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Abstrakt 
I denna studie undersöks hur gymnasielärare använder sig av styrdokument för att utforma den 

gymnasiala religionsundervisningen. Syftet med studien är att undersöka vilka religioner och 

livsåskådningar som lyfts fram i den gymnasiala religionsundervisningen, både i 

styrdokumentets skrivningar och i den praktiska hanteringen av dem. Ytterligare en del handlar 

om att undersöka bakgrunden till varför just dessa religioner och livsåskådningar lyfts fram som 

centrala. 

 

Studien innehåller både analys av dokument och intervjuer med religionslärare på 

gymnasieskolor. Resultaten visar att det finns vissa religioner som utmärks i styrdokumenten 

och att dokumenten öppnar upp för en möjlighet att i praktiken lyfta fram andra religioner i 

undervisningen. Detta är något som lärare själva bestämmer över i tid och utrymme. Resultaten 

visar även att informanternas undervisning överensstämmer väl med styrdokumentens riktlinjer 

och mål. 

Nyckelord: Styrdokument, religionsundervisning, gymnasialutbildning 
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1.  Inledning 

1.1 Introduktion 

Sverige är idag ett mångkulturellt land och i vardagligt svenskt språk sägs det vara ett rättvist 

och tillåtande land. I Sverige lever människor från hela världen med olika kulturella och 

religiösa bakgrunder. Sverige står bakom de mänskliga rättigheterna som beskrivs i 

Europakonventionen och där bland annat religionsfriheten ingår1. Det innebär att alla 

människor har rätt att byta religion och trosuppfattning, att utöva sin religion (offentligt eller 

enskilt, ensam eller i gemenskap med andra) genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst 

och religiösa seder.2 I Sverige är religionsfrihet även stiftad genom grundlag och Sverige arbetar 

aktivt för att efterleva de mänskliga rättigheter och motverka diskriminering av olika slag. Detta 

blir tydligt genom diskrimineringslagens sju diskrimineringsgrunder, där religion är en av dem.  

Genom denna undersökning vill jag ta reda på hur den gymnasiala religionsundervisningen tar 

hänsyn till innebörden av religionsfrihet och mänskliga rättigheter, detta genom att undersöka 

vilka religioner som lyfts fram (och i förlängningen vilka religioner som inte lyfts fram) i 

undervisningen. Jag vill se vilka religioner och livsåskådningar som får erkännande och om 

andra får stå åt sidan till fördel för dessa. Min förhoppning med studien är att den ska ge en 

ökad förståelse för vad som anses vara viktigt att prata om inom den gymnasiala 

undervisningen, och varför just det är viktigt. 

Skollagen säger att utbildning ska formas utifrån bland annat alla människors lika värde, och 

efter diskrimineringslagen som bland annat säger att ingen människa får diskrimineras på grund 

av religion.3 Skolan är en del av vårt samhälle, också en grund i samhället där folk utbildar sig. 

Detta betyder att det är undervisningen i skolan som ska utbilda elever till att bli goda svenska 

medborgare. Därav är det intressant att studera religionsundervisningen och se vilka religioner 

och livsåskådningar som lyfts fram till fördel för andra och hur tankarna bakom detta upplägg 

går. Studien väntas ge en förståelse för vad elever i gymnasieskolorna får för kunskaper om 

olika religioner och livsåskådningar. Den väntas därigenom ge en förståelse för varför vissa 

religioner framträder mer än andra i ett samhällsperspektiv. 

                                                           
1 http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige (Hämtad 2016-06-06) 
2 Läs mer i artikel 18 i FN:s konvention om medborgerliga och politiska rättigheter samt i artikel 9 i den 

europeiska konventionen angående skydd för de mänskliga rättigheterna och grundläggande friheterna 

(Europakonventionen om mänskliga rättigheter) 
3 Utvecklingsavdelningen. Styrdokument. Skolverket. 2015-03-13. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism/juridiskt-stod-1.226164  

(Hämtad 2016-05-17) 

http://www.manskligarattigheter.se/sv/manskliga-rattigheter-i-sverige
http://www.skolverket.se/skolutveckling/vardegrund/framlingsfientlighet-och-rasism/juridiskt-stod-1.226164
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Detta ser jag som något intressant eftersom det kan förklara fördomar, ovisshet, varför 

samhället är som det är idag. Eftersom styrdokumenten och läroplanerna är något som skolorna 

styrs av och ska följa, tycker jag det är aktuellt för mig som blivande lärare att ha undersökt och 

forskat om detta ämne. 

1.2. Syfte 

Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religioner och livsåskådningar som lyfts fram 

i den gymnasiala religionsundervisningen både i styrdokumentens skrivningar, och i den 

praktiska hanteringen av dem. Jag vill även undersöka grunderna till varför just dessa lyfts fram. 

Med hjälp av frågorna nedan vill jag uppnå studiens syfte. 

1.3. Frågeställningar 

- Vilka religioner och livsåskådningar ska den gymnasiala religionsundervisningen 

behandla enligt styrdokumenten? 

- Får de religioner och livsåskådningar som behandlas i den gymnasiala 

religionsundervisningen samma utrymme i styrdokumenten och i den praktiska 

hanteringen av dokumenten?  

- På vilka grunder har urvalet av vilka religioner och livsåskådningar som ska 

behandlas gjorts utifrån styrdokumenten och lärarnas praktik? 

- Hur förhåller sig lärare till det upplägg som styrdokumenten och läroplanerna 

presenterar? 
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1.4. Bakgrund  

Det finns flera teorier om vad som ska räknas som kunskap och hur man erhåller kunskap. Detta 

sträcker sig långt tillbaka i tiden och man arbetar med frågorna än idag. Det här har varit frågor 

som stora filosofer, som exempelvis Platon(427–347 f.kr.)4 och Marx (1818-1883 e.kr) 5, ägnat 

mycket tid och tankar åt. Dessa så kallade kunskapsteorier är något som lever kvar i vårt 

samhälle än idag. Det framträder aspekter som exempelvis att kunskap kan vara grundat i rena 

tankar6, eller att kan kunskap vara något man erhåller genom sinnena7 i dessa kunskapsteorier.8 

Utbildning har alltid existerat men i olika former, till exempel har skollokaler inte alltid varit 

en del av lärande. Familjekretsar och kompiskretsar har däremot alltid funnits med som en miljö 

för lärande9. Med det sagt har elever inte alltid haft klassrum som medel i undervisning, utan 

lärandet har skett i bland annat jordbruk, hem och socialisering med andra människor. Barn har 

alltid fått lära sig saker genom uppfostran och arbete. Förr var det vanligt i Sverige att barnen 

fick vara med och jobba inom jordbruket. I början på 1900-talet förbjöds barnarbete, barnen 

fick då återgå till att lära sig saker och socialisera sig när de exempelvis lekte lekar med 

varandra. Att uppfostran och lärande är kopplade till varandra finns det inget tvivel om, det har 

alltid varit på det viset.10 Detta är en del av lärarens uppgift, att förmedla kunskap och lära ut 

den och samtidigt fostra eleverna att bli goda samhällsmedborgare.  

En läroplan finns till för att underlätta för skolsystemen. En läroplan innehåller bland annat mål 

och riktlinjer gällande ämnet eller programmet11. I och med att samhället förändras behöver 

målen och riktlinjerna på utbildningar och läroplaner också utvecklas för att vara aktuella. Den 

utvecklingen kan kallas för läroplansdiskussion och läroplansdiskussioner är svar på krav som 

finns eller funnits i samhället. Kraven har arbetats fram genom att diskussioner om vad som är 

bra och vad som är gott att veta. Detta påverkas av moral och etik som i sig också är föränderlig, 

vilket gör att läroplaner har förändrats över tid.12  

                                                           
4 Platon. Nationalencyklopedin. (Odaterad) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/platon 

(Hämtad 2016-06-06) 
5 Karl Marx. Nationalencyklipedin. (odaterad) http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karl-

marx (Hämtad 2016-06-06) 
6 Exempel på hur man når kunskap via tänkandet kan vara tanken ”Jag tänker alltså finns jag”. 
7 Ett exempel på hur man får kunskap via sinnen kan vara synen, man att en svan är vit och sedan ser man en till 

svan som är vit och en tredje svan som också är vit. Då har man kunskapen om att svanar är vita. 
8 Linde, Göran. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 24. 
9 Hartman, Sven. Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och kultur, 2012, 13. 
10 Hartman, Sven. Det pedagogiska kulturarvet. Stockholm: Natur och kultur, 2012, 19-21. 
11 Linde, Göran. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 23. 
12 Linde, Göran. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 11. 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/platon
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karl-marx
http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/karl-marx
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Ett ämne som vuxit fram med tiden i Sverige är religionskunskap. Innan ämnet 

religionskunskap dök upp i läroplaner fanns bara ”kristendomskunskap”. Ämnet kallades 

kristendomskunskap och undervisades i skolan eftersom det ansågs vara en självklarhet att 

uppfostra barn till kristna samhällsmedborgare. Det var redan år 1531 som en svensk 

översättning av Lilla katekesen publicerades, vilken också kom att bli en lärobok i Sverige.13 

År 1919 kom en utbildningsplan för folkskolan som ändrade kristendomsundervisningen, 

skolan skulle bli mindre konfessionell men samtidigt ge en allmänt positiv bild av den så kallade 

protestantiska kristendomstolkningen. Resultatet blev att ämnet fick färre timmar och den Lilla 

katekesen användes inte längre som lärobok.14 Samhället hade i början av 1900-talet börjat bli 

mer sekulariserat och därav skedde också förändringar i skolor och utbildningar. Religion kom 

att bli något som ansågs höra mer till en persons privata liv, även fast religionsämnet skulle 

läras ut inom skolan. Det var först 1965 som ämnet dök upp i gymnasiala läroplaner och 

kallades ”religionskunskap”.15 

Skolan började ses som en viktig utgångspunkt för att kunna modernisera samhället. I och med 

andra världskriget ökade invandringen i nordiska länder med både arbetskraft och flyktingar. 

Skolan sågs som en central punkt där mångkulturalitet och moderniseringar i samhället kunde 

erkännas, därför genomfördes också en utveckling av läroplanen. Detta innebar nya uppgifter 

för skolan. En uppgift blev bland annat att religionsundervisningen i skolan skulle lyfta fram 

frågor kring de ovannämnda områdena.16 

Med denna bakgrund poängterad har all utbildning gått från att vara teologiskt grundad till att 

idag vara bredare. Fler ämnen har fått en plats i skolan och skolan i sig har utvecklats till något 

större och med mer möjligheter.  Idag är gymnasieskolan anpassad på så sätt att eleven kan 

välja utbildning utifrån intresse genom exempelvis valbara ämnesspecialiserande 

gymnasieprogram. 17 

1.5. Definition av begrepp som ämnesplan, kursplan, läroplan, kommentarmaterial 

och styrdokument 

Riksdagen, regeringen och Skolverket är de som framställer riktlinjer och mål för hur arbetet 

och utbildningen ska te sig i skolan. Dessa kallas för styrdokument och innefattar en rad olika 

                                                           
13 Hartman. Det pedagogiska kulturarvet, 26. 
14 Hartman. Det pedagogiska kulturarvet, 65. 
15 Franck, Olof och Stenmark, Mikael. Att undervisa om religion och vetenskap: med grund i ämnesplanen för 

religionskunskap. Lund: Studentlitteratur AB, 2012, 74. 
16 Löfstedt, Malin. Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Lund: Studentlitteratur AB, 2011, 

28-30. 
17 Hartman. Det pedagogiska kulturarvet, 47. 
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dokument, vilka också blir en nationell bas för utbildningarna, och detta för att kunna erbjuda 

en likvärdig utbildning i hela landet. Därefter får varje skola, både rektorer, lärare och elever, 

analysera dessa och komma fram till en hantering som de tror resulterar i att de nationella målen 

uppnås. Analysen innefattar diskussioner och reflektioner om vilket arbetssätt och vilket stoff 

som lärare, rektorer och elever tror gynnar arbetet och utbildningen bäst. Skolorna har en 

skyldighet att ge eleven den bästa möjliga utbildningen utifrån läroplanen.  

En läroplan är ett av styrdokumenten och den ska presentera värden och kvalitéer för program 

och kurser. Läroplanens värden och kvalitéer ska speglas även i alla andra styrdokumenten, 

såsom kursplan och betygskriterier och mål.  

Kursplanen syftar till att presentera vilka mål eleven ska sträva mot och vilka mål 

undervisningen är tänkt att nå. Kursplanen nämner vilka grunder kurserna bygger på och för 

eleven kan det vara avgörande om denne har de grunderna och kunskaperna för att kunna bygga 

vidare.  

En ämnesplan beskriver vilken karaktär ämnet har och hur det ämnet är kopplat till läroplanen 

och programmålen. Ämnesplanen är tänkt att vara ett hjälpmedel när eleverna och lärarna 

planerar undervisningen, planen ska fungera som vägledning.  

Betygskriterier är kunskapskrav eleven ska uppfylla för ett visst betyg. För att erhålla ett högre 

betyg måste kunskapskraven på den nivån samt på nivåerna under vara uppfyllda. 

Som komplement till läroplanen kan vi finna kommentarmaterial, i det finns kommentarer som 

är menade att utveckla, öka förståelsen för sammanhanget och specificera begrepp som uttrycks 

i läroplanen. 

1.6. Tidigare forskning 

1.6.1. Vad är en läroplan? Vad är tanken med en läroplan och hur utformar man en 

sådan? 

En läroplan syftar till att presentera vad kurser och program bör innehålla i form av kvalitéer 

och värden. Läroplanen är ett styrdokument för både lärare och elever att följa. Inom 

undervisning har det alltid varit en fråga om vad som ska läras ut och hur. Med detta sagt spelar 

samhällets krav och till viss del värderingar in i hur en läroplan formas för undervisning. Skolor 

är en del av samhället och därför reflekteras samhällets struktur också i skolorna.18 

                                                           
18 Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 14. 
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Läroplaner finns för de olika stadierna som finns i skolor, såsom låg-,mellan-, högstadiet och 

gymnasiet. De är noga framarbetade i utvecklingsprocesser och arbetet kring dem fortsätter för 

att de ska utvecklas ännu mer.19  

Det finns olika läroplansteorier och detta betyder att det finns olika sätt att skapa en läroplan. 

Läroplansteorier och läroplanstänkande handlar om frågorna om vad som är kunskap och hur 

man erhåller kunskap, och svaret på frågorna kan vara olika beroende på vem som svarat. En 

läroplansteori presenterad utifrån filosofen Aristoteles och hans pedagogik är att utbildningen 

ska vara offentlig och gemensam20. I Christer Stensmo´s bok Pedagogisk filosofi, har Stensmo 

presenterat att Aristoteles vädjar för en offentlig skolplikt, att alla ska grundläggande 

färdigheter och kunskaper, men de mest insiktsfulla människorna ska också ha högre 

vetenskapliga utbildning. I boken står skrivet att ”man ska inte tro att någon medborgare tillhör 

sig själv, utan alla tillhör staten”21 och att målen varierar beroende på statsförfattning. Det är av 

statens intresse att ta tillvara på individerna i samhället och deras olika förutsättningar. Vidare 

i Pedagogisk filosofi står om hur filosofen Rousseau och hur hans pedagogiska filosofi ställer 

sig till läroplaner. Rousseaus filosofi om att alla barn har behov och intressen är avgörande för 

vad som ska läras. Läroplanen ska vara kollektiv och funka för alla, eftersom att alla växande 

har samma behov men samtidigt ska lärandet inte ska påskyndas på något sätt. Människan ska 

läras det som är nyttigt för denne utifrån behov och intresse, och inte läras av allt på en gång 

utan att stoffet ska tas när det passar. Samt att Rousseau önskar att barnet ska lära från en 

konkret verklighet, då måste barnet få komma i kontakt med den och vara ute i naturen, inte 

bara läsa om det i skolor och i salar.22  

Lärarnas tolkning av läroplanerna påverkar utbildningen23, i och med att läraren oundvikligt 

förmedlar sin egen tolkning. Det uppstår dock väldigt ofta en så kallad ”dominerande skolkod 

i ett lärarkollegium”24. Denna kod är något som lärare ofta bestämmer tillsammans och den kan 

innehålla exempelvis gemensamma teman för hur lärarna på skolan ska förhålla sig till 

exempelvis Skolverkets riktlinjer i läroplanen.25 En annan viktig fråga är hur mottagarna tolkar 

det som förmedlaren medlar. Det blir en fråga om förmedlaren och mottagaren har uppfattat det 

på samma sätt och om de förstår varandra eller inte. Lärarna förmedlar sina egna tolkningar och 

                                                           
19 Hartman. Det pedagogiska kulturarvet, 75. 
20 Stensmo. Pedagogisk filosofi. 98. 
21 Stensmo, Christer. Pedagogisk filosofi. Lund: Studentlitteratur AB, 2007, 98. 
22 Stensmo. Pedagogisk filosofi, 144. 
23 Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 13. 
24Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 16. 
25 Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 16. 
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sina personliga tankar när de väljer ut sitt stoff.26 Dessa förmedlingar kan ske när de berättar 

om sin livshistoria, erfarenheter, intressen och det påverkar utbildningen. 

Inom religionskunskapen kan skillnader förekomma i undervisningen i och med att lärare tolkar 

läroplanerna och omsätter det sedan i praktiken. Det kan betyda att undervisningen skiljer sig 

åt från lärare till lärare eller skola till skola. Denna typ av behandling sker mest i ämnen som 

samhällsvetenskap och religionskunskap, inte så mycket i exempelvis matematik. Ge 

matematiken som exempel, det ses som ett paradigmatiskt ämne. Det betyder att förmedlarna 

av detta ämne har samma gemensamma uppfattning av begrepp och termer som står som 

grunder för ämnet. I exempelvis religionskunskapen är fallet inte så, där kan olika perspektiv 

och begreppssystem och termer finnas.27 

1.6.2. Vad sägs om didaktik/religionsdidaktik i tidigare forskning? 

I denna studie kommer didaktik presenteras i samband med skolundervisning. 

Ordet didaktik kommer från grekiska ordet ”didaskalia” som kan förstås som ordet 

”undervisning”. Didaktik kan speglas i både praktisk och teoretisk kunskap. Just ordet teori 

kommer också från grekiskan och kan översättas till ”betraktande”. Att ha en teoretisk kunskap 

innebär en förmåga att kunna reflektera och analysera, två vanligt förekommande fenomen 

inom undervisning och forskning. Den praktiska kunskapen tar sig i uttryck bland annat genom 

konst och hantverk.28 

På Skolverkets hemsida finns en definition av didaktik som säger ”en problematisering av 

undervisningen och lärandet”.29 Den definitionen ger en bra bild av vilka grundfrågor som kan 

kopplas till didaktik. Grundfrågorna kan vara: vilka ska jag som lärare lära ut till, vilket stoff 

ska jag som lärare välja ut, hur ska undervisningen gå till, varför ska eleven lära sig detta?  

Att ha en didaktisk kompetens innebär att kunna anpassa undervisningen utifrån bland annat 

tid, plats och närvarande personer. En didaktisk kompetens innebär att ha kunskap om hur en 

undervisar men också kunskap om undervisning och kunskap om lärande. Detta är en av de 

kompetenser som behövs för att utföra en bra undervisning i skola.30 

                                                           
26 Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 65-66. 
27 Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 12. 
28 Lindström, Gunnar och Pennlert Lars Åke. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 4 

uppl. Umeå: Fundo Förlag, 2009, 18. 
29 Skolverket. Didaktik – Vad, hur och varför? Utvecklingsavdelningen 2016-02-12. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik (Hämtad 2016-03-29) 
30 Lindström, Gunnar och Pennlert Lars Åke. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 4 

uppl. Umeå: Fundo Förlag, 2009, 12. 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik
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Både den praktiska och den teoretiska didaktiken finns i skolundervisning. Det finns också en 

så kallad didaktisk analys som kopplas till undervisning. En didaktisk analys ställer sig frågor 

om vad som påverkar samt formar innehåll och undervisning i skolan, och hur detta påverkar 

det sända och mottagna budskapet hos elever och lärare.31 

Didaktiken ställer frågor om mål i undervisningen, vilka metoder det finns att jobba med för att 

uppnå dem och vilket innehåll undervisningen ska ha. Hittills har en generell didaktik blivit 

presenterad, men det finns också en så kallad ämnesdidaktik. En sådan presenterar Pennlert och 

Linström i deras bok ”Undervisning i teori och praktik”, den handlar också om olika metoder 

för att nå målen inom ett ämne och inom de metoderna finns särskilda mål, innehåll och 

tillvägagångssätt som kan tillämpas. Pennlert och Lindström säger att ämnesdidaktik i praktiken 

betyder att undervisningen tolkas och studeras utifrån olika perspektiv om det omtalade 

ämnet.32 Just detta är relevant till studien eftersom det är fokus på ämnet religionskunskap. 

Religionsdidaktik är något som berör olika perspektiv av religionsundervisning. De didaktiska 

frågorna dyker också upp i religionsdidaktiken. En faktor som påverkar de frågorna är tid och 

utrymme. I många fall kan det vara så att en lärare behöver göra val och prioritera på grund av 

tidsbrist, detta påverkar i sin tur såklart vilka kunskaper eleverna får.33 Vid ett sådant fall skriver 

Carl E. Olivestam, i sin bok om religionsdidaktik, om en princip man kan utgå från. Den 

principen handlar om att välja vilken information som kan vara lämpligast för eleven i dennas 

liv och sammanhang. Han menar att man kan vidta den eftersom undervisningen handlar om 

lära inför livet och inte bara skola. Exempelvis kan kunskap om en religion vara till nytta för 

eleven, eller kan exempelvis bekantskap om flera religioner vara till mer nytta för eleven.34  

1.6.3. Läromedel och ramfaktorers påverkan på undervisning 

Eftersom läromedel redan kan vara utvalda på en arbetsplats av tidigare lärare eller exempelvis 

genom att skolorna beställer läroböcker av ett visst förlag, har detta stor betydelse för vad 

läraren kommer att lära ut. Matchar inte läromedlen fullt med lärarens undervisning kan det 

uppstå en osäkerhet och en förvirring hos eleverna. Resultatet kan i sådant fall bli att eleverna 

inte uppnår kursens mål. Men om läromedlen och lärarens undervisning istället passar med 

                                                           
31 Lindström och Pennlert. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik, 18-21. 
32 Lindström, Gunnar och Pennlert Lars Åke. Undervisning i teori och praktik – en introduktion i didaktik. 4 

uppl. Umeå: Fundo Förlag, 2009, 21. 
33 Löfstedt. Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 12. 
34 Olivestam, Carl Eber. Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. 

Stockholm: Liber, 2006, 72. 



14 
 

varandra och förstärker varandra, kan det ge bättre möjligheter för eleverna att uppfatta och nå 

ämnets mål.35 

Något som också påverkar stoffurvalet i läromedel är hur läraren själv tänker och tycker. Hur 

läraren ställer sig till olika saker i livet och vad denna vill jobba för samt att läraren presenterar 

kunskap från sina ämnesstudier, betyder att det som var dominerande och trendigt under dennas 

studietid är något som kommer speglas i undervisningen. Att tillägga är att läraren i sitt arbete 

kommer att utveckla sina kunskaper i och med att samhället förändras. Det betyder att 

ämneskunskaperna modifieras hos lärare. Lärares sätt att tänka påverkar undervisningen för 

eleverna.36  

Det finns andra faktorer som också påverkar lärarens handlingar. Det kan vara antal elever, 

tillgång till bibliotek, internet och datorer. Tiden är en avgörande faktor för alla dessa faktorer 

i sig. En lärare ska hinna tolka läroplanen, ämnesplanen och styrdokumenten och även välja ut 

läromedel och stoff för sin undervisning.  Dessa nämnda punkter är tillsammans något som 

ingår i ramfaktorteorin. Den teorin presenterar olika ting som påverkar läraren och eleverna i 

undervisningen. Ramfaktorteori innefattar yttre begränsningar, undervisningen och resultaten 

av prestationerna. Det är genom ramfaktorteoretisk forskning som det framkommit att det 

verkliga stoffurvalet inte bara styrs av vad som sägs i läroplanen, utan även att stoffurvalet styrs 

av andra officiella beslut.37 

Elever och lärare, och lärare själva, ska jobba med och se över styrdokumenten för att komma 

fram till vad som kan bli den bästa möjliga undervisningen. De ska behandla frågor som vad 

den kan innefatta och vilka metoder som kan tillämpas för att uppnå målen. 38  Läraren och 

eleverna kan bli påverkade av olika faktorer i denna behandling av styrdokumenten. Ett 

exempel är tidsbrist, det begränsar hanteringen eftersom tiden inte räcker till. Det innebär vidare 

att den praktiska hanteringen av styrdokumenten kan påverkas, därav är detta i relevans till 

denna studie. 

  

                                                           
35 Olivestam. Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 150. 
36 Linde. Det ska ni veta: en introduktion till läroplansteori, 20. 
37 Olivestam. Religionsdidaktik: om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen, 18. 
38 Gymnasieenheten. Hur hänger allt ihop? Skolverket. 2008-11-22. 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fore-ht-

2011/program/fordonsprogrammet/hur-hanger-allt-ihop-1.25570 (Hämtad 2016-05-17) 

http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fore-ht-2011/program/fordonsprogrammet/hur-hanger-allt-ihop-1.25570
http://www.skolverket.se/skolformer/gymnasieutbildning/gymnasieskola/fore-ht-2011/program/fordonsprogrammet/hur-hanger-allt-ihop-1.25570
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2. Metod och Material 
Skolverkets styrdokument för dagens gymnasiala religionsundervisning utgör mitt material till 

studien och en grund som användes som utgångspunkt för formuleringen av intervjufrågorna 

som användes till intervjuer med 5 lärare. Allt detta resulterade i besvarandet av studiens 

frågeställningar och syfte. 

2.1. Metodbeskrivning 

Teman är formulerade utifrån studiens frågeställningar, det första temat rör religioner och 

livsåskådningar, det andra rör upplägget för utrymmet av dem och det tredje rör vilka grunder 

som finns till valen av vilka religioner och livsåskådningar som ska presenteras. Dessa teman 

används som underrubriker i presentationen av styrdokumenten och presentationen av 

intervjuerna. Genom att söka efter dessa teman i datamaterialen (styrdokument och 

intervjusvar) går studiens frågeställningar att besvara. Två av studiens frågeställningar39 

besvarades både utifrån styrdokumenten och utifrån intervjuerna. Sedan var det en fråga riktad 

mot bara styrdokumenten40 och en fråga riktad mot lärarnas praktik41. 

Innan själva analysen genomfördes en kontroll på dokumenten för att styrka säkerheten i att 

informationen, som önskades för studien, skulle finnas i dokumenten. Detta är något som Bell 

refererar till i sin text som ”kontrollerat urval”, det betyder att man gör en kontroll för att se så 

att ingen viktig information utelämnas.42 

I analysen finns en lättare intern granskning på dokumenten. En intern granskning betyder att 

ifrågasätta källan exempelvis med frågor som: vilket syfte källan har, vad säger källan 

egentligen, och varför har källan blivit till. Frågan angående varför källan blivit till är besvarad 

i kapitel 1.5.43 Denna interna granskning genomfördes för att undersöka vad dagens 

styrdokument försöker säga till religionslärare44, hur dokumenten beskriver att undervisningen 

ska gå till och vad lärare förväntas ska lära ut till elever. Detta är ett bra komplement till 

                                                           
39 - Får de religioner och livsåskådningar som behandlas i den gymnasiala religionsundervisningen samma 

utrymme i styrdokumenten och i den praktiska hanteringen av dokumenten?  

- På vilka grunder har urvalet av vilka religioner och livsåskådningar som ska behandlas gjorts utifrån 

styrdokumenten och lärarnas praktik? 
40 - Vilka religioner och livsåskådningar ska den gymnasiala religionsundervisningen behandla enligt 

styrdokumenten? 
41 - Hur förhåller sig lärare till det upplägg som styrdokumenten och läroplanerna presenterar? 
42 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. 5:1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 140-144. 
43 ”Riksdagen, regeringen och Skolverket är de som framställer riktlinjer och mål för hur arbetet och 

utbildningen ska te sig i skolan.” och ”det för att kunna erbjuda en likvärdig utbildning i hela landet.” 
44 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. 2016, 148. 
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intervjustudien, då en jämförelse av styrdokumentens mål och riktlinjer ställs mot hur de 

används i praktiken av lärare. 

Eftersom styrdokumenten är generella och utgör utgångspunkten för den gymnasiala 

utbildningen i Sverige, var det bra att fundera över eventuella avgränsningar. Detta gjordes 

naturligt då fokus lades på de utvalda olika temana och kategoriseringarna. Genom det blev det 

enklare att veta vad som skulle och vad som inte skulle undersökas i styrdokumenten. En 

kontroll på dokumenten genomfördes för att styrka säkerheten i att informationen, som 

önskades för studien, skulle finnas i dokumenten. Detta är något som Bell refererar till i sin text 

som ”kontrollerat urval”, det betyder att man gör en kontroll för att se så att ingen viktig 

information utelämnas.45 

2.2. Tillvägagångssätt 

Intervjuerna har skett individuellt med olika religionslärare och i både skriftlig och muntlig 

form. Tanken med denna studie var att genomföra endast muntliga intervjuer, men i och med 

att många lärare svarade med att det kändes för tidskrävande fick andra åtgärder vidtas. 

De som redan var tillfrågade om en muntlig intervju fick möjligheten att välja om de ville tacka 

ja till en sådan eller till en skriftlig. Eftersom att en träff med lärarna inte behövdes vid denna 

skriftliga intervju, kunde frågan om deltagande skickas ut till ännu fler lärare på olika orter runt 

om i Sverige. Genom denna förfrågan ökade responsen och ytterligare tre lärare svarade att de 

kunde delta i en intervju för studien. Sammanlagt fem lärare tackade ja till deltagande. Två av 

de fem var lärare önskade att få genomföra muntliga intervjuer. De övriga tre lärarna ställde 

upp på en skriftlig intervju som de fick sig tillskickade via e-post.  

Två dokument mailades till religionslärarna. Ena dokumentet beskrev hur uppgifterna om dem 

och hur deras svar senare skulle behandlas. I det mailet fanns även förklarat varför studien 

önskas genomföras och vad som ämnas undersökas till studien, information om hur idén om 

denna studie växt fram samt en kort presentation om mig själv som är den som framför studien. 

I det andra dokumenten kunde de finna intervjufrågorna. De hade fått uppgifter om att svara på 

frågorna i samma dokument som de fick för att sedan skicka tillbaka detta i ett mail. 

När det gäller intervjustudier är det viktigt att ha en god forskningsetik. Vilket betyder att den 

som genomför studien måste ha informerat de berörda om att det är frivilligt att delta, och att 

det är först efter ett godkännande av de som undersökningen kan börja. Det är viktigt att de 

                                                           
45 Bell, Judith. Introduktion till forskningsmetodik. 5:1 uppl. Lund: Studentlitteratur AB, 2016, 140-144. 
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berörda är medveten om studiens syfte och att uppgifterna som samlas in endast kommer att 

användas till studien. De berörda måste få veta att deras uppgifter är skyddade och att de kan 

avbryta sin medverkan om de så önskar. Som forskare för studien är detta få av många saker att 

ha i åtanke under undersökningen. Det gäller också att ha koll på etiska kodexar, moraliska 

värdegrunder och att ta hänsyn åt lagar. 46 De fem informanter som deltagit har fått information 

om att deras uppgifter och svar kommer vara anonyma i denna studie. Därför kommer 

informanterna presenteras med andra namn är deras riktiga, de kommer kallas Kim, Alex, 

Robin, Charlie och Billie i resultatdelen. Alla informanter kommer även nämnas vid som ”hen” 

och inte ”han” eller ”hon”, detta på grund av att försöka hålla studiens svar neutrala. Avsikten 

är inte att studera om det finns någon skillnad mellan man eller kvinna i hanteringen av 

dokumenten, därför presenteras de alla på samma sätt och anonymt. Det finns heller ingen 

avsikt att studera om det kan finnas skillnader beroende på informanternas ålder eller hur länge 

de jobbat som lärare. Därav hålls informanterna som sagt anonyma och neutrala i presentationen 

av intervjuerna. 

De två muntliga intervjuerna som har genomförts har varit semi-strukturerade, vilket betyder 

att frågorna och eventuella följdfrågor är uttänkta och formulerade innan intervjun. Frågorna 

blev sedan ställda som de var formulerade, och de ställdes i tur och ordning. Informanten fick 

svara fritt innan på varje enskild fråga innan övergången till nästa fråga. Läraren fick till vissa 

frågor möjlighet att utveckla sitt svar ytterligare och det på grund av följdfrågorna, de användes 

för att eventuellt omfamna ett mer givande svar. 47 Lärarna har under dessa muntliga intervjuer 

fått svara på de frågorna med fria ord, och jag har funnits där som en god lyssnare. Intervjuerna 

spelades in med en mobiltelefon som medel för inspelningarna. Genom dessa inspelningar var 

det enkelt att gå tillbaka och lyssna vid transkribering av intervjuerna.48 

2.3 Avgränsningar 

Studien handlar om att undersöka vilka religioner och livsåskådningar som lyfts fram i 

styrdokumentenen och i den praktiska hanteringen av de, eftersom det är avsikten med studien 

kommer ingen ambition ligga på att presentera annan övrig information som presenteras i 

undervisningen. Dock kommer det presenteras kort om den övriga informationen om den kan 

ses som en faktor som påverkar i exempelvis tid och utrymme i upplägget för undervisningen. 

                                                           
46 Gustafsson Bengt, Hermerén Göran och Petterson Bo. 2011. God forskningsed. Rapport/Vetenskapsrådets 

rapportserie (1:2011). Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie. 

Vetenskapsrådet. Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. 
47 Ahrne, Göran och Svensson, Peter. Handbok i kvalitativa metoder. 2:1. uppl. Stockholm: Liber AB, 2015, 38. 
48 Ahrne och Svensson. Handbok i kvalitativa metoder, 50. 
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Tanken med studien är att undersöka dagens aktuella styrdokument för religionsundervisningen 

på gymnasialutbildning, samt att undersöka hur religionslärare hanterar dokumenten praktiskt. 

Eftersom det är dagens gymnasiala utbildning som är central i studien så har inte äldre 

styrdokument att studerats, heller inte dokument för andra stadier i skolan. 

Intervjuer/undersökningar av elever och/eller rektorer har heller inte varit aktuellt, eftersom det 

är religionslärare som har varit det intressanta och centrala för studien. 

2.4 Metodkritik 

Den kvalitativa intervjumetoden har krävt mycket tid och planering. De muntliga intervjuerna 

har tagit tid att genomföra, sedan har transkriberingen av dem tagit ännu längre tid. Det gäller 

att ha försökt att planera stegen i god tid för att arbetet ska bli lyckat. Det är också lite klurigt 

med intervjustudier eftersom det inte alltid är självklart att saker faller in som planerat. Det gick 

väldigt bra med planerna för muntliga intervjuerna och de genomfördes som det blev bestämt 

från första början. Däremot tog det längre tid än planerat med de skriftliga. Informanterna 

glömde att skicka in när det var bestämt vilket drog ut på tiden ytterligare. Även fast eventuella 

hinder, och lösningar till dem, är genomtänkta från början, betyder det nödvändigtvis inte att 

de är genomförbara om ett hinder uppstår. Det enda som riktigt går att veta är att 

undersökningen kan ta längre tid än väntat. Om möjligheten finns är det bra att ha tänkt ut en 

plan B från början för att inte tappa allt för dyrbar tid, vilket man tyvärr kan göra.   

2.5 Relevans och representativitet 

Styrdokumenten finns i upplagor för de olika stadierna i skolor. Exempelvis är de gymnasiala 

dokumenten inte likadana som högstadiets styrdokument, men all gymnasial undervisning har 

samma dokument. Det är för att dem dokumenten är tänkta att utgöra en bas så att en likvärdig 

utbildning ska kunna erbjudas var som i landet. Eftersom dessa finns runt om i hela Sverige är 

dessa väldigt relevanta att undersöka till denna studie.  Denna studie är tänkt att besvara vilka 

religioner och livsåskådningar som ska behandlas i den gymnasiala utbildningen enligt 

styrdokumenten, vilket går att uttolka genom att läsa dokumenten.  

Sedan är det av stor vikt, för denna studie, att ha studerat svaren som informanterna gett på 

intervjuerna. I intervjuerna har informanterna fått svara på hur de arbetar, frågor om deras 

upplägg och val av stoff till undervisningen och om de anser att läroplanen och styrdokumenten 

är tydliga. Deras svar representerar den del av studiens syfte och frågeställningarna som rör den 

praktiska hanteringen av styrdokumenten. 

Som det framgår i kapitel 2.3 Avgränsningar, är det inte är alla religionslärare i hela Sverige 

som har svarat på denna intervju, därför går det heller inte att säga att resultatet av denna studie 
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talar för alla Sveriges religionslärare. Men en fördel till studien är att informanterna är från 

olika platser runt om i Sverige, två av informanterna är från samma ort och de övriga 

informanterna är från andra orter. Detta betyder i sin tur att de inte har setts och diskuterat 

frågorna med varandra, utan att det är deras ord och tankar som de fått med i svaren. 

En risk är att lärarna, under intervjun, kanske kände av att de har en plikt att följa skolans 

riktlinjer och därför besvarade de frågor på ett sätt som de visste kunde styrkas i 

styrdokumenten. Fallet behöver inte vara så, men tanken om det att det är så bör inte uteslutas 

i sådana här studier. För att få svar på om informanterna följer det som de svarat skulle kanske 

en observationsstudie av dem och deras undervisning kunna vara aktuellt. Men i det fallet 

kanske observationerna skulle behöva pågå över en och samma kurs flera gånger för att se om 

resultatet är detsamma och lärarna hela tiden gör som denna sagt. Det skulle då bli ett projekt 

som skulle kräva mycket tid för planering och genomförande. Men i längden kanske dessa 

observationer inte skulle kunna genomföras. Eftersom andra dokument kanske skulle bli 

aktuella, eller läraren som observeras inte skulle kunna fortsätta undervisningen på grund av 

exempelvis utmattning, då skulle tiden för arbetet gå förlorad.  

Utifrån intervjustudien går det inte att dra någon generalisering för Sveriges religionslärare och 

deras hantering av styrdokumenten. Det går heller inte att bevisa att informanterna förhåller sig 

till det de säger. Men det går att utläsa hur informanterna säger att deras praktiska hantering av 

styrdokumenten går till, samt att ett mönster bland informanterna går att utläsa. För denna studie 

är därför resultatet relevant och vinnande i den meningen att det har besvarat på studiens syfte 

och frågeställningar.  

2.4. Disposition 

Denna uppsats börjar med en inledning om Sverige som mångkulturellt land. Det därför av 

intresse för mig att undersöka hur skolan jobbar för att lära ut om just religioner och 

livsåskådningar. Syftet med denna uppsats är att undersöka vilka religioner och livsåskådningar 

som lyfts fram i den gymnasiala religionsundervisningen både i styrdokumentens skrivningar, 

och i den praktiska hanteringen av dem. Jag vill även undersöka grunderna till varför just dessa 

lyfts fram. Efter detta följer kapitel två där det framgår att det är styrdokument som är materialet 

för denna uppsats. Metoden jag har valt är kvalitativ, nämligen intervjuer med lärare. För att 

utvinna relevant information för studien använde jag mig av en temakoncentration i 

undersökningen och analyseringen av styrdokumenten och intervjusvaren. Jag hade formulerat 

teman utifrån studiens syfte och frågeställningar. I resultat och analys framgår det vilka 

religioner som ska lyftas fram men däremot inte vilka livsåskådningar som ska lyftas fram. I 



20 
 

resultatet av intervjuerna visar det sig att ingen av informanterna kände till om speciella 

livsåskådningar som skulle presenteras, informanterna hade också svårt att läsa av vilka 

religioner, förutom kristendomen, som ska lyftas fram. I diskussionskapitlet presenteras en 

jämförelse av datamaterialen och det framgår i slutorden att lärarnas praktik stämmer överens 

med styrdokumentens skrivningar.   
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3 Resultat och analys 

3.1 Styrdokument 

I ämnesplanen för religionskunskap och under rubriken Ämnets syfte, finner vi fem punkter 

som ska reflekteras i kurserna: religionskunskap 1, religionskunskap 2 samt i 

specialiseringskursen för religionskunskap. Eftersom de fem punkterna är aktuella för hela 

religionsundervisningen på gymnasiet anser jag att de är relevanta att presentera:  

”Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att utveckla följande: 

1. Förmåga att analysera religioner och livsåskådningar utifrån olika tolkningar och perspektiv. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar.  

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga 

att analysera dessa.  

4. Förmåga att använda etiska begrepp, teorier och modeller.  

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till kristendomen, andra religioner 

och livsåskådningar.”49 

De olika kurserna har egna kursplaner och där finns ytterligare punkter som själva kursen ska 

innefatta. De punkterna ska stämma av kursens centrala innehåll, samt de fem ovannämnda 

punkterna som är centrala för alla kurser i ämnesplanen för religionskunskap.  

3.2 Vilka religioner och livsåskådningar ska belysas och tas upp i undervisning 

I kursplanen för religionskunskap 1 kan vi finna en rubrik som nämner det centrala innehållet, 

den innefattar sju punkter som ska behandlas i undervisningen. Under punkt ett står detta: 

”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och 

hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden.” 50 

Här står tydligt att religionskunskap ska innefatta kristendomen, de övriga världsreligionerna 

och olika livsåskådningar. Till punkt ett finns en kommentar i kommentarmaterialet, där står 

vidare förklaring till vilka som räknas som världsreligioner och de är, förutom kristendom, 

islam, judendom, hinduism och buddhism.51 Genom dessa ord i kursplanen och kommentarerna 

                                                           
49 Skolverket. Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011. Stockholm: 

Skolverket, 2011. http://www.skolverket.se/publikationer?id=2705 (Hämtad 2016-03-29) 
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kan vi tydligt utläsa vilka religioner som är tänkt att ingå i religionskunskap 1. När det kommer 

till livsåskådningar är det däremot inte lika tydligt: 

Ämnesplanens formulering olika livsåskådningar innebär att utrymme finns för lärare och elever 

att göra ett urval av vilka livsåskådningar, religiösa och icke-religiösa, som ska göras till föremål 

för studier. Syftet med formuleringen är att variationen av livsåskådningar och deras olika uttryck 

för individer och grupper, i samtiden, i Sverige och i omvärlden kan studeras52 

Denna kommentar går att finna under rubriken ”kristendom, andra religioner och 

livsåskådningar” i kommentarmaterialet. Vilken förklarar vad livsåskådningar syftar till och 

vad man kan studera i samband med ämnet. Det står även att tanken är att elever och lärare 

tillsammans kan göra ett urval och välja vad de vill studera, vilket både kan vara religiösa 

och/eller icke-religiösa livsåskådningar. Denna formulering och förklaring innefattar då att 

lärare och elever väljer vad de vill studera och hur de kan jobba med ämnet de väljer. Vidare i 

betygskriterierna, för att nå målen för betyget E krävs att eleven ska kunna: ”översiktligt 

redogöra för och analysera världsreligionerna och några livsåskådningar”. I och med det kravet 

kan vi utläsa att tanken är att de i undervisningen ska jobba med fler än en livsåskådning, men 

det står inte självfallet vilka utan det är något de ska komma fram till med läraren.53 

I ämnesplanen för religionskunskap står att kurs 1 ska bygga på de kunskaper som grundskolan 

ger eller motsvarande. Kommentarmaterialet utvidgar den meningen till att nämna en större 

betoning som den gymnasiala religionsundervisningen ska ta i form: ”…samtida religioner och 

livsåskådningar  och hur dessa tar sig uttryck i livsstilar och livshållningar. Denna betoning på 

samtiden är möjlig eftersom ett historiskt perspektiv i hög grad finns i grundskolans kursplan”54 

Med den specificeringen tydliggörs ett exempel på progressionen från grundskolan till 

gymnasieskolan.  

Nedan presenteras en specificering från kommentarmaterialet som finns till läroplanen för 

religionskunskap. Det är uttrycken religion och religiösa livsåskådningar som specificeras samt 

hur dessa ska tolkas och presenteras i undervisning: 

                                                           
52 Skolverket. Om ämnet Religionskunskap. Kommentarmaterial till Läroplan gymnasieskola 2011. (Odaterad 
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…Med begreppen religion och religiösa livsåskådningar avses i ämnesplanen föreställningar om 

att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning i tillvaron som inte är skapad av 

människor. Begreppen avser också verklighets- och moraluppfattningar samt handlingar som tar 

sin utgångspunkt i sådana föreställningar…55 

I kommentarmaterialet finns även en specificering till andra livsåskådningar och hur de ska 

tolkas och presenteras i undervisningen: 

 

… Andra livsåskådningar ska förstås i vid mening och innefattar allt från välkända, etablerade 

former av sekulära livsåskådningar, som humanism och existentialism, till människors personliga 

åskådningar, som ofta är en blandning av element från olika livsåskådningar och livshållningar 56 

Utifrån detta kan begreppen religion, religiösa livsåskådningar och andra livsåskådningar tolkas 

och förstås inom breda vinklar. Det är meningen att undervisningen ska innefatta sekulära 

åskådningar, föreställningar om övermänskliga väsen, olika livshållningar och mycket mer. Det 

står även i kommentaren att andra livsåskådningar är ett begrep som ska förstås i en vid mening 

och innefatta många områden. Detta betyder att det finns mycket stoff som kan väljas ut till och 

därför också se olika ut i praktiken. 

I kursplanen för religionskunskap 2 står det att kursen ska behandla fördjupande kunskaper 

inom ämnet, alltså att genom de eleverna tidigare läst fördjupar och kan gå mer ingående på 

vissa moment. I det centrala innehållet står det att undervisningen ska behandla teman som 

bland annat: nyreligiositet, privat religiositet, etiska frågor, religioner och livsåskådningars 

betydelse för människors identitet. Samt att man under kursen ska behandla förhållandet mellan 

religion och vetenskap och vad detta kan innebära individens egen uppfattning om sig själv, 

samt om sin omvärld.  

Under rubriken för centrala innehåll i religionskunskap 2 finnes dessa punkter som punkt ett 

och två: 

”Nyreligiösa rörelser och strömningar, vad som kännetecknar dem och vad de har för 

förhållande till världsreligionerna.” 
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”Privatreligiositet. Individuella tolkningar av, och uttryck för, religiösa trosuppfattningar i ett 

samhälle präglat av mångfald.”57 

I kommentarerna tillhörande denna kursplan finner man beskrivning av vad nyreligiositet och 

privatreligiositet innebär och varför detta ska vara viktigt för eleverna att ha kännedom om. Det 

står att nyreligiösa rörelser kan i utbildningen handla om både nyreligiositet och nya religiösa 

rörelser, samt att beteckningarna av begreppen kommer att analyseras. När det kommer till 

begreppet privatreligiositet är det tänkt att undervisningen ska innefatta frågor om hur 

människor kan forma egna trossystem, utifrån att de bland annat tolkar religiösa budskap på 

eget sätt.58 

3.3. Upplägget i tid och utrymme för de olika religionerna och livsåskådningarna 

Styrdokumentens upplägg är att religionskunskap 1 ska bygga vidare på kunskaperna från 

grundskolan. I den religionskunskap 1 ska kristendomen och de övriga världsreligionerna 

presenteras, samt att olika livsåskådningar belysas. Viktigt att påpeka här är att särskiljningen 

av kristendomen inte syftar till att mer tid ska spenderas till den religionen.  

Denna särskiljning förklaras i såhär i kommentarmaterialet och i ämnesplanen: ”Kristendomen 

och de övriga världsreligionerna skrivs isär för att betona att kristendomen har en särskild 

betydelse i en svensk kontext.”59 Och i ämnesplanen, under Ämnets syfte: ”Kunskaper om samt 

förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition 

förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”60 

Detta är anledningen till särskiljningen, tanken är att eleverna i undervisningen ska ha 

kännedom om kristendomens koppling till svenska samhällets grunder för att religionen har en 

särskild betydelse i svenska kontexten. I sin mening betyder detta inte att kristendomen ska få 

mer tid, utan att riksdag, regering och Skolverket vill att eleverna ska ha kännedom om dessa 

kopplingar. 

Religionskunskap 1 blir som en repetition av undervisningen i grundskolan men är ännu mer 

utvecklande. Kurserna religionskunskap 1, religionskunskap 2 och religionskunskap - 

specialisering på gymnasiet innefattar mycket etik, normer, värderingar och olika 
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förhållningssätt till dessa. Just detta är en stor del av religionsundervisningen eftersom det 

spelar in i identiteter, samhälle, kultur och livsstilar. Religionskurs 1 & 2 presenterar mycket 

information om religioner och livsåskådningar vilket är relevant när det gäller studiens syfte 

och frågeställningar, därför är de kurserna väldigt centrala genom hela uppsatsen. 

Specialiseringskursen har även sin roll i uppsatsen men nämns i samband med ämnesplanen 

som gäller hela ämnet religion på gymnasiet.  

I ämnesplanen för religionskunskap finner vi information om ämnet och vad de syftar till. 

Vidare i den planen, under rubriken Ämnets syfte, finner vi denna text: 

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska 

förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att 

reflektera över och analysera människors värderingar och tros föreställningar och därigenom 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge 

eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat etnicitet, 

kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.61 

Den ovanstående texten klargör att undervisningen ska innehålla information och arbetssätt som 

gör att eleven utvecklar förståelse och respekt för andra människors sätt att leva och tänka. 

Detta behöver nödvändigtvis inte ta tid eller utrymme ifrån presentationen av religioner och 

livsåskådningar, utan det kan likväl tolkas som att man kan diskutera detta i samband med 

religioner och livsåskådningar.  

Att tolka och analysera är en stor del av religionsundervisningen. Hädan följer punkt sex i 

centrala innehållet för religionskunskap 1: ”Tolkning och analys av olika teorier och modeller 

inom normativ etik samt hur dessa kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar 

om vad ett gott liv och ett gott samhälle kan vara”62 

Utifrån den ovannämnda punkten, kan man utläsa att eleven ska kunna tolka, analysera 

exempelvis etikfrågor som exempelvis vad som är rätt och vad som är fel. Eleven måste bland 

annat lära sig att använda olika analysmetoder och sedan sätta in de i olika sammanhang. Detta 

tar tid och behöver därför få utrymme i undervisningen. Men som jag nämnde tidigare, behöver 

detta nödvändigtvis inte betyda att man åsidosätter religioner och livsåskådningarna under 

dessa analyser och tolkningar, tvärtom kan de användas och diskuteras i samband till etikfrågor. 

Mycket av tolkning och analys lägger man betoning på i kursen Religionskunskap 2 och jobbar 
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vidare med där. Exempelvis finner vi i det centrala innehållet för religionskunskap 2 detta i 

punkt 5: ”Etiska begrepp, teorier och modeller. Tillämpning av dessa på frågor som är relevanta 

för karaktärsämnena, till exempel biomedicinsk etik, djuretik, miljöetik eller etik i 

mellanmänskliga relationer.”63 

De ovannämnda punkterna (punkt 6 i religionskunskap 1 och punkt 5 i religionskunskap 2) 

handlar om etikfrågor och modeller att jobba med, men utifrån dessa punkter kan man tydligt 

avläsa att i religionskunskap 2 är tanken att större frågor ska behandlas, som exempelvis etiska 

dilemman. Man kan se hur upplägget för de olika kurserna är olika i och med att i 

religionskunskap 1 tas grunder och grundfrågor upp som är viktiga att ha kunskap om, och i 

kommande kurser jobbar man vidare med frågorna i mer djupgående stil. Det står också tydligt 

att i religionskunskap 1 & 2 ska alla punkterna i ämnets syfte behandlas, men i religionskunskap 

2 läggs betoning på punkt 4 och 5. 

I och med upplägget av kursplanerna kan man tyda att i religionskunskap 1 är tanken att 

undervisningen ska behandla mer grundläggande delar som exempelvis religioner och 

livsåskådningar. När man ha läst den kursen förväntas eleven ha kunskaper om olika religioner 

och livsåskådningar, samt om exempelvis normativ etik, människosyner och mångfald. I kurs 

2 förväntas eleven bygga på de grunderna och utveckla sina kunskaper till att lära sig om 

exempelvis olika religiösa rörelser, uppfattningar om religion- och vetenskapsbegreppen och 

ytterligare om etik och moralfrågor. I kursen som kallas religionskunskap – specialisering ska 

eleven få jobba mycket med fördjupning inom ämnen, källkritik och mer ingående analyser och 

diskussioner.  

3.4. Grunder som urvalet av vilka religioner och livsåskådningar som ska 

presenteras i undervisningen står på 

Till den första punkten för det centrala innehållet i religionskunskap 164, kan vi i 

kommentarerna finna en specifikation till begreppet ”kristendomen och de övriga 

världsreligionerna” den lyder såhär:  

”Kristendomen och de övriga världsreligionerna skrivs isär för att betona att kristendomen har en 

särskild betydelse i en svensk kontext. Med världsreligionerna avses, precis som i grundskolans 

kursplan förutom kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Ur ett internationellt 

perspektiv finns möjlighet att låta begreppet världsreligioner innefatta också andra religioner.”65 
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Att kristendomen särskiljs i kursplanen för religionskunskap 1 förklaras i denna kommentar 

väldigt kort. Den trycker på att kristendomen har ”en särskild betydelse i en svensk kontext”. 

Detta betyder att Skolverket, regering och riksdag vill att eleverna ökar sin förståelse för hur 

denna syn och tradition lever i och har format det svenska samhället, vilket också finns med 

som syftet för religionskunskap i ämnesplanen, under rubriken Ämnets syfte. 

”…..Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse 

då denna tradition förvaltat den värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället.”66 

Detta beskriver grunden och tankar kring varför just kristendomen ses som viktig i 

religionsundervisningen. Annat vi kan finna under den rubriken är kopplingar till varför 

religionskunskap ska innefatta olika religioner och livsåskådningar, detta uttrycks i denna 

kontext: 

”….Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om 

livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en 

beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.”67 

I denna mening kan man uttolka hur och varför det är viktigt för eleven att ha kunskap om olika 

livshållningar och livsstilar. Det ska ge eleven kunskap om hur levnadssätt i ett samhälle präglat 

av mångfald. Just ordet mångfald är ett ord som finns specificerat i kommentarer till 

ämnesplanen.  

”Begreppet mångfald syftar i första hand på ett religiöst och kulturellt pluralistiskt samhälle som 

det svenska, där företrädare och utövare av många religiösa och kulturella traditioner lever sida 

vid sida. Mångfald kan även handla om livsstilar och livshållningar och om människors olikheter. 

Det betyder att inte bara religiösa och kulturella uttryck ryms i begreppet. Människor kan höra 

hemma i många varierande kontexter och skapa levnads- och uttrycksformer som kan se ut på 

många olika sätt. Här finns också utrymme för att tolka begreppet privatreligiositet ur ett 

mångfaldsperspektiv.”68 

Här förklaras hur det är viktigt att ha kunskap om olika traditioner, livsstilar och livshållningar. 

Detta på grund av att Sverige är ett land som präglas av kulturell och religiös mångfald och det 

är bra att ha kännedom om ämnet, för att kunna förstå hur många religiösa och kulturella 

traditioner kan leva sida vid sida. Detta vill jag tolka som en generell förklaring till varför andra 
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religioner och livsåskådningar, än kristendomen, ska presenteras. Det finns än inga enskilda 

förklaringar om hur de övriga världsreligionerna69 ska presenteras. Det finns dock en förklaring 

som säger att det är viktigt att presentera samtida religioner och livsåskådningar för att också 

jobba vidare med att se hur de tas i uttryck i form av livsstilar och livshållningar70. Denna 

förklaring skulle kunna kopplas till varför de fem världsreligionerna är aktuella att lyfta fram, 

detta också i samband med mångfaldsfrågan. 

3.5. Intervjuer 

Nedan presenteras resultatet och analysen av de genomförda intervjustudierna.  

3.5.1. Vilka religioner och livsåskådningar belyses och tas upp i undervisningen 

Kim uttryckte sig i den form att det inte fanns några svårigheter i att förstå vad styrdokumenten 

vill att religionsundervisningen ska behandla. Kim har till och med nämnt att hen diskuterar 

med arbetslaget och att de tillsammans har valt ut en bas för vad deras undervisning ska 

behandla. Hen tar till undervisningen upp de fem världsreligionerna och etikfrågor som rör 

religioner och livsåskådningar. Hen nämner också vid att hen tar upp naturreligioner och icke-

religiösa livsåskådningar. 

Alex har sagt att det inte varit några svårigheter med att tolka vad som ska behandlas i 

religionskursen enligt styrdokumenten. Hen tar upp världsreligionerna i sin undervisning men 

nämner inga ytterligare religioner eller livsåskådningar. Alex nämner dock att hen inte brukar 

prioritera icke-religiösa livsåskådningar, men nämnde att hen brukar låta eleverna få en 

individuell uppgift där de har möjlighet att fördjupa sig i något.  

Robin har, förutom kristendomen, inte uppfattat tydligt vad som ska behandlas, men hen tar 

upp att hen inte uppfattar det som ett problem utan säger att huvudsaken är att eleven når upp 

till de förmågor betygskriterierna nämner. Till sin undervisning tar hen upp de fem 

världsreligionerna och låter sedan eleverna jobba vidare med religiösa företeelser och 

livsåskådningar. Men hen har vidare inte uttryckt om det är några speciella livsåskådningar 

eller/och om det kan vara olika.  

Charlie har uttryckt sig om att kristendomen kan ses som tydlig i styrdokumenten, sedan är det 

inte lika lätt att förstå vilka som syftar till de övriga världsreligionerna. Charlie uttryckte sig i 

intervjun med ” Det står ju bara, förutom kristendomen och andra. Så den är ju inte specifik 
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med vilka andra egentligen som måste tas upp…”71 men till sin undervisning lyfter Charlie 

fram grunder om de fem världsreligionerna och jobbar även mycket med religiösa företeelser 

och om ritualer. Charlie kan också nämna sikhismen i undervisningen men till största del får 

det handla om det ovanstående.  

I intervjun sa Billie” det är tydligt i och med världsreligioner och kristendomen, men sen står 

det ju just det här, man stör sig ändå lite på att det står kristendomen och de övriga 

världsreligionerna, som att det är ett fast begrepp”72. Men Billie påpekade att det kan vara bra 

att de inte är listade, eftersom detta öppnar upp möjligheten till att använda sig av fler religioner 

än bara världsreligionerna. Eftersom detta är den tolkade läroplanen nämner Billie också 

sikhismen och jainismen som kan lyftas fram i undervisningen till viss del. Billie har också 

svarat att hen arbetar med livsåskådningar och nyreligiösa rörelser, hen tar upp exempelvis New 

age och Nyschamanism som hen kan koppla vidare till världsreligionerna.  

Alla informanter har i sina svar nämnt att de tar upp världsreligionerna, vilka de också har 

nämnt som kristendomen, islam, judendomen, hinduism och buddhism. Alla tar upp grunderna 

med för de religionerna och sedan går vissa vidare med fördjupning, andra går vidare med 

etikfrågor och kopplar de till religionerna. Alla informanter har också nämnt att de bringar fram 

livsåskådningar, men däremot inte uttryckt klart vilka livsåskådningar de lyfter fram.  

Det framgår också tydligt utifrån svaren som Kim, Alex och Robin gav, att de inte lyfter fram 

andra religioner i deras undervisning än de fem världsreligionerna. Det betyder nödvändigtvis 

inte att eleverna inte får kännedom om andra religioner. Detta på grund av att många av 

informanterna ger eleverna möjligheten till individuella fördjupningar och dessa kan innebära 

att eleverna studerar en religion som inte tagits upp.  I svaret som Charlie gav berörs som sagt 

också sikhismen och i svaret som Billie gav berörs både sikhismen och jainismen. Något att 

understryka är att alla informanter tar upp de fem världsreligionerna, även fast det bara är 

två(Kim & Alex) av fem som säger att de inte har problem med att tolka vad som ska tas upp. 

3.5.2. Upplägget i tid och utrymme för de olika religionerna och 

livsåskådningarna 

Kim jobbar i arbetslaget för vård- och omsorgsprogrammet, och i intervjun sa svarade Kim 

”Just nu försöker jag dock mest kombinera religion och vården. Hur är det att vara t ex muslim 

i Sverige; hur fungerar sjukvården då? Detta för att integrera religion i mitt arbetslag (vård- och 

                                                           
71 Muntlig intervju med Charlie. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-04-20 
72 Muntlig intervju med Billie. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-04-29. 
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omsorg)”73. Som hen nämner kan etikfrågor både kopplas till religion och till vård, som 

exempel belyser hen palliativ vård och begravningar. Detta betyder i sin tur att upplägget inte 

alltid är delat i etik och religioner för sig utan att upplägget ibland också flyter ihop. Kim har 

alltid jobbat med att dela upp tiden och utrymmet så att det blir lika fördelat mellan 

världsreligionerna och etikfrågor i religionskurs 1. Naturreligioner och icke-religioner tas upp 

översiktligt i kurs 1 och mer grundligt i religionskurs 2. Frågan om vad som är religion och vad 

som är vetenskap är något hen ibland samarbetar med svenskläraren, för att få en bra uppgift 

och ett bra upplägg.  

Alex brukar ta upp samma teman i världsreligionerna i undervisningen. Därefter delar hen upp 

klassen i grupper där varje grupp blir tilldelad en världsreligion de sedan ska ställa ut på en 

mässa. Denna mässa är redovisningen och sker inför klassen. När detta grundläggande moment 

angående världsreligionerna är genomförd tillåter hen eleverna att skriva en individuell uppgift 

som blir en fördjupning i ett ämne. Alex försöker att ge alla världsreligioner samma tid och 

utrymme i och med denna mässan, men de abrahamitiska religionerna kanske får lite mer tid 

eftersom det är de hen utgår från och startar upp momentet med. Alex brukar inte prioritera tid 

i undervisningen till icke-religiösa livsåskådningar, men däremot skulle eleven kunna välja det 

som ämne i dennes individuella fördjupning. Alex har i intervjun sagt ”Det är i teorin möjligt 

att ge samma tid och utrymme, men i praktiken är det svårt då kursen endast är på 50p. Jag 

behandlar hellre någon/några världsreligioner grundligare än att vara mer översiktlig på alla så 

att säga”74. Därför är samma tid och utrymme i upplägget inte något Alex har i sin undervisning.  

Robin brukar börja sin religionsundervisning med att presentera de abrahamitiska religionerna 

och sedan arbetar de sig framåt för grepp om det mest grundläggande för de och sedan över till 

de övriga världsreligionerna. Hen har lagt upp undervisningen på ett sätt där eleverna hela tiden 

får jobba med reflekterande frågor, eleverna brukar få sätta sig in i en annan persons liv och 

levnadssätt för att få reflektera och analysera det. Robin sa i intervjun att ”De österländska 

religionerna får mindre tid i undervisningen men även här är jag noga med att eleverna gör 

reflekterande uppgifter som gör att de sätter in sig själva i tänkta scenarier.”75 Detta betyder att 

Robin lägger större fokus på de abrahamitiska religionerna. Hen säger att eftersom 

kristendomen specifikt pekas ut i kursplanen kan det innebära en svårighet för att ge samma tid 

och utrymme till de andra. Men å andra sidan trycker hen på att de övriga religionerna och 

                                                           
73 Skriftlig intervju med Kim. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-04-20. 
74 Skriftlig intervju med Alex. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-05-02. 
75 Skriflit intervju med Robin. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-05-03 
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livsåskådningarna inte är nämnda så därför kan en lärare ha friheten att lägga så lite eller mycket 

tid som denne önskar. Detta brukar hen bestämma i samråd med eleverna om hur de ska lägga 

upp tid och utrymme för de olika religionerna och livsåskådningarna. 

Charlie har lagt upp undervisningen på så sätt att den mesta tiden går åt till världsreligionerna. 

Charlie svarade dock utförligare med ”…det är väl en liten övervikt kanske för judendom, 

kristendom och islam tar lite mer tid än buddhism och hinduism”.76  Samtidigt nämner Charlie 

att intresset för hinduism och buddhism är stort så tiden för de alla världsreligionerna kanske 

blir lika stor ändå. Hen brukar dela med sig av erfarenheter som stoff till sin undervisning, 

eftersom hen rest mycket och då också besökt många platser, sett olika ritualer och träffat 

många människor. Charlie har ibland haft både religionskurs 1 & 2 med en klass har hen ibland 

valt att placera någon världsreligion i kurs 2, för att få tid att gå in grundligt på alla fem 

världsreligioner. Charlie säger att om man vill är det klart att det går att ge samma tid och 

utrymme till de olika religionerna och livsåskådningarna, men frågar samtidigt om det är bra 

eller nödvändigt att det ska delas upp så.  

Billie brukar presentera de abrahamitiska religionerna som en klump där eleverna också får 

jobba tematiskt med dessa. I presentationen av de kan det bli att kristendomen får lite extra tid. 

Efter det kan det bli så att hinduism och buddhism presenteras tillsammans eller var för sig. Till 

hinduismen brukar hen även ta upp frågor om klass, kön och socioekonomi och koppla de till 

religionen, därför och på grund av Billie’s intresse så kan också hinduismmomenten ta extra 

tid. Hen säger att det brukar vara ganska svårt att hinna med att behandla livsåskådningar i 

religionskurs 1, men några brukar nämnas och diskuteras. Hen anser att det är mest i 

religionskurs 2 man kan ta tid till att gå in grundligt på de. Billie tar upp saker som kan kopplas 

till människors identitetformande, samt att Billie bringer fram många frågor där eleven ska få 

analysera och lära sig analysera olika religioner och livsåskådningar. Billie säger att etikdelen 

brukar ta ungefär en tredjedel av religionskurs 1.  

Livsåskådningar är något som de flesta informanterna nämner vid mest översiktligt i kurs 1. 

Robin jobbar däremot med reflektionsuppgifter där eleven får sätta sig in i en annan persons 

liv. Detta skulle kunna innefatta att eleven sätter sig in i flera olika livsåskådningar.  Kim och 

Billie ger mer utrymme för de i religionskurs 2. De övriga informanterna har inte nämnt vid hur 

de gör med behandlingen av livsåskådningar. Utifrån deras svar kan jag tolka det som att 

exempelvis eleverna till Alex kan studera detta i och med sin individuella fördjupning. Charlie 
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uttrycker sig om att hen brukar dela med sig av erfarenheter och detta skulle då kunna inkludera 

olika livsåskådningar. Ett mönster i deras svar är att alla lägger fokus på att få gå igenom de 

fem världsreligionerna i undervisningen. Alla går igenom och lägger stor vikt vid dem i deras 

undervisning. Billie har sagt att hen har etikdelen som en tredjedel till kurs 1, men jobbar med 

världsreligionerna under loppets gång också genom att koppla tillbaka till dem, och i 

religionskurs 2 kopplar hen även frågor tillbaka till världsreligionerna.  

3.5.3. Grunder som urvalet av vilka religioner och livsåskådningar som ska 

presenteras i undervisningen står på 

Kim har tankar om att knyta religionskunskap till hens arbetslag som är för vård- och 

omsorgsprogrammet. Därför grundar hens upplägg mycket till att knyta undervisningen till 

etikfrågor som också kan kopplas till vård- och omsorgsämnena. Hen försöker också att jobba 

med blandat material ” Jag har tre-fyra läroböcker (nya) som jag växlar mellan – beroende på 

vilken klass jag undervisar. Jag blandar nytt material med gammalt och tar gärna del av 

kurslitteratur från universitet och högskolor för att ”hänga med”.”77 Detta betyder att Kim 

använder olika stoff för sin undervisning men utgår från en grund, vilken är de fem 

världsreligionerna och etik. Kim svarade i intervjun ”Vi har diskuterat mycket i arbetslagen när 

de kom, vi har en grundbas i vårt resonemang”78 då har de diskuterat och kommit fram till 

grunden tillsammans. Kim säger även att mer tid skulle självklart behövas, och i och med den 

åsikten kanske det kan vara anledning till att icke-religiösa livsåskådningar och naturreligioner 

är något som tas upp översiktligt i kurs 1 och mer grundligt i kurs 2. 

Alex tänker på upplägget i undervisningen så det ska vara nyttigt för de högskoleförberedande 

utbildningarna. Alex använder sig av en bok som heter ”Söka svar” och hen beskrev boken 

ytterligare i intervjun som ”Den är lättöverskådlig med samma teman som tas upp in tex varje 

världsreligion”.79 Hen tror att anledningen till att kristendomen, de andra abrahamitiska 

religionerna får mer tid är på grund av tolkningen av styrdokumenten, där kristendomen faktiskt 

uppmärksammas i ord och därav följer ”kusinerna” med. Anledningen till att hen inte belyser 

icke-religiösa livsåskådningar tror hen beror på hens egen osäkerhet kring dem. Det här med 

att dela upp tid och utrymme lika är något hen säger är svårt i praktiken eftersom kurserna bara 

är 50 poäng. 

                                                           
77 Skriftlig intervju med Kim. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-04-20. 
78 Skriftlig intervju med Kim. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-04-20. 
79 Skriftlig intervju med Alex. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-05-02. 
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Robin säger att grunderna till urvalet av stoffet till utbildningen är att hen anser att eleverna bör 

ha en grund att stå på, gällande världsreligionerna. Robin vill att eleverna ska ha den grunden 

”…så att de vidare kan resonera och utgå och jämförande analysera mindre religiösa företeelser 

och livsåskådningar”.80 och ”…De arbetar konstant med reflekterande frågor där de sätter in 

sig själva i en annan troende persons liv och levnadssätt.”81 Hen har också nämnt att det finns 

en lärobok som hen anknyter sin undervisning till ”Under samma himmel”. Eftersom hens 

erfarenhet är att elevers förkunskaper ofta varierar är detta en grund till varför hen presenterar 

grunderna till religionskunskap, hen vill att eleverna ska ha det att jobba utifrån. Hen tror att 

det är fullt möjligt att ge samma tid och utrymme till religionerna och livsåskådningarna, men 

hen lägger dock inga större ambitioner till det i sin undervisning eftersom hen tänker att det inte 

är upplägget som spelar största rollen. Det viktiga är hur eleverna uppfattar och kan använda 

sig av stoffet. Det är de förmågorna hos eleverna som spelar roll, därav detta upplägg i tid och 

utrymme. 

Charlie nämner att eftersom hen läst väldigt mycket religion, och väldigt mycket på 

universitetet vill hen försöka vara så högskoleförberedande som möjligt. Charlie undervisar 

även i ett högskoleförberedande program på gymnasiet därför blir målet att förbereda så gott 

som möjligt. Hen tycker att bibeln är en viktig utgångspunkt i religionskursen eftersom den 

refererar till så mycket, och till kristendomen, islam och judendomen. Eftersom detta blir en 

stor del i hens undervisning är det också en anledning till varför de abrahamitiska religionerna 

kan få mer tid och utrymme ibland. Hen nämner att den geografiska platsen kan spela in i vad 

som kan vara relevant att för undervisningen. Hen gav exemplet att om hen jobbat på en skola 

i Kina kanske det är relevant att lyfta fram religionerna som är mest aktuella där, på samma sätt 

tänker hen om sin undervisning i Sverige – att här kan de abrahamitiska religionerna vara 

relevanta att lägga extra tid på. Eftersom Charlie också har intresset för hinduism och buddhism 

blir det en grund till varför hen ibland lägger stor vikt vid de delarna. När det till urvalet har 

Charlie svarat ”Men de här andra fem åtminstone, tycker jag att man borde ha och sedan fylla 

på med det här andra som etik och så. Men jag tror det är en risk med det här nya att man kanske 

mer hamnar i filosofiska frågor bara.”82 Upplägget som Charlie har för sin religion tror hen 

motverkar den risken just för att det finns ett planerat upplägg. Men hen lyfter fram att eftersom 

det är en 50 poängs kurs måste man jobba effektivt för att få in det man vill till undervisningen. 

                                                           
80 Skriflig intervju med Robin. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-05-03. 
81 Skriflig intervju med Robin. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-05-03. 
82 Muntlig intervju med Charlie. Gymnasielärare i religionskunskap, 2016-04-20. 
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Men har man, som hen har ibland, religionskurs 1 och 2 med en klass så kan upplägget delas 

upp så kan man dela upp och gå mer ingående på olika religioner och livsåskådningar. 

Billie vill få in de centrala punkterna som anges för ämnet och försöker tolka vilka förmågor 

och kunskaper eleverna bör få ut av undervisningen utifrån styrdokumenten. Det är den tolkade 

läroplanen som ligger till grund för hens utbildning men som också är påbyggd av egna 

resonemang. Till undervisningen brukar hen ha valt ut material att arbeta med som hen anser 

är relevant för undervisningen. Billie sa i intervjun ” nu har jag ingen religionsbok men tidigare 

så tycker jag nog att i 1 kursen så är religionsboken rätt bra men jag brukar aldrig vara ganska 

slaviskt utan den blir mest som min grund”83 och att hen kompletterar gärna med olika material, 

exempelvis delar av andra böcker eller filmer och bilder på nätet. Eleverna ska ha kunna 

analyser religioner och livsåskådningar därför lägger hen vikt på etikdelen. En anledning till att 

hen ibland presenterar livsåskådningar mer ytligt i kurs 1 är för att i kurs 2 ser hen mer tid till 

att gå ingående på sådana delar och fördjupningar. Hen tror att man via etikavsnittet kan få med 

elever som inte så intresserad av religion. Det på grund av att eleverna uppfattar etikavsnittet 

som annorlunda och kanske mer intressant eftersom frågorna handlar om exempelvis tankar om 

rätt och fel. Billie tror att eftersom det personliga intresset för hinduism är stort kanske 

hinduismmomenten också får mer tid i undervisningen, i intervjun svarade hen ” det är klart att 

kristendomen har mer utrymme på något vis men det är ju inte så att, jag skulle nog tänka att, 

eftersom jag tycker hinduismen är roligare så tror ju jag att jag låter hinduismmomentet oftast 

får ta lite längre tid...”.84 Ibland kan det bli att hen talar lite extra om hinduismen också på grund 

av att hen tror att många elever kan vara lite trött på att läsa extra om kristendomen sedan 

högstadiet. Detta betyder inte att Billie tar kristendomen in i skymundan, utan bara att hen 

kanske väljer att starta upp med att prata om hinduismen. Hen har nämnt att i presentationen av 

de abrahamitiska religionerna kan kristendomen få mer tid där, detta på grund av att hen ofta 

tar kristendomen som exempel vid analys och reflekterande uppgifter. Men det här med att 

försöka lägga samma tid och utrymme för de olika religionerna är också något som Billie säger 

att det inte finns någon ambition till, eftersom läroplanen inte trycker på något av det anser hen 

att upplägget är fritt att dela upp bara man jobbar med de centrala punkterna för ämnet. 

Ett mönster är att alla ser de fem världsreligionerna som en grund för eleverna att ha kunskaper 

om kan avläsas. De flesta har nämnt att kristendomen kanske får extra tid. Alex har nämnt att 

anledningen till att fallet har blivit så för henne kan bero på särskiljningen av kristendomen i 
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styrdokumenten. Detsamma gäller för Charlie, hen har också sagt att kristendomen får extra tid 

både på grund av att i undervisningen använder de och jobbar mycket med bibeln, och för att 

hen kan anse att kristendomen och de abrahamitiska religionerna har en extra relevans till 

undervisningen i Sverige. Både Charlie och Billie tar också upp att deras intresse för särskilda 

religioner kanske påverkar deras utbildning i form av upplägget. Fördjupningar och mer 

grundlig information om livsåskådningar är något de flesta väljer att ta upp i kurs 2, detta på 

grund av tidsbrist. De känner att de inte hinner med att presentera det mer än översiktligt i kurs 

1. Det framgår tydligt att lärarna känner av tidspress och att de väljer ut vad de tycker är 

viktigast och vad de tror kan ge mest kött på benen, oavsett om eleven bygger på undervisningen 

med religionskurs 2 eller om eleven bara ska läsa religionskurs 1. Alex och Billie uttrycker att 

det viktigaste är hur elevernas förmåga att hantera stoffet utvecklas. Alla informanter har svarat 

på ett sätt där man kan utläsa att det viktigaste är att undervisningen innehåller 

världsreligionerna och även analyserande reflekterande och jämförande frågor. Många av 

lärarna har valt ut läroböcker som de anser är bra och högskoleförberedande. Kim har till och 

med valt att använda sig av litteratur från högskolor och universitet för att som hen uttryckte 

”hänga med”. Detta betyder att varje lärare använder sig av material som de själva anser är 

vettiga och relevanta för sin utbildning.  

3.5.1.1 Sammanfattning av vad som framkommit i intervjuerna 

Det har framkommit att informanterna jobbar med lika religioner, och att alla tar upp 

livsåskådningar i något sammanhang. Det är också aktuellt att nämna att de alla tar upp 

etikfrågor och att de ser det som något tidskrävande. Alla vill jobba med samma grund för 

eleverna, och utöver det har de själva gjort ett upplägg för exempelvis etikfrågor, icke-religiösa 

livsåskådningar och fördjupningar inom vissa områden. Det finns olika faktorer som påverkar 

upplägget i deras undervisning, både i tid och utrymme för olika religioner och livsåskådningar. 

Men samtidigt inte en påverkan som innebär att eleverna får en bristande kunskap om något, 

utan bara en påverkan där lärarna behöver tänka till för att kunna ge den bästa möjliga 

undervisningen.  
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4. Diskussion 

4.3. Vilka religioner och livsåskådningar ska belysas och tas upp i undervisning 

enligt styrdokumenten? Och vilka belyses och tas upp i praktiken? 

Genom analysen av styrdokumenten och kommentarmaterialet till läroplanen, står det tydligt 

att det är kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism som är tanken till uttrycket 

”Kristendomen, de övriga världsreligionerna…”. Detta är också något som alla informanter har 

svarat att de inkluderar till sin undervisning. Sikhismen och Jainismen har utav svaren från två 

av informanterna och lyfts fram i undervisningen. Frågan om vilka livsåskådningar som lyfts 

fram i praktiken, och vilka som ska lyftas fram enligt styrdokumenten finns det inga starkare 

precisioner på. Utifrån kommentarmaterialet till ämnesplanen ska begreppen förstås i vida 

meningar, i alla fall uttrycket andra livsåskådningar. Alla informanterna nämner att de talar vid 

om livsåskådningar och Charlie har till och med givit exempel som New age och 

nyschamanism. Robin har sagt att hen låter eleverna få sätta sig in i en annan persons liv och 

reflektera, analyser och jämföra, detta blir då också livsåskådningar som lyfts fram85. 

4.4. Upplägget i tid och utrymme för de olika religionerna och livsåskådningarna 

Alla informanterna tar upp livsåskådningar i mer översiktlig stil i kurs 1, men de går mer 

grundligt in på de i kurs 2. Detta eftersom det inte står preciserat i styrdokumenten hur 

upplägget för livsåskådningar ska vara. Men i och med att det finns frågor i kurs två som ska 

beröra privatreligiositet, nyreligiösa rörelser och strömningar passar lärarnas upplägg bra. Det 

står som skrivet att det ska läggas större betoning på samtida religioner och livsåskådningar och 

att eleverna ska få kunskaper om hur dessa kan te sig i livshållningar och livsstilar. Detta är vad 

informanterna har nämnt att de gör i form av reflektions-, analys- och jämförande uppgifter, i 

olika former eftersom lärarna har valt upplägget själv. 

Tid och upplägget för de olika religionerna och livsåskådningarna är olika för informanterna 

ute i praktiken. I styrdokumenten går det heller inte finna någon särskild anvisning till detta, 

förutom att kristendomen är något att belysa eftersom den har en särskild kontext för Sverige. 

I övergripande har lärarna svarat att det tror att det blir en övervikt på de abrahamitiska 

religionerna i samband med presentationen av världsreligionerna. Några har även sagt att de 

tror att kristendomen ibland kan få mer tid. Vissa av lärarna har även svarat att det är på grund 

av att de anser att kristendomen är relevant för undervisningen i Sverige. 
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37 
 

4.5. Grunder som urvalen av vilka religioner och livsåskådningar som ska 

presenteras i undervisningen står på 

De punkter som är centrala för ämnet är också något som informanterna jobbar med i sin 

undervisning, men kanske inte av samma tanke som styrdokumenten uttryckt ska vara 

anledningen. För informanterna faller de punkterna in som en självklarhet, men vissa har även 

nämnt en svag koppling till styrdokumenten.  

Läroplanen är tänkt att beskriva vad undervisningen ska innehålla. Det är sedan läraren som 

gör en tolkning av denna och förmedlar den tolkade läroplanen i sin undervisning. Resultatet 

utifrån informanternas svar tyder på att detta är något som de har gjort. Alla informanterna har 

valt att ha med de fem världsreligionerna, kanske inte direkt på grund av att just det går att 

utläsa i ämnesplanen och kommentarmaterialet, utan för att de själva anser att det är en grund 

eleverna borde ha kännedom om. Styrdokumenten är tänkta att analyseras, diskuteras och 

reflekteras över i varje skola, av både rektorer, lärare och elever.  

I Skolverkets dokument står att anledningen till att kristendomen särskiljs är på grund av den 

särskilda kontexten religionen har för det svenska samhället och dess värdegrunder. Det står 

även att det är viktigt att presentera andra religioner och livsåskådningar på grund av att Sverige 

är ett land präglat av kulturell och religiös mångfald. Detta gör informanterna. 

4.6. Slutord och slutsatser 

Alla informanter har tänkt över frågor som vilket stoff som ska användas och hur 

undervisningen ska gå till. Deras undervisning är mest i form av teoretiska kunskaper, där 

eleverna får diskutera, analysera och reflektera. Alla lärarna har vidtagit den didaktiska 

principen som presenteras i denna studie i avsnittet Vad sägs om didaktik/religionsdidaktik i 

tidigare forskning?. Detta går att avläsa eftersom informanterna har anknyt i deras grunder till 

stoffurvalet att de anser att det utvalda stoffet är bra för eleverna att ha kännedom om. Det är 

en tydligare anknytning till vad lärarna anser är lämpligt till undervisningen än en anknytning 

till styrdokumentens anledningar. Denna princip har vidtagits av informanterna för att de ser att 

tiden är knapp för religionskunskap, därför är det viktigt att ha valt ut en relevant grund att stå 

på och jobba utifrån.  

Det här med att samråda med eleverna är något som Alex också tar upp i svaret till intervjun, 

alltså är det där bekräftat att grunderna till urvalet och upplägg också bestäms utifrån samråd 

med eleverna. I Kims svar står tydligt att det är i samråd med arbetslaget de har fastställt en 

grund för vad undervisningen ska innefatta. 
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Informanterna förhåller sig till styrdokumentens och läroplanernas upplägg väl, men inte bara 

på grund av deras tolkning av dokumenten. Det visar sig genom resultaten att informanterna 

förmedlar mest utifrån vad de anser ska vara grunden. Alla anser att de fem världsreligionerna 

är en bra bas för undervisningen och att de utifrån dem kan jobba vidare med olika 

livsåskådningar, både religiösa och icke-religiösa. Den basen matchar läroplanen och 

styrdokumenten är väldigt bra, det är ju de riktlinjerna som är det viktiga för undervisningen. 

Med detta sagt förhåller sig lärarna till upplägget för styrdokumenten och läroplanerna. När det 

kommer till vilka grunder valet av vilka religioner och livsåskådningar som ska presenteras har 

lärarna baserat sig på samma sätt; att de valt ut grunder de själva anser är lämpliga för 

religionskunskap blandat med deras tolkning av vad dokumenten säger.   

Informanterna har även valt att jobba med böcker de själva väljer ut och detta för att de ska 

jobba med material som är passar deras metoder och undervisning bäst. Detta betyder till viss 

del att lärarens intresse är inblandat i valet av material, eftersom det är läraren som sökt och 

funnit material som denne anser matchar i hur denna önskar undervisa. I och med att läraren 

blandar in egna intressen och erfarenheter till undervisningen kan detta påverka fördelningen 

mellan de olika religionerna och livsåskådningarna. Men i och med att styrdokumenten inte har 

presenterat ett visst utrymme som de olika religionerna och livsåskådningarna ska få, finns 

heller inget som säger att utrymmet skiljer mellan den praktiska hanteringen och skrivningen 

av dem. Detta betyder i sin tur att kort och gott finns det inget som kan kallas ”samma utrymme” 

i jämförelsen av styrdokumentens skrivningar och den praktiska hanteringen av dem.  
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Bilaga 1 – Intervjufrågor 

Intervjufrågor 

• Tycker du att läroplanen och kursplanen för religionskunskap är tydlig i och med 

när det gäller vilka religioner och livsåskådningar som ska behandlas? 

- Om inte, vad skulle kunna tydliggöras ytterligare tycker du? 

• STOFFURVAL – Hur har du valt ut stoff till din undervisning? Vad är ditt 

stoffurval grundat på för tankar? 

• Hur har du utformat din undervisning, alltså dvs. hur har du tänkt att elever som 

deltar i din undervisning ska få jobba med de olika religionerna och 

livsåskådningarna?  

• Hur har du valt att lägga upp din religionsundervisning med tanke på tid och 

utrymme för de olika religionerna och livsåskådningarna? Hur mycket utrymme 

får de olika religionerna och livsåskådningarna?  

- Finns det några särskilda skäl till att du har valt just denna fördelning mellan 

de olika temana? 

• Är det möjligt, tycker du, att ge samma tid och utrymme till de olika religionerna 

och livsåskådningarna i undervisningen? 

Bilaga 2 – Informationsutskick 

Information inför Intervju – Gymnasial religionsundervisning 

Mitt namn är Malin Rönnfjord Vedin och jag studerar till ämneslärare vid Umeå Universitet. 

Mitt ingångsämne är Religion och det är också i detta ämne jag nu ska skriva en 

kandidatuppsats. Jag vill undersöka hur religioner och livsåskådningar lyfts fram i den 

gymnasiala religionsundervisningen. Jag kommer att studera styrdokument såsom läroplaner 

och kursplaner samt att jag är intresserad hur dessa fungerar i praktiken. Jag vill därför 

undersöka hur religionslärare tolkar och sätter dessa i praktiken.  

Detta är information inför den skriftliga intervjun jag önskar att du som religionslärare ska 

kunna svara på. Den kommer att handla om frågor kring styrdokument och hur du som lärare 

tolkar och använder dig av dessa i din undervisning.  
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Frågorna är semi-strukturerade, detta betyder att en fråga presenteras och du svarar med egna 

ord och har möjlighet att utveckla dina svar ytterligare om så behövs eller önskas. Jag hoppas 

att det kommer gå bra för dig att besvara frågorna som jag bifogat i ett särskilt dokument. Du 

kan besvara frågorna direkt i dokumentet och sedan sända det tillbaka till mig. 

Är det något du undrar över går det bra att kontakta mig så kan jag tydliggöra. Jag hoppas också 

att det är okej att jag tar kontakt med dig ifall jag skulle behöva tydliggöra något svar på 

frågorna. 

Jag vill att du som deltar är medveten om att det är frivilligt att delta i studien och att du kommer 

att vara anonym. Jag kommer endast att använda dina uppgifter till min studie och du kommer 

att få läsa igenom mina referat innan jag använder de i min uppsats.  

Jag vill också passa på att tacka dig som deltar, tack för att du hjälper mig att driva denna studie 

framåt. Mina kontaktuppgifter ifall du undrar över något; 

Mobil; 070-544 73 64 

Mail; Malinvedin@hotmail.com 

Bilaga 3 – Förfrågan muntlig intervju 

Hej! 

Jag heter Malin Rönnfjord Vedin och studerar till Ämneslärare vid Umeå universitet. Mitt 

ingångsämne är Religionsvetenskap och under denna termin kommer jag att skriva min 

kandidatuppsats inom ämnet. 

 

Till uppsatsen vill jag undersöka läroplaner och styrdokument för ämnet religionskunskap i 

gymnasial utbildning. En av mina frågor i uppsatsen kommer att vara hur lärare uppfattar de 

dokumenten. Jag vill undersöka om lärare anser att dokumenten har rimliga krav att förhålla 

sig till, både i tid och omfattning när det gäller olika livsåskådningar och religioner.  

Därför hade jag blivit väldigt glad om du som lärare skulle kunna ställa upp och hjälpa mig 

genom att svara på en intervju som jag kommer att formulera för denna undersökning. 

Denna undersökning är helt frivillig, och du kan när som helst få avbryta din delaktighet om du 

så önskar. Jag kommer endast att använda denna information för att erhålla information till min 

uppsats. Dina uppgifter och dina ord kommer behållas säkert hos mig och inte lämnas ut. I min 

mailto:Malinvedin@hotmail.com
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undersökning kommer du att vara anonym och inte nämnas vid namn. Du har också tillgång att 

läsa mina referat av intervjun innan jag använder de i uppsatsen. 

Än har jag inte tänkt ut intervjuernas frågor, men upplägget kommer vara semi-strukturerade 

intervjuer, vilket betyder att jag kommer att ställa förutbestämda frågor och ibland följdfrågor 

för att du ska få en chans att utveckla dina svar. Jag kommer att spela in intervjuerna för att ha 

en möjlighet att gå tillbaka och lyssna på intervjun om så behövs.  

 

Svara gärna med ett besked om du kan hjälpa mig i undersökningen, och det är bara höra av dig 

till mig om det är några funderingar. 

Mina kontaktuppgifter; 

E-post; Malinvedin@hotmail.com 

Mobiltelefon; 0705447364 

 

Med vänlig hälsning, 

Malin Rönnfjord Vedin. 

Bilaga 4 – Förfrågan skriftlig intervju 

Hej 

Jag heter Malin Rönnfjord Vedin och studerar till ämneslärare vid Umeå Universitet. 

Resterande tid av terminen håller jag på att skriva min kandidatuppsats inom ämnet religion 

och jag behöver få komma i kontakt med religionslärare inför forskningen i mitt arbete.  

I mitt arbete kommer jag studera läroplaner och kursplaner för religionskunskap på gymnasial 

nivå. Jag är också intresserad av hur religionslärare uppfattar de dokumenten. Min undran är 

om du skulle kunna delta på en skriftlig intervju som jag har utformat. Den handlar om frågor 

kring styrdokumenten och hur du som lärare tolkar och använder dig av dessa i din 

undervisning. 

En skriftlig intervju innebär att du erhåller frågorna som jag formulerat och att du besvarar de 

när du har tid, sedan sänder du tillbaka svaren till mig. 

mailto:Malinvedin@hotmail.com
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Om du väljer att delta vill jag uppmana om att denna undersökning är helt frivillig, och du kan 

när som helst få avbryta din delaktighet om du så önskar. Jag kommer endast att använda denna 

information för att erhålla information till min uppsats. Dina uppgifter och dina ord kommer 

behållas säkert hos mig och inte lämnas ut. I min undersökning kommer du att vara anonym 

och inte nämnas vid namn. Du har också tillgång att läsa mina referat av intervjun innan jag 

använder dem i uppsatsen. 

Jag hade blivit väldigt glad om du som lärare skulle kunna ställa upp och hjälpa mig föra studien 

framåt. 

Svara gärna med ett besked och hör av dig om du har några funderingar. 

Med vänlig hälsning 

Malin Vedin 

 


