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Abstract  

Uppsatsen syfte är att undersöka hur gymnasiepedagoger bedriver religionskunskap och om 

olika utövanden och trosföreställningar i en och samma religion framkommer i 

undervisningen. För att komma fram till ett svar har kvalitativa intervjuer gjorts med 

pedagoger. 

 

Det finns olika synsätt på och olika definitioner av religion, vilket litteraturen visar i 

uppsatsen. Litteraturen fastställer också att det finns olika utövanden i en och samma religion. 

Ninian Smart (1989) menar att för att förstå en religion krävs det även att man studerar hur 

religionen praktiseras av människorna.  

 

Uppsatsen behandlar även litteratur om hur skolans roll ser ut. Birger Lendahls (1986) anser 

att förståelse kan erhållas vid möten mellan elever och människor från olika religioner. 

Möten kan även framkalla kunskap. Kursplanen för religionskunskap på gymnasiet belyser 

vikten av att eleverna ska utvidga sin förståelse för att det finns olika förhållningssätt inom en 

religion. Ett av kursplanens syfte är att eleverna ska reflektera och förstå att det finns olika 

förhållningssätt till religion.  

 

Resultatet pekar på att det finns en strävan hos pedagogerna att bedriva en undervisning där 

olika aspekter synliggörs i religion. För att infria strävan använder pedagogerna samtal och 

diskussioner för att ge eleverna fakta och förståelse. Olika företrädare för religiösa samfund 

inbjudes också samt studiebesök görs. Pedagogerna i undersökningen ser olika på kursplanen, 

från förkastning av den till att den är utgångspunkten för undervisningen. Pedagogerna menar 

också att elevers bemötande av ämnet påverkar undervisningen. 

 

Nyckelord: undervisning, pedagog, förståelse, religion, kursplan, aspekter av religion, 

religionsdefinition, skola.   
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1. Inledning  

Ninian Smart (1989) menar i The World’s religions att det är viktig att förstå religioner 

eftersom de betyder mycket för människors sätt att leva. Det är även viktigt för människans 

förståelse och hantering av världen. För att förstå till exempel Mellanöstern måste vi förstå 

islam, judendom och kristendom och för att förstå Japan behövs det en insikt i bland annat 

buddhismen. Det är viktigt att förstå religioner på grund av att de hjälper individer att hitta ett 

sammanhang samt att få en bild av verkligheten. Smart anser att en person kan vara religiös 

utan att tillhöra en religion, till exempel när individer känner en andlig mening till naturen 

eller i förhållande till andra människor (s. 10 ff).  

 

Det finns olika synsätt på och olika definitioner av religion. Som blivande pedagog i ämnet 

vill jag försöka tydliggöra att religion inte är något statiskt. Jag anser det vara svårt att 

förklara att en tro kan praktiseras på olika sätt. Jag blev därför nyfiken på hur pedagoger 

hanterar och bedriver ämnet samt om de åskådliggör för eleverna mångfalden av praxis av 

utföranden och trosföreställningar i en och samma religion. 

 

Ett av religionskunskapens syfte, enligt kursplanen för gymnasiet, är att eleverna ska 

reflektera och förstå att det finns olika förhållningssätt till religion. Skolan skall sträva efter 

att eleven analyserar sin insikt över hur religion yttrar sig i människors liv. Vidare 

eftersträvar ämnet att belysa skilda tolkningar som man inte genast kopplar till en religiös tro. 

Kursplanen behandlar världsreligionerna vilket denna uppsats också kommer att behandla. På 

grund av uppsatsens omfång kommer inte andra religiösa yttringar utanför världsreligionerna 

att behandlas (Skolverket.se). 

 

1.2 Syfte  
Uppsatsens syfte är att undersöka hur gymnasiepedagoger bedriver religionskunskap och om 

olika utövanden och trosföreställningar i en och samma religion framkommer i 

undervisningen.  

1.3 Frågeställning 
1. Med vilka pedagogiska utgångspunkter bedriver pedagogerna sin undervisning? 

2. På vilka sätt förmedlar pedagogerna religionernas mångfald av utövanden och 

trosföreställningar? 
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1.4 Metod  
För att uppfylla uppsatsens syfte valdes kvalitativa intervjuer. Avsikten var att sträva efter ett 

okonstlat och spontant samtal med pedagoger istället för en utpräglad intervju. Björklund och 

Paulsson (2003) skriver i Seminarieboken –att skriva, presentera och opponera att en 

kvalitativ intervju leder till ”en djupare förståelse för ett specifikt ämne” (s. 63). För att 

uppfylla uppsatsens syfte, ansåg jag att samtal ger en djupare förståelse för hur pedagoger 

bedriver undervisning i religionskunskap. Pål Repstad (1987) menar i Närhet och distans –

Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap att i kvalitativa metoder är det bland annat en text 

som analyseras. När observationer bedrivs skriver observatören ner det som sker för att sedan 

använda texten som redskap för att kunna analyser observationen. På samma sätt är det med 

intervjuer som transkriberas för att kunna analyseras. Kvalitativa intervjuer ger vidare en 

anpassningsbarhet där följdfrågor kan uppkomma (s. 8 ff). För att få viktiga följdfrågor samt 

en förståelse över hur pedagoger bedriver sin undervisning var valet av kvalitativ metod ett 

okomplicerat val. Jag ansåg att pedagogernas utsagor enklast och naturligast kunde 

analyseras om utsagorna var fastställda som en text, därför transkriberades samtalen. När 

transkribering var gjorda kunde jag således ”gå in i” texten för att få ett djup i det sagda. 

Texten analyserades genom att den blev läst flera gånger om. Stöd för metoden finner jag i 

Repstad som menar att vid transkribering av intervjumateriel får intervjuaren ”se” sin intervju 

från en annan vinkel (s. 58).  

 

För att få kontakt med pedagoger skickades tio mail ut till olika gymnasieskolor där svar 

erhölls från fyra pedagoger. Dessa fyra användes i uppsatsen. Samtalen ägde rum på 

pedagogernas arbetsplats samt på ett café. Eftersom avsikten var att skapa ett samtal 

skickades inga frågor i förväg ut till pedagogerna. Vid mötet fanns det emellertid 

ämneskategoriserade punkter, för att inte samtalen skulle sväva ut. För att inte distrahera det 

pågående samtalet, framfördes inte punkterna i turordning. Pål Repstad (2007) skriver i 

Närhet och distans –Kvalitativa metoder i samhällsvetenskap ”börjar man avbryta för att få 

en ’riktig’ ordningsföljd, blir svarspersonen lätt osäker eller irriterad – och därmed tystare” 

(s. 86). Innan samtalet ägde rum, blev pedagogerna tillfrågade om de godkände inspelning av 

samtalet vilket alla pedagogerna godkände. Samtalen genomfördes under varierande tider, 62 

min, 69 min, 87 min samt 113 min. Samtalen blev transkriberade i hemmiljö. Citat från 

samtalen är tillrättalagda för att bli läsvänliga och småord som exempelvis a-ha, ju och 

liksom samt upprepande ord har borttagits. Jag har valt att kalla pedagogerna som figurerat i 

undersökningen för pedagog A, B, C, D. 
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1.5 Metoddiskussion 
Jag är medveten om att pedagogerna eventuellt kunde ha förberett sig om de fått frågorna i 

förväg, men avsikten var att få ett naturligt samtal där pedagogernas första tankar kring 

undervisningen skulle lysa igenom. Bo Johansson och Per Olov Svedner (2006) menar i 

Examensarbetet i lärarutbildningen –Undersökningsmetoder och språklig utformning att det 

är frågeområdena och inte frågorna som är bestämda på förhand i en kvalitativ intervju (s. 

43). Valet att inte följa de ämneskategoriserade punkterna konsekvent resulterade i att alla 

punkter inte blev framlagda till varje pedagog. Detta kunde eventuellt ha förhindrats om 

metoden varit en tydlig intervju istället för att, som jag gjorde sträva efter en samtalsform. 

Punkternas betydelse var dock att hindra att komma för långt ifrån ämnet. Det var de olika 

frågeområdena som jag ansåg vara viktiga, inte de enskilda punkterna. Materialet går dock 

enligt mig att analysera och jag anser det möjligt att ställa de olika pedagogernas utsagor mot 

varandra. I samtalet användes ordet läroplan men det var kursplanen som jag tänkte på, tyvärr 

framgick inte detta på ett bra sätt. Misstolkningen av läroplan för kursplan kunde eventuellt 

ha undvikts om det varit en intervju med fasta frågor i stället för ett samtal. Dock 

diskuterades kursplanen ändå och pedagogerna gav sin syn på både kursplan och läroplan.   
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2. Teoretiska utgångspunkter 
I det här avsnittet ämnar jag redogöra för olika religionsdefinitioner. Olika aspekter på 

religion belyses också samt ges exempel på vilka olika utövanden som går att urskilja inom 

religion. Skolans roll utifrån pedagogiska hjälpmedel och kursplanen utreds också.  

 

2.1 Religionsdefinitioner 
Begreppet religion är svårt att definiera anser Ninian Smart (1989) i The World’s religions. 

Detta på grund av att det finns en mängd olika riktningar inom en och samma religion. Enbart 

inom kristendomen räknas arton stycken grenar upp, från ortodox kristendom till nya former 

som exempelvis Zulu Zionist och Kristen vetenskap. Vidare handlar religion om kulturer och 

subkulturer. Smart anser att en individ kan vara religiös utan att tillhöra en religion, 

exempelvis kan en människa uppleva ett andligt förhållande till naturen eller till andra 

människor. Smarts lösning på problematiken kring definitionsfrågan är att dela in och närma 

sig religion utifrån sju olika dimensioner (s. 10 ff). 

1. Praktisk och rituell dimension: inom denna dimension handlar det om 

religionsutövning och tankarna går ofta till riter eftersom det inom olika traditioner 

finns praktiska utövande som exempelvis predikan eller bön. Dimensionen förbinds 

med trosföreställningar som har en liturgi men även med andra utövanden där ritual 

inte är det första man tänker på, som exempelvis yoga och meditation. Den praktiska 

och rituella dimensionen fyller en funktion genom att utveckla en andlig medvetenhet 

eller en etisk insikt (s.13 ff). 

2. Erfarenhetsmässig och känslomässig dimension: om vi tittar på historien ser vi att det 

funnits en enorm livskraft i formandet och utvecklingen av religiösa traditioner. 

Exempel på detta är profeten Muhammeds vision eller Buddhas upplysning som varit 

betydelsefulla händelser i människors historia. Erfarenhet och känslor spelar en viktig 

roll för övriga dimensioner på så sätt att en predikan utan känslor blir en kall predikan 

och en myt som ej berör åhörarna blir en betydelselös myt. Även musik passar in i 

dimensionen, musikens mäktiga kraft som alstrar känslor. För att förstå en tradition är 

det viktigt att försöka komma åt och förstå känslan hos utövarna. Mystiken är en 

annan del i dimensionen. Ett exempel på detta kan vara en shamans själsliga resor för 

att få svar på angelägenheter från gudomligheten. Det svårt att förmedla en känsla till 

någon annan, utan det är något man upplever själv. Det kan vara en psykologisk 

känsla, exempelvis känslan som uppstår inombords när man föder barn (s. 14 ff).  
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3. Narrativ och mytisk dimension: det är inte enbart riter som är viktiga för att få 

erfarenheter och upplevelser utan även heliga berättelser. Centrala historier är typiska 

för alla trosföreställningar, till exempel berättelser som förklarar ordningen eller 

världens skapande samt berättelser om religionsföreträdare som exempelvis Jesus 

eller Buddha. Det kan även vara berättelser om hur död och lidande kom in i världen. 

Berättelserna kallas ofta myter vilket vid nutidsstudier blir missledande eftersom det 

inte finns något som säger att myten är falsk eller sann. Många trosutövare anser 

dokumenterade myter som sanna och kanoniska. Myter inom religioner är även ofta 

sammankopplade med ritualer till exempel nattvarden, där Jesus med sina lärjungar 

firade sin tro och som enligt kristendomen står för att mänskligheten befriades (s. 15 

ff).  

4. Dogmatisk och filosofisk dimension: dimensionen förstärker och bekräftar den 

narrativa dimensionen. Exempelvis inom kristendomen där Jesus liv och ritualen 

kring nattvarden ledde till behovet av en analys kring förhållandet mellan Gud och 

Jesus vilket bland annat ledde till uppkomsten av treenigheten. Tron måste förr eller 

senare anpassa sig till den sociala verkligheten. Det behövs då någon form av 

intellektuellt förhållningssätt till tron, exempelvis vid mötet mellan kristendomen och 

det filosofiska och intellektuella arvet, vilket ledde till utvecklingen av de kristna 

trossatserna (s. 17 ff). 

5. Etisk och lagisk dimension: innebär att en tradition kan göra att en lag eller ett visst 

förhållningssätt införlivas i en religion. Det kallas då för den etiska delen av en 

religion. Andra traditioner behöver inte nödvändigtvis höra samman med lagar eller 

fastlagda förhållningssätt men kan ändå genomsyra religionen, till exempel 

kristendomens kärleksbudskap. Traditionen härrör inte enbart från Jesus uppmaning 

att folket ska älska Gud och varandra, utan även från att Gud älskade folket så mycket 

att han gav dem sin enfödde son. Denna dimension innebär hur teologin brukas och 

används i praktiken, exempelvis tio guds bud, buddistiska munkars regler och 

muslimers dagliga böner (s.18 ff).  

6. Social och institutionell dimension: innebär att varje religion har någon form av 

gemenskap samt institutionella inslag. Dessa kan vara väldigt formella, till exempel 

kyrkan och präster, vilka är exempel på den institutionella aspekten av religion. För 

att förstå en tro måste vi se hur den fungerar bland människor. Till detta kommer 

också de sociala aspekterna, hur religion påverkar människors liv. Hos mindre 

stammar kan de sociala aspekterna mer eller mindre vara identiska med själva 

samhällsstrukturen. Det finns dock många variationer på förhållandet mellan 
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organiserad religion och samhället i stort. Det kan även vara så, att många gånger är 

det inte de formella utövarna av en religion (ex: präster) som visar sig vara de 

viktigaste för en religion eller en religiös tradition. Det kan snarare vara vanliga 

karismatiska personer som drar till sig åhörare, till exempel gurus, profeter eller den 

historiske Jesus (s. 19 ff). 

7. Materiell dimension: följer på den sociala och institutionella dimensionen, på så sätt 

att det handlar om fysiska objekt exempelvis byggnader, konst, berg och symboler 

som är viktiga för människan. Ett sätt att förstå religionsutövare är att förstå den roll 

som den materiella dimensionen spelar (s.21).  

 

Smart (1989) anser att eftersom det i de flesta länder finns religiösa minoriteter är pluralism i 

religion något att sträva efter. Ett modernt pluralistiskt samhälle kräver dock religionsfrihet 

samt kunskap och tolerans. Fler religioner möts på grund av globaliseringen vilket bidrar till 

att det bildas nya religioner ”when Religion A meets Religion B, they can blend and influens 

one another” (s. 581). För att förstå religionsvariationer måste vi försöka se det ur utövarnas 

synvinkel, det är viktigt att visa empati och ha information (s. 589). Religiösa och heliga 

skrifter är viktiga men de är inte allt. För att förstå en religion krävs det även att man studerar 

hur religionen praktiseras av människorna. Det är först när vi får kännedom, information och 

inblick i hur en religion upplevs av utövarna som vi kan välja att förkasta den som osann eller 

inte ”you cannot judge if you do not understand, or misunderstand” (s. 590). Smart menar att 

det är orealistiskt att tro att religioner kommer att enas för även om synen på världens 

skapande är lika mellan många religioner så skiljer sig människosynen åt. Religioner har 

under århundraden förändrats, men trots detta är en förening inte genomförbar på grund av att 

det alltid kommer att finnas människor som går mot strömmen (s. 574 ff). 

 

Ingvild Sælid Gilhus och Lisbeth Mikaelsson (2003) menar i Nya perspektiv på religion att 

begreppet religion oftast används nonchalant och slarvigt. De skildrar olika företeelser från 

offerkulten i det antika Rom till 2000-talets intresse för tarotkort. Det är problematiskt att 

avgöra vid vilka skeenden religion och religiositet är involverade. Hur ska en 

religionsdefinition se ut för att vara användbar i studiet av religionernas mångfald? Religion 

tillhör kollektivet och en individuell tro behövs inte tvunget förekomma eftersom religioner 

kan innehålla andra aspekter än själva det teologiska innehållet/trosinnehållet. Religion kan 

vara grund för gemenskap och för en rad kulturella uttryck som inte har med det teologiska 

innehållet att göra. För vissa människor är religionstillhörigheten snarare en kulturell identitet 

eller en källa till gemenskap snarare än en personlig tro (s. 25 ff). Religion är ett brett ämne 
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som ger oss kunskap och insikter om människan, men vid definieringsförsök blir begreppet 

problematiskt. Gilhus och Mikaelsson betraktar religion ur olika förståelsehorisonter för att 

utreda definieringsfrågan:  

1. Essentialistisk förståelsehorisont innebär att religion är något i sig oberoende av 

människan. Det övergriper människan och vetenskapen. En gudomlig verklighet 

manifesterar sig bland människorna. 

2. Reduktionistisk förståelsehorisont innebär att man ser på religion som något 

människan skapat. Det handlar mer om sociala och biologiska funktioner.  

3. Hermeneutisk förståelsehorisont innebär att religion kan tolkas. Man tolkar 

föreställningar man möter (s. 14 ff, 32 ff).  

 

Studiet av religion utgår ofta från kristendomen menar Gilhus och Mikaelsson. Detta blir 

problematiskt eftersom en sådan utgångspunkt kan medföra att somliga utövanden anses 

felaktiga. Det finns inget rätt eller fel inom religion av den orsaken att religion är ett 

mångfasetterat fenomen. För att studiet av religion ska bli opartiskt och objektivt är det 

viktigt att möjliggöra en jämförelse som inkluderar alla religioner, just på grund av 

mångfalden. Vidare är det främst inom forskningsvärlden en klar definition behövs enligt 

Gilhus och Mikaelsson t.ex. när det uppstår diskussioner om inriktningen theravada samt om 

Scientologikyrkan hör hemma inom begreppet religion. Studier kring religion bedrivs mer 

och mer utifrån den troende individens erfarenheter snarare än analyser som ska behaga 

statiska modeller hos forskarna (s. 14, 39 ff). 

 

2.2 Olika aspekter på religion  
Lars Naeslund (2007) menar i artikeln ”Trons uttryck i klassrummet: Gäster utfrågas av 

elever” att en persons tro inte behöver vara statisk utan kan ändras vid diskussioner med 

andra människor. När tron blir formulerad i en förklaring, eller utsatt för frågor, kan både 

osäkerhet och övertygelse uppkomma. Vi måste ständigt ompröva våra positioner och 

omformulera gamla sanningar när världen förändras. Det inre övertygande ordet växer fram 

inte minst i ställningstaganden när vi i nya situationer måste tillämpa tron på ett delvis nytt 

sätt. Naeslund diskuterar de engelska uttrycken belief och faith som innebär att individens tro 

inte alltid behöver överensstämma med den officiella. Kollektivets förenade tro kallas för 

belief och individens tro kallas faith, det är då individens känslor och tankar angående 

religion som står i fokus (s. 127 ff). 
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Gud är ett begrepp för kärlek, anser John D. Caputo (2001) i On religion. Det må vara ett 

gammalt och ansett namn, men dock bara ett namn för kärlek (s. 126). Begreppet religion är 

svårtytt på grund av mångfalden, från forntida till moderna religioner och att det finns andra 

tankeställningar än kristendomen. Människor kan vara religiösa med eller utan teologi och 

religion på grund av sekulariseringen. Människan har en naturlig känsla för politik och konst 

och även en naturlig känsla för religion. Caputo menar att det religiösa finns i alla människor, 

dock behöver känslan för religion inte betyder samma sak för alla (s. 1 ff). Caputo är negativ 

till en hermeneutisk tolkning av religion eftersom han menar att det kan leda till enbart en 

sanning. Han vill istället att människan förlikar sig med konflikten om att olika sanningar 

finns och att varje religion i sin tur inte ska anse sig vara den enda rätta. Ingen kan göra 

vetenskapligt anspråk på den rätta sanningen, utan det finns det flera sanningar ”why … 

cannot all be true” (s. 110). Det finns människor som tror de har ensamrätt på Guds kärlek, 

vilket är ett tankesätt vi måste befrias ifrån, menar Caputo. Detta eftersom religion är till för 

alla och den blomstrar världen över, från bön till religiösa upplevelser som bekänns i TV (s. 

69, 110). 

 

I Religion, tradition och livet menar Peter Habbe och Walle Steinmo (2000) att religion inte 

är statiskt (s. 12). Religionen kan modifieras och nya förhållanden uppstå vid nytolkning av 

gammalt (s.87). De anser att vi ska se på religionshistorien både ur ett vetenskapligt 

perspektiv och ur den troendes perspektiv eftersom detta leder till att vi får en vetskap och en 

förståelse om religioners framväxt (s. 104).  

 

Det kan leda till katastrof om människor är utan självreflektion och slaviskt följer religionen, 

framförallt de heliga skrifterna. Detta anser Anton Geels (2007) i Religiös besinning och 

besinningslös religion. Geels menar att det är de religiösa ledarna som sovrar och väljer 

tankesätt. Detta leder till att de kan förbise vedertagna källor som motsäger onda handlingar, i 

stället blir det att religionen legitimerar våld. När människor litar omdömeslöst på andra utan 

kritiskt tänkande sker det hemska saker i religionens namn. Det är positivt att göra saker 

tillsammans för att få en samhörighetskänsla, men negativt om det sker på andra människors 

bekostnad. Vi ska värna om yttrandefriheten men även om andra människors religiösa 

uppfattningar (s. 141 ff). 

 

I Världsreligioner i vardagen Globalt och i Sverige presenterar olika författare en del av 

världsreligionerna. Torvald Olsson (2005) skriver om hinduismen och dess möte med 

Sverige. På grund av sekulariseringen anammar vissa hinduer det svenska samhället och blir 
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mindre hinduer. Men det finns även hinduer som får en djupare tro (s. 60). Olsson berättar 

om en familj som ser sig själva som hinduer, men att det blivit annorlunda att utöva tron i 

samtiden. Frekvensen av utövandet blir annorlunda i samband med förvärvsarbete. Mannens 

och hustruns syn på återfödelse och karma skiljer sig åt, frun tror på det men inte hennes man 

som istället tror på en allsmäktig Gud (s. 60ff). Även Knut A. Jacobsen (2005) skriver om 

hinduismen i Hinduismen, Historia, tradition, mångfald.  Jacobsen pekar på att hinduismen 

inte har någon grundare utan är en utveckling av religiösa yttringar (s.10). Hinduismen är en 

praktisk religion, full med ritualer. Kunskap är även en stor del hinduismen. I detta ingår 

bland annat diktkonst, bildkonst, komposition och filosofi (s. 17). Det mesta väsentliga 

begreppet i hinduismen är dharma, vilket innebär ett rättesnöre på hur man ska leva. 

Begreppet tolkas och används olika beroende på exempelvis vilket kön eller om individen är 

ung eller gammal. Andra viktiga begrepp är moksa som innebär frälsning och karma vilket 

innebär värdet av våra handlingar. I begreppet moksa finns det olika syn på hur djup 

frälsningen är. Begreppet karma misstolkas ofta i samband med återfödsel. Man återföds på 

grund av att man inte fått Guds nåd och inte på grund av dålig karma som innebär dåliga 

handlingar (s. 24 ff). 

 

Knut A. Jacobsen (2005) skriver även om buddhismens utveckling i Buddhismen, Religion, 

historia, liv.  Buddhismen kommer ursprungligen från Indien. Dock är det en brokig religion 

som ständigt har utvecklats samt fogat sig kring omständigheter och ändrat form i diverse 

länder religionen uppkommit i (s. 121). Jacobsen menar att de stora inriktningarna är 

theravada, mahayana samt den tantriska buddhismen men religionen ses även som en filosofi 

(s. 117, 242). Vidare så skiljer sig den västerländska buddhismen från buddhismen i 

buddhistiska länder (s. 270). Buddhismen blir även presenterad av Ingvar Svanberg (2005) i 

Världsreligioner i vardagen Globalt och i Sverige. Svanberg menar att det finns skillnader i 

synen på buddhismen beroende på var den geografiskt utövas. Exempelvis har det uppstått 

gudar i den kinesiska buddhismen, i Japan kallas buddhismen för zenbuddhismen. Vidare 

finns grenarna theravada och mahayana, där en gren av mahayana även kan kallas för 

lamaism i Mongoliet, Burjatien, Bhutan och Tibet (s. 72 ff).  

 

Det finns en skiftande syn på himlen inom judendomen. Detta framgår i Världsreligioner i 

vardagen Globalt och i Sverige. Det är Görel Byström Janarv (2005) som presenterar 

judendomen. Hon skriver att, antingen är det ett ställe enbart för själen eller en påtaglig, 

existerande plats för både själ och kropp. Judar är dock överens om att döden inte är det 

slutgiltiga. Vidare finns det liberal, ortodox och konservativ judendom (s. 97 ff). Nicholas De 
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Lange (1988) skriver om problematiken att införliva judendom i begreppet religion, i boken 

Judendomen. De Lange menar att det är kristna ögon som satt en etikett att judendomen är en 

religion. I det hebreiska språket finns inget motsvarande begrepp för religion enligt Lange 

och han menar att för judarna själva handlar det om sättet man lever på (s. 13 ff). Daniel 

Andersson och Jonathan Peste (2008) delar Langes uppfattning i Judisk mosaik. Introduktion 

till judisk religion, kultur och tradition. De menar att det finns judar som anser att 

judendomen är en ordning eller ett system där etiken är viktig (s. 23).  

 

Islams mångfald skriver Leif Stenberg (2005) om i Världsreligioner i vardagen Globalt och i 

Sverige. Han menar att islam anses som statisk av icke-muslimer och ofta enbart förknippad 

med arabvärlden. Islam kan emellertid vara mer än en religion för en individ eftersom vad det 

betyder att vara muslim skiljer sig markant åt mellan muslimer. Stenberg framhåller att i 

likhet med judar och kristna finns det även muslimer som har annorlunda synsätt på islam 

jämfört med teologernas religion. Det är inte alla muslimer som deltar och känner sig hemma 

i religionen, utan det finns de som lämnar och tar avstånd ifrån den (s. 114 ff, 170). 

 

2.3 Skolans roll   
Birgit Lendahls (1986) vänder sig till religionspedagoger i grundskolan i boken Religion i 

skolan –men hur?. Lendahls menar att en del pedagoger anser det vara svårt att få fram något 

meningsfyllt för eleverna. Ungdomar är dock intresserade av existentiella frågor, men de har 

svårt att hitta svar i vedertagna trosåskådningar (s. 24). Pedagoger som undervisar med säkra 

kort, dvs. enkla saker utan att gå in på något djupare, kommer inte åt kärnan i 

religionsundervisningen (s. 15). Det finns pedagoger som utesluter ämnet eller ber någon 

annan ta över på grund av att de tycker det är svårt och/eller känner krav från samhället. 

Även pedagogens syn på sin egen religiositet kan bidra till en uteslutning av ämnet, om 

pedagogen inte själv har en religiositet vill denne inte undervisa i ämnet (s. 77). 

Problematiken kan lösas om pedagoger litar på sin egen professionalitet och håller sig 

objektiva. Det är viktigt att pedagoger inte hamnar i autopilotläge vilket kan stävjas med 

självreflektion (s. 38). Undervisningen blir meningsfull för eleverna om pedagogen ser 

eleverna individuellt. I möten mellan elever och människor av olika religioner kan förståelse 

erhållas och insikter fås, detta genererar kunskap (s. 52).  
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2.3.1 Pedagogiska hjälpmedel 

Henry Egidius (2002) diskuterar pedagogik i Pedagogik för 2000-talet. Han menar att 

pedagoger inte utgår från där eleverna befinner sig. Elever lär genom att göra och genom att 

undersöka ämnet ”kunskap uppstår när vi prövar oss fram i arbete och handling … learning 

by doing” (s. 64).  Eleverna behöver känna delaktighet och jämställdhet för att få en djupare 

insikt i det de gör. Pedagogernas värde för undervisningen är stort. Det är viktigt att 

pedagogen lyssnar på sina elever och ser var de befinner sig, att pedagogen har förmåga att se 

elevernas målsättningar samt att pedagogen gör elever delaktiga (s. 62ff). 

 

Egidius belyser PBL (problembaserat lärande) som ett pedagogiskt hjälpmedel. Konceptet är 

att eleverna i delaktighet med varandra ska lösa ett problem. Detta kan ske med hjälp av 

undersökningar och observationer där kunskap förvärvas och på så sätt kan problemet lösas. 

Eleverna måste ta hänsyn till flera aspekter, bland annat vilka metoder som ska användas för 

att lösa fallet. Pedagogens roll är att hjälpa eleverna att själva hitta och få insikt om vilken 

kunskap och förmåga som fordras för att hantera framlagda problem (s. 197 ff).  

 

Begreppet reflektion innebär att vi diskuterar med oss själva. Förutom att vi funderar och 

handlar så går vi ett steg längre i tanken och tänker på det vi säger, tänker och gör. När vi 

reflekterar framkommer det respekt och aktning för exempelvis religiösa värderingar, enligt 

Egidius. Självreflektion innebär att vi funderar över hur vi framställer oss själva. Detta kan 

verka självklart, men Egidius påpekar att begreppet reflektion inte alltid ansetts viktigt 

eftersom tron på god pedagogik på 1900-talet kom från en stark tro på vetenskapen (s. 107 

ff).  

 

Problematiken med hur kunskap framställs i läroböcker diskuterar Kjell Härenstam (2002) i 

Kan du höra vindhästen? Det är svårt att utse vad det karakteristiska är från en religion (s. 

75). Det rör sig om stereotyper i läroböcker samt att det finns en risk att författarens 

värderingar eventuellt framkommer. Det är invecklat att presentera en uppfattning och 

mening från en religion man själv inte känner sig hemma med. Härenstam menar att även 

pedagogens värderingar kan lysa igenom när denne väljer lärobok (s. 5 ff).  

 

2.3.2 Olika syn på ämnet  

I En skola –flera världar skildrar Ulf Sjödin (1995) undersökningar som gjorts om blivande 

gymnasieelevers syn på religionskunskapen. Av 1 488 elever ur 11 kommuner (s. 21) ansåg 
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35 % av eleverna religionskunskapen vara viktig. Den viktigaste aspekten av ämnet anses 

vara att diskutera livsfrågor, där livsfrågor med anknytning till kristendomen anses vara minst 

viktiga. Undervisningen om livsfrågor i högstadiet har inte legat på en nivå som tilltalat 

eleverna. Eleverna har inte fått relevanta svar på livsfrågor från vedertagna livsåskådningar. 

För att lyfta intresset behöver kopplingen mellan livsfrågor och livsåskådningar synliggöras 

bättre (s. 23 ff). Sjödin menar att resultaten ska betraktas mot förutsättningen att Sverige är 

ett sekulariserat land (s.65).  

 

Eleverna anser att begreppet religiös är negativt på grund av att de förknippar det med 

kristendomen och kyrkan. Dock blir uppfattningen och inställningen annorlunda beroende på 

hur religion definieras. En vid definition, enligt Sjödin, innebär en tro på en personlig Gud 

eller ande samt på ett liv efter döden. Detta resulterar i att 41 % av eleverna anser sig 

religiösa. Det blir en kontrast till att de tidigare ansett religion vara falsk och oviktig (s. 74 

ff).  

 

Även undersökningar om pedagogers syn på religionskunskap har gjorts, där flertalet anser 

att det finns en tidsbrist i ämnet. Pedagogerna anser att elevernas intresse för ämnet förhöjs 

om de kan påverka undervisningen. Det är viktigt att stödja elever i deras utveckling samt att 

öka deras förståelse för andra, enligt pedagogerna (s. 117 ff). 

 

Sjödin ställer pedagogers undervisning i religionskunskap mot läroplanen. Läroplanen 

fastställer hur undervisningen bör vara i skolan. Dock blir det en kontrast mot verkligheten 

eftersom pedagogers undervisning utgår från där eleverna befinner sig. Genom att utgå från 

elevers referensramar i undervisningen förstärks elevers intresse för ämnet. Läroplanen fyller 

dock en viktig aspekt som verktyg till pedagogerna samt att läroböcker utgår ifrån den. Ett 

skapande av identitet är viktigt enligt läroplanen vilket kursplanens perspektiv med fokus på 

människan uppfyller (s. 145 ff). 

 

2.3.3 Skolverket  

Skolverket hanterar information och fakta till pedagoger och allmänheten. Kursplaner och 

statistik över antal elever som studerar på gymnasieskola går att erhålla på deras hemsida. 

Under läsåret 2008/20009 klargjorde de ett elevunderlag inom gymnasieskolor på drygt 

400 000 elever. Kursplaner är ett tillägg till läroplanen. Deras uppgift är att åskådliggöra hur 
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ett ämne kan medverka till elevers utveckling i enlighet med läroplanen. Skolverket beslutar 

kursplanerna för gymnasiet och de är formulerade för att vara tolkningsbara (Skolverket.se). 

 

Ett syfte i kursplanen för religionskunskap innebär att eleven ska utvidga sin förståelse för att 

det finns olika förhållningssätt inom en religion, ”ge ökad förståelse för att andra kan komma 

till andra tolkningar än den egna” (Skolverket.se). Eleven ska även få en insikt i olika 

tolkningar inom etik. Ämnet ska belysa att det finns livstolkningar som inte tvunget behöver 

kopplas till en religiös tro. För att åstadkomma detta är det viktigt att diskutera olika 

föreställningar, uppfattningar och begrepp. Skolans mål är att arbeta så att elever utvecklar en 

positiv personlig inställning med hjälp av kunskaper om diverse seder. Eleven ska vidare 

kunna reflektera, analysera och förstå kopplingen mellan diverse seder och religion. Eleven 

ska ha insikt i kristendomen och andra världsreligioners synsätt (Skolverket.se). 

Vidare finns det mål i kursplanen som eleven ska nå upp efter fullbordad A- respektive B-

kurs. I kurs A ska eleven kunna skildra och ha kunskap om att människor utövar tro och 

livsåskådning olika. Eleven ska också kunna redogöra för att religioner och livsåskådningar 

kan orsaka problematiska förhållanden i vardags- och yrkesliv. Ytterligare ska eleven ha en 

förståelse för vad det individuella synsättet innebär för självuppfattningen och vilket 

betydelse det har i bedömningen av andra människor. Mål i kurs B är bland annat att eleven 

ska kunna sammanställa och resonera kring olika religioners människosyn samt samhällssyn. 

Eleven ska också kunna tydliggöra olika orsaker för skilda ståndpunkter inom tro, etik och 

livsåskådning samt uppfatta andemeningen i förklaringar (Skolverket.se). 
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3. Resultat  
Nedan följer sammandrag ur samtalen med pedagogerna som figurerat i undersökningen. 

Citat från samtalen är tillrättalagda för att bli läsvänliga, , småord som exempelvis ”aha”, ”ju” 

och ”liksom” samt upprepande ord har borttagits. Jag har valt att kalla pedagogerna som 

figurerat i undersökningen för pedagog A, B, C, D. 

 

3.1 Pedagog A 
Pedagog A bedömer religionsämnet som högt prioriterat och ett av de viktigaste ämnena. Det 

är endast religionsämnet som uppfyller paragraf 1 i skollagen, enligt A. Detta innebär att 

eleverna ska bli goda samhällsmedborgare och demokratiska samt visa empati för andra. A 

anser att eleverna är intresserade av ämnet och framförallt av andlighet. 

 

Det finns ordning och disciplin i klassrummet vilket leder till att merparten av svårigheter 

och problem inte hinner uppstå. Svårigheter som till exempel elever med nazistiska åsikter 

kan stävjas genom argumentationsteknik. Att få tiden att räcka till är också ett hinder. På 

grund av att en god relation finns mellan pedagogen och eleverna anser A att undervisningen 

blir meningsfull.  

 

När man pratar om religion krävs det förståelse. Förståelse kommer före fakta men A påpekar 

att fakta behövs för att förstå. Kunskap och förståelse till något skapas om man själv kan 

relatera till det.  

 

A anser att påståendet ”bara för att man är muslim så ber man inte fem gånger om dagen”, 

eller ”alla kristna går inte i kyrkan varje söndag”, framkommer till eleverna. Det handlar om 

formell kunskap som A anser att man måste kunna. Dock menar A att formell kunskap 

avverkas oftast fort. Undervisningens centrum är religioners budskap och inte så mycket 

trossatser. Det är viktigt att eleverna förstår hur religionerna ser på liv och död, gott och ont 

samt på lika värde men däremot ”Inte så mycket på hur man utför en puja … det viktiga är att 

man vet vad puja är. … Detaljkunskaper om religion, nej”.  

 

Det är viktigt för A att visa olika människors syn på religion men det tar tid att få eleverna att 

förstå. Undervisningen brukar börja med frågan: vad är religion? A förklarar för eleverna att 

grunden för religion är att det behövs en social kontext, en ritual och någon form av myt. Nio 

stycken krav som en religion måste uppfylla brukar också diskuteras. Detta leder till en 
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uppdelning mellan religiositet och andlighet. Om man anser sig kristen utan att vara medlem i 

en kyrka betraktas detta som ett andligt perspektiv. Begreppet belief placerar A under 

andlighet, det tillhör den enskilde individen eftersom man säger ”I believe”.  

 

A nyttjar olika religionsföreträdare som kommer till skolan. Enskilda studiebesök förespråkas 

som oerhört viktiga just på grund av att de är individuella och eleven kan möta människan på 

ett annat sätt än vid gruppstudiebesök. A strävar efter att avdramatisera religion till exempel 

att få eleverna att förstå att inte alla muslimer bär skägg och turban.  

 

Undervisningsformen är främst samtal á la Sokrates, även om det är tidskrävande. Det finns 

ingen lektionsplanering och A anser därför att det inte är någon risk att hamna i autopilotläge. 

PBL som används i dag är vag och stämmer inte överens med den ursprungliga idén och 

används därför inte, menar A. De läroböcker som är riktade mot gymnasiet anser A vara 

banala och oanvändbara ”på sandlådenivå … böckerna för gymnasiet verkar ofta förutsätta 

att eleverna är antingen kretiner eller inte läskunniga, de är snudd på förolämpande”. A 

använder sig i stället av eget material samt högskoleböcker på grund av att undervisning som 

ligger närmare högskoleutbildning eftersträvas.  

 

A avvisar läroplanen och kursplanen på grund av att de är skrivna av tjänstemän och inte av 

sakkunniga. De anses för vaga samt saknas det handledning i dem, ”man kan ju läsa dem som 

fan läser bibeln och få in precis vad man har lust med”. Det står inte i kursplanen om vad som 

är viktigt att lära ut. A ser på ”styrdokument minimus” vilket innebär A: s egen reflektion 

över vad som är viktigt. Det viktiga är att eleverna förstår religionernas ursprung, för att 

förstå världen i dag. Granskning av religioners historia leder fram till förståelse av hur 

människor tänker i dag. Detta går inte att finna i kursplanen enligt A. Världsreligionerna 

åskådliggörs och släktskapet framhävs i undervisningen. Det är också viktigt att visa att 

koranen inte förespråkar ont. De värderingar som finns i samhället i dag grundar sig i 

religiösa trossatser. Detta går inte att finna i kursplanen enligt A (muntlig källa A) 

 

3.2 Pedagog B 
B uttalade aldrig att ämnet var viktigt, men berättade att extratimmar lades på ämnet. Vissa 

timmar från projektarbetstillfällen användes för att kunna slutföra religionskursen. På detta 

sätt anser B att viktiga delar inte behövts plockas bort. 
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Det viktigaste för B är att eleverna ska nå en förståelse. Eleverna ska förstå att det handlar om 

annat än världsreligionerna och de fem pelarna inom islam. B strävar efter att eleverna ska få 

en gemensam grund. Detta uppnås genom att religioner jämförs vilket även leder till en 

förståelse av andra religioner. När alla elever har samma grund blir diskussionerna givande. 

B anser att intresset ökar när eleverna lär sig mer.  

 

Dock är det svårt att göra det meningsfullt för eleverna. De har en negativ syn på ämnet och 

det finns stort motstånd. Det finns de elever som är beredda på att få IG och struntar helt i 

lektionerna. B:s utgångsläge är således att försöka revidera elevernas bild av ämnet. 

 

B har ibland själv svårt att förstå andra religiösa yttringar men ett intresse och en nyfikenhet 

finns samt viljan att förstå. Eftersom eleverna saknar intresse och nyfikenhet och struntar i 

ämnet, förstår B att det blir komplext för dem att förstå olika religionsyttringar. 

 

Religionsdefinitioner som diskuteras med eleverna är olika inriktningar inom 

världsreligionerna till exempel ortodoxa kristna. Påståendet ”bara för att man är muslim så 

ber man inte fem gånger om dagen”, eller ”alla kristna går inte i kyrkan varje söndag”, inföll 

inte under samtalet. 

 

Möten med olika religioners företrädare är B positiv till. Tyvärr blir det inte alltid positivt i 

en ointresserad klass. Även om eleverna är förberedda så kan de idiotförklara företrädarna. 

Positiva minnen finns dock från besök på ett buddhistiskt samfund där eleverna visade 

intresse. B menar att detta beror på att eleverna dels anser det vara exotiskt dels att de har lite 

förkunskaper. PBL kallar B för projektform, ett exempel är när de jämför religioner eller 

skriver ner fördomar för att undersöka om de stämmer. En särskild lärobok används inte utan 

istället har eleverna varsin dator som redskap. Det finns böcker att tillgå samt eget material 

som B gör. Böckers angelägenhet är inte viktig för eleverna, dock finns det vissa elever som 

ser fördelen med böcker kontra att hitta fakta på nätet. Det svåra i undervisningen är elevers 

likgiltighet inför källkritik. Det är även påfrestande att det tar tid att omvända skeptiska 

elever samt att saker inte hinner bli färdiga i tid.  

 

I etikundervisningen diskuteras värderingar, konsekvenser och beteende. Diskussionerna är 

populära och intresset stort eftersom det skiljer sig från annat de gjort. Trots att ett intresse 

finns är det svårt för eleverna att lyssna på andra och att förstå andra. Att vara självkritisk och 

ta till sig andras åsikter är också svårt för eleverna menar B. 
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B anser att läroplanen är svårare att följa än kursplanen eftersom den inbegriper ett större 

område och ska influera alla kurserna. Det arbetas inte ofta utifrån den, det sker när något 

speciellt ska bearbetas. Kursplanen känns viktigare för B. Även om den känns subjektiv anser 

B att det inte är svårt att hitta vad som ska behandlas (muntlig källa B). 

 

3.3 Pedagog C 
Ämnet är ovillkorligen viktigt enligt C på grund av att religion beskylls ligga bakom 

åtskilliga händelser. Det är något som aldrig faller ur tiden och som finns överallt, därför är 

det viktigt att diskutera. Kursens huvudsakliga syfte är att visa att det finns en mångfald inom 

religion. Det är viktigt att diskutera att det finns nyanser eftersom eleverna befinner sig i en 

ålder där ett svart-vitt tänkande är stort, enligt C. Eleverna är mottagliga och förstår att det 

inte är svart eller vitt inom religioner, men det finns även elever som inte når en sådan 

förståelse. Detta hör ihop med att de inte är konsekventa med sin närvaro. De tar inte kursen 

på allvar och ser därmed inte saker i sin rätta kontext. Med hjälp av diskussioner vill C få 

eleverna att tänka i nya tankebanor. Antingen börjar eleven tänka något helt nytt eller så blir 

de stärkta i redan befintlig tankeställning. Samtidigt ska eleverna ha rätt att inte tycka allt är 

bra i en religion eftersom inte heller C tycker allt är bra i en religion. Det är dock viktigt att 

eleverna har fakta och en grund att stå på så att de kan lära sig tänka efter själva.  

 

Vid terminsstart diskuteras vad religion är och varför det finns. Vidare diskuteras det varför 

det finns religion i alla kulturer. C anser att begreppen belief och faith hjälper till för att få en 

nyansering i ämnet och pekar på att det finns lika många religioner som det finns människor. 

C anser på så sätt att man kan ha en enskild tro utanför de officiella ramarna. 

 

För att eleverna ska få en förståelse hur det är att vara religiös tas hjälp av olika religiösa 

företrädare. Även eleverna själva är en tillgång för att få till stånd möten mellan olika 

religioner. När tid finnes så görs studiebesök. Läroboken ses som ett redskap för eleverna att 

läsa på i hemma så att undervisningstimmarna kan vigas åt diskussioner och fördjupningar. 

Två läroböcker samt eget material gjort av C används. Diskussion om PBL uppkom inte 

under samtalet.  

 

Undervisningen om islam är svåra även om diskussion kring de monoteistiska religionerna 

och dess likhet gjorts. C möter ett ”stort motstånd … det är fortfarande en fruktansvärd 
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krutdurk i dag, man får ta 10 djupa andetag, nu är det dags för islam … elever köper bilden 

rakt av som finns i massmedia”. 

 

Undervisning kan alltid förändras och göras bättre, menar C, men framhäver också att när 

man har hittat sin lärarroll blir man trygg i den. Hamnar man i autopilotläge är det viktigt att 

sätta sig ner och reflektera. En variation behövs i undervisningen för att försöka nå så många 

elever som möjligt. Finns det ordning och reda samt respekt leder det till en bra arbetsmiljö. 

C tycker om sitt jobb, vilket är viktigt för C att eleverna förstår.  Tidsbrist går tyvärr ut över 

kreativiteten, eftersom det finns annat runt omkring som ej är kopplat till undervisningen.  

 

Påståendet ”alla muslimer ber inte fem gånger om dagen” eller ”alla kristna går inte i kyrkan 

varje söndag”, ledde till en diskussion om nyansering och sekter. C anser att det är viktigt att 

visa att sekter inte alltid behöver förknippas med religion utan att det kan vara andra 

konstellationer av människor som beter sig som sekter. Det är viktigt att förstå att det finns 

människor som kan vara lyckliga i det vi kallar för sekt, att vi inte ska vara snabba med att 

döma.  

 

C:s förhållande till läroplanen är att den finns kontinuerligt i bakhuvudet. Vidare anser C 

kursplanen vara implicit och tolkningsbar men att den går att konkretisera (muntlig källa C). 

 

3.4 Pedagog D 
D anser att ämnet är ytterst centralt och att kunskap behövs för att föra diskussioner. Vidare 

menar D att det är viktigt men svårt att vara kritisk i diskussionerna eftersom det fordras att 

kunskap kan ifrågasättas. Detta är också en anledning till att ämnet är viktigt. D framhåller 

också att oavsett trosinriktning hos individen är ämnet viktigt. Jämförelse görs med 

religionsundervisningen i Frankrike och vissa stater i USA, där församlingarna står för 

religionsundervisningen. Att det är ett kärnämne i Sverige leder till att det särpräglade 

religiösa granskas och det är lättare att förstå en religion inifrån. Religion är ett stort och brett 

ämne enligt D, men lägger ändå en tyngdpunkt på kristendomen. Detta utifrån motivet att 

läroplanen och läroböckerna har sina tyngdpunkter i kristendomen och att vår tillvaro är 

kristen västerländsk. Det behövs ett djup och bredd i kunskapen om kristendomen. 

 

Besök från olika religiösa samfund är viktiga och D pekar på vikten av ha en företrädare för 

kristendomen. Detta är viktigt så att eleverna inte uppfattar D som representant för 
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kristendomen eftersom D vill uppfattas som neutral. Liknande PBL används i 

etikundervisningen men D kallar det för case, där eleverna jobbar med olika 

värderingsfrågor. Lärobokens funktion är att ha något att förhålla sig till, dock är det svårt att 

hitta den perfekta läroboken. Texten i läroboken som används är gammalmodig och det 

behövs förkunskaper för att läsa och på så sätt anser eleverna att den är svår. D gör eget 

material eftersom det är svårt att hitta en utbytbar lärobok.  

 

Svårigheter i undervisningen är när elever med olika bakgrundskunskaper möts. Ämnet kan 

också bli svårthanterbart på grund av sekulariseringen menar D. Detta innebär att ämnets 

utmärkande drag upphör att synas. Religionsämnet blir reducerat till historia och det blir svårt 

att åstadkomma en särprägling för religionsämnet. D menar att skolan inte ”längre är en 

professionell arbetsplats utan den är utsatt för tryck utifrån”. Detta leder till frustration att inte 

kunna vara professionell. Statusen på läraryrket har sjunkit, vilket eleverna är medvetna om. 

Detta lyser dock inte igenom på undervisningen tror D, dock leder en lägre statusen till att 

färre saker blir gjorda. Det har också blivit svårare att få eleverna att sitta stilla och lyssna.  

 

Det ska råda en balans mellan arbetssätten, anser D. En pedagog kan inte bara ösa ur sig 

saker och eleverna kan inte alltid bara jobba i grupparbeten. Utan katederundervisning för 

kunskapsinhämtning kan det uppstå problem vid diskussioner eftersom eleverna saknar 

kunskaper och reflektionsförmåga.  

 

Vid frågan om eleverna förstår att religion kan betyda olika för olika människor, svarade D 

att olika inriktningar diskuteras i judendomen. Att det finns olika traditioner som påverkar 

deras praktiska handlingsmönster. D menade att det inte finns tid att gå in på kristendomens 

olika yttringar, utan det blir de stora konfessionerna. Påståendet ”alla muslimer ber inte fem 

gånger om dagen” eller ”alla kristna inte går i kyrkan varje söndag” framkom i samtalet. D 

menade att det är viktigt att förstå att de med muslimsk bakgrund inte behöver vara 

bekännande muslimer, även om de har en inifrån förståelse. D använder inte olika 

religionsdefinitioner i sin undervisning utan utgår från religionerna själva ”vad är helig skrift 

och vad menar man med Gud och vad har man för riter, vad är där för gudstjänster, hur firar 

man saker och ting”.  

 

Intresset för ämnet är större bland elever från andra kulturer. Även om de inte har stor 

kunskap finns där en acceptans. D märker att eleverna är intresserade av andra religioner än 
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de tre vanliga (judendom, kristendom och islam). Tyvärr är tiden begränsad och enligt 

kursplanen är det de tre stora världsreligionerna som ska behandlas. 

 

D var den enda pedagogen som fick frågan om förståelsehorisonter diskuteras på lektionerna. 

D tänkte dock på en annan förståelsehorisont än vad jag gjorde:  

Hur ska man förstå till exempel att koranen börjar med läs. Det är första 

meningen i koranen, läs. Uppläsning betyder koranen, man ska läsa vad 

Gud har uppenbarat för människorna. Men i Saudiarabien till exempel är 

en stor del av kvinnor uteslutna från all högre utbildning, i ett muslimskt 

land. Det är förståelsehorisont, hur ska man förstå detta liksom? 

 

Jag förklarade att jag tänkte på den essentialistiska, reduktionistiska och hermeneutiska. D 

ansåg då att den reduktionistiska uppkommer i historia men inte i religion.  

 

D anser att enligt läroplanen ska det vara en tyngdpunkt på kristendomen samt att 

undervisningen ska bedrivas ur ett kristet perspektiv (muntlig källa D).   
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4. Analys 
I kursplanen för religionskunskap på gymnasiet står skrivet att eleven ska vidga sin förståelse 

för att det finns olika förhållningssätt inom en religion (Skolverket.se). Vad gäller 

pedagogernas hållning till ämnet kan jag urskilja att A, B och C bedriver en undervisning där 

de strävar efter att eleverna ska nå förståelse. Därför anser jag att det framförallt är A, B och 

C som bedriver en undervisning som harmonierar med kursplanen. D nämner att en förståelse 

för de tio budorden kan uppstå när elever reflekterar över etiska problem. D nämner således 

inte att en förståelse är viktig i samband med andra religioner förutom judendom och 

kristendom (de tio budorden). Det kan dock betänkas om D indirekt ansåg att en förståelse 

även är viktig i andra religioner. D menar emellertid att kursplanens existens för 

undervisningen är positiv, så ur en synvinkel bedriver även D en undervisning enligt 

kursplanen.  

 

Vidare ska ämnet enligt kursplanen belysa att det finns livstolkningar som inte tvunget 

behöver kopplas till en religiös tro. Detta kan uppnås genom att olika föreställningar, 

uppfattningar och begrepp diskuteras (Skolverket.se). Pedagogerna i undersökningen 

bedriver undervisningen med diskussioner, vilket de alla anser vara ett positivt pedagogiskt 

redskap. Hos A visar detta sig genom att Sokrates dialoger förekommer i undervisningen. 

Problematiken som Geels (2007) påpekar, att det är de religiösa ledarna som sovrar och väljer 

tankesätt, motverkar A genom att visa eleverna att koranen inte förespråkar något ont. Geels 

påstående är viktigt att tänka på anser jag, vilket A belyser.  

 

Det finns även en bra relation mellan A och eleverna som jag anser gynnar en naturlig 

diskussion. B anser att det krävs en gemensam grund hos eleverna om givande diskussioner 

ska kunna nås. Att få en gemensam grund är något B strävar efter. Dock har eleverna svårt att 

lyssna på andra och förstå andras åsikter. Ett bekymmer är även att eleverna inte visar någon 

självkritik. Trots detta finns det en strävan hos B att försöka fortsätta bibehålla diskussioner. 

Liknande tankesätt finner jag hos D som menar att diskussioner är avsevärt viktiga för att lära 

eleverna konstruktiv kritik och att reflektera. C vill stävja elevers svart/vita tänkande inom 

religion genom diskussioner. En koppling finns mellan C:s argument och litteraturen. 

Naeslund (2007) menar att en persons tro inte behöver vara statisk utan kan ändras vid 

diskussioner med andra människor. När tron blir formulerad i en förklaring, eller utsatt för 

frågor, kan både osäkerhet och övertygelse uppkomma. C använder diskussioner för att få 
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eleverna att tänka i nya tankebanor. C menar att antingen börjar de tänka något helt nytt eller 

så blir de stärkta i redan befintlig tankeställning.  

 

Pedagogerna stöter som sagt på motstånd av olika slag vid diskussioner. Elever med 

nazistiska åsikter, elever som inte fäster större avseende vid ämnet eller elever med olika 

bakgrundskunskap. Trots detta fortsätter pedagogerna att bedriva ett diskussionsforum. Jag 

bedömer att pedagogerna inser att ett bättre diskussionsklimat inträder genom att just fortsätta 

diskutera.  

 

Ett delmål i kursplanen är att elever ska få en förståelse för vad det individuella synsättet 

innebär för självuppfattningen. Vidare vilken betydelse det har i bedömningen av andra 

människor. Eleven ska även kunna skildra och ha kunskap om att människor utövar tro och 

livsåskådning olika (Skolverket.se). Eftersom pedagogerna i undersökningen ihärdigt 

förespråkar vikten av diskussioner, bedriver de en undervisning där det finns möjlighet för 

elever att uppfylla målen. Dock kan inte denna undersökning rapportera om så verkligen är 

fallet. Detta på grund av att det inte har diskuterats med pedagogerna om eleverna uppfyller 

målen i kursplanen. För att upptäcka sådan informationen krävs en undersökning med 

specifika intervjufrågor. 

 

Jag vill belysa A:s ståndpunkt om förståelse djupare. A anser att förståelse skapas när man 

kan relatera till något. A menar att det framförallt är pedagogens roll att via sin erfarenhet 

förmedla förståelse till eleverna. Det är alltså viktigt att pedagogen själv har mediterat, bett 

och besökt en moské. A menar att pedagogen inte kan skildra något om han eller hon inte 

själv har upplevt saker. Jag uppfattar att det finns goda avsikter bakom A:s tankesätt. Jag 

anser att pedagogens erfarenheter spelar en viktig roll. Om jag har fått erfarenhet och lärdom 

genom möten med olika religiösa yttringar är detta positivt. Dock känns A:s resonemang 

även komplext och paradoxalt. Kan inte en förståelse infinna sig även om jag inte har varit 

med om saker själv? Det viktiga är att jag förstår, men det behöver inte betyda att jag har 

varit med om det själv. Det är skillnad på att besöka en moské och på att be. Det kan 

eventuellt bli svårt för pedagoger som ej känner sig religiösa att be medan det är lättare att 

besöka en moské. A motsäger sig själv när A menar att det viktigt är att eleverna förstår vad 

en puja är och inte hur man utför en puja. Hur går tankesättet ihop med att man måste ha varit 

med om det själv för att kunna förstå? Det blir en motsättning. Om förståelse fås enbart 

genom att jag själv har mediterat och bett, skulle jag behöva utföra en putja för att förstå vad 

en puja är. 
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D nämner inte explicit att denne strävar efter att eleverna ska nå förståelse. Kursplanen menar 

att ämnets syfte är att ”ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än 

den egna” (Skolverket.se). Jag blir konfunderad över varför inte D nämner att eleverna ska nå 

en förståelse eftersom D resonerar positivt om kursplanens existens för undervisningen. 

Genom att D nämner kursplanerna, innebär detta att D sekundärt anser att förståelse ska nås? 

Eller nämner D kursplanerna för att vara taktfull vid samtalet? Jag anser inte D agera taktfullt 

på grund av att kursplanerna blir nämnda av D innan jag styrde in samtalet om dem. Dock 

anser jag det intressant att D ej nämner att förståelse ska skapas.  

 

Det är intressant att mönstra pedagogernas förhållande till kursplan och läroplan. Jag ställer 

A:s och B:s åsikter om kursplan och läroplan mot varandra. A anser att det finns fog att 

förkasta både kursplan och läroplan på grund av att ämneskunniga inte varit disponibla vid 

tillkomsten. A anser att kursplanen inte ger anvisning om hur ämnet ska disponeras. B 

däremot anser det inte vara komplicerat att observera vad som ska behandlas inom ämnet. 

Dock betraktar B läroplanen som svårare att följa än kursplanen eftersom den inbegriper ett 

större område och ska influera alla kurserna. Jag tycker det är intressant med så skilda åsikter. 

D är den enda pedagog i undersökningen som hänvisar till läroplan och kursplan vid 

bedrivning av undervisning. D menar att även om religion är ett stort och brett ämne läggs 

ändå tyngdpunkten på kristendomen. Detta motiveras med att kristendomen står i centrum i 

läroplanen. Jag anser emellertid att även om tyngdpunkten ligger på kristendomen kan denna 

studeras ur ett sekulärt vetenskapligt perspektiv. 

 

Kursplanen är implicit och tolkningsbar, detta framhäver både A men även C. Hos A 

uppfattar jag detta som ett problem (i och med att den förkastas). Liknande intryck får jag ej 

av C därför att C anser den konkretiserbar. Sjödin (1995) menar att det kan bli en kontrast 

mellan verkligheten och läroplanen. Detta är således något jag ser förekommer framförallt 

hos A. En tänkvärd reflektion är att skolverket framhåller att kursplanerna ska vara 

tolkningsbara (Skolverket.se). 

 

Vad beror det på att pedagogerna har så olika förhållningssätt till kursplan och läroplan? Hur 

kan en pedagog förkasta dem när en annan utgår ifrån dem i undervisningen? Vad får det för 

konsekvenser för undervisningen? Jag anser att det finns en påtaglig strävan av samtliga 

pedagoger att de vill uppnå kursplanen. Detta eftersom det i samtalen framkommer 

information om hur de bedriver undervisning som överensstämmer med kursplanens syfte att 

”ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna” 
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(Skolverket.se). Dock nämner inte pedagogerna att de vill uppnå kursplanen, med undantag 

för D. Eftersom D hänvisar till kursplanen kopplar jag det indirekt att D vill uppnå 

kursplanen. Det blir en paradoxal känsla att A, B och C inte nämner att de vill uppnå 

kursplanen fast jag anser att de gör det. Vad beror det på att A, B och C förhållningssätt till 

kursplanen är som de är? Jag funderar på om pedagogerna inte känner till kursplan och 

läroplan fullt ut. Jag måste emellertid påpeka att en fråga om pedagogerna själva ansåg sig 

leva upp till kursplanen inte uppkom under samtalen.  

 

Stenberg (2005) skriver ”vad det innebär att vara muslim skiftar följaktligen bland muslimer” 

(s. 114). Jag ville veta vad lärarna ansåg om följande påstående A ansåg att påståendet 

framkom till eleverna men däremot blev påståendet benämnt som formell kunskap. I 

samband med att A nämner formell kunskap berörs det också att det avverkades ganska fort. 

Det är dock viktigt för A att visa olika människors syn på religion. A pratar också om att det 

tar tid att få att eleverna förstå. Jag får inte ihop ekvationen att formell kunskap avklaras fort 

samtidigt som det tar tid att få eleverna att förstå.  

 

Påståendet ”bara för att man är muslim så ber man inte fem gånger om dagen”, och ”alla 

kristna går inte i kyrkan varje söndag” i samtalet med C ledde till en diskussion om sekter 

och att det behövs en nyansering inom religion. C menar att vi inte ska döma andras 

levnadsstil. Eftersom C eftersträvar att få bort det svart/vita tänkandet hos eleverna drar jag 

en parallell till påståendet. Med detta anser jag att påståendet framkommer till eleverna i C:s 

undervisning. D kommenterade påståendet med att vi inte ska ta för givet att alla muslimer är 

bekännande muslimer. Diskussion som uppstod i samband med påståendet berörde således 

enbart funderingar kring muslimer. Eftersom det i samtal med D uppkom diskussioner om 

muslimer och att det fanns en kontrast i samtalet med A uppfattar jag det som att A och D 

inte anser påståendet vara lika viktigt som C. Påståendet uppkom ej i samtal med B.  

 

Lendahls (1986) anser att ungdomar är intresserade av existentiella frågor och Sjödin (1995) 

menar att 35 % av 1 488 elever tycker ämnet är viktigt. Uppgifterna motsäger varandra 

eftersom jag anser 35 % inte vara en hög siffra. Lendahls källa har dock några år på nacken 

och därför skulle Sjödins resultat vara mer korrekta.  

 

Om Sjödins 35 % sätts i relation med skolverkets presentation blir det emellertid intressant 

att ta en ny titt på dessa siffror. Skolverket menar att under läsåret 2008/2009 kommer 
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elevantalet upp till ca: 400 000. Jag blir nyfiken på tanken att andelen procent kunde bli 

högre om fler elever än Sjödins 1 488 ingått i undersökningen  

 

Sjödin (1995) menar att det största motståndet hos eleverna är kristendomen. Detta 

överensstämmer inte med tre av fyra pedagogers tankegång i denna undersökning. Enligt C 

så är det största motståndet när islam ska diskuteras. Även hos A kan man se motstridigheter 

mot islam i och med att A strävar efter att avdramatisera religion, så att eleverna förstår att 

inte alla muslimer bär skägg och turban. Elever som inte vill studera islam och muslimer har 

även B märkt av och försöker därför revidera elevernas bild av ämnet. I samtalet med D 

märks det inte om det finns något motstånd mot islam hos eleverna, utan det framgår i stället 

att det är ett jämt fördelat intresse över judendom, kristendom och islam.  

 

Olsson (2005) diskuterar skilda bilder av hinduismen, men det är inget som diskuterades i 

samtalen med pedagogerna.  

 

På grund av tid- och platsbrist har undersökningen inte klarlagt elevers intresse för ämnet. 

Detta innebär att det i resultatet inte går att skönja om elever tycker ämnet är viktigt eller inte. 

Det som syns är pedagogernas uppfattning om elevernas intresse för ämnet. Resultatet 

uppvisar således att 50 % av eleverna anser ämnet vara viktigt. Jag är medveten om att 

omfånget för denna undersökning är exceptionellt litet. Dock anser jag det vara intressant att 

eleverna, via pedagogerna, anser ämnet viktigt. Jag menar att detta är tecken på att 

pedagogerna bedriver en positiv undervisning.  

 

Pedagogernas inställning till PBL anser jag inte överensstämma med litteraturen. Egidius 

(2002) menar att PBL är ett pedagogiskt hjälpmedel där eleverna förvärvar kunskap genom 

undersökningar och observationer. Det är eleverna själva som ska få insikt om vilka 

kunskaper och förmågor som fordras för att hantera framlagda problem. Detta med stöd och 

hjälp från pedagogen. Ingen av pedagogerna i undersökningen framhävde PBL som något 

angeläget. I samtal med C uppkom det inte alls. B drog en parallell till att de arbetar i 

projektform. I D:s undervisning arbetar eleverna med värderingsfrågor. Detta benämndes 

som case och bedömdes vara en variant av PBL. En längre diskussion om PBL uppstod i 

samtalet med A eftersom A var negativ till bruket av PBL och diskuterade detta länge. Jag 

tycker det är intressant med A:s motsträvighet eftersom A även förkastar läroböcker. Varför 

utnyttjar A inte PBL om läroböckerna anses vara odugliga? A menar att den PBL som finns i 

dag inte överensstämmer med den grundläggande idén. Jag menar att det är ett vagt skäl till 
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att utesluta det helt. Det blir även paradoxalt eftersom A fordrar att eleverna ska göra 

enskilda studiebesök för att få en djupare förståelse. PBL innebär bland annat att eleverna ska 

hitta och få insikt för att lösa ett problem. Detta anser jag uppfylls med enskilda studiebesök 

som A rekommenderar eleverna att göra. 

 

Tillbaka till läroböckerna. Problematiken med hur kunskap framställs i läroböcker enligt 

Härenstam (2002) delas av samtliga pedagoger. Härenstam menar att det finns en risk att 

pedagogens värderingar lyser igenom när denna väljer bok. Detta anser jag inte stämma 

överens med A, B, C och D:s tankar kring läroböcker. Snarare finns det ett missnöje över att 

läroböckerna förmedlar en enkelriktad bild. Även Härenstam påpekar detta dilemmat.  

 

Lendahls (1986) skriver att pedagoger kan känna krav från samhället och att det är viktigt att 

inte hamna i autopilotläge. Krav från samhället är inget som lärarna i undersökningen kunde 

relatera till. Den enda som nämner något om samhället är D som menar att det finns en 

påverkan på skolan utifrån. Vidare anser D att statusen på yrket sjunkit. D känner dock inget 

krav från samhället på sig själv. A har ingen speciell planering vid undervisningarna och 

anser därför risken att hamna i autopilotläge är liten. C anser att det är viktigt att reflektera 

över undervisningen, speciellt om man märker att man har hamnar i ett autopilotläge. 

Begreppet autopilot uppkom inte i samtalen med B eller D.  

 

Föreställningen om att andlighet är något annat än religiositet framträder under A:s 

undervisning. ”Man skiljer mellan religion som måste vara socialt organiserad, annars är det 

ingen religion, och andlighet som du kan ha utan att ha en religion”. Resonemang förknippar 

jag med Gilhus och Mikaelsson tankar om religion. De anser att för vissa människor är 

religionstillhörigheten en kulturell identitet eller en källa till gemenskap snarare än en 

personlig tro. Caputo (2001) menar att det finns något religiöst inne i människan utan att det 

behöver finnas en teologi. 

 

Gilhus & Mikaelsson (2003) diskuterar olika förståelsehorisonter. I resultatet ser jag att det 

uppkom enbart i samtalet med D. Dock blev det en missuppfattning om begreppets betydelse. 

På grund av detta utvecklade D en annan tes om förståelsehorisont. Tyvärr var det först vid 

transkriberingen av samtalet som jag observerade D:s ord som intressanta. Om jag hade 

reflekterat annorlunda vid samtalet, kunde det ha gett mig en vidare uppfattning om D:s 

tankegångar kring sin undervisning. På grund av fördröjning i iakttagelsen kunde inte någon 

följdfråga uppkomma. En intressant följdfråga skulle vara att ta reda på om begreppet 
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”förståelsehorisont” framkom i undervisningen. Jag skulle vilja veta om diskussion angående 

förståelse av koranen uppkom i undervisningen. Eller om det enbart var en reflektion från D:s 

håll på min fråga.  

 

Olika aspekter på religion är skillnaden mellan kollektivets och individens tro, något som 

Naeslund (2007) framhåller med begreppen belief och faith. Diskussion om begreppen 

uppkom inte i samtalen med B och D. A däremot inordnade belief under individen och 

därmed också under andligheten. A:s argument motsäger Naeslund indelning av begreppen. 

Pedagog C bedömning av begreppen är att de är ett stöd och vägledning till diskussionen att 

det finns en individuell och privat tro utanför den offentliga. 

 

Smart (1989) menar att det är viktigt att förstå religioner eftersom de betyder mycket för 

människors sätt att leva. Liknande synsätt syns framförallt i C som påpekar att ämnet är 

viktigt. Ämnet faller aldrig ur tiden och det finns överallt, menar C. De tankar C har om 

ämnet anser jag överensstämma med Habbe och Steinmos (2000) tankar. De anser att det 

behövs självreflektion inom religion. Eftersom ämnet aldrig faller ur tiden enligt C, krävs det 

konstant självreflektion 

 

B har positiva minnen från besök på ett buddhistiskt samfund där eleverna visade intresse. B 

menar att det berodde på att eleverna hade förkunskaper samt att de anser buddhismen vara 

exotisk Tyvärr var det först vid transkriberingen som jag registrerade pedagogens yttrande 

angående detta. Jag blev vid transkriberingen följaktligen nyfiken på vad det var för 

förkunskaper pedagogen menade. Jag blev även nyfiken på vad det var för något specifikt 

som eleverna ansåg vara exotiskt med buddhismen. Tyvärr var det först i efterhand som jag 

funderade på vilken bild av buddhismen som eleverna mötte när de var i det buddhistiska 

samfundet.  Jacobsen (2005) menar att det skiljer sig mellan den västerländska buddhismen 

och buddhismen i buddhistiska länder. Detta finner jag intressant. Det innebär att det finns en 

västlig och en östlig buddhism, vilken del hade eleverna förkunskaper om och vilken del 

uppenbarades vid besöket hos det buddhistiska samfundet?  
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5. Slutsats  
Undersökningens fokus har legat på att undersöka hur gymnasiepedagoger bedriver 

religionskunskap och om olika utövanden och trosföreställningar i en och samma religion 

framkommer i undervisningen. Utifrån detta syfte hade jag två frågeställningar: 

1. Med vilka pedagogiska utgångspunkter bedriver pedagogerna sin undervisning? 

2. På vilka sätt förmedlar pedagogerna religionernas mångfald av utövanden och 

trosföreställningar? 

 

Jag anser att jag först måste få en kännedom om vilka olika utövanden det går att urskilja 

inom religion, innan jag kan titta på hur pedagoger bedriver sin undervisning. Genom 

litteraturläsning fann jag att det finns diverse utövningar inom en och samma religion. Med 

kunskap om att det finns olika utövanden som utgångspunkt kan jag lättare se hur pedagoger 

bedriver sin undervisning. Litteraturen fastställer att det finns olika utövanden i en och 

samma religion. Resultaten visar att det finns en strävan efter att bedriva en undervisning där 

olika aspekter synliggörs i religion. Det är således komplicerat att synliggöra och detta 

framkommer enbart stundtals i undervisningen. För att infria strävan använder pedagogerna 

samtal och diskussioner för att ge eleverna fakta och förståelse. Pedagogerna tar även hjälp 

från olika religiösa företrädare samt nyttjar studiebesök.  

 

Pedagogerna vill bedriva en undervisning där olika aspekter synliggörs i religion. Det är inte 

enkelt men det finns en strävan. De strävar även efter att förmedla förståelse, eftersom olika 

aspekter av religion kräver förståelse. Att bedriva en undervisning där förståelse skapas samt 

att olika aspekter av religion synliggörs är inte enkelt att genomföra, visar uppsatsens resultat. 

Detta kan bero på olika saker, dels på grund av tidsbrist och dels på grund av svårmottagliga 

elever. Sjödin (1995) framhåller att tidsbrist är påfrestande för pedagoger, vilket även 

pedagogerna i denna uppsats undersökning framhåller. Lendahls (1986) menar att det kan 

vara svårt att göra det meningsfullt för eleverna, dock är det oerhört viktigt. I undervisningen 

hos B syns dessa svårigheter. Jag anser att B har det intensivast mödosamt att bedriva en 

undervisning där mångfalden i religion synliggörs på grund av att eleverna hellre accepterar 

ett IG i ämnet än att gå på lektionerna. Vidare finner jag det minst mödosamt hos A. Detta på 

grund av att det finns en god kontakt mellan A och eleverna vilket gynnar meningsfullheten 

hos eleverna. Egidius (2002) pekar på vikten av att pedagoger ska utgå från där eleverna 

befinner sig. Detta strävar pedagogerna i uppsatsens undersökning efter.  
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Det hade varit intressant att kombinera samtalen med observation av undervisningen. Detta 

för att undersöka om pedagogernas information i samtalen överensstämmer med hur 

verkligheten ser ut. Jag är medveten om att undersökningen inte är representativ för alla 

pedagoger. Därför anser jag det vanskligt och riskabelt att dra några generella slutsatser.  

 

Som blivande pedagog vill jag försöka tydliggöra att religion inte är något statiskt. Jag 

funderar således på om jag kan bedriva undervisning på liknande sätt som pedagogerna i 

undersökningen. Pedagogernas strävan efter att ge eleverna en förståelse tilltalar mig. Detta 

har skett genom diskussioner och möten med olika religiösa samfund, vilket jag anser är en 

bra pedagogisk idé. Pedagogerna har framlagt att det finns motstånd, elever som är tvära till 

ämnet samt tidspress. Trots detta anser jag att pedagogerna gör sitt bästa, vilket även jag vill 

anamma i min blivande yrkesroll.  
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6. Sammanfattning  
Smart (1989) menar att det behövs förståelse och tolerans för olika religionsvarianter i och 

med att det finns en mängd olika inriktningar inom en och samma religion. Det är först när vi 

har fått vetskap och kunskap om en religion som vi kan välja att förkasta den som osann eller 

inte. Smart pratar om sju olika dimensioner för att definiera religion. Religion kan vara grund 

för gemenskap och för en rad kulturella uttryck som inte har med det teologiska innehållet att 

göra. För vissa människor är religionstillhörigheten snarare en kulturell identitet eller en källa 

till gemenskap snarare än en personlig tro. Detta menar Gilhus och Mikaelsson (2003). Belief 

och faith är två begrepp som Naeslund (2007) diskuterar. De tillhör kollektivets tro 

respektive individens tro.  Caputo (2001) anser att det inne i varje människa finns en känsla 

för religion, att människan kan vara religiös utan teologi eller religion. Habbe och Steinmo 

(2000) bedömer religion som icke statisk samt att det behövs självreflektion.  

 

Olsson (2005) presenterar skillnader på synsättet kring återfödelse och karma inom 

hinduismen. Han menar även att frekvensen av utövandet kan bli annorlunda i samband med 

om utövarna förvärvsarbetar. Jacobsen (2005) menar att hinduismen är en praktisk religion 

full med ritualer. Diktkonst, bildkonst, komposition och filosofi är några av de 

kunskapstraditioner som är en viktig del inom hinduismen.  Vidare menar Jacobsen att 

buddhismens brokighet också ses som en filosofi. Svanberg (2005) menar att det finns 

skillnader i synen på buddhismen beroende på var den geografiskt utövas. Görel Byström 

Janarv (2005) menar att judar är överens om att döden inte är det slutgiltiga men synen på 

himlen skiljer sig åt. Stenberg (2005) menar att islam ofta anses som något statiskt men 

framhåller att olika synsätt på islam finns när det gäller individen kontra teologerna.  

 

Lendahls (1986) pekar på vikten av att ämnet ska vara meningsfullt för eleverna samt att 

pedagogen inte får hamna i autopilotläge. Lendahls anser också att om elever möter olika 

religioner kan detta väcka kunskap och förståelse. Egidius (2002) menar att pedagoger ska 

utgår från där eleverna befinner sig. Eleverna behöver känna delaktighet och jämställdhet för 

att få en djupare insikt i det de gör. Egidius menar att PBL är ett pedagogiskt redskap. 

Begreppen reflektion och självreflektion diskuteras också. Sjödin (1995) anser att 

undervisningar visar att elever betraktar att ämnet som viktigt. Härenstam (2002) och 

Naeslund (2007) belyser att det finns en problematik kring läroböcker på grund av att 

författarens och pedagogens värderingar kan lysa igenom. Kursplanen för religionskunskap 

på gymnasiet belyser vikten av att eleverna ska utvidga sin förståelse för att det finns olika 
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förhållningssätt inom en religion Kursplanen menar också att det finns saker som inte vid 

första anblicken tas för religion men är ändå viktiga att diskutera. Vidare finns det mål i 

kursplanen som skolan ska sträva efter (Skolverket.se). 

 

Resultatet visar att A, B, C och D anser att ämnet är viktigt och aktuellt. Vidare bedriver de 

en undervisning där de strävar efter att ge eleverna en förståelse för att det finns olika 

aspekter inom religion. Detta är något som syns starkast framförallt hos A, B och C. 

Fragment av detta syns även hos D. Utgångspunkten för undervisningen hos D är kursplanen, 

vilket skiljer sig från övriga pedagoger, speciellt från A. A anser att både kursplan och 

läroplan är oacceptabla på grund av att de ej är skrivna av ämneskunniga. A ser ingen 

handledning i kursplanerna, vilket resulterar i att de inte används. A reflekterar själv över vad 

som är viktigt att utgå ifrån i undervisningen. B och C anser både kursplan och läroplan vara 

svårhanterliga men dock ej helt tungrodda.  

 

Hinder som kan uppstå vid bedrivning av ämnet religion är tidsbrist och hur elever bemöter 

detta ämne. Synen på hur elever bemöter ämnet är avvikande mellan pedagogerna, vilket får 

följder för undervisningen. B framlägger bekymret med att elever inte är intresserade av 

ämnet. Det finns de elever som hellre väljer att bli underkända än att gå på lektionerna. Detta 

är kontrast till eleverna hos A som intresserar sig för ämnet, framförallt andlighet. Elever hos 

C och D visar, enligt pedagogerna, ett intresse för ämnet. Det finns dock en mer 

överhängande del av elever som är motstridiga inför islam hos C och även hos A och B. Hos 

D finns ett jämt fördelat intresse rörande islam, judendom och kristendom.  

 

Pedagogerna är överens om att det är svårt att få tag i bra läroböcker och på grund av detta 

görs eget material som kombineras med läroböcker. Pedagogernas val att tillföra eget 

material utöver läroböcker visar på att det finns en strävan att ge eleverna förståelse. Genom 

att hitta eget material kan problematiken kring att visa olika aspekter på religion synliggöras 

tydligare och på så sätt förmedlas förståelse mer explicit. Som blivande pedagog vill även jag 

försöka tydliggöra olika aspekter på religion och sträva efter att ge eleverna en förståelse, i 

likhet med det pedagogerna i undersökningen gör.  
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Bilaga 1 
 

Malmö 17/4 2009 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Cecilia Grengby och jag är lärarstudent på Kristianstads högskola, där jag går 

min 8:e termin av 10. Mina inriktningar är svenska och religion.  

Jag har just nu påbörjat min c-uppsats i religion, därav skriver jag till er om förhoppning att 

få intervjua två lärare i religion hos er. Helst vill jag komma i kontakt med en manlig och en 

kvinnlig lärare, men blir glad över vilket som, till och med om det enbart finns en lärare att 

tillgå. 

 

Jag skulle vilja att intervjuerna utfördes under vecka 18. Jag är medveten om att tiden kan 

vara knapp, men om det finns en möjlighet att någon lärare kan ställa upp, blir jag mycket 

glad! Givetvis kan jag förmodligen sträcka mig till vecka 19 och eventuellt i början av vecka 

20 (eftersom jag vill ha intervjuer att analysera) men jag föredrar framförallt v. 18. 

Intervjun kommer att handla om hur det ser ut för lärare i religion ”ute i verkligheten”. 

Anledningen till att jag frågar er, trots att jag studerar i Kristianstad är att jag bor i Malmö 

och skriver således uppsatsen hemifrån. Det går bra att meddela mig via mail eller telefon.  

 

Tack på förhand, med vänliga hälsningar / Cecilia 
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Bilaga 2 
 
Undervisningen 

1. ämnets nödvändighet 

2. pedagogens reflektion över ämnet 

3. svårigheter/hinder i undervisningen 

4. religionsdefinition 

5. undervisning om mångfald/religion betyder olika för olika människor –framgår detta? 

6. autopilot/fortbildning 

7. tidsplanering inför olika områden  

8. fördjupning eller skrapning på ytan 

9. förståelsehorisont 

10. metoder  

11. belief kontra faith 

12. förändringar i samhället 

Eleverna 

1. mottagliga  

2. elevens perspektiv på ämnet 

3. elevens intresse för ämnet 

Läroböcker 

1. spännvidd/svårigheter/eget material 

Läroplan 

1. pedagogens förhållande till denna 
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Bilaga 3 
Religionskunskap 
  
Ämnets syfte 
Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över 
existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra 
kan komma till andra tolkningar än den egna. 
Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom 
olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper 
och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed 
fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och 
livsåskådningar. 
Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir 
allt tydligare både för den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper 
om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserade i ett 
individuellt och ett socialt perspektiv. 
 
Mål att sträva mot 
Skolan skall i sin undervisning i  religionskunskap sträva efter att eleven 
utvecklar sin personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika 
traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 
fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som rör 
tro, etik och livsåskådning, 
utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, 
traditioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 
utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och livsåskådningars 
huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 
utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 
tänka, skapa och handla, 
fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker 
religioners och livsåskådningars tolkningar av livet. 
 
Ämnets karaktär och uppbyggnad 
Under medeltiden fick församlingsborna i den romersk-katolska kyrkan lära sig texter som 
formulerade den kristna tron. Efter reformationen baserades folkundervisningen på Luthers 
lilla katekes som ett centralt dokument om den kristna tron. I högre skolor hade man en 
kristendomsundervisning av bredare slag. Under 1800-talet vaknade kritiken mot en ensidig 
katekesundervisning dels av pedagogiska skäl, dels av ideologiska. I 1919 års 
undervisningsplan behandlades Luthers lilla katekes som ett historiskt dokument, 
representativt för sin tid. I stället fick studier av Bergspredikan i Nya testamentet en central 
roll som utgångspunkt för reflektion över en gemensam värdegrund i samhället. 
Efter det att religionsfrihetslagen införts i Sverige 1951 blev kristendomsundervisningens roll 
i skolan problematisk. Under 1960-talet blev grundprincipen att skolans 
religionsundervisning skulle vara objektiv i den meningen att den sakligt och allsidigt skulle 
beskriva olika religioner och livsåskådningar. Denna grundprincip har sedan utvecklats 
vidare inom religionskunskapsundervisningen samtidigt som existentiella frågor om liv och 
död, ansvar och skuld, liksom etik- och moralfrågor, kommit att spela en allt viktigare roll 
inom ämnet. 
Grundläggande i allt studium av religioner och andra livsåskådningar är frågor om tro och 
livstolkning, det vill säga frågor om verkligheten och världen, människan och värdena. I alla 
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kulturer och i olika tider har människor gestaltat sitt behov av att tolka och tyda livet för att 
ge det en mening. Sådana tolkningsförsök har synliggjorts i samhällsbyggande, i arkitektur 
och stadsbyggnad, i bildkonst, musik och litteratur, i traditioner och berättelser. Olika typer 
av livstolkningar har tagit och tar sig uttryck i religioner och andra livsåskådningar. Detta 
behov blir alltmer aktuellt i dag och tar sig uttryck i en mångfald som förstärks genom 
ökande internationella kontakter och av ett växande medieutbud. 
Ett samspel mellan kunskapsperspektiv och existentiella frågor gör ämnet konkret, 
verklighetsnära och personlighetsutvecklande. Innehållsligt kan man urskilja olika 
dimensioner, som en historisk, en institutionell, en kulturell, en dimension om tro, en 

etikdimension och en genusdimension. Den historiska riktar uppmärksamheten på den 
historiska bakgrunden till de fenomen som studeras och den institutionella fokuserar vilka 
institutioner i vårt samhälle som bestämt och bestämmer utvecklingen i dag inom kyrkor, 
samfund, religioner, och andra livsåskådningar. Den kulturella dimensionen studerar vad 
kristendomen och andra religioner och livsåskådningar har betytt för den kulturella 
utvecklingen, och trosdimensionen frågar efter religioners och andra livsåskådningars tro och 
idéer. Etikdimensionen visar hur olika inställningar i fråga om tro och livsåskådning 
bestämmer synen på etiska frågor och genusdimensionen riktar uppmärksamheten på vilken 
roll religioner och andra livsåskådningar har vid utformningen av våra föreställningar om 
mäns och kvinnors värde och uppgifter. Dessa dimensioner kan bidra till att analysen av de 
studerade fenomenen vidgas och fördjupas. I dag ser man den etiska dimensionen som 
särskilt viktig vid studiet av religion och andra livsåskådningar. I Sverige har länge den 
tradition som förvaltas av kristen tradition och västerländsk humanism styrt tolkningen av 
värdegrunden. I ett alltmer mångkulturellt samhälle kan samma medvetenhet om vikten av en 
gemensam värdegrund också skapas utifrån andra religioner och livsåskådningar. 
Den grundläggande utgångspunkten för studierna i religionskunskap är människan. Det är 
människan och människans situation som skall göras till föremål för studium, och de 
upplevelser och behov av livstolkning som hon har, skall stå i centrum. Övning i reflektion 
och kritiskt tänkande har en framträdande plats i ämnet när det gäller etiska frågor, omvärlds- 
och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig internationellt övergripande värdegrund, 
samt när det gäller hur religion och livsåskådning förhåller sig till kultur och samhälle. Både 
välbekanta traditioner och sådana nutida företeelser som exempelvis ungdomskultur och 
arbetsplatskultur, som inte omedelbart uppfattas ha en relation till religiös tro, andra 
livsåskådningar och etik, studeras inom ämnet. Vid sådana analyser spelar 
begreppsbildningen en viktig roll, både sådana begrepp som lyfter fram religiösa och 
livsåskådningsmässiga dimensioner och sådana som aktualiserar existentiella infallsvinklar. 
Ämnet är uppdelat i två kurser. Religionskunskap A bygger på grundskolans utbildning eller 
motsvarande kunskaper. Kursen betonar etiska och moraliska frågor samt människors olika 
livstolkningar. Kursen skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av 
samhällslivet och också ge förståelse av vad ett eget ställningstagande kan betyda för den 
personliga utvecklingen. Kursen skall anknyta till elevens studieinriktning. Religionskunskap 
A är en kärnämneskurs. 
Religionskunskap B bygger på kurs A och breddar och fördjupar innehållet i 
Religionskunskap A. Utifrån vald studieinriktning och egna behov får eleverna möjligheter 
att vidareutveckla sina kunskaper och färdigheter på tros- och livsåskådningarnas område. 
Religionskunskap B är gemensam kurs inom kultur- och samhällsvetenskapsinriktningarna på 
samhällsvetenskapsprogrammet. 
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RE1201 - Religionskunskap A 
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:8 
 
Mål  
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall 
kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 
tänka och handla 
känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 
kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 
problemsituationer i vardags- och yrkesliv 
kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och 
moralisk utgångspunkt 
kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 
grundläggande värden i samhället 
kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 
förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar 
människor i sin omgivning. 

 
 
Betygskriterier  
 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 
Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och 
livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste 
omgivningen.  
Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt 
och moraliskt tänkesätt.  
Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 
värdegrund.  
Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik.  
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och 
samhälle, nationellt och internationellt. 
Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska 
resonemangsmodeller och motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända 
och vardagliga situationer.  
Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se 
på tillvaron innebär. 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 
världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på 
aktuella frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.  
Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande 
situationer och på aktuella samhällsfrågor. 
Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för 
sättet att leva och handla.  
Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin 
livstolkning. 
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RE1202 - Religionskunskap B  
50 poäng inrättad 2000-07 SKOLFS: 2000:8 
 
Mål  
 
Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs  
Eleven skall 
kunna dokumentera med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och några 
andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttrycksformer samt 
kunna jämföra och diskutera olika religioners människo- och samhällsuppfattningar 
kunna identifiera och beskriva viktiga och principiella frågor som har med tro, etik och 
livsåskådning att göra 
kunna klargöra och ge motiv för olika uppfattningar om tro, etik och livsåskådning samt 
förstå innebörden i sådana motiveringar 
kunna argumentera för ett ställningstagande i frågor om tro, etik och livsåskådning. 

 
Betygskriterier 
 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven identifierar och beskriver problem som har med tro och livsåskådning att göra.  
Eleven analyserar texter, traditioner och uttrycksformer som belyser kristendomens och några 
andra religioners och livsåskådningars grundtankar.  
Eleven jämför och diskuterar olika religioners och andra livsåskådningars människosyn och 
samhällsuppfattningar och deras betydelse för kultur och samhälle.  
Eleven sätter sig in i olika ställningstaganden till religion, livsåskådning och etik och är 
beredd att söka förstå motiveringarna för dem. 
 
Kriterier för betyget Väl godkänt 
Eleven analyserar under handledning enskilt eller i grupp samspelet mellan religion, 
livsåskådning och samhälle och förstår konsekvenserna för människors livssituation. 
Eleven analyserar kritiskt kristendomens och några andra världsreligioners och 
livsåskådningars grundtankar, traditioner och uttryckssätt. 
Eleven preciserar och jämför olika religioners och andra livsåskådningars 
människouppfattningar utifrån ett helhetsperspektiv på religion och andra livsåskådningar.  
Eleven identifierar och analyserar kritiskt vår tids viktigaste etiska problemställningar samt 
förstår och värderar på ett nyanserat och tolerant sätt olika ställningstaganden.  
Eleven finner individuellt och i grupp argument för egna ställningstaganden i frågor, som rör 
tro och livsåskådning. 
 
Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 
Eleven upptäcker livsåskådningsmässigt intressanta motiv och drar egna slutsatser utifrån 
olika traditioner och synsätt inom religion och andra livsåskådningar. 
Eleven studerar gudstjänstliv och andra traditioner och reflekterar över rit och symbol i ett 
jämförande perspektiv. 
Eleven inhämtar på egen hand information om någon religionsvetenskaplig problemställning 
som t.ex. gäller förhållandet mellan religion och samhälle, samt dokumenterar och redovisar 
resultatet av sina studier på ett välorganiserat och systematiskt sätt. 
Eleven behandlar etik- och värdefrågor utifrån principiella utgångspunkter och med känsla 
för god och hållbar argumentering.  
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Eleven visar på ett genomtänkt sätt hur man kan tolka livet och vilka konsekvenser det får för 
sättet att leva och för förhållningssättet till andra.  
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