

att elever ska kunna relatera till religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, samt 

tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv.46 För att koppla olika 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv eller för att ge en bild av hur vardagslivet rent 

generellt kan se ut i olika kulturer kan lärare förslagsvis utgå från en aktuell mediedebatt, en 
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bok, en film, en musikupplevelse, en berättelse, ett kyrkobesök eller ett möte mellan 

människor.47 Med dessa medel är det möjligt att använda sig av ett levande material i 

undervisningen som tilltalar eleverna.  

Om lärare belyser berättelser som exempel ger just den formen en väg in i religionens och 

livsfrågornas värld via text, bild och muntligt berättande. Berättelsen som medel kan 

användas på flera olika plan, som till exempel en berättelse i någon religiös kontext eller 

elevens egen berättelse. Berättelsen kan även framföras i olika former, som exempelvis 

genom ett brev och här tar Olivestam upp aposteln Paulus brev som förslag på ett brev som 

går att arbeta med. Olivestam lyfter också fram storyline som ett sätt att arbeta med berättelser 

på. I arbetet med storyline utgår eleverna från en verklig berättelse och metoden gör det därför 

möjligt att kombinera lärandet med fantasi och emotionell laddning. Här kan lärare till 

exempel via olika teman på berättelser koppla historiska händelser till nutid.48 

En film eller musikupplevelse är ytterligare ett exempel att lyfta fram i samband med hur 

lärare i praktiken kan förmedla kunskaper i religionskunskap. Ett musikstycke eller en film 

kan ses som användbara verktyg att öka elevernas förståelse för och insikt i en religion. 

Eleverna lär sig också att finna tecken på religion med hjälp av att kombinera förkunskaperna 

med sina tolkningar av film och musik.49      

Jönsson och Persson tar i sitt bidrag till den nationella utvärderingen från 2003 upp olika 

arbetssätt som kan väcka intresse hos elever. Det kan som lärare vara intressant att utgå från 

arbetssätten i undervisningen för att göra den mer intressant. I utvärderingen 

uppmärksammades en möjlig koppling mellan enskilt arbete och fragmentariska kunskaper 

och därmed väcktes tankar om möjlighet till samarbete på olika plan, till exempel mellan 

eleverna, mellan eleverna och läraren, alternativt mellan eleverna och samhället. Det uppstår 

ett behov av mötesplatser om detta leder till att elevernas kunskaper utvecklas och att 

förmågan att resonera i orsak och verkan förbättras, samt att eleverna får verktyg att använda 

relevanta begrepp och att placera in dessa i ett större sammanhang. Genom mötesplatserna 

skapas situationer där eleverna tillsammans kan prova olika perspektiv och utveckla sin 

förståelse av det de lärt sig.50    
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Arbetssätten som Jönsson och Persson beskriver stämmer väl överrens med ett av kursmålen i 

Religionskunskap A på gymnasiet som går ut på att elever ska kunna samtala om 

problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt.51  

Ett av arbetssätten som Jönsson och Persson tar upp handlar om fördelar med att föra olika 

typer av samtal kring religion i undervisningen. En fördel är att samtal som forum ger elever 

möjlighet att föra fram sina tankar, lyssna till andras ståndpunkter och diskutera sina egna och 

andras argument på ett respektfullt och utvecklande sätt. Fördelen är att elever med osäker 

kunskapsbild kan lyfta fram sina egna åsikter för att öka insikten om sig själva och 

omvärlden. Nästa steg kan då bli att eleverna får en ökad tillit till sina förmågor och omsätter 

dessa till handling. I sådana samtal väcker ofta kunskaperna frågor om värderingar och 

värdegrunden blir här en viktig byggsten för att göra kunskaperna meningsfulla och förstärka 

värdegrunden.52    

Olivestam tar också upp samtal som ett medel att nå målen på ett intressegivande sätt. Något 

Olivestam lyfter fram är att lärare ska tänka på samtalets grundförutsättningar som går ut på 

att alla parter deltar på lika villkor. Det försvårar, men gör det inte omöjligt för pedagogen att 

delta. Villkoren gäller till exempel inte för diskussion, intervju och föreläsning. Olivestam 

påpekar att just diskussion är ett arbetssätt som ofta framställs som bra. Detta speglas även i 

många läromedel där det är vanligt att uppgifter är utformade som diskussionsunderlag.53  

Ytterligare ett förslag på arbetssätt som Jönsson och Persson bidrar med är att arbeta med 

ämnesintegrering. I detta fall beskriver de ämnesintegrering med historia, religion, 

samhällskunskap och geografi. Jönsson och Persson menar att just detta arbetssätt blir mer 

varierat. Om fler ämnesområden är i gång samtidigt skapas fler tillfällen till diskussioner, fler 

möjligheter att arbeta enskilt, i grupper alternativt i större projekt. Tiden för ett arbetspass kan 

också förlängas. En annan fördel med arbetssättet är att elevinflytandet blir större och 

möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt ökar.54        
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3.3 Varför väljer lärare ett visst urval och en specifik metod för ett 

arbetsområde i religionsundervisningen? 

Frågan kring varför läraren väljer ett visst urval och metod är enligt Almén den didaktiska 

fråga som knyter ihop de övriga didaktiska frågorna. Det är här läraren måste reflektera 

utifrån varför denne väljer ett visst ämnesstoff och arbetsform och därefter kunna motivera 

sina val utifrån de mål som finns för undervisningen.55  

Jönsson och Persson lyfter också fram varför som den grundläggande didaktiska frågan i sitt 

bidrag till den tidigare nämnda utredningen. De menar att frågan är viktig för en bra planering 

och genomförande av ett ämnesområde, vilket i sin tur är ett måste för att få ut maximal effekt 

av undervisningen. Om läraren inte kan motivera varför ett visst upplägg eller ämnesområde 

ska tas upp finns det en risk att eleverna tappar innebörden och syftet med undervisningen och 

därmed även inresset för den. Det är därför avgörande för elevens motivation att ta till sig 

ämnet och syftet. Metoden ska också motiveras och förankras hos eleven.56 

Jönsson och Persson understryker också att frågan måste besvaras utifrån de mål som finns i 

styrdokumenten. Anledningen är att dokumenten lyfter fram de kunskapskvalitéer som läraren 

har i uppdrag att utveckla hos eleven.57 

Ytterligare ett sätt att motivera varför ett visst upplägg används kan enligt Olivestam vara att 

läraren gör medvetna perspektivval baserade på Lpf94. Dessa val kan ses som pedagogiska 

verktyg i undervisningen och kan användas för att göra undervisningen inom varje givet 

område mer levande och läraren kan hålla sig mer objektiv.58 Olivestam nämner flertalet 

perspektiv som kan användas i undervisningen, men betonar särskilt tre synsätt som viktiga 

för religionsämnet: livsfrågeperspektiv, livstolkningsperspektiv och socioreligiöst 

perspektiv.59 

Livsfrågeperspektivet används för att bidra med olika livsfrågor för att få eleven att förstå, 

finna eller skaffa en mening med livet. Religionsundervisningen blir därmed en arena där 

elever med olika livsåskådningar kan mötas och utvecklas. Olivestam menar att fördelen blir 
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att eleverna får bilda sig egna uppfattningar istället för att ta till sig den syn som dominerar 

vuxenvärlden.60 

Livstolkningsperspektivet innebär att eleven möter de olika livstolkningar som förekommer i 

olika religioner och kulturella samhällskontexter. Målet med detta perspektiv är att öka 

elevens tolerans samtidigt som eleven därmed får möjlighet att utveckla och ta ställning till 

känslan för toleransens gränser utefter värdegrunden. Läraren ska utifrån detta perspektiv vara 

så objektiv som möjligt utan att för den delen gå ifrån värdegrunden.61   

Socioreligiösa perspektivet anknyter till att eleverna lär sig om hur religioner och 

livsåskådningars föreställningar ställs i relation till det rådande samhällsmönstret. Syftet med 

detta perspektiv är att eleverna ska få förståelse för varför personer med en viss religiös 

uppfattning eller livsåskådning har ett visst förhållningssätt till samhället. 62 

Almén lyfter fram skollagen som ytterligare ett perspektiv som läraren kan använda sig av för 

att motivera sitt urval. Han hänvisar särskilt till första kapitlets andra paragraf som viktig för 

frågan varför läraren valt ett visst stoff: 

Utbildningen skall ge eleverna kunskaper och färdigheter samt, i samarbete med hemmen, främja deras 

harmoniska utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar. […]63 

Almén menar med anknytning till paragrafen att religionsundervisningen har en speciell 

uppgift att lyfta fram andra religioner och kulturers tankesätt. Detta för att kunna ge eleverna 

den förståelse som behövs för att kunna samspela i ett mångkulturellt demokratisk samhälle.64 

Almén understryker vikten för ett fungerande demokratiskt samhälle är "[…] aktning också 

för oliktänkande och därmed vilja att försöka förstå - även om man förbehåller sig rätten 

kritisera och ta avstånd."65 Religionsundervisningen är därmed central för denna förståelse. 

En klar koppling kan även göras till samtliga mål för Religionskunskap A.66 
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3.4 Svårigheter med religionsundervisningen i skolan 

Det finns svårigheter som kan uppstå när det gäller religionsundervisning i skolan. Hartman 

skriver i sin artikel Hur religionsämnet formades (2000) att både lärare och skolpolitiker har 

stött på olika svårigheter. Samhälleliga, ämnesteoretiska och psykologiska faktorer har 

påverkat olika tiders sätt att utforma religionsundervisningen. Med dessa faktorer som 

utgångspunkt kan svårigheterna belysas och det är möjligt att se svårigheterna som 

utmaningar inför framtiden.67 

Hartman beskriver några av dessa svårigheter och utmaningar. Läroplanstexter är 

utbildningspolitiska dokument och frågor rörande dokumenten avgörs genom förhandlingar 

och kompromisser, vilket gör dokumenten otydliga. En annan tendens inom religionsämnet är 

att undervisningen inte klarat av att möta eleverna där de står och därmed har elevernas 

intresse för ämnet sjunkit.68  

Hartman pekar också på att elever föredrar att arbeta med livsfrågor. Denna tendens är enligt 

Hartman tydligast på mellanstadiet. Han menar att en orsak till att livsfrågor ges lite utrymme 

kan bero på lärarens osäkerhet på så vis att vissa livsfrågor kan vara tabubelagda. Det kan leda 

till att lärarna anser att det är föräldrarnas ensak att prata med sina barn om frågor av den 

karaktären. Hartman lyfter också fram en annan möjlig orsak till osäkerheten, nämligen att 

läraren kan bli osäker på sin roll och inte veta vilka frågor som ska studeras. Läraren kan 

också uppleva det som svårt att förbli objektiv i undervisningen. Hartman menar att 

fortbildning är ett alternativ som kan tänkas ge en öppning i problematiken.69    

En annan problematik som Hartman beskriver handlar om svårigheten att möta samtiden. Det 

är svårt att få insikt i hur ett helt ämnesområde gestaltas och förändras över tid. Förändringar i 

läroplanstexter går att läsa sig till utan svårigheter, men inte hur tolkningen och tillämpningen 

formats i skolans verksamhet. Sverige är ett sekulariserat land och Hartman menar att vi lever 

i ett efterkristet land eller ett postreligiöst samhälle. Samtidigt lever vi i en tid då 

fundamentalism finns med som inslag i de stora religionerna och därmed också stora delar av 

världssamfundet. Med tanke på detta lyfter Hartman fram att det är av stor vikt att arbeta med 
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värdegrunden. Han tar också upp att även Skolverket tycker att arbetet med värdegrunden är 

centralt, då Skolverket gjorde 1999 till ett värdegrundsår.70    
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4.0 Metod  

Den metod vi har valt för att ta reda på vad som skulle kunna göra Religionskunskap A mer 

intressant är tre kvalitativa intervjuer med en lärare och två elever. Intervjuerna är tänkta att 

ge ett bredare perspektiv på hur religionsundervisningen skulle kunna läggas upp, eftersom 

detta ligger i linje med vårt mål att öka intresset för religion bland fler elever.  

Vi har valt kvalitativa intervjuer som metod för att se hur Religionskunskap A skulle kunna 

förbättras. Metodvalet lämpar sig bäst för att komma åt enskilda individers åsikter och 

resonemang.71 En kvantitativ metod hade varit relevant om vårt syfte varit att undersöka 

generella drag i en bredare population. Om vi valt till exempel enkätundersökningar hade vi 

inte fått några konkreta svar på vår frågeställning. Om vi valt att göra deltagande 

observationer som metod hade avsikterna bakom ett visst beteende gått förlorade. En annan 

svårighet med deltagande observationer är att få pusselbitarna i informationsdelarna att passa 

och därmed skapa en helhetsbild.72     

Vi utformade ett frågeformulär innan intervjuerna utfördes med syftet att skapa en god 

struktur för intervjuerna.73 Frågorna utformades med avsikten att styra individen så lite som 

möjligt, men ändå hålla dem inom ramarna för vår undersökning. 

Den första intervjun gjordes med en lärare som är aktiv inom religionsundervisning på 

gymnasiet för att få en djupare insikt i utformningen av religionsundervisningen. Han har 

arbetat som lärare i tio år. Det urval vi använt oss av är ett så kallat bekvämlighetsurval, då vi 

valt en person som varit lätt för oss att nå med tanke på att vi tidigare kommit i kontakt med 

personen under vår utbildning.74 Läraren kan visserligen inte representera alla religionslärare, 

men kan ändå ses som en person som är insatt i yrket. 

Vi har även gjort intervjuer med två elever som läser Religionskunskap A för att få insikt i hur 

de skulle vilja ha religionsundervisningen. Vi bad den lärare som intervjuades att tillfråga en 

elev som är engagerad i religionsämnet och en som visar ett mindre intresse för ämnet. Vi är 

medvetna om att valet av elever är baserat på lärarens subjektiva uppfattning kring elevernas 

inställning till religionsämnet och därför kan valet komma att bli tendentiöst. Den information 

läraren gav oss innan intervjuerna var att han funnit en elev med stort engagemang och en 
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elev med mindre intresse för ämnet, men gemensamt för båda eleverna var att de deltar aktivt 

på religionslektionerna och särskilt i diskussioner.    

Vi gjorde därmed ett strategiskt urval som kan ses som hermeneutiskt, då vår förförståelse om 

elevernas inställning till religionsämnet har gjort att vi valt just dem till informanter. Urvalet 

är ett så kallat motpolsurval, vilket innebär att vi varit ute efter att intervjua två extremvärden 

inom samma område för att komma åt deras inställning till religionsämnet.75  

Metodvalet med intervjuer kan bli problematiskt på så vis att det smala urvalet får 

representera en större grupp. Detta gör informationen mindre tillförlitlig om den företräder en 

större grupps åsikt.  Inget utrymme ges heller för fler åsikter som ligger mellan de två 

motpolerna och det är endast en lärares röst som kommer fram.  

Vi beslutade att en av oss skulle ställa intervjufrågorna, medan den andra intog en passiv roll 

och förde anteckningar. Trots arbetsfördelningen var vi två personer närvarande i rummet och 

hamnade på så vis i numerärt överläge gentemot informanten. Detta kan leda till att personen i 

fråga känner att han/hon hamnar i underläge.76  Informanten kan också hamna i underläge när 

intervjuaren utgår från ett färdigt frågeformulär som inte lämnar något utrymme för den 

intervjuade att ta upp egna frågor. Åldersskillnad mellan intervjuare och informant är en 

annan faktor som kan påverka maktbalansen och hur den intervjuade känner sig.  

Fördelen med metodvalet är att vi genom intervjuerna får en god insikt i det fält som ämnet 

utgör. Att begränsa metodvalet till ett fåtal intervjuer gör materialet hanterbart. En annan 

fördel med metoden är att intervjuaren kommer åt ämnet på djupet och får tillgång till en 

persons tankar och funderingar, eftersom informanten får möjlighet att prata fritt kring 

frågorna. Vi utgick från ett färdigt frågeformulär för att skapa en ram för ämnesområdena och 

därmed minska risken för att hamna utanför ämnet. Vi ville också undvika att utforma frågor 

spontant, eftersom det då finns en risk att styra informanten.  

Vid intervjutillfällena ställde en av oss intervjufrågorna, medan den andra intog en passiv roll 

och förde anteckningar samt observerade. På så vis strävade vi efter att utföra intervjuerna så 

noggrant som möjligt. Något annat vi tog hänsyn till när vi beslutade att en av oss skulle ställa 

intervjufrågorna var att sträva efter att informanten inte skulle hamna i underläge. Vi valde att 

utföra intervjuerna på informanternas skola. Fördelen med detta är tvådelad, eftersom 
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intervjun utförs i en miljö som informanterna är bekanta med på samma gång som det kan 

ligga till grund för att vi som intervjuade har större möjlighet att få ut mer av intervjun.    

Vi använde oss av Alan Brymans Samhällsvetenskapliga metoder (2002) som ett verktyg för 

att utforma frågorna och få fördjupad kunskap om intervjuteknik. Bryman menar att det är av 

vikt att tänka på vilken slags miljö intervjuerna utförs i. Skolan som miljö tillhör en icke-

offentlig miljö. Det kan uppstå olika hinder med att hitta personer i både icke-offentliga 

miljöer och så kallade offentliga miljöer som är relevanta för undersökningen och villiga att 

delta i en intervju.77 I vårt fall har det inte uppstått några hinder, eftersom vi har kontakter 

med en lärare på en gymnasieskola som undervisar i Religionskunskap A. Läraren förmedlade 

kontakten med två elever som var beredda att intervjuas.       

Det vi särskilt tog till oss var att välja en ostörd miljö som informanten kände sig trygg i och 

att använda oss av testad ljudinspelningsutrustning för att undgå problematiken med att missa 

information. Något annat vi tog fasta på var att disponera frågorna på så vis att de första 

frågorna var inledande och inbjöd till dialog, medan frågorna som följde därefter kopplades 

till olika områden som var centrala för vår frågeställning i uppsatsen.78 

Intervjuerna utfördes på en gymnasieskola i Halmstad. Vi fick där tillgång till ett grupprum 

där vi ostört kunde sitta och intervjua personerna. Utrustningen vi använde var en laptop med 

mikrofon.  

Vi bjöd på fika innan intervjun för att skapa en avslappnad miljö. Under intervjun strävade vi 

efter att låta informanten tala till punkt i lugn och ro, utan onödiga avbrott från vår sida. Vi 

gav däremot uppmuntrande samtalsstöd i form av till exempel leenden och nickningar. 

Intervjun med läraren tog cirka 45 minuter och elevintervjuerna tog cirka 20 minuter per elev.    

Vi transkriberade intervjuerna tillsammans för att säkerställa att texten blev identisk med 

ljudinspelningen. Vi har valt att skriva ut texten i talspråklig form för att hamna så nära 

originalet som möjligt och därför har vi till exempel skrivit "sånna" istället för sådana och 

"nånting" istället för någonting. Utfyllnadsljud som "mmm", "äää" och "aaaa" har vi redigerat 

bort om informanten inte har betonat utfyllnadsljuden på så vis att de har fått en viktig 

innebörd för budskapet. Vid de tillfällen när kortare paus uppstått har vi skrivit ut paus inom 

parentes. Informanternas kroppsspråk var något vi valt att inte skriva ut i transkriberingen.      
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4.1 Avgränsningar 

Vi har inte tagit hänsyn till betygskriterier, då dessa inte fyller något syfte för 

undersökningen. Betygskriterier är kunskapsvärderande, vilket inte är något vi går in på i 

uppsatsen.    

Vi lyfter inte fram hur läraren skulle kunna utforma undervisningen på så vis att den passar 

specifikt för den enskilda individen, men vi betonar att det är viktigt med individanpassning. 

Strategier för elevkontakt är ett exempel på vad som hamnar utanför uppsatsens ram.  
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5.0 Resultat   

Vi har i resultatdelen sammanfattat de tre intervjuer vi utförde med en lärare och två elever. 

Intervjun med läraren blev mer omfattande när det gäller längd och innehåll. Här nedan har vi 

sammanfattat en intervju i taget för att få en tydlig struktur på individernas enskilda åsikter. 

 

5.1 Sammanfattning av intervju med religionslärare - 26/11 2009 

Läraren tycker att det är roligt att undervisa i religionskunskap, men ett visst missnöje 

uttrycks om allt arbete som är runtomkring undervisningen som tar upp mycket av tiden i 

arbetet. Läraren upplever oftast eleverna som intresserade och diskussionsbenägna. 

För tillfället blir det inte mycket tid över för honom att låta intresset för religion få plats i 

vardagslivet. När tid finns läser han gärna böcker, tittar på program och filmer samt besöker 

platser med anknytning till religionsämnet. 

Läraren berättar att han själv har någon slags religiös trosuppfattning på så vis att han 

upplever att vetenskapen inte har alla svar och står för tråkigt sunt förnuft och att världen inte 

är riktigt så enkel som den beskrivs. Samtidigt har han en stor respekt för vetenskapen.  

Någon specifik religion vill han däremot inte tillskriva sig. Han nämner att kristendomen, 

islam och judendomen har många bra synpunkter som han kan förstå att folk tar till sig. Han 

betonar även en viss entusiasm över buddhismen, men han understryker dock att det för 

honom mer handlar om intresse för religionsområdet än någon konfessionell kategorisering. 

Resonemanget kring den egna trosuppfattningen landar i att läraren upplever sig som en 

agnostiker. 

Läraren tycker också att det är extra intressant att undervisa om buddhismen, då religionen 

enligt honom är mest tilltalande. Anledningen till detta är att läraren anser att buddhismen har 

en intellektuell och tolerant approach till livet, då den framhärdar individens uppfattning av 

sig själv som det viktiga i livet istället för att styra människan med dogmer. Han medger dock 

att han kanske generaliserar lite i överkant med sitt påstående. 

Han upplever också att eleverna oftast tycker att just buddhismen är intressant, då den skiljer 

sig mycket från den värld de redan känner till. Han tror att intresset och entusiasmen för 

buddhismen troligtvis smittar av sig på eleverna. 
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Läraren nämner också sitt historieintresse och att han vill att eleverna ska ha en historisk 

bakgrund till hur de religiösa texterna kommit till. Det viktiga för honom i detta fall är att 

göra eleverna medvetna om att texterna skrivits av människor från olika tider och att de 

därmed får ett källkritiskt tänkande oavsett vad de tror privat. Han kommer sedan på att just 

detta kanske inte är att levandegöra undervisningen, men att det ändå är intressant och viktigt. 

När det gäller kursplan och styrdokument upplever läraren att det finns vissa problem med 

styrdokumentens mål kontra betygskriterierna, då målstyrningen i styrdokumenten inte 

anknyter till alla betygskriterier. Han menar därmed att det är problematiskt att tolka 

styrdokumentens värderingar och applicera dessa på undervisningen och betygssättningen. 

Han uttrycker en viss frustration över detta och säger att det är dags att åtgärda de skillnader 

som finns i beskrivningen av religionsämnet. 

Ytterligare ett problem som han upplever är att det är svårt att få eleverna intresserade av 

styrdokumenten, då eleverna upplever att de kan kursmålen, utan att sätta sig in i dokumenten.  

I planeringen av undervisningen utgår läraren från minnet av kursplanen och gör en tolkning 

utifrån det. Han upplever sig själv som ganska flummig i planeringen, vilket i sin tur gör att 

han är ganska flexibel när det gäller till exempel provdatum och därmed ofta bestämmer saker 

i dialog med eleverna. Läraren medger att vissa elever blir frustrerade om det inte finns någon 

tydlig struktur. 

Han upplever också att religionsämnet ofta väcker många frågor, vilket gör att planeringar 

ofta blir lidande och en för strikt struktur blir svår att hålla. Ytterligare en nackdel som detta 

medför är, enligt honom, att det alltid blir stressigt på slutet av en kurs. 

Läraren upplever inte att han är speciellt styrd när det gäller val av ämnesområden. Det första 

han lyfter fram som något som måste tas upp är etik, men poängterar att etik i sig inte behöver 

läsas specifikt, utan med lätthet går att integrera i övriga områden inom 

religionsundervisningen. Det andra han lyfter fram som ett måste i undervisningen är 

kristendomen och någon av de andra världsreligionerna i A-kursen. 

Läraren använder olika medel för att göra religionsundervisningen levande. Han 

problematiserar levandegörandet, då lärare står i ett slags utanförperspektiv och försöker 

undervisa objektivt. För att komma runt detta problem berättar han att de på skolan har en 

speciell livsåskådningsdag där olika företrädare från olika religioner bjuds in för att berätta 
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om sin tro. Själva syftet med denna dag är att levandegöra religionen och ge eleverna ett 

ansikte till religionen samt ställa frågor till representanterna. 

Ytterligare något som han använder sig av i undervisningen är olika filmklipp. Han brukar 

exempelvis visa diverse filmklipp med anknytning till islam. Några han nämner är klipp från 

shariadomstolen i Irak, svenska muslimer som åker skidor i fjällen, samt ett klipp från en 

hårdrocksfestival i Dubai. Allt detta för att visa olika perspektiv.  

Han berättar vidare att han ofta försöker koppla till levande människor i sin undervisning i 

samband med artiklar från aktuella händelser och sedan brukar han lyfta dessa händelser till 

diskussion med klassen om hur det påverkat samhället. Han säger även att han är 

samhällslärare och att det troligtvis är därför han väljer just den metoden att levandegöra. 

Det finns speciella områden inom religionskunskapen som eleverna uppskattar extra. Av de 

tre abrahamitiska religionerna tror han att eleverna tycker att islam är mest intressant och av 

alla fem världsreligionerna brukar buddhismen uppfattas som den mest intressanta. Egna 

fördjupningar brukar också uppskattas bland eleverna.  

I samband med val av examinationsform menar läraren att det inte går att generalisera. 

Möjligtvis uppskattar elever variation och det kan se olika ut beroende på vilken klass han 

undervisar i. Fördjupningar är något som läraren själv inte använder sig av i någon större 

utsträckning inom religionsämnet, då lektionstimmarna gör att fördjupningen inte blir av 

någon större kvalité. 

Läraren upplever att elever föredrar olika sätt när det gäller att ta till sig information. Vissa 

föredrar strukturerade föreläsningar med anteckningar, medan andra föredrar att söka och 

analysera fakta på egen hand eller i olika seminarium. För att tillgodose alla brukar läraren 

variera. 

Läraren använder elevdemokrati genom att han oftast brukar diskutera innehållet med 

eleverna och lyssna på vad de vill ha i sin undervisning. Han diskuterar sedan ramarna för 

undervisningen och de kommer överens. Han ser då en tendens att många gärna väljer bort 

världsreligionerna.  

Läraren menar också att elevdemokratin kommer in i samband med val av examinationsform. 

Ibland är han flexibel och eleverna har då möjlighet att välja mellan två olika 

examinationsformer. Han berättar också att han ofta brukar låta eleverna bestämma 
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provdatum, men att de får ta konsekvensen av valet, då exempelvis rättningstiden kan bli 

längre om provet förläggs efter ett lov.  

Läraren använder sig av utvärderingar för att utveckla bättre metoder. Speciellt när han vet att 

han ska ha en B-kurs med samma klass. Eleverna får då utrymme att uttrycka sin åsikt och 

säga vad de tyckte fungerade bra respektive dåligt.  

 

5.2 Sammanfattning av intervju med manlig elev - 1/12 2009 

Eleven tycker att många olika saker i livet är viktiga, beroende på hur man definierar. Skolan 

och kompisar är viktigt för honom. Att lyssna på musik är bra som avkoppling. Han tycker 

även att datorn är bra när det gäller olika spel och kontakt med vänner, men något som är 

sämre med datorn är att tiden går fort och man lätt glömmer bort att jobba med skolarbetet.  

Eleven är konfirmerad och döpt i samband med det, men han tycker att det känns ganska 

meningslöst i efterhand med tanke på att han inte är troende. När det gäller traditioner tycker 

eleven att traditioner var viktigare när han var yngre, eftersom man kände mer gemenskap 

med släkten. Nu för tiden firar han till exempel midsommar tillsammans med vänner. 

Eleven anser att religionsämnet i skolan är totalt överskattat och förstår inte varför man ska 

läsa om något som han anser vara påhittat. Eleven drar en parallell mellan religion och Sagan 

om ringen och tycker att det finns mer sanning i den sagan i jämförelse med Bibeln med tanke 

på att båda verken är baserade på olika berättelser som i slutändan har resulterat i ett verk. 

Om eleven ska välja något som är intressant inom religionsämnet anser han att Jehovas 

Vittnen är roliga att läsa om och det beror på att de, enligt honom, har så väldigt fel. 

Egentligen anser han att alla har fel, men buddhismen är någorlunda bra, eftersom han tycker 

att det ingår i deras budskap att alla ska vara snälla. Samtidigt för eleven ett resonemang med 

sig själv där han anser att det ingår i alla religioner att vara snälla mot varandra. Han uppger 

slutligen att han är mer intresserad av etik och moral.    

Eleven föredrar diskussion som undervisningsform, eftersom flera olika åsikter om ett ämne 

kommer fram i en diskussion. Det roligaste undervisningssättet anser han är när det blir 
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variation och att klassen får titta på film istället för att läraren bara läser ur en bok och 

föreläser. Han blir mer aktiv av att arbeta självständigt.   

När det gäller elevdemokrati anser eleven att de fått påverka undervisningen en hel del i 

början av kursen och läraren visade då vad som skulle ingå enligt kursplanen. De hade till 

exempel möjlighet att välja vilka världsreligioner som skulle tas upp. I slutet fick klassen göra 

ett arbete om valfri religion och då valde många att skriva om sekter.  

 

5.3 Sammanfattning av intervju med kvinnlig elev - 1/12 2009 

Eleven tycker att det är viktigt att känna sig lycklig och må bra i livet. Hon ser på livet som att 

det finns någonting efter döden som har en högre mening. Livet handlar för henne om att 

sträva efter att nå ett mål och komma till paradiset. Eleven är troende muslim och anser att 

tron på Gud är viktigt för välbefinnandet och för att finna meningen med tillvaron. Hon menar 

att många idag som inte har någon tro oftare mår psykiskt dåligt. 

I samband med högtider och traditioner tycker eleven att religion är viktigare än tradition, 

eftersom traditioner ofta missuppfattas och ibland kommer ifrån den ursprungliga meningen. 

Eleven tycker att det är bra att läsa religionskunskap i skolan för att man får ökad kunskap och 

tolerans för andra religioner. Samtidigt anser hon att det är ett känsligt ämne, eftersom olika 

uppfattningar om religion krockar i diskussioner. Hon anser även att det kan bli svårt för 

läraren att vara neutral i sin undervisning och att lägga diskussioner på en nivå så att ingen 

känner sig kränkt. Eleven tycker också att det är bra att ha religion i trean på gymnasiet med 

tanke på att man då har en större mognadsgrad. 

Eleven tycker att det är intressant att läsa om etik och moral, då det ingår i alla 

världsreligioner och livsstilar. Hon är skeptisk till nyreligiösa trosuppfattningar för att de 

bygger på valda delar av andra religioner. Hon föredrar att hålla fast vid det traditionella. 

Eleven anser att man lär sig mest genom diskussioner, då egna och andras åsikter om olika 

religioner kommer fram. Därmed ges möjlighet att bemöta varandras åsikter. 

Hon tycker att livsåskådningsdagen som de har på skolan är bra för att göra undervisningen 

intressant. Under dagen finns möjlighet att lyssna på och ställa frågor till representanter från 

olika religiösa samfund. Hon tycker det är bra att träffa olika representanter, eftersom läraren 



33 

 

inte har insikt i allt, utan bara en generell kunskap. Eleven tycker också att det är bra att lyfta 

in filmer i undervisningen. 

Eleven tycker att elevdemokratin blir ett inslag i undervisningen på så vis att läraren lyssnar 

på klassens önskemål och tar upp det de tycker är intressant. 
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6.0 Analys 

Här nedan kommer relevanta delar ur uppsatsens empiriska material att analyseras och ställas 

mot kunskapsbakgrunden. Detta kommer att göras utifrån vår huvudfrågeställning samt de två 

frågor som vi kopplat till huvudfrågeställningen i vårt syfte: 

Hur kan religionslärare lägga upp undervisningen i Religionskunskap A på gymnasiet för att 

göra ämnet mer engagerande för eleverna?   

Hur arbetar den intervjuade religionsläraren för att göra ämnet engagerande? 

Hur uppfattar de två intervjuade eleverna religionsämnet och vad har de för önskemål inom 

ämnet? 

 

6.1 Elevdemokrati med styrdokumenten som grund 

Religionsämnet har under det senaste seklet genomgått en stor förändring, vilket kan ses i 

utformandet av styrdokumenten. Läraren har fått större frihet i sin lektionsplanering och har 

idag en enorm möjlighet att välja vilket ämnesstoff som denne vill ta upp så länge materialet 

motsvarar kursmålen. Lpf94 säger även att läraren ska arbeta elevcentrerat i sin undervisning. 

I kunskapsbakgrunden framgår att det som lärare är viktigt att använda den didaktiska 

utgångspunkten i religionsundervisningen för att väcka intresse hos eleverna. Detta kan enligt 

Hartman göras genom att lärare reflekterar kring de tre didaktiska kärnfrågorna vad, hur och 

varför.  

Hartman lyfter fram att en svårighet med läroplanstexter är att de är utbildningspolitiska 

dokument och utvecklingen av dessa avgörs genom förhandlingar och kompromisser, vilket 

gör dokumenten otydliga. Läraren lyfter i intervjun fram samma problematik med att tolka 

styrdokumentens värderingar och att applicera dessa på undervisningen. Han uttrycker en viss 

frustration över detta och säger att det är dags att åtgärda de skillnader som finns i 

beskrivningen av religionsämnet. Dokumentens otydlighet kan vara en fördel när det gäller 

tolkning. Den intervjuade läraren styrker detta, då han säger att han inte känner sig speciellt 

styrd när det gäller val av ämnesområde. 

Ytterligare ett problem som han upplever är att få eleverna intresserade av styrdokumenten, 

då eleverna upplever att de kan kursmålen, utan att sätta sig in i dokumenten. Den manliga 
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eleven nämner att läraren i början av kursen visar vad som ska ingå i undervisningen enligt 

kursplanen. Detta visar att eleven till viss del är insatt i kursplanen, men det verkar inte finnas 

någon kontinuerlig återkoppling till styrdokumenten i kursen, vilket stärker lärarens 

uppfattning om att eleverna inte är tillräckligt insatta i dokumenten.  

Religionsämnet har fått mindre utrymme på schemat i dagens undervisning i jämförelse med 

hur tidsfördelningen sett ut tidigare under 1900-talet. På samma gång har religionsämnet 

utvidgats innehållsmässigt och det gäller då som lärare att disponera tiden mellan kursen och 

eleven.   

Läraren lyfter fram att eleverna ofta har frågor i samband med religionsundervisningen, vilket 

gör att lektionsplaneringen ofta blir lidande och det blir därmed stressigt på slutet av en kurs. 

Läraren löser detta genom att inte arbeta utifrån en allt för strikt struktur. Han medger dock att 

en del elever blir frustrerade om det inte finns någon tydlig struktur. 

Elevernas inflytande i skolan har ökat allt mer under 1900-talets skolutveckling. Läraren ska 

idag ge elevernas åsikter och intresse utrymme i undervisningen, vilket i sin tur gör att 

undervisningen anpassas efter individen. I kunskapsbakgrunden poängterar Hartman att det 

finns belägg för att lärare alltid bör tänka på hur elevernas tidigare erfarenheter och kunskaper 

kan användas i undervisningen. Han menar att valet av arbetsform påverkar även elevernas 

sätt att ta till sig kunskap. För att kunna göra denna anpassning av undervisningen bör läraren 

därför lyssna på elevernas åsikter och önskemål om material och arbetssätt. Detta uppger den 

intervjuade läraren att han gör och genom att diskutera ramarna för undervisningen kommer 

han överrens med eleverna om vad undervisningen ska innehålla. Läraren ser då en tendens 

att många gärna elever väljer bort världsreligionerna.  

Läraren menar också att elevdemokratin kommer in i samband med val av examinationsform. 

Eleverna får ibland möjlighet att välja mellan två olika examinationsformer. Han låter också 

ofta eleverna bestämma provdatum, men de får ta konsekvensen av valet, då rättningstiden 

kan bli längre om provet förläggs efter ett lov. Läraren använder sig också av utvärderingar 

för att ge elever utrymme att uttrycka sina åsikter. 

Båda eleverna anser att lärarna lyssnar på deras åsikter och önskemål. Särskilt hänsyn tas i 

början av kursen när urvalet ska bestämmas.   
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6.2 Olika verktyg för hur religionsundervisningen kan levandegöras 

Hur lärare kan göra religionsundervisningen mer engagerande för eleverna utgör den centrala 

delen i huvudfrågeställningen och för att detta ska lyckas behövs olika verktyg. Ett verktyg 

som Olivestam presenterar i kunskapsbakgrunden för att göra ämnet mer engagerande för 

eleverna är att man som lärare kan utgå från den så kallade jag-du-relationen. Tanken är där 

att eleven ska skapa en personlig relation till ämnesområdet och få möjlighet att självständigt 

fördjupa sig i ämnet och arbeta fram ett personligt utformat underlag. 

I kunskapsbakgrunden tar Olivestam upp vardagen som en naturlig del att använda som 

utgångspunkt i undervisningen. Detta kan göras genom att belysa ett aktuellt ämne som 

eleverna känner till och utifrån ämnet fördjupa och bredda perspektivet, vilket stämmer väl 

överens med det kursmål i Religionskunskap A som säger att elever ska kunna relatera till 

religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, samt tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv. 

För att koppla olika problemsituationer i vardags- och yrkesliv eller för att ge en bild av hur 

vardagslivet rent generellt kan se ut i olika kulturer föreslår Olivestam att lärare kan utgå från 

en aktuell mediedebatt, en bok, en film, en musikupplevelse, en berättelse, ett kyrkobesök 

eller ett möte mellan människor. Den intervjuade läraren använder sig också av liknande 

medel för att levandegöra undervisningen. Han lyfter in film och artiklar från aktuella 

händelser som sedan diskuteras. De intervjuade eleverna tar också upp film och diskussion 

som intressanta undervisningsformer.   

Ytterligare en variant av undervisningsform som kan göra religionsämnet mer engagerande är 

enligt Jönsson och Persson ämnesintegrering. Religionskunskap A är som tidigare nämnts ett 

relativt litet ämne på gymnasiet, vilket i sin tur gör att antalet ämnestimmar är begränsade och 

därmed blir ofta innehållet lidande. Vid ämnesintegrering kan därför ämnet få mer tid i 

kombination med andra ämnen. Ämnesintegreringen ger även möjlighet till större variation i 

undervisningen och eleverna får bättre möjlighet att påverka innehåll och arbetssätt.   

En annan fördelaktig undervisningsform som Jönsson och Persson samt Olivestam beskriver i 

kunskapsbakgrunden är samtal som arbetssätt. Samtal skapar ett forum som ger elever 

möjlighet att föra fram sina tankar, lyssna till andras ståndpunkter och diskutera sina egna och 

andras argument på ett respektfullt och utvecklande sett. Den intervjuade kvinnliga eleven 
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poängterar också att olika åsikter kommer fram i samtal och därför tycker hon att det är 

önskvärt att just samtal och diskussioner i olika former får ta plats i undervisningen.    

Jönsson och Persson tar i samband med samtal också upp aspekten att elever med osäker 

kunskapsbild kan lyfta fram sina egna åsikter för att öka insikten om sig själva och 

omvärlden. Nästa steg kan då bli att eleverna får en ökad tillit till sina förmågor och omsätter 

dessa till handling. I sådana samtal väcker ofta kunskaperna frågor om värderingar och 

värdegrunden blir här en viktig byggsten för att göra kunskaperna meningsfulla och förstärka 

värdegrunden. 

I kunskapsbakgrunden presenterar Olivestam livsfrågeperspektivet, livstolkningsperspektivet 

och det socioreligiösa perspektivet som viktiga för religionsämnet. Dessa tre perspektiv sätter 

enligt Olivestam eleven i centrum på olika nivåer och eleven får därmed möjlighet att finna 

sig själv i vardagen. Det bidrar till att religionsämnet blir verkligt.   

Jönsson och Persson lyfter i kunskapsbakgrunden fram ytterligare ett förslag på hur 

undervisningen kan göras mer engagerande för elever, nämligen möjligheten till samarbete på 

olika plan. Det kan till exempel göras mellan elever, mellan lärare och elever, alternativt 

mellan elever och samhälle. I samband med detta kan olika mötesplatser användas där 

eleverna tillsammans kan prova olika perspektiv och utveckla förståelse för vad de har lärt 

sig.  

Ett förslag på hur detta kan göras i praktiken tar både den intervjuade läraren och den 

kvinnliga eleven upp. På deras skola arrangeras varje år en livsåskådningsdag där 

representanter från olika religiösa samfund bjuds in för att berätta om sin tro. Eleverna får 

möjlighet att ställa frågor. Den kvinnliga eleven betonar särskilt att undervisningen blir mer 

levande när tillfälle ges att träffa olika representanter, eftersom läraren inte har insikt i allt 

som rör de olika religionerna, utan en mer generell kunskap. Läraren ser samma fördel med 

tanke på att han upplever sig ha ett utanförperspektiv samtidigt som han försöker undervisa 

objektivt.   
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6.3 Diskussion 

Diskussionen kommer kretsa kring hur huvudfrågeställningen samt de två frågor som vi 

kopplat till huvudfrågeställningen i vårt syfte har besvarats. Detta kommer också att ställas 

mot kunskapsbakgrunden och intervjuerna. Egna reflektioner kommer även vävas in.    

I kunskapsbakgrunden menar Almén att frågan kring varför lärare väljer ett visst urval och en 

specifik metod är den didaktiska fråga som knyter ihop de övriga didaktiska frågorna. Läraren 

bör enligt Almén reflektera utifrån varför denne väljer ett visst ämnesstoff och arbetsform för 

att därefter kunna motivera sina val utifrån kursmålen. Utöver detta är det viktigt att läraren 

har ett genuint intresse för ämnet. Den intervjuade läraren uppger till exempel att hans 

historieintresse formar undervisningen på så vis att han vill ge eleverna en historisk bakgrund 

till religiösa texter samt ett källkritiskt tänkande oavsett religiös trosuppfattning. Han går 

också in på att specialintresset och entusiasmen för buddhismen kan smitta av sig på eleverna. 

När lärare brinner för sitt ämne tror vi att det kan underlätta levandegörandet av 

undervisningen.   

De intervjuade eleverna lyfter båda fram etik som ett extra intressant område och Hartman 

säger i kunskapsbakgrunden att elever föredrar att arbeta med livsfrågor. Den intervjuade 

läraren påpekar att etik är ett tacksamt arbetsområde, eftersom det går att integrera i allt.   

När det gäller religionsämnet i stort har de intervjuade eleverna olika uppfattning om dess 

relevans. Den manliga eleven anser att religionsämnet i skolan är totalt överskattat, eftersom 

han menar att det är påhitt. Den kvinnliga eleven tycker att det är bra att läsa religionskunskap 

i skolan för att toleransen och kunskapen för andra religioner ökar. Samtidigt anser hon att 

religionsämnet är känsligt, eftersom olika uppfattningar om religion krockar i diskussioner. 

Hon menar också att det kan bli svårt för läraren att lägga diskussionen på en nivå utan att 

kränka någon. Ett rimligt antagande som vi gjort angående elevernas inställning till religion är 

att intresset påverkas av deras religiösa trosuppfattning, då den manliga eleven inte är troende, 

medan den kvinnliga eleven är troende muslim. 

En annan tendens inom religionsämnet är att undervisningen inte klarat av att möta eleverna 

där de står och därmed har elevernas intresse för ämnet sjunkit. För att komma runt 

problematiken menar Olivestam att lärare kan ge elever ökad förståelse för religion i samband 

med rådande samhällsmönster. Detta vill vi koppla till hur religion på olika plan utövas och 

påverkar dagens samhällen.  
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6.4 Hur frågeställningarna besvaras 

Vi är nöjda med de svar som framkommit i uppsatsen och anser att frågeställningarna 

besvaras väl. Samtidigt är vi medvetna om att det inte finns några givna svar på frågorna, då 

religionsämnet utvecklas ständigt. Vår tanke med uppsatsen var därför att bidra med ett inlägg 

i debatten om hur skolämnet kan formas och förändras för att öka aktualiteten och 

engagemanget för religionsämnet.  

En viktig aspekt att lyfta fram är att vad som uppfattas som engagerande är subjektivt och 

därför är det svårt att säga generellt hur undervisningen kan läggas upp för att göra ämnet 

engagerande för alla elever i en klass. Det blir därmed svårt att presentera allmängiltiga 

metoder som gör ämnet mer levande och intressant. Bidragande faktorer till detta kan vara att 

ambitionsnivån skiljer sig i de olika klasserna och hos den enskilda eleven. Det gäller med 

andra ord att som lärare anpassa undervisningen efter klass och individ.  

Resurser i form av tid och pengar kan se olika ut, beroende på vilken skola som undersöks. På 

de skolor som har goda resurser finns bättre möjlighet att levandegöra undervisningen i form 

av till exempel material, temadagar och studiebesök.     

 

6.5 Förslag på vidare forskning 

Vår frågeställning kan belysas utifrån olika perspektiv i all oändlighet, eftersom det inte finns 

några givna svar. Det finns därför fler än en möjlighet till vidare forskning inom 

religionsdidaktiken som utgör ett gigantiskt fält att orientera sig i. Det underlag vi har haft i 

form av intervjuer har på grund av tidsskäl varit begränsat och därför skulle en liknande 

undersökning inom ämnet kunna göras i större omfattning där lärare och elever från olika 

skolor intervjuas.  

Vi tycker också att det vore intressant om en liknande undersökning genomförs några år efter 

nästa skolreform GY 2011. Vad denna skolreform innebär för gymnasieskolan och 

religionsämnet går idag inte att säkerställa med tanke på att den fortfarande bearbetas.  

Vi ser fram emot att få vara delaktiga som lärare i religionsundervisningen efter examen och 

se hur ämnet utvecklas i framtiden. 
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7.0 Sammanfattning 

Lpf94 ligger till grund för religionsundervisningen i de frivilliga skolreformerna. 

Styrdokumentet beskriver religionsämnets uppgift att förmedla kunskap om andra kulturer, 

tankesätt, trosuppfattningar och livsstilar samt den etik som kretsar runt dessa. 

Jönsson och Perssons bidrag i den nationella utvärderingen av grundskolan 2003 visar att det 

finns ett bristande engagemang inom religionsämnet hos elever. Lärare behöver olika 

didaktiska verktyg för att kunna göra undervisningen mer intressant för eleverna. Det är då 

viktigt att reflektera över varför man väljer att göra ett visst upplägg. Detta kan lärare göra 

genom att fundera kring frågorna vad, hur och varför som utgör kärnan i de didaktiska 

frågeställningarna. 

Uppsatsens huvudfrågeställning var: Hur kan religionslärare lägga upp undervisningen i 

Religionskunskap A på gymnasiet för att göra ämnet mer engagerande för eleverna? Vi har 

även arbetat med ytterligare två frågor som är relevanta för ämnet. Den första frågan var Hur 

arbetar den intervjuade religionsläraren för att göra ämnet engagerande? och den andra 

frågan var Hur uppfattar de två intervjuade eleverna religionsämnet och vad har de för 

önskemål inom ämnet? 

Den metod vi valde för att ta reda på vad som skulle kunna göra Religionskunskap A mer 

intressant var tre kvalitativa intervjuer med en lärare och två elever. Intervjuerna var tänkta att 

ge ett bredare perspektiv på hur religionsundervisningen skulle kunna läggas upp, eftersom 

detta ligger i linje med vårt mål att öka intresset för religion bland fler elever. 

Det centrala i vårt resultat utgörs av en rad olika beståndsdelar. En del handlar om på vilka 

sätt elevdemokrati verkar i undervisningen utifrån ett lärar- respektive elevperspektiv. Nästa 

del tar upp nutidsperspektiv med aktuella händelser som belyser hur religion kan utövas idag. 

Något annat som är viktigt är att det behövs olika verktyg för att levandegöra 

religionsundervisningen och det finns flera möjliga svar på hur dessa kan användas. I 

intervjuerna lyfter alla tre informanterna fram etik som ett intressant ämnesområde. Läraren 

nämner att etik är tacksamt, då det går att integrera i övriga områden inom 

religionsundervisningen. 
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Bilaga 1 Intervjufrågor 

Lärarintervju 

Frågorna riktade sig till en religionslärare som är aktivt underisande i religion på gymnasiet. 

Läraren har arbetat (…) år och har även samhällskunskap som ämne.   

Vår avsikt med intervjufrågorna var att få en bild av den praktiska användningen av de 

styrdokument vi undersökte om religionsämnets upplägg. Fråga 1 till 8 är tänkta som en 

öppning till intervjun och för att få igång samtalet. Fråga 9 och 10 anknyter till läroplanen och 

kursplanen. Fråga 11 och 12 anknyter till ambitionen och problematiken runt att ha en levande 

undervisning. Fråga 13 - 15 berör elevdemokratins inverkan på undervisningen. 

Intervjufrågor 

1. Vad fick dig intresserad av religion? 

 

2. Hur kommer det sig att du valde att undervisa i religion? 

 

3. Hur länge har du arbetat som gymnasielärare? 

 

4. Hur känner du att det är att undervisa i religionsämnet? 

 

5. Tycker du att intresset för religion smittar av sig på ditt vardagsliv? 

 

6. Har du en religiös trosuppfattning? 

 

7. Skulle du vilja berätta lite om den? 

 

8. Är det något område inom religionsämnet som du tycker är extra intressant att 

undervisa i? Varför? 

 

9. Hur har du som lärare upplevt att läroplanen och kursplanen används i religionsämnet?   

 

10. Upplever du att du är hårt styrd eller fått göra egna tolkningar samt val av 

ämnesområde? 



 

 

11. Vilka medel använder du dig av för att göra undervisningen levande? 

 

12. Ser du några svårigheter med att göra undervisningen levande? 

 

13. Vad upplever du som lärare att eleverna tycker är intressant att läsa om inom 

Religionskunskap A?  

 

14. Vilken eller vilka typer av examinationsformer föredras generellt av eleverna enligt 

din erfarenhet? 

 

15. Hur använder du dig av elevdemokrati i upplägget av undervisningen? 

 

Elevintervju 

Syftet med dessa intervjuer är att få en uppfattning om elevernas åsikt om religionsämnets 

innehåll och upplägg. Vi vill även se vad eleverna skulle vilja läsa om i 

religionsundervisningen samt på vilket sätt de skulle vilja studera ämnet. Fråga 1- 5 är 

inledande frågor och berör elevernas förhållningssätt till livet och religion. Fråga 6-7 anspelar 

på hur eleverna känner för religionsämnet samt intresseområden. Fråga 8 tar upp hur eleverna 

skulle vilja tillägna sig kunskaper. Fråga 9 handlar om vilket elevinflytande eleverna anser sig 

ha i religionsämnet.  

 

1. Vad är viktigt för dig i ditt liv? 

 

2. Är traditioner viktiga för dig? Till exempel jul- eller påskfirande. 

 

3. Har du blivit döpt, konfirmerad eller liknande? 

 

4. Är du troende? 

 

5. Skulle du vilja berätta lite om din tro? 

 



 

6. Hur känner du för religionsämnet?  

 

7. Är det några områden inom religionsämnet som du tycker är extra intressanta att läsa 

om? Till exempel nyreligiösa trosuppfattningar, livsåskådningar, världsreligioner, etik 

och moral.  

 

8. Föredrar du någon speciell undervisningsform?  

Exempelvis: Föreläsning med diskussion och instuderingsfrågor eller självständigt 

arbete med fördjupning? 

 

9. Känner du att ni som elever kan påverka innehållet i undervisningen? På vilket sätt? 

 

 

 


