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1. Bakgrund 
 
Under min lärarutbildning har jag vid flera tillfällen upplevt att religionsämnet 
kommer lite i skymundan, särskilt i de tidiga åren i grundskolan. Eftersom olika 
religioner spelat stor roll för att forma den värld vi lever i dag och eftersom 
förändringar i vårt samhälle lett till att andra religioner än kristendomen blivit 
allt vanligare i vårt samhälle, så har jag valt att undersöka hur lärare i några av 
våra mer eller mindre mångkulturella skolor ser på och arbetar med 
religionsundervisningen i år 1-3. 
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur lärare kan förhålla sig till och 
arbeta med religion i år 1-3. Jag riktar särskild uppmärksamhet på frågan hur 
lärare arbetar med icke-kristna religioner under de första skolåren.  
 
 
 
 
 
 
3. Problemformulering 
 

• Hur ser religionskunskapsämnets utveckling i den svenska grundskolans 
läroplaner ut?  

• Hur ser några religionsdidaktiska forskare på religionsundervisning?  
• Vad kan vara betydelsefullt för föräldrar i valet mellan en konfessionell 

friskola och en kommunal skola? 
• Hur förhåller sig lärarna i min undersökning till religionsundervisningen, 

särskilt den som berör ”främmande religioner”? 
• Hur arbetar lärarna i undersökningen med religionsämnet? 
• Hur kan religionsundervisningen vara upplagd i läromedel för år 1-3? 
• Inverkar elevernas bakgrund och erfarenheter på hur undervisningen ser 

ut? 
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4. Genomförande och metod 
 
Genom en enkätundersökning bland 17 lärare som undervisar i år 1-3 på 4 olika 
skolor, med olika förutsättningar och förhållanden har jag sökt finna hur lärare 
kan tänka kring och genomföra religionsundervisningen i år 1-3. Skolorna är 
belägna i en medelstor svensk stad och samtliga skolor är kommunala. 
Jag är medveten om att en enkätundersökning inte når lika djupt som intervjuer, 
men jag ville ha ett större antal lärares syn på religionsundervisningen i år 1-3, 
för att därigenom få en något mer generell bild av området. Därför anser jag att 
en enkät kan ge en bild av religionsundervisningen i år 1-3 på ett, för mitt syfte, 
tillfredställande sätt. En enkät ger dessutom läraren i fråga möjlighet att i lugn 
och ro tänka över och besvara frågorna. Genom att ta stöd i Svennings (1997) 
bok har jag utarbetat en enkät (bilaga 1) med öppna frågor, bortsett från vissa 
bakgrundsfakta som ålder och kön. Jag har sedan gjort en kvalitativ analys av 
materialet för att söka svar på de frågor jag ställer i problemformuleringen.  Jag 
har valt att låta skolorna vara anonyma och kallar dem fortsättningsvis A, B, C 
och D. 
För att få en bredd i undersökningen har jag valt ut skolor från olika stadsdelar 
med olika sociala förutsättningar. Jag har valt att genomgående kalla de 
ickekristna religionerna för "främmande" religioner eftersom det är ett uttryck 
som ofta förekommer i litteraturen och vid samtal ute på skolorna. Jag har dock 
stött på ett problem med definitionen, en del kristna frikyrkor, ortodoxa och 
katolska kyrkor kan också kännas "främmande" på grund av för oss annorlunda 
tolkningar av kristen tro, liksom seder och bruk som är obekanta för oss. Jag har 
i mitt arbete valt att inte låta de olika varianterna på kristendomen räknas som 
"främmande". Dels för att lärarna i undersökningen inte berör detta i sina svar. 
Dels för att de stora skillnaderna i första hand ligger i de yttre formerna av hur 
religionen utövas, inte i grunden för tron (Bibeln, treenigheten o.s.v.)  
För att få ökad förståelse vid tolkning och analys av enkätsvaren har jag studerat 
läroplanen, kursplanen för religionskunskap, lokala kursplaner i 
religionskunskap samt läromedel i religionskunskap avsedda för år 1-3. 
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5. Litteraturgenomgång 
 
 Inledningsvis vill jag påpeka att även om mitt arbete rör år 1-3 så behandlar en 
del av den litteratur jag redovisar senare skolår. Jag har valt att ta med detta, 
eftersom jag har haft svårigheter att hitta relevant litteratur kring 
religionskunskap i år 1-3. Mycket av litteraturen för högre år kan dessutom vara 
användbart vid jämförelse med de enkätsvar jag kommer att redovisa senare. 
Som en bakgrund till den nu gällande läroplanen sammanfattar jag nedan 
huvudsakligen Hartmans syn på den svenska grundskolans läroplansutveckling. 
Därefter sammanfattar jag några olika forskares resultat och tankar kring 
religionsundervisning. 
  
 
5.1 Läroplansutveckling 
 
Enligt Hartman (1994) har religionsämnets utvecklats från att initialt ha varit ett 
sätt för överheten att inpränta "Herrens tukt och förmaning" i befolkningen till 
att successivt öppna för en friare undervisning av icke konfessionell art. 
Hartman menar att det är slående hur centralt religionsämnet varit i skoldebatten 
under hela 1900-talet. Han anser att förklaringen till detta kan vara dels vårt 
lands historiska bakgrund och dels det faktum att religionsämnet ställer många 
frågor angående mänskliga fri- och rättigheter, skolans uppgift och samhällets 
intresse på sin spets.   
Hartman skriver vidare att den största anledningen till att staten 1842 övertog en 
del av initiativet när det gällde folkundervisningen i första hand berodde på att 
kyrkans kontrollfunktion av hemundervisningen inte längre fungerade så bra 
bl.a. beroende på den snabba folkökningen och folkomflyttningen under 1800-
talet.1842-års folkskolestadga innebar att församlingarna var skyldiga att hålla 
skola. Allmän skolplikt för barn började i praktiken att gälla först efter 1882 års 
skolstadga. Under denna period och ytterligare en tid var kyrkan ansvarig för 
undervisningen.  
 
Hartman menar att den svenska skolan under de första 75 åren var en ren 
religionsskola, inte helt olik de koranskolor som idag finns i exempelvis 
Nordafrika. För folk i allmänhet var skolans viktigaste uppgift under denna tid 
att förbereda inför konfirmationsundervisningen. Den effektiva arbetstiden i 
skolan upptogs till allra största delen av religionsundervisning (kristendom). 
Religionsämnet kom under lång tid att ha en mycket framträdande roll i skolan. 
Hartman pekar på fyra viktiga punkter i den förändringsprocess som lett till 
religionsämnets utformning. 
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Den första vändpunkten kom i och med 1883 års normalplan, då ansvaret för 
undervisningen helt överfördes på skolan och lärarna. Detta gällde även 
religionsundervisningen som börjat att betraktas som något som tillhörde den 
privata sfären. 
 
Nästa vändpunk kom, enligt Hartman, i och med 1919 års undervisningsplan för 
folkskolan. Katekesen försvann formellt från undervisningen och folkskolans 
undervisning skulle inte vara bunden till Svenska kyrkan. Eleverna skulle 
undervisas om kristendomen.  
 
Den tredje vändpunkten kom i och med 1962 års läroplan då eleverna skulle få 
en allsidig och saklig undervisning om religion. I denna läroplan finns ett krav 
på att lärarens undervisning ska vara objektiv inskrivet.  
 
Hartman anger sedan 1969 års läroplan som den fjärde vändpunkten. I 1969 års 
läroplan riktas undervisningen mer mot eleven, stoffet i undervisningen får stå 
tillbaka något för elevernas livsfrågor.  
 
I läroplanen från 1980 har elevcentreringen fått ännu större betydelse. Elevernas 
livsfrågor ska nu vara utgångspunkten i religionsundervisningen och det 
lärostoff som finns inom området ska snarast användas som arbetsredskap i 
livsfrågearbetet.  
 
Beträffande den utveckling av "moderna" läroplaner som Hartman undersökt 
menar han att Lgr 62, som var grundskolans första läroplan, försöker 
sammanfoga de traditioner som sedan länge funnits i folkskolan respektive 
realskolan. Hartman menar att likheten mellan universitets undervisning i 
religionsvetenskap och det angivna innehållet av kristendomskunskap är 
slående, med den skillnaden att grundskolans kurs har komprimerats till ett 
minimum för att allt ska få plats. I Lgr 62, skriver Hartman, ligger fokus helt 
klart på lärostoffet. I läroplanen från 1962 anges också att undervisningen ska 
vara objektiv och saklig, läraren får inte genom sin maktposition försöka 
påverka eleverna att omfatta en viss åskådning. Detta var något nytt och väckte 
en hel del debatt. Kravet på objektivitet skapade osäkerhet hos lärarna eftersom 
många var osäkra på vad det innebar i praktiken. Hartman menar att detta 
skapade en "objektivitetskramp"  hos många lärare, de var rädda för att påverka 
eleverna tvärt emot vad läroplanen angav och många vågade inte längre vara sig 
själva i undervisningen. 
 
I och med Lgr 69 bytte kristendomskunskapen namn till religionskunskap. 
Huvudlinjen är dock densamma som i Lgr 62. Objektivitetskravet som 
debatterats häftigt fanns kvar. Lärarnas möjligheter att själva lägga upp arbetet 
blev större i och med Lgr 69. I denna läroplan finns också en öppning mot ett 
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mer elevcentrerat arbetssätt, det blev möjligt för lärarna att använda elevernas 
egna livsfrågor som utgångspunkt i undervisningen. Hartman skriver att denna 
öppning vuxit till en huvudingrediens i Lgr 80, där ämnet ifråga än en gång bytt 
namn, denna gång till "människans frågor inför livet och tillvaron; 
religionskunskap". I Lgr 80 står elevens livsfrågor i centrum för undervisningen. 
Hartman menar att det lärostoff som traditionellt brukar behandlas snarast är att 
betrakta som ett hjälpmedel i arbetet med elevernas egna frågor. I Lgr80 ges 
läraren stor frihet att tillsammans med eleverna planera undervisningen.  
Religionsämnet förutsätts dessutom i större utsträckning bli integrerat med 
övriga SO-ämnen. I Lgr 80 flyttas även fokus från religion som fenomen till att 
bli betraktat utifrån dess funktion för den enskilde individen.  
 
Enligt Hartman innebar grundskolans tre första läroplaner dels en förändring 
beträffande undervisningsmetoder, från stoffcentrerat till elevcentrerad 
undervisning, dels införde de nya perspektiv på ämnesintroduktion och 
gruppering av stoff. Hartman menar att den nya inriktningen och den större 
friheten inom religionsämnet kan ha bidragit till att göra ämnet otydligare, 
eftersom innehållet inte längre var lika starkt knutet till ett förutbestämt stoff 
utan till elevernas livsfrågor. Enligt Hartman borde religionsämnets omläggning 
ha åtföljts av en klart och tydligt skriven läroplan, vilket enligt Hartman inte var 
fallet med Lgr 80.  "VAD" och "HUR" blandades i läroplanen samman vilket 
orsakade förvirring. 
 
I de texter som utarbetades inför LPO`94: s införande som styrdokument ser 
Hartman en tillbakagång till en syn på religionsundervisningen som finns 
någonstans mittemellan innehållet i Lgr 62 och Lgr 69. Hartman menar att man i 
kursplanen från 1994 kan se både spår efter en utbildningspolitisk strid och två 
olika sätt att se på religionsundervisningen. Betoningen på det kristna inslaget i 
undervisningen betonas liksom en tillbakagång mot förmedlingspedagogik. 
 
Orlenius (2000) menar att enligt tidigare läroplaner har religionsundervisningens 
mål varit att eleven ska få kunskap om religioner och då i synnerhet om 
kristendomen. Han ställer frågan om det nu är tid för ett perspektiv byte, om 
eleven genom religionsundervisningen ska skaffa sig kunskap i religion. Det 
centrala skulle i så fall bli hur religionen uttrycks i människors liv, tron och 
traditionernas betydelse för den enskilda individen. Orlenius menar att 
kunskaperna om olika religioner blir ett medel för att nå målet att eleven skaffar 
sig kunskap i religion. Religionen som fenomen handlar, enligt Orlenius mer om 
känsla och upplevelse än vad skolans undervisning tidigare uttryckt vilket 
är livsvärden som verkar allt mer angelägna för dagens barn och ungdomar.  
 
Under 1998-2000 har kursplanen för religionskunskap reviderats. Myrgård 
(2000) kommenterar kursplanen, som han varit med att utarbeta, och betonar 
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vikten av de lokala arbetsplanerna beträffande ämnets innehåll. I den nya 
kursplanen framhålls också vikten av att i religionsundervisningen låta eleverna 
använda estetiska uttryckssätt. Istället för att eleven ska redogöra för något ska 
denne många gånger levandegöra och gestalta. Myrgård betonar också att den 
nya kursplanen ytterligare betonar vikten av att religionsbegreppet ska vara 
mångfacetterat, eftersom många västerländska religionsdefinitioner ofta blir 
alltför trånga i ett allt mer internationellt och mångkulturellt samhälle. 
 
Kursplanen från år 2000 betonar starkare än tidigare det mångkulturella 
perspektivet. Myrgård pekar på nödvändigheten av denna syn då ca 10 % av 
eleverna idag har invandrarbakgrund och detta medför i förlängningen att "det 
egna" som anförs som viktigt att utgå ifrån av pedagogiska skäl ser mycket olika 
ut för dagens elever. Myrgård ställer sig dock tveksam till som den slutliga 
kursplanen är mer "mångkulturell" än kursplanen från 1994, eftersom 
dokumentet efter starka påtryckningar från kristna grupper som hävdade att 
kristendomens roll var alltför otydlig i kursplaneförslaget, fick den utformning 
som gick i tryck. 
 
 
5.2 Vad ska eleven lära i skolan? 
 
I Lpo`94 (1998) finns riktlinjer och inriktning för hur arbetet i skolan ska 
bedrivas. Innehållet är generellt och talar om grunderna för personalens arbete. 
Inriktning och riktlinjer för de enskilda ämnena återfinns mer detaljerat i 
kursplanerna. I läroplanen återfinns dock en del anvisningar som direkt kan 
relateras till området religion. Exempel på detta är följande citat: 
 
"Undervisningen i skolan skall vara icke-konfessionell." (s. 5) 
 
"Medvetenhet om det egna och delaktighet i det gemensamma kulturarvet ger en 
trygg identitet som är viktig att utveckla, tillsammans med förmågan att förstå 
och leva sig in i andras villkor och värderingar. Skolan är en social och kulturell 
mötesplats som har en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos 
alla som arbetar där" (s. 5-6)  
 
"Undervisningen skall vara saklig och allsidig. Alla föräldrar skall med samma 
förtroende kunna skicka sina barn till skolan, förvissade om att barnen inte blir 
ensidigt påverkade till förmån för den ena eller andra åskådningen." (s. 6) 
 
"Det internationella perspektivet innebär också att utveckla förståelse för den 
kulturella mångfalden inom landet." (s. 8) 
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I kursplanen för religionskunskap (2000) finns det angivet mål som eleven ska 
ha uppnått i slutet av femte respektive nionde skolåret samt mål att sträva mot, 
som alltså är önskvärt att eleven uppnår och som bör ligga till grund för 
undervisningen. 
 
Mål att sträva mot är enligt Kursplanen: 
 
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 
 
– reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller 
hennes liv, 
 
- fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen 
och i historisk tid, 
 
– utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl 
i nutid som i ett historiskt perspektiv, 
 
– utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället 
 
- utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället, 
 
– blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra 
livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, 
 
– utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en 
grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget 
handlande, 
 
– får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får 
möjlighet att gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana 
uttrycksformer. 
 
Mål som eleven i slutet av femte skolåret ska ha uppnått är enligt Kursplanen: 
 
Eleven skall: 
– kunna samtala om och göra personliga reflektioner kring livsfrågor utifrån 
vardagliga situationer eller med hjälp av bilder, sånger och texter t.ex. barn- och 
ungdomslitteratur, 
 
- kunna samtala om etiska problem och motivera sina ställningstaganden, 
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– kunna återge och levandegöra några grundläggande bibliska berättelser liksom 
berättelser från några andra religiösa traditioner och känna till vad de betyder för 
dem som brukar dem. 
 
Om man tittar på de lokala kursplanerna som ska finnas ute på skolorna, där 
lärarna på varje skola brutit ned kursplanens innehåll och förankrat i sin egen 
verksamhet, så blir den syn som dominerar skolans religionsundervisning synlig. 
Generellt för de kursplaner jag har tittat på är att betoningen i undervisningen 
ligger på etiska samtal om livsåskådning och hur människor beter sig mot 
varandra. Beträffande främmande religioner så ska eleverna innan de slutar år 
tre känna till att det finns andra religioner än kristendomen. Undervisningen om 
andra religioner ligger oftast, om naturliga sammanhang inte uppträder tidigare, 
i år 3. En skola skiljer ut sig beträffande andra religioner, i deras kursplan 
specificeras att invandrarbarnens religioner ska presenteras i år 1-3. 
 
 
5.3 Forskning om lärares syn på religionsundervisningen 
 
Lendahls (1986) skriver om hur religionsundervisningen upplevs av några lärare 
på mellanstadiet och hur man kan arbeta med området. 
Lendahls menar att många lärare anser att religionskunskap är ett svårt ämne att 
undervisa i. Många lärare är själva osäkra på ämnet, på sin egen inställning och 
på vad man får säga. Hon pekar på vikten av att se ämnets möjligheter och 
försöka övervinna de svårigheter som kan föreligga. Lendahls hävdar att den 
religionsundervisning som ska hållas i grundskolan inte ska likna den 
verksamhet som bedrivs vid universitet och högskolor. Religionsundervisningen 
i grundskolan ska ge eleven möjlighet att utveckla sina tankar kring livet och 
tillvaron samt ge eleven grundläggande kunskaper och färdigheter i att leva 
tillsammans med andra. Lendahls menar också att lärarens förhållningssätt är 
viktigt för undervisningen, arbetssättet måste vara  integrerat med lärarens 
yrkesroll, elevsyn och kunskapssyn. 
 
Törnvall (1988) redogör i sin undersökning för lärares syn på 
religionsundervisningen. Enligt Törnvall uppfattar lärarna på dåvarande 
lågstadiet att eleverna tycker om berättandet i religionsundervisningen, men att 
eleverna inte tycker att det är ett lika viktigt ämne som t.ex. matematik. Lärarna 
upplever svårigheter med att förklara djupet i religionerna, då samhället blivit 
alltmer sekulariserat och religionen inte längre är en lika självklar del av 
elevernas vardag, som den var tidigare.  
 
Lärarna uppfattar att elevernas frågor kretsar kring livet och döden, kring hur 
sann religionen är samt kring teodicéproblemet. Beträffande etikundervisningen 
är lärarna i Törnvalls undersökning något bekymrade över att undervisningen 
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blivit alltför beroende av enskilda händelser samt av att förklara orsaken till 
skilsmässor, då många elever har föräldrar som är separerade och barnet 
upplever otrygghet.  
 
Lärarna ser risker när det gäller att bibelundervisningen urvattnas om den får för 
lite tid i skolan, eftersom grunden för stora delar av etikundervisningen i och 
med detta försvinner. Både elever och lärare har, enligt Törnvalls studie, 
svårigheter med att hantera undren i undervisningen, men lärarna upplever att 
eleverna tilltalas av det mystiska i detta.  
 
Enligt Törnvall anser lärarna i studien att kristendomen är det viktigaste området 
i den tidiga religionsundervisningen, beroende på vår kulturella och historiska 
bakgrund. Vidare så anser lärarna att det är viktigt att möta elevernas tankar och 
funderingar med respekt och att själva få möjlighet att fundera över elevernas 
frågor och kanske samtala med kolleger om detta. Tyvärr fungerar det inte så 
och det saknar lärarna. 
 
Lärarna skulle vilja att religionsundervisningen inte var så beroende av 
högtiderna som den blivit, för att eleverna ska få ett sammanhang i 
undervisningen. De känner att de inte har något stöd i läromedlen som lägger för 
stor vikt vid kyrkornas organisation och historia.  
Det svåraste med religionsundervisningen är, enligt studien, att koppla teori till 
praktik samt att förklara det abstrakta. Ytterligare ett problem kan vara om 
läraren i fråga inte "gjort upp med sig själv" beträffande innehållet i 
religionsundervisningen.  
De flesta av lärarna hade inte upplevt konflikter rörande religionsämnet, då de 
flesta föräldrar är tämligen ointresserade av ämnet. Några hade dock upplevt att 
föräldrar på religiösa grunder ville att barnet skulle befrias från 
religionsundervisningen.  
Lärarna uppfattade att de själva funderade mer och mer kring religionsfrågor ju 
mer de undervisade i ämnet. I och med detta ökade också deras egen förståelse 
för att religionsundervisningen är av stor vikt för eleverna, beträffande både 
kulturarv och personlighetsutveckling.  
 
När det gällde världsreligionerna på lågstadiet anser lärarna i studien att det 
finns svårigheter med att få eleverna att ta främmande seder och traditioner på 
allvar och att förstå trosföreställningarna bakom dessa. Eleverna reagerar också 
starkt på tvång och strikta regler i en del religioner. Lärarna betonar dock vikten 
av att förklara detta, med tanke på t.ex. muslimska invandrare, även om läraren 
tycker att det är svårt.  
 
I allmänhet tycker lärarna att de största svårigheterna för eleverna är att förstå 
abstraktioner, om gud finns eller ej, vad som händer efter döden, m.m.  
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Lärarna anser att den bästa metoden i undervisningen är berättandet. Även 
diskussioner lyfts fram som lämplig metod.  
Lärarna upplever att de hinner med för lite i religionsundervisningen och att de 
inte heller har tid att hjälpa eleverna med deras tankar om livet. De ser också att 
det är viktigt att religionsundervisningen inte tillåts att försvinna, främst med 
tanke på etikundervisningen. De anser också att religionsundervisningen är 
viktig för att befrämja respekten för andra människor och för att bevara en 
grundläggande kunskap om kristendomen. 
 
 
Falkevall (1995) har i en undersökning försökt få klarhet i vad som påverkar 
utformningen av religionsämnet i år 7-9. Genom att tolka de svar han fick vid 
intervjuer kunde urskilja två typer av påverkansfaktorer; centrala 
påverkansfaktorer, ex lärarens personlighet, eleverna och samhället, och perifera 
påverkansfaktorer, ex läroplanen, läroboken och kollegerna. Dessa faktorer har 
enligt Falkevall framhållits som centrala respektive perifera av de intervjuade 
lärarna själva och har inte används som objektiva termer i undersökningen. 
Falkevall skriver att :  
 
"Relaterad till lärarens praktiska kunskap, så kan en central påverkansfaktor 
således ses som en faktor som förändrar (»utvecklar«) den praktiska kunskapen i 
något bestämt avseende. Att något utgör en perifer påverkansfaktor visar 
däremot att yrkeskunskapen hanterar denna del av undervisningen på ett för 
läraren tillfredsställande sätt - ibland dock kanske genom att läraren har tvingats 
acceptera denna ram som given, så given att läraren inte ser det som 
meningsfullt att i göra någonting åt den i yrkesutövningen 
(undervisningspraktiken)." (s. 57) 
 
De frågor som lärarna i undersökningen svarade på gällde utformningen av 
undervisningen. Falkevall skriver att det kan vara en anledning till att lärarna 
inte anser att läroplanens påverkan är särskilt stor, eftersom läroplanen inte 
innehåller direkta anvisningar om hur utformningen av undervisningen ska se ut. 
Vidare skriver Falkevall att läroboken av lärarna betraktas som en perifer 
påverkansfaktor eftersom de tillåter sig välja bort och lägga till utöver de ramar 
som den aktuella läroboken sätter upp.  Han menar att läroboken påverkar 
undervisningens utformning mer om läraren ifråga känner sig osäker och om 
bokens struktur påminner om universitetsämnets struktur.  
 
Beträffande samverkan mellan kolleger menar Falkevall att det är på sin plats att 
fundera över vad som bör betecknas som samarbete. Lärarna i undersökningen 
sa sig inte samarbeta i någon större utsträckning, men de talade ändå om 
gemensam materialanskaffning och utbyte av erfarenheter om vad som fungerat 
bra och vad som fungerat mindre bra i undervisningen. Falkevall ställer här 
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frågan om det kan vara så att det som av andra yrkesgrupper betraktas som 
samarbete inte betraktas som samarbete av lärarna, då det verkar finnas en 
föreställning om att lärares samarbete måste vara organiserat för att räknas. 
 
Beträffande de faktorer som Falkevall beskriver som centrala för lärarna i 
studien så är eleverna den faktor som har störst påverkan. Falkevall påpekar 
också att gränsen mellan eleverna och samhället som centrala påverkansfaktorer 
kan vara svår att urskilja. Elevernas språkfärdigheter, studiefärdigheter och 
motivation för skolarbete är viktiga när det gäller utformningen av 
religionsundervisningen på högstadiet. Betydelsefullt är även elevernas tidigare 
erfarenheter av religion, vilket inverkar på deras förståelse av stoffet. 
Elevintresse och tidigare kunskaper i ämnet inverkar också på undervisningens 
utformning.  
Falkevall menar vidare att förutsättningarna för religionsundervisningens 
utformning är ytterst olika beroende på om den bedrivs i en skola med en stor 
andel elever med invandrarbakgrund eller i en skola med mycket få elever med 
invandrarbakgrund. 
 
Många av lärarna i studien framför åsikter om att religionsämnet av dem 
uppfattas som "annorlunda" än övriga ämnen de undervisar i, eftersom de anser 
att ämnet har stor betydelse för elevens personlighetsutveckling. Falkevall 
menar att de erfarenheter lärarna har från andra sammanhang än ren 
undervisning ofta förbises som påverkansfaktor vid lärarens undervisning. 
Lärarna framhåller i studien erfarenheter utifrån som gjort att en viss 
infallsvinkel på ett arbetsområde valts. 
 
 
Selander (1993) skriver att i debatten kring religionskunskapen har det ofta 
pekats på att kristendomen är viktig att studera, eftersom det är en del av vårt 
kulturarv. Kulturarvet är av tradition knutet till det som finns närmast oss själva. 
Ibland kolliderar vår nära kulturvärld med inslag från världen runtomkring oss. 
Selander hävdar att vi är i behov av både en närhetsprincip, som byggs inifrån 
och flera funktioner griper in i varandra samtidig, och en likhetsprincip, där vi 
hittar likartade funktioner oavsett deras totalsammanhang. Vi behöver alltså 
både det som kan betraktas som "eget" och influenser utifrån.  Selander menar 
att detta är en balansgång där vi å ena sidan riskerar att bli alltför provinsiella 
och å andra sidan riskerar att "snarare spränga än berika vår närkultur". För att 
klara balansgången måste eleverna skaffa sig ett "livstydande språk", som är en 
av grundstenarna till vår kultur och som formats av tidigare generationer. 
Selander menar att berättandet tillsamman med diskussion och tolkning av 
berättelsernas gestalter blir en viktig del av elevens process att skaffa sig ett 
"livstydande språk". I den processen har bibliska berättelser sedan länge spelat 
en viktig roll tillsammans med psalmtexter och sånger. Selander pekar på vikten 
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av att eleverna samtalsvis kommer underfund med de existentiella frågor som 
behandlas i texter och berättelser. Selander visar också på en risk utifrån 
närhetsprincipen. De texter från "det svenska kulturarvet" som behandlas kan 
komma att framstå som den "rätt" livstydningen. Här menar Selander att det är 
viktigt att inspireras av likhetsprinciper och även arbeta med material från andra 
kulturer, som läroplanens kursplan anger.  
 
Selander avslutar sin bok med:   
 
"Upplevelserna, utmaningarna, som livet ställer människan inför, och 
tolkningarna av livet: dessa tre skulle man kunna kalla broar som skapar möten 
mellan närhet och likhet, mellan österländskt och västerländskt, mellan religiöst 
och ateistiskt, mellan nationellt och globalt. Det är dessa broar vi måste lära 
ungdomarna att söka upp under religionskunskapsundervisningen. Vandrar vi 
över dem, kan kontakter skapas och eleverna inspireras till att själva välja en 
livsåskådning, som vidgar, fördjupar, engagerar, medvetandegör och frigör till 
handling." (s.134-135) 
 
 
Myrgård (1998) skriver att han i sitt arbete som lärarutbildare tillsammans med 
de studenter han möter i sitt arbete upptäckt stora brister i 
religionsundervisningen i den svenska grundskolan. I värsta fall säger sig 
eleverna inte ha haft någon religionsundervisning alls. De som däremot säger sig 
ha haft religionskunskap i skolan är oftast positiva till ämnet. I andra fall är 
undervisningen sporadisk, vid jul pratar man lite om Jesus och läser klassen om 
Indien berättas något om hinduer. Han tror att detta är tecken på en osäkerhet 
som många lärare känner inför religionskunskapsämnet. Han hävdar att 
problemet snarare ligger i systemet än hos individerna i skolan. Myrgård ställer 
frågan varför det är så lite religionskunskap i grundskolan idag och pekar ut 
några tänkbara orsaker.  
Inledningsvis nämner han lärares inställning till religionskunskapsämnet jämfört 
med andra ämnen. Medan de flesta andra ämnen har en tydlig struktur och 
progression, nöjer sig många lärare med att ta upp religion och livsfrågor när de 
dyker upp bland eleverna. Även religionskunskap är ett område värt egen 
undervisningstid. 
 
Han menar vidare att religionskunskapsämnet ofta kommer på kollisionskurs 
med det etablerade fråga-svartänkandet som ännu finns i skolan. Det vi lägger 
ner tid på vill vi gärna se tydliga resultat av som dessutom går att utvärdera, 
skriver Myrgård. Detta kan ställa till svårigheter när det gäller religionskunskap. 
Religionskunskapsämnet kan också ses som en utmaning mot den traditionella 
lärarrollen, anser Myrgård. Läraren förväntas ha svar på alla frågor och när 
läraren roll förändras genom att denne inte sitter inne med alla svaren kan det bli 
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besvärligt, i och med att läraren därigenom inte har kontroll över hela 
kunskapsprocessen.  Ytterligare en orsak till att undervisningen i 
religionskunskap ibland inte blir av kan, enligt Myrgård, vara att lärarna är 
osäkra på uppgiften. Vad ska jag undervisa om? 
Han menar också att det finns en didaktisk osäkerhet bland lärarna när det gäller 
religionskunskap bl.a. beträffande utformning av undervisning, urval och hur 
detta motiveras som viktigt. 
 
 
Nyström (1993) har undersökt i vilken utsträckning lärare använder elever med 
invandrarbakgrund som resurser i undervisningen. Han kom i sin undersökning 
fram till att lärarna anser att elevernas erfarenheter kan tillföra mest i ämnen 
som kan sägas vara av kulturell art exempelvis religion. Inom detta område finns 
ett naturligt intresse från eleverna som borde ge goda möjligheter till jämförelse, 
diskussion och förståelse. Alla lärare på lågstadiet angav att de åtminstone 
någon gång under läsåret lät elevernas erfarenheter inom detta område ingå som 
en del i undervisningen. De flesta av ovannämnda lärare ansåg att detta gav ett 
tillskott till undervisningen. Genomgående var det främst beträffande religion, 
högtider, traditioner och seder som elevernas erfarenheter användes i 
undervisningen.  
En del lärare hade dessutom arbetat tillsammans med föräldrar kring tema mat 
och kultur från andra länder. Jämförelser och diskussioner om levnadsstandard, 
media och länderna i allmänhet förekom också. 
Lärarna i undersökningen upplevde att när eleverna bidrog med sina 
erfarenheter, från exempelvis andra religioner, i undervisningen kunde de märka 
ett ökat intresse från de andra eleverna. Lärarna trodde att det var inlevelsen och 
äktheten i dessa bidrag som öppnade för ökad förståelse och större intresse för 
andra kulturer. Undervisningen kompletterades också på ett positivt sätt genom 
spontana jämförelser eleverna gjorde. 
 
Lärarna upplevde dock att det fanns vissa svårigheter med att få elever med 
invandrarbakgrund att bidra med sina erfarenheter, eftersom lärarna uppfattade 
att de vill vara "svenska". 
 
Nyström drar slutsatsen att om det är som lärarna uppfattar, att eleverna vill vara 
"svenska", bör deras erfarenheter trots allt utnyttjas i större utsträckning 
eftersom de kan tillföra undervisningen kunskaper, erfarenheter och ett vidgat 
perspektiv. Nyström konstaterar också att det verkar enklare att använda 
elevernas erfarenheter i tidiga skolår, eftersom de personliga rollerna då inte är 
lika befästa. Dessutom verkar önskan om att vara "svensk" inte vara lika stark 
då. Nyström menar att detta är en anledning till att arbeta mer med elevernas 
erfarenheter i de tidiga skolåren så att det blir en naturlig del av arbetet. 
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De flesta lärarna i undersökningen ansåg att det var lättare att använda elevernas 
erfarenheter i undervisningen på andra stadier än det man själv arbetade på.  
 
 
Rosenblad (1994) beskriver ett arbetssätt som hon menar ökar förståelsen för 
och judendomen, kristendomen och islams gemensamma ursprung och deras 
likheter och olikheter. Arbetssättet har enligt Rosenblad använts med framgång i 
en invandrartät förort till Stockholm.  
Med utgångspunkt i gemensamma gestalter i de tre religionerna arbetar eleverna 
med bibelberättelser som har parallellställen i Koranen. Hon påtalar också 
vikten av att leva sig in i arbetet och menar att eleven måste få en känsla för 
platserna där berättelserna utspelas. Detta kan ske genom att läsa reseskildringar, 
undersöka vilken mat som är vanlig i denna del av världen och genom att elever 
berättar om egna erfarenheter från de delar av världen som berörs. Genom att gå 
in i berättelsernas olika roller och låta eleverna tolka händelser och känslor 
kommer samtalen om de grundläggande livsfrågorna in som en integrerad del av 
undervisningen, menar Rosenblad. 
Rosenblad hänvisar till Hjalmar Sundéns rollteori som i korthet innebär att 
eleven genom att ta ställning för en gestalt i en berättelse tar rollen som denna 
person. Eftersom Gud var en självklar del i livet för gestalterna i Bibeln och 
Koranen som de förde en dialog med och som påverkade deras handlingar, så 
ingår även rollen Gud i de roller eleverna tar. Genom att ta roller från 
berättelserna kan vi alltså få en liten aning om hur det var för berättelsernas 
gestalter (eller oss själva?) att föra en dialog med Gud. Detta kan, anser 
Rosenblad hjälpa eleverna i arbetet med ökad förståelse för och tolerans mot 
andra människors tro. Stoffet bearbetas genom lärarens berättande och elevens 
återberättande skriftligt, genom bild eller drama. Det skriftliga arbetet 
genomförs som processkrivning, så att eleverna får möjlighet att bearbeta och 
utveckla sina texter. Rosenblad menar att det är viktigt att elevernas arbete "blir" 
något, ett collage eller en improvisation.   
Enligt Rosenblad är det viktigt att eleverna ser hur mycket religionerna faktiskt 
har gemensamt och att detta ökar möjligheterna till förståelse och tolerans. 
Dessutom ligger detta arbetssätt helt i linje med kursplanens mål att uppnå och 
mål att sträva mot, menar Rosenblad. 
 
 
Wernerfeldt (1998) beskriver i en artikel hur samarbetet mellan biblioteket och 
skola fungerar i praktiken kring arbetet med Abrahams barn. I artikeln besöker 
en trea biblioteket och elever och personal samlas kring berättelsen om Abraham 
som fick i uppdrag att offra sin son. Klassen har tillsammans med lärare och 
bibliotekarie valt ut viktiga händelser i Abrahams liv som de ska arbeta med och 
dramatisera i klassrummet. Efter berättarstunden diskuteras berättelsen och 
eleverna får tillfälle att fundera kring vad de hört. 
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Otterbeck (2000) har undersökt förhållandet mellan islam, muslimer och den 
svenska skolan. Han har i sin undersökning funnit att många muslimska 
föräldrar upplever att skolan ger en bild av islam som de själva inte känner igen 
eller sympatiserar med. Otterbeck menar också att många föräldrar uppfattar det 
som att religionsundervisningens syfte är att få barnen att byta religion. Detta 
missförstånd förebyggs, enligt Otterbeck, med en fungerande kommunikation 
mellan hem och skola. Genom sin speciella ställning kan eventuella 
hemspråkslärare göra viktiga insatser inom detta område. 
Otterbeck tar också upp hur skolan hanterar de kristna högtider som 
traditionsenligt firas i den svenska skolan.  
I sin diskussion kring ämnet kommer han fram till att problematiken inte har 
någon generell lösning, utan det gäller att hitta en lösning i varje enskilt fall. 
Han pekar dock på möjligheten att rutinmässigt även uppmärksamma islamiska 
högtider i klasser med muslimska elever. 
Otterbeck menar också att lärarna måste vara medvetna om att en "svensk" elev 
och en muslimsk elev ofta har olika referensramar, därför menar han att det 
borde vara självklart att läraren i undervisningen tar hänsyn till elevens olika 
religiösa bakgrunder. 
 
 
5.4 Konfessionella skolor 
 
 I Skolverkets rapport (1997-09-29, Dnr 97:810) undersöks konfessionella, 
etniska och språkligt inriktade friskolors eventuellt segregerande effekter. 
Föräldrar, lärare, elever och skolledare har intervjuats angående skolornas 
verksamhet. De undersökta skolorna, som är av intresse för mitt arbete, hade 
muslimsk profil, judisk inriktning, kristen-ekumenisk profil och romersk-katolsk 
inriktning. I rapporten framkommer också något om varför föräldrarna väljer att 
låta barnen gå i en friskola med en viss profil. 
De flesta föräldrarna i undersökningen menar att skolans profil var avgörande 
för skolvalet. Även själva skolmiljön var viktig för valet, eftersom den sågs som 
integrerad med skolan profil. Särskilt när det gällde de muslimska skolorna var 
valet en misstroendeförklaring gentemot den kommunala skolan. Föräldrarna 
ansåg att den kommunala skolan, generellt sett, förmedlar en negativ syn på 
islam och att religionsundervisningen ger en felaktig bild av islam. De upplevde 
också att den kommunala skolan brast beträffande "ordning och reda".  
Föräldrar som har barn i konfessionella skolor vill dessutom att barnen ska 
skaffa kunskaper om sitt ursprung och sin kultur. En uppgift som den 
kommunala skolan inte klarar av på ett, enligt föräldrarna, tillfredsställande sätt. 
Avgörande för föräldrarna med barn i de judiska och kristna skolorna var 
dessutom undervisningens kvalité, vilken de ansåg var högre än i de kommunala 
skolorna. 
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I undersökningen framkom också att föräldrarna genom skolvalet, framförallt 
när det gäller judiska och muslimska skolor - accepterar att barnens 
undervisning i den egna religionen, generellt sett, fick en mer fundamentalistisk 
tolkning än vad föräldrarna själva står för och, enligt dem själva, eftersträvar för 
barnens del. 
 
 
5.5 Läromedel för år 1-3 
 
Genom att undersöka innehållet i några läromedel för religionsundervisning i år 
1-3 har jag försökt få en bild av hur det kan se ut om man följer ett läromedel. 
Min religionsbok (1994) innehåller tre avdelningar, en för vartdera år 1, 2 och 3. 
Boken är tydligt strukturerad med utgångspunkt i eleven själv och hans eller 
hennes vardag för att sedan behandla advent och Jesu födelse. Därefter övergår 
innehållet till Gamla testamentet och följer dess kronologi. I år två behandlas 
tiden från Mose fram till och med Jesu död och uppståndelse för att sedan återgå 
till Jesu gärning och liknelser. I år tre behandlas sedan händelser efter Jesu död 
och vad som händer i kyrkan idag. För år tre finns sedan ett avsnitt om olika 
kristna kyrkor, en del om olika tro i världen samt ett avsnitt om att vi ska hjälpa 
varandra och att vi alla behövs. Tyngdpunkten i läromedlet ligger i linje med hur 
undervisningen traditionellt ser ut under år ett till tre. 
 
I Noak 2 Religion (1996) finns en lärarbok med fakta och berättelser för läraren 
att ha som utgångspunkt i undervisningen. För eleverna finns en arbetsbok där 
de får svara på frågor och tänka sig in i andra människors situationer. 
Läromedlet behandlar Gamla testamentet från Mose och sedan Jesu liv och död. 
Läromedlets utgångspunkt är kristendomen. Judendomen behandlas något 
eftersom den är en tydlig del av kristendomens förhistoria. I elevernas arbetsbok 
dras paralleller till elevens vardag så att berättelserna får ett sammanhang för 
eleverna. 
 
I Högtidsboken (2000) utgår man i från de högtider som firas inom olika 
religioner under ett år. Boken börjar skolanpassat med höstens tacksägelsefester 
och följer sedan skolåret. Tyngdpunkten ligger på kristna högtider men alla fem 
världsreligionerna finns representerade med någon högtid. Även högtider som 
begravning, dop och bröllop tas upp i läromedlet. Några mer "kommersiella" 
högtider finns också med, Halloween och Alla Hjärtans Dag. Högtiderna som 
ofta är viktiga inslag i barnens liv är alltså utgångspunkter i undervisningen. 
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6 Resultat 
 
För att kunna genomföra min undersökning kontaktade jag fyra grundskolor som 
har elever i år 1-3. Uppgifterna om sociala förhållanden är en sammanfattning 
av lärarnas beskrivning av skolan. Med tanke på att min undersökning 
genomförts i en kommun där segregeringen inte är lika stor som i exempelvis en 
del förorter till Stockholm, så kan jag konstatera att mötet mellan "främmande" 
religioner och undervisning i år 1-3 kanske inte upplevts så angeläget av en del 
av lärarna i min undersökning. Resultatet av enkäten utföll på det hela taget som 
jag förväntat mig. Jag har dock mött många kloka tankar och en del förvånande 
kommentarer kring religionsundervisning i år 1-3. 
 
När jag redovisar resultatet av min undersökning inleder jag med att ange vad 
jag tolkat vara generellt för de fyra skolorna. Resultat som går utanför detta, som 
är specifikt för den enskilda skolan, redovisas sedan för sig. 
 
De fyra skolor där lärarna som svarat på enkäten arbetar kommer för 
enkelhetens skull att kallas A, B, C och D. Skola A är en stor skola belägen 
utanför en större tätort. Skolan är lugn och de flesta eleverna har stabila 
hemförhållanden. Andelen elever med invandrarbakgrund är liten.  
Skola B är en normalstor skola belägen i stadens ytterområde. Andelen elever 
med invandrarbakgrund är även här mycket liten och eleverna kommer till 
största delen från hem med stabila sociala förhållanden och god ekonomi.  
Skola C är också en normalstor skola belägen i utkanten av tätorten. I skola C 
har ca 20 % av eleverna invandrarbakgrund. En del av eleverna i skola C 
kommer från hem med sociala problem.  
Skola D är en större skola, ganska centralt belägen i tätorten. På skolan finns en 
del elever med invandrarbakgrund och elevernas sociala förhållanden är 
blandade.  
 
 
Alla lärare som svarat på enkäten är kvinnor.  
Generellt för lärarna på de fyra skolorna är att kristendomen prioriteras i 
undervisningen och då främst genom etiska samtal (som med tanke på vårt 
samhälles bakgrund bygger på kristendomen) och att läraren tillsammans med 
eleverna bearbetar bibliska berättelser och kristna högtider. Lärarna anser att 
detta är en viktig del för grunden till elevernas förståelse av  historia, kultur och 
det samhälle vi lever i. 
Svaren jag har fått in visar stora likheter mellan skolorna, men särskilt stora 
likheter i svaren har jag funnit inom de enskilda skolorna. Därför har jag ofta 
kunnat generalisera i redovisningen av resultatet. 
Lärare som skrev att de själva var aktivt troende tenderar att ha ett större intresse 
för religionsundervisningen. 
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Lärare med invandrarelever i klassen och lärare med en relativt ny examen 
förefaller se "främmande" religioner  som ett mer relevant inslag i 
religionsundervisningen i år 1-3 än övriga i undersökningen. 
 
 
 
6.1 Vad anser Du i allmänhet om religionsämnet och 
religionsundervisningen i år 1-3? 
 
  
Lärarna i min undersökning tenderar att ha en positiv inställning till 
religionsämnet. De menar att eleverna är nyfikna och intresserade. Generellt sett 
anser de att religion är ett tacksamt ämne att undervisa i, då det finns stora 
möjligheter till ett elevaktivt och varierat arbetssätt. 
 
Skola A: Lärarnas inställning till religionsundervisningen i år 1-3 var mestadels 
positiv. De såg på religionsundervisningen som ett inspirerande och viktigt 
ämne. Några menade att ämnet var för abstrakt för eleverna och därför svårt att 
arbeta med. Kristendom och etiska samtal prioriteras då andra religioner mycket 
sällan ingår i elevernas vardag. 
 
Skola B: Lärarna på skola B upplever att religionsundervisningen gör etiska 
samtal naturliga. Lärarna anger dock att abstraktionerna i bibelberättelserna kan 
skapa svårigheter i undervisningen. Genom att låta berättelserna bli sagor för 
eleverna ser några av lärarna ett sätt att komma runt detta bekymmer. 
 
Skola C: Religionsundervisningen är viktigt genom att etiken ingår. Lärarna ser 
goda möjligheter att "göra något bra" av ämnet då religionsundervisningen kan 
öka förståelsen mellan människor med olika tro. 
 
Skola D: På skola D menar lärarna att det är viktigt att visa på de kristna 
traditioner som präglar vårt samhälle, men de betonar också vikten av att visa på 
likheter mellan olika religioner.  
De betonar också vikten av  att olika religioner tas upp utan att någon/ något 
fördöms. 
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6.2 Vad tycker Du är viktigast att ta upp i religionsundervisningen? 
 
På samtliga skolor prioriterads kristendomen för att ge eleverna en plattform att 
stå på, för att senare i livet kunna jämföra och själva ta ställning när de läser om 
andra religioner. 
Etiska samtal beskrivs också som mycket viktiga och grundläggande för elevens 
fortsatta utveckling. 
Flera av lärarna hänvisar till skolans lokala kursplan som sammanfattar de 
viktigaste arbetsområdena, där ovanstående delar anges som grundläggande. 
 
Skola A: På skola A menar lärarna att det är viktigt att eleverna blir medvetna 
om att det finns andra religioner än kristendomen. Det är också  av stor vikt  att 
arbeta för respekt och förståelse för dessa. 
 
Skola B: På skola B menade flera av lärarna att genom att arbeta med "hur man 
är mot varandra" läggs grunden för att senare visa respekt och förståelse för 
människor med annan religion än den egna. 
 
Skola C: Flera av lärarna på skola C pekade på vikten av att arbeta med 
förståelse och respekt för att var och en får tro som han eller hon vill. 
 
Skola D: Lärarna på skola D pekade på vikten av att ta upp att tron på en högre 
makt är viktig för många människor och hur detta speglas i olika religioner. 
 
 
6.3 Beskriv Din religionsundervisning i år 1-3. 
 
Lärarnas religionsundervisning tenderar att vara tämligen likartad på de fyra 
skolorna med etiska samtal, berättelser ur bibeln, någon orientering i 
"främmande" religioner, främst i år tre om det inte finns elever med annan 
religion i klassen. 
Berättandet är genomgående ett stort inslag i undervisningen. Berättelserna 
bearbetas sedan ofta genom att eleverna ritar bilder till berättelsen och skriver 
bildtexter. Många lärare använder även berättelserna som skrivträning, dvs. 
eleverna återberättar skriftligt med hjälp av stödord. Resultatet av arbetet blir 
ofta en egen religionsbok. Dramatisering av berättelserna är också ett vanligt 
inslag i undervisningen. 
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6.4 Hur upplever Du religionsundervisningen, exempelvis svårigheter eller 
särskilt inspirerande delar av undervisningen? 
 
Lärarna är överlag positiva till religionsundervisningen. De upplever berättandet 
som inspirerande och ser stora möjligheter att låta eleverna bearbeta berättelser 
för att där igenom utveckla sitt språk. Dessutom tenderar lärarna att lägga stor 
vikt vid att eleverna ska känna till berättelserna för att de hör till vårt kulturarv. 
 
 
6.5 Är det något Du avstår ifrån att ta upp med eleverna beträffande 
religionsundervisningen?  
 
De flesta av lärarna skrev att de inte medvetet avstod från något område i 
religionsundervisningen. Några menade att tidsbrist tvingade till ett urval. 
Någon skrev att hon avstod från att behandla helvetet eftersom det är svårt att 
förklara. Någon avstod från berättelser hon själv fann svåra att förstå. Någon 
avstod i stort sett att behandla främmande religioner eftersom det är för svårt för 
eleverna att förstå. En viss tendens till att avstå från berättelser eller områden 
som är svåra att förstå, för lärare eller elever, tycks alltså finnas. 
 
 
6.6 Inverkar elevernas bakgrund och erfarenheter på hur undervisningen 
ser ut?  
  
Lärarna tog upp "främmande" religioner mer frekvent om många av elever i 
klassen har annan tro än kristendom. Annars behandlas "främmande" religioner 
för att eleverna ska ha kännedom om dem när tillfälle finns eller i år tre. Lärare 
som undervisar i klasser utan elever med annan religion än kristendomen skriver 
att de skulle behandla dessa mer ingående om de i klassen hade elever med 
annan religion. 
Många av lärarna som har elever med annan religion använder elevernas 
erfarenheter av andra religioner för att jämföra med kristendomen. 
Objektiviteten beskrivs som viktig i sammanhanget, särskilt om klassen har 
elever med annan religion än kristendomen, eftersom skolans uppgift inte är att 
påverka eleverna i trosfrågor. 
Någon eller några lärare på skola A, B och C skriver att elevernas bakgrund och 
erfarenheter inte påverkar den religionsundervisning som bedrivs i klassen. 
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6.7 Har elevernas föräldrar önskemål och synpunkter kring 
religionsundervisningen?  
 
Lärare som upplevt att föräldrar haft synpunkter på religionsundervisningen 
fanns på samtliga skolor. De har då haft elever vars familj tillhört Jehovas 
vittnen. Föräldrarna har inte velat att barnen ska delta i religionsundervisning, 
firande av religiösa högtider och födelsedagar, julpyssel m.m. Dessa önskemål 
har tillmötesgåtts i möjligaste mån. Några lärare har haft muslimska elever som 
inte fått följa med klassen vid kyrkobesök, som exempelvis vid julavslutning. 
Dessa elever har då inte behövt deltaga.  
Annars har ingen av lärarna upplevt att föräldrarna har intresserat sig för ämnet. 
En lärare skriver att "de är väl helt enkelt inte intresserade av 
religionsundervisningen". 
 
 
6.8 Tar Du upp andra religioner än kristendom i undervisningen. 
  
De flesta lärare i undersökningen skrev att de självklart tog upp andra religioner 
när tillfälle gavs. De ansåg att det var betydelsefullt att eleverna fick kännedom 
om att de fanns och att var och en har rätt att tro som han eller hon vill. 
 
 
6.9 Hur tänker Du kring "främmande" religioner och undervisning  
      i år 1-3? 
 
Skola A och B: Lärarna på dessa båda skolor skriver att de undervisar något om 
"främmande religioner" för att medvetandegöra eleverna om att de finns, men en 
del menar att om det i klassen funnits elever med annan religion så skulle 
åtminstone den aktuella religionen ha behandlats mer ingående. Många ansåg 
dock att innehållet var alltför svårt för eleverna i år 1-3.  De menar dock att det 
är viktigt att eleverna känner till att det finns andra religioner och känner till 
något om dessa. 
 
Skola C: På skola C ansåg lärarna att "främmande" religioner är  en naturlig och 
självklar del i undervisningen eftersom många elever har en "främmande" 
religion, tyngdpunkten i undervisningen ligger dock på kristendomen med de 
"främmande" religionerna som kompletterande inslag. 
 
Skola D: Vikten av  att "främmande" religioner har en lika självklar plats i 
undervisningen som kristendomen betonas av lärarna på skola D. De menar 
dock att med tanke på allmänbildning, kulturarv och förståelse för vårt samhälle 
måste kristendomen få större utrymme än de "främmande" religionerna i 
undervisningen.  
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6.10 Hur skulle Du vilja arbeta med religionsundervisningen i år 1-3 om Du 
fick helt fria händer? 
 
Många av lärarna i undersökningen tycker att de genom läroplanen och de lokala 
kursplanerna har fria händer att utforma undervisningen på ett sätt som passar 
dem själva och elevgruppen.  
 
 
6.11 Sammanfattning 
 
Lärarna i min undersökning säger sig över lag ha en positiv inställning till 
religionsundervisningen och anser att den är viktig eftersom den är en del av det 
svenska kulturarvet, utgör en grund för etiska samtal och för förståelse för 
människor med annan tro än kristendomen. 
 
Lärare som i klassen har elever med annan religion än kristendomen verkar 
oftare och mer medvetet undervisa om "främmande" religioner i år 1-3. De flesta 
av lärarna anser att "främmande" religioner är av större betydelse för 
undervisningen högre upp i skolsystemet, även om det är viktigt att eleverna i år 
1-3 ska veta om att det finns olika religioner i Sverige och i andra delar av 
världen.  
 
Lärarna förhåller sig positiva till religionsämnet och ser det som ett viktigt 
inslag för att skapa förståelse mellan människor och för vår historia och vårt 
kulturarv.  
 
En annan viktig aspekt av religionsundervisningen är att det utgör grunden för 
etiska samtal och ger goda möjligheter till diskussion kring hur människor är 
och bör vara mot varandra. 
 
Lärarna anser att de genom läroplan, kursplan och lokal kursplan har fria händer 
beträffande religionsundervisningen och kan därigenom undervisa på ett sätt 
som gör läraren i fråga nöjd. 
 
Arbetssätten i religionsundervisningen verkar vara tämligen lika på de fyra 
skolorna liksom innehållet, med den skillnaden att "främmande" religioner 
förekommer oftare och som en mer integrerad del av undervisningen på de 
skolor som har jämförelsevis många elever med invandrarbakgrund. 
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7. Diskussion 
 
Som jag skrivit tidigare så har jag haft svårigheter att hitta nyare, relevant 
litteratur till mitt arbete. Detta tomrum i sig kan man dock närma sig med 
intresse. Varför finns det så lite skrivet om religionsundervisningen i de tidiga 
skolåren? Religionskunskap är ett ämne som ska ingå i grundskolan och även i 
år ett till tre. Det är dock ett relativt litet ämne, rent tidsmässigt. Är 
religionskunskapen inte så viktig att det är värt att lägga ned tid och pengar på 
forskning kring den? Enligt Hartman (1994) är religionskunskap det i särklass 
mest omdebatterade skolämnet under senare år, så intresse för ämnet borde 
finnas. Om jag då tittar på vad denna debatt kretsat kring så har det till största 
delen rört sig om kristendomens ställning i religionskunskapen. Något kort har 
det alltså rört sig om att vissa grupper anser att kristendomens ställning inte är 
tillräckligt stark i dagen skola och eleverna behöver mer av "Herrans tukt och 
förmaning". Enligt Hartman har dessa grupper dessutom genom påverkan 
lyckats stärka kristendomens särställning i religionsundervisningen så pass att 
han ser större likhet mellan religionskunskapen enligt LPO´94 och Lgr 62 och 
69 än han gör mellan LPO94´och Lgr 80. Enligt Hartman finns det genom 
skrivningarna i LPO´94 risk för en tillbakagång mot ren förmedlingspedagogik i 
undervisningen.   
Intresset för religionsundervisningen har alltså, vilket jag beklagar, till största 
delen rört sig om att stärka kristendomens roll och inte om att öka förståelsen 
mellan människor med olika tro. 
 
 
Beträffande de läromedel jag har tittat på så är de flesta av dem mycket 
traditionella i sitt upplägg och där med helt inriktade på bibelberättelser och 
kristendomen. Jag tror att de kan användas som utgångspunkt och plockas in i 
undervisningen, men att enbart hålla sig till dessa tror jag kan bli ohållbart, 
särskilt i de skolor som har många elever med invandrarbakgrund. Jag menar att 
lärare i den svenska skolan inte kan eller får bortse från det faktum att vi inte 
längre lever i ett samhälle som ens med god vilja kan betraktas som en 
"enhetskultur". Jag tror att vi redan i år 1-3 måste lägga grunden för elevernas 
förståelse för att människor i världen har olika tro och att detta är helt i sin 
ordning. Vad jag skulle önska är att det skulle finnas mer stöd för hur detta ska 
genomföras i exempelvis olika läromedel. 
 
Högtidsboken beskriver en mångfacetterad religionsundervisning med 
utgångspunkt i olika religiösa högtider. Enligt lärarna i Törnvalls undersökning 
var religionsundervisningen allt för bunden till olika högtider och jag tror att det 
finns risk för att undervisningen blir allt mer högtidsbunden om läromedlet tar 
sin utgångspunkt i olika högtider. 
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De lärare som svarat på min enkät menar att olika högtider är betydelsefulla i 
religionsundervisningen och att kyrkoåret ger undervisningen en röd tråd. 
Högtidsboken kan, enligt min mening, med fördel användas som en uppslagsbok 
där eleverna vid tillfälle kan ta reda på mer om olika högtider på ett språk som är 
anpassat för de yngre eleverna. 
 
 
Lendahls (1986) menar att många lärare på mellanstadiet upplevde 
religionsundervisningen som svår. I min undersökning bland lärare som 
undervisar i år 1-3 framkommer inte denna inställning, i någon större 
utsträckning. Några av lärarna i min undersökning undviker dock att behandla 
en del av berättelserna i bibeln för att de anser att dessa är svåra att förstå, både 
för dem själva och för eleverna. Många av lärarna i undersökningen menar att 
undervisningen är spännande och rolig. Jag tror att denna skillnad kan bero på 
att lärarna i år 4-6 ofta, som Lendahls skriver, behandlar ett svårare stoff som de 
inte känner att de behärskar tillräckligt väl. I år 1-3 handlar 
religionsundervisningen oftast om etiska samtal som lägger grunden till ett 
fungerande socialt samspel i klassen, om berättelser ur Bibeln och om olika 
högtider. Lärarna i år ett till tre känner alltså att de behärskar denna bit av 
undervisningen och har därigenom större förutsättningar att göra undervisningen 
varierad och intressant för eleverna.  
 
 
Om jag jämför resultaten i min undersökning med Törnvalls undersökning från 
1988 så kan jag konstatera både likheter och skillnader. Framförallt verkar inte 
arbetssätten ha förändrats i någon större utsträckning. Många av lärarna har 
spontant skrivit att eleverna verkar tycka om religionsundervisningen, liksom 
lärarna i Törnvalls undersökning upplevde. Liksom i Törnvalls undersökning 
betonar de lärare som svarat på min enkät att etikundervisningen eller etiska 
samtal är en viktig del av religionsundervisningen. Lärarna i min undersökning 
hade inte heller upplevt att föräldrar hade synpunkter på religionsundervisningen 
i någon större utsträckning. De synpunkter som framfördes rörde liksom i 
Törnvalls undersökning, att föräldrar inte ville att barnen skulle delta i 
religionsundervisningen eller i vissa aktiviteter och detta på grund av religiös 
övertygelse.  
Lärarna i Törnvalls undersökning upplevde svårigheter med att undervisa 
eleverna om världsreligionerna och få eleverna att förstå. Även lärarna i min 
undersökning menade att världsreligionerna kunde innebära svårigheter, men de 
verkade lägga tyngdpunkten på att eleverna skulle veta att det finns olika sätt att 
tro och att det är en rättighet för alla människor. Förståelse för denna rättighet 
och acceptans av att människor är olika tycks vara viktigare än att eleverna ska 
förstå trosföreställningar i de olika religionerna. Lärarna i Törnvalls 
undersökning upplevde svårigheter med att förklara djupet i religionerna. 
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Lärarna i min undersökning nämner inte detta, de verkar i stället se på 
religionsundervisningen som en viktig del av vårt kulturarv, med stor betydelse 
för samhällets utformning som eleverna bör ha kunskap om. Lärarna i min 
undersökning betonar starkt vikten av att skapa förståelse och respekt för 
människors rätt att tro som de vill, även om man själv tycker eller tror 
annorlunda. Jag tolkar det som att lärarna i min undersökning inte lägger så stor 
vikt vid att eleverna ska förstå djupet i religionerna, men att de ska lära sig att 
respektera att religionen kan vara mycket betydelsefull för den som är troende. 
 
De lärare som deltog i Törnvalls undersökning menade att både de och eleverna 
hade svårigheter att hantera undren i de bibliska berättelserna. I min 
undersökning verkade inte lärarna se detta som ett problem, de menade att 
berättelserna var som spännande sagor för eleverna och då ingår mystiska och 
oförklarliga händelser. 
I Törnvalls undersökning menade lärarna att de skulle vilja att undervisningen 
var mindre beroende av olika högtider. Lärarna i min undersökning verkade se 
högtiderna som ett sätt att få en struktur i undervisningen med hjälp av 
kyrkoåret. Jag tror att denna "tillbakagång", kan ha att göra med den debatt om 
rotlöshet som funnits under hela 90-talet. Kan betoningen av traditionella 
högtider vara ett sätt för lärarna att få eleverna att låta rötterna växa? Själv ser 
jag klara fördelar med den tydliga struktur som kyrkoåret erbjuder 
undervisningen, då det skapar goda möjligheter att i undervisningen följa en röd 
tråd.   
 
Det som tycks påverka lärarna i min undersökning mest när det gäller 
undervisningens innehåll är vad lärarna anser vara viktigt för elevernas kulturarv 
och allmänbildning, det vill säga vad som står skrivet i skolans lokala kursplan. 
Liksom i Falkevalls undersökning bland lärare i år 7-9 tycks även elevernas 
bakgrund och erfarenheter vara en central faktor vid detta urval, trots att några 
lärare skriver att detta inte utgör någon påverkan på undervisningen. Något som 
i sig är intressant eftersom det, enligt min tolkning, står i läroplanen att elevens 
erfarenheter och bakgrund ska påverka hur undervisningen utformas. Falkevall 
skriver att lärarna i hans undersökning angav läroplanen som en perifer 
påverkningsfaktor i utformningen av undervisningen. I min undersökning lyfts 
de lokala kursplanerna däremot fram som en central påverkningsfaktor när det 
gäller vad lärarna anser är viktigast att ta upp i religionsundervisningen i år 1-3. 
 
I min undersökning betonades vikten av att föra vårt kulturarv vidare med de 
berättelser och traditioner som utformats och påverkats under historiens gång. 
Selander (1993) pekar också på vikten av att eleven genom berättelserna och 
diskussion kring dessa skaffar sig ett livstydande språk. Många tankar som 
lärarna har kring just bibelberättelserna kan tolkas i denna riktning, då lärarna 
menar att kännedom och förståelse av dessa berättelser är betydelsefulla för att 
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eleverna ska kunna förstå och fungera i vårt samhälle. Många av lärarna i 
undersökningen menar också att det är en förutsättning att veta en del om det 
"egna" och närmaste innan en förståelse för "andras" blir möjlig. Men vad 
händer med de elever som lever med både det som lärarna betraktar som "eget" 
och "andras", elever som går i svensk skola men inte har sina rötter och sitt 
"egna" i det svenska kulturarvet? Jag tror att det är oerhört viktigt att de eleverna 
får undervisning och kunskap om det samhälle de lever i, men deras "egna" får 
inte glömmas bort. Skolans uppgift är att se till alla elevers utveckling och jag 
tror att det är av stor betydelse för elever med annan religion än kristendomen att 
även denna ingår i undervisningen, så att deras identitet och trygghet stärks och 
utvecklas. Jag tror också att det är viktig att även i klasser utan elever med annan 
religion än kristendomen, som Selander skriver, inspireras av likhetsprincipen 
och låta undervisningen i år 1-3 anknyta till de likheter som finns mellan olika 
religioner, även om undervisningen i så tidiga skolår inte blir så djuplodande. 
För risken finns, om närhetsprincipen helt får styra, att den förståelse och 
acceptans som lärarna vill att eleverna ska få uteblir om de inte möter något 
annat än det "egna". En balans mellan närhetsprincip och likhetsprincip är då, 
som Selander skriver, nödvändigt. 
 
 
Myrgård (1998) menar att det finns stora brister i religionsundervisningen och 
jag betvivlar inte att han har rätt, men jag tror att många lärare som undervisar i 
år 1-3 känner sig trygga när det gäller undervisningens innehåll. Jag tycker att 
det verkar som om lärarna känner att de har stöd i de lokala kursplanerna, som 
de själva varit med att utarbeta.  
 
Jag tycker att det är positivt att de av lärarna i enkätundersökningen som i 
klassen hade någon elev med "främmande" religion skrev att de använde sig av 
elevens erfarenheter som berikande komplement i undervisningen både planerat 
och spontant från eleverna, liksom lärarna i Nyströms (1993) undersökning. 
Nyström skriver också om svårigheter med att få elever att dela med sig av sina 
erfarenheter, då lärarna upplever att eleverna inte vill skiljas ut från sina 
"svenska" kamrater. Frågan är om skolan skall forma elever "stöpta i samma 
from"? Jag tror att det är betydelsefullt för samhällsutveckling att eleverna redan 
i skolan lär sig att vi är olika och har olika bakgrund och att elever med 
erfarenheter från exempelvis andra religioner delar med sig av dessa och att 
olika erfarenheter är värdefulla för andra och för en själv. 
 
 
I skolverkets rapport (1997-09-29, Dnr 97:810) skrivs om föräldrars önskan om 
att låta barnen få tillgång till sin religion och sitt kulturarv, som föräldrarna 
upplever att de kommunala skolorna inte tillgodoser. I mitt arbete med detta 
examensarbete har jag otaliga gånger i läroplanen, litteratur och genom lärare 
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uppmärksammats på att stor vikt i undervisningen bör läggas vid det som 
betraktas som barnens "eget", eftersom detta anses viktigt för att barnet skall 
utvecklas och känna en trygghet i sig självt. Frågan är om det måste till 
konfessionella friskolor för att främst elever som tillhör en "främmande" 
religion ska få arbeta med och utveckla det "egna"?  
Elever med invandrarbakgrund och "främmande" religion är idag en verklighet i 
de flesta kommunala skolor. Hur kan arbetssättet och innehållet i 
undervisningen förändras för att även deras behov av att lära känna det "egna" 
tillgodoses? Enligt min tolkning av läroplanen så är inte det en uppgift som 
enbart åligger elevens hem. Jag har stor förståelse för föräldrar som betraktar 
barnets kunskap om den egna religionen och kulturen som så viktig att de väljer 
en konfessionell friskola för sitt barn. Mer tveksam är jag när motivet till att 
barnet ska gå i en konfessionell friskola är att i möjligaste mån skydda barnet 
från det svenska samhället vilket enligt skolverket är ett förekommande motiv 
främst från muslimska föräldrar.  
Jag tror att det är särskilt viktigt att kommunikationen mellan föräldrar  och 
skola fungerar när det gäller ett så känsligt ämne som religionsundervisningen, 
och för den som är troende är det ett viktigt och känsligt ämne även om den icke 
troende ser det mer som ett allmänbildande ämne.   
En framkomlig väg kan vara det arbetssätt som Rosenblad beskriver, särskilt i 
skolor med elever som t.ex. är muslimer, eftersom elevernas olika religioner då 
kan vara en mer påtaglig del av vardagen. Arbetssättet bygger, enligt min 
mening, på att det hos eleverna finns en förförståelse för att det finns olika 
religioner och att det finns en bok som heter Bibeln och en som heter Koranen. 
Jag tror att detta är grundläggande både för elevens intresse av arbetet och för 
elevens förståelse för arbetsområdet. Naturligtvis kan läraren börja med att 
skapa denna förförståelse för religionerna. Enligt Wetterfeldts (1998) artikel 
fungerar just detta arbetssätt utmärkt i en trea från Rinkeby med stor andel 
elever med invandrarbakgrund och islam som religion. Just när det gäller 
muslimska elever i den svenska skolan tror jag att Rosenblads arbetssätt kan 
vara mycket värdefullt, efter som även dessa elevers egen religion får lov att ta 
plats i undervisningen.  
Elevens "eget" värderas ju, som jag tidigare skrivit, högt av både lärarna i min 
undersökning och i den litteratur jag läst. Detta tycker jag är viktigt att peka på, 
om skolan, där det finns elever med annan religion än kristendomen, ska bygga 
på "det egna" är det då bara "svenska" elevers "egna" som räknas? 
 
Ett annat eller kompletterande sätt skulle kunna vara att som många skolor enligt 
Otterbeck (2000) gör, att rutinmässigt även uppmärksamma muslimska högtider 
i klasser med muslimska elever. Jag tror att detta arbete kan komma att omfatta 
även andra religioners högtider i den mån andra religioner  förekommer bland 
eleverna. 
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När Otterbeck skriver om vikten av att läraren är medveten om att religionen 
ofta har stor betydelse för elevens referensramar och påpekar vikten av att 
läraren tar hänsyn till elevens religiösa bakgrund i undervisningen, så kan jag 
bara hålla med. Jag vill dock utvidga det hela något genom att tillägga att detta 
troligen gäller för föräldrarna och läraren också och då vill jag återigen påpeka 
vikten av en rak och fungerande kommunikation, präglad av öppenhet, mellan 
hemmet och skolan när det gäller religionsundervisningen och kanske särskilt 
när det gäller elever från hem där religionen utgör en viktig del av vardagen. 
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Bilaga 1 

Hej! 
 
Jag heter Susanna Lindh och är lärarstuderande på lärarutbildningen här i 
Linköping, med inriktning mot Sv/SO 1-7. Jag skriver till Dig eftersom jag gör 
mitt examensarbete om religionsundervisning i år 1-3.  
 
Mitt syfte med detta arbete är att undersöka hur religionsundervisningen kan se 
ut i de tidiga skolåren, beträffande innehåll, inslag av "främmande" religioner 
och lärares tankar kring detta. Eftersom det finns ytterst lite forskning att tillgå 
inom detta område så vore det en stor hjälp för mig att få Dina svar på enkäten. 
 
Grunden för arbetet kommer att vara den bifogade enkäten där Du får svara på 
några frågor rörande religionsundervisningen. Några frågor gäller också Dina 
egna tankar kring detta område.  
Enkäten är individuella och kommer att behandlas med sekretess så att ingen 
enskild lärare kommer att kunna urskiljas i mitt examensarbete. För att kunna 
genomföra examensarbetet är jag, som jag skrev tidigare, i stort behov av Din 
hjälp med att svara på frågorna och jag framför här ett varmt tack på förhand. 
 
Är Du intresserad av att se hur det arbete Du hjälpt mig att genomföra blev, kan 
Du lämna namn och adress på enkäten, så skickar jag ett exemplar av det färdiga 
arbetet. 
 
 
Har Du några frågor angående enkäten var snäll och kontakta mig! 
 
 
 
Vänliga hälsningar 
 
 
 
 
Susanna Lindh 
tfn. xxx-xx xx xx  
mail: xxxxxxxxxx 
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Bilaga 2 
 
Enkät om religionsundervisningen i år 1-3 
 
 
Instruktion:  Svara så utförligt som möjligt på frågorna i enkäten. 

Om utrymmet till någon fråga inte räcker  så går det 
självklart bra att skriva även på baksidan av pappret. 
Har Du frågor eller funderingar kring någon fråga är jag 
tacksam om du kontaktar mig per telefon: 
xxx-xx xx xx xx eller via mail: xxxxxxxxxxx 
Lägg formuläret i det frankerade kuvertet och var snäll 
och posta det senast 6/12 - 01. 

 
 
Bakgrund 
 
1. Kvinna   Man 

 
 
 

 
2. Ålder 
 
 
20-34 år  35-44 år  45-54 år  55 -  år 
 

 
 
 

3. Beskriv kortfattat din utbildning, examensår och eventuella 
erfarenheter som kan ha inverkan på Din religionsundervisning. 

 
 
 
 
 
 
4. Beskriv Din elevgrupp beträffande andel elever med 

invandrarbakgrund och generella socialaförhållanden. 
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Religionsundervisningen 
 
 
5. Vad anser Du i allmänhet om religionsämnet och 

religionsundervisningen i år 1-3? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6. Vad tycker Du är viktigast att ta upp i religionsundervisningen? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Beskriv Din religionsundervisning i år 1-3, exempelvis beträffande 

innehåll, metoder, samarbete med andra lärare m.m. 
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8. Hur upplever Du religionsundervisningen, exempelvis svårigheter 
eller särskilt inspirerande delar av undervisningen? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
9. Är det något Du avstår ifrån att ta upp med eleverna beträffande 

religionsundervisningen?  
Om Du svarar "ja", vad avstår du ifrån och varför avstår du ifrån 
det? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10. Inverkar elevernas bakgrund och erfarenheter på hur undervisningen 

ser ut? Beskriv hur detta påverkar  undervisningen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 35   



11. Har elevernas föräldrar önskemål och synpunkter kring 
religionsundervisningen? Hur påverkar i så fall dessa synpunkter och 
önskemål Din undervisning? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12. Tar Du upp andra religioner än kristendom i undervisningen, 

exempelvis i samband med händelser i omvärlden, tema om FN e.d.? 
Vad är det i så fall som berörs i undervisningen? Beskriv det arbete 
som utförs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13. Hur tänker Du kring "främmande" religioner och undervisning i år 1-

3? 
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14. Hur skulle Du vilja arbeta med religionsundervisningen i år 1-3 om 
Du fick helt fria händer? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15. Övriga synpunkter och tankar kring religionsundervisningen i år 1-

3? 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tack för Din hjälp! 
 

Susanna Lindh 
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