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Inledning 
 
”Vad är väl en bal på slottet den kan vara hemskt tråkig, trist och förfärligt 
och… förfärligt underbar.” Det här är ett citat som alla känner väl till, om man 
har sett på Kalle Ankas julafton. Ni undrar kanske varför jag börjar mitt 
examensarbete på det här sättet. Jag skulle vilja ändra på detta citat och skriva 
”Vad är väl religion i skolan det kan vara hemskt, trist och förfärligt och… 
förfärligt underbart.” Jag har väl alltid varit intresserad av ämnet religion och 
under mina studier på universitet har mitt intresse konfirmerats. Det tedde sig 
ganska självklart för mig att skriva om någonting som hade med religion att 
göra, därför har jag valt att skriva om hur ämnet religion har utvecklats i vårt 
land genom det senaste århundradet. 
 
Av skolans alla ämnen är det kanske religionskunskapen som har gått igenom 
störst förändring under 1900- talet. Därför har jag tyckt att det skulle vara 
intressant att veta vad de berörda parterna i skolan, alltså lärare och elever, anser 
om ämnet religion. I en undersökning som gjordes 1983 visas att skolans 
undervisning utgör en av de viktigaste kunskapskällorna i kristendomskunskap, 
särskilt gäller detta ungdomar som inte gått på konfirmationsundervisning eller i 
söndagsskolan. 1 Kommer detta att gälla i ännu större utsträckning när kyrkan fått 
en friare ställning till staten än tidigare? Vilken betydelse kan skolans 
religionsundervisning ha i ett samhälle som på en gång blivit alltmer 
mångkulturellt och sekulariserat? Det finns med andra ord olika goda skäl att ta 
en titt på religionsämnets ställning i den svenska skolan. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                 
1 Marklund Bengt ”Tonåringen och Kristendomen” EFS förlaget 1983 s.123 
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Syfte 
 
Syftet med den här uppsatsen är för det första att ta reda på hur ämnet 
religionskunskap har utvecklats i den svenska skolan under 1900-talet, som det 
kommer till uttryck i läroplanerna. Syftet är för det andra att undersöka hur 
lärare och elever uppfattar religionsämnets betydelse och vilket innehåll de anser 
att det bör ha. Här kommer jag särskilt fokusera hur man ser på värdet av att 
behandla livsfrågor i undervisningen.  
 
Problemformulering 
 
Vid genomförandet av mitt examensarbete har jag utgått från följande 
frågeställningar: 
 
• Hur har religionsundervisningen utvecklats under 1900-talet? 
• Hur beskrivs ämnet i läroplanerna? 
• Hur ser lärarna på religionsundervisningen idag? 
• Hur ser eleverna på religionsundervisningen? 
 
Metod 
 
Jag har valt att göra en undersökning i grundskolan för att få svar på mina 
frågor. Jag har intervjuat barn mellan år 1 till 9. Jag har också  intervjuat lärare 
på respektive stadium. Vidare har jag fördjupat mig i relevant litteratur, bland 
annat undersökningar om barn och ungdomars livsfrågor. Min definition av 
ordet livsfrågor som jag använder är ”En livsfråga gäller de grundläggande 
villkoren för människors liv och för tillvaron i stort.”2 
 

                                                                 
2 Almèn Edgar, Furenhed Ragnar, Hartman Sven  Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Skapande 
vetande 1994  s.71 
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Bakgrund 
 
Förändringar i synen på religionsundervisningen i den svenska skolan avspeglar 
djupgående förändringar i vårt samhälle sedan 1800-talet. En lutherskt präglad 
enhetskultur har ersatts av ett mångkulturellt samhälle med åsiktspluralism. I 
sekulariseringens kölvatten har också traditionella trosfrågor kommit att framstå 
som alltmer irrelevanta för många människor i vårt land i dag. 
 
1842 infördes den allmänna skolplikten genom Sveriges första förskolestadga. 
Kyrkan var en pådrivande faktor bakom reformen och kom att bli folkskolans 
huvudman. 3 Kyrkan hade starkt inflytande över folkskolan och kyrkoherden var 
oftast ordförande i skolstyrelsen. Luthers Lilla katekes var det dominerande 
läromedlet i skolan. Man studerade även biblisk historia och ren bibelläsning. 
Undervisningen skulle forma eleverna till kristna samhällsmedborgare. Ämnet 
var också fostrande och konfessionellt till sin karaktär. 
 
1919 kom en ny undervisningsplan. De framväxande folkrörelserna hade blivit 
en kraft att räkna med i den svenska skolan, de och politiska radikaler började 
att ifrågasätta kyrkans inflytande på skolan. Främst gällde kritiken katekesen 
med dess mekaniska utantilläsning. Det intensiva katekespluggandet tonades ner 
till förmån för bibelmaterial som alla kunde enas omkring.4 Det var främst 
bibelns etik och moral som gavs stort utrymme. Timtalet för 
kristendomsundervisningen halverades till förmån för gymnastik, 
hembygdshistoria och räkning.5 Den evangeliskt konfessionella karaktären var 
alltjämt orubbad. 
 
1951 fick vi en ny religionsfrihetslag. Enligt denna behövde lärare inte längre 
tillhöra svenska statskyrkan för att få undervisa i kristendom. Diskussionen 
handlade om att man oberoende av livssyn skulle  kunna undervisa i ämnet. 
 
 

                                                                 
3  Almèn, Furenhed, Hartman  Att undervisa om religion, livsfrågor och etik. Skapande vetande 1994  s.11 
4 Lendahls Birgit ”Religion i skolan-men hur” EFS förlaget 1986  s.66 
5 Hartman Sven ”Lärares kunskap” Skapande vetande 1995  s.30 
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Läroplaner 
 
Lgr 62 
 
I samband med införandet av grundskolan 1962, skedde stora förändringar. I den 
nya läroplanen för grundskolan (Lgr 62) fastställde riksdagen att undervisningen 
i kristendomskunskap skulle vara konfessionslös, icke bekännande. Den svenska 
statskyrkan hade i och med detta inget formellt inflytande över skolan. Några av 
de nya inslag som avspeglade det samtida klimatet var som följer. 
 
• Kristendomsämnet förlorade den särställning i kursplanerna som det tidigare 

haft och gavs en plats bland de övriga orienteringsämnena. Planeringsramar 
angav dock ämnets timtilldelning. 

 
• Undervisningen skulle inte ha som syfte att lägga grunden till en kristen 

livsåskådning utan endast orientera eleverna om den kristna tron. Man skulle 
undervisa om religion, inte i religion.6 Förändringen gällde inte så mycket 
lärostoffet utan snarare förhållningssättet. Religionsämnet ändrade 
betäckning från kristendom till kristendomskunskap. 

 
• Undervisningen skulle vidare vara objektiv och förmedla sakliga kunskaper 

om olika trosåskådningar utan att söka påverka eleverna att omfatta en viss 
åskådning. Undervisningen skulle vara objektiv i den mening att den skulle 
meddela sakliga kunskaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll, 
utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss åskådning.7 

 
Lgr 69 
 
1969 kom grundskolans andra läroplan, Lgr 69. Läroplanen betonade återigen 
att undervisningen skulle vara objektiv och lyfte fram de två begreppen 
”saklighet” och ”engagemang”. Läraren fick vara engagerad i sin undervisning 
och påverka sina elever, men det var viktigt att visa hur detta skedde.  
Som en följd av den allmänna utvecklingen i Sverige, med en försvagning av 
kristendomens ställning i samhället, ändrades ämnesbeteckningen till 
religionskunskap. 
 

                                                                 
6  Almén, Furenhed och Hartman 1994 s.15-17 
7 Lgr 62 s.217 
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Som en förberedelse inför arbetet med Lgr 69 tillsatte SÖ, skolöverstyrelsen, en 
arbetsgrupp kring religionsämnets utformning. Resultatet av deras undersökning 
i åk 9 publicerades 1969 i en bok med titeln ”Tonåringen och livsfrågorna”. 
Den avslöjade att eleverna hade ett stor intresse för frågor av personlig och 
social natur, sådana som handlar om sexualitet, kärlek, lidande, människovärde, 
ensamhet, gemenskap, livets uppkomst och mening, gränsfrågorna om liv och 
död, frihet, ansvar och skuld.8 Men man kopplade inte dessa till de klassiska 
kristna formuleringarna av tron. De traditionella kristna trosfrågorna framstod 
för de flesta elever som mindre viktiga. De svarade ej på deras livsfrågor. 
 
Lgr 69 knöt därför religionskunskapen till begreppet ”livsfråga”. En livsfråga 
gäller de grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i 
allmänhet.9 Man menade att intresset för religionskunskap skulle öka om man i 
undervisningen utgick ifrån de existentiella frågorna och diskuterade de olika 
svar, som skilda religioner och livsåskådningar presenterar. Frågan om religion 
som filosofiskt sann förlorade sin betydelse och ersattes med en existentiellt 
präglad inriktning, sökandet av ” fungerande sanningar”.10 Från och med 1960- 
talets skolreformer var inte längre kristendomen det sammanbindande element i 
skolan utan begreppet ”demokrati”.11 
 
Lgr 80 
 
Objektivitetskraven i Lgr 62 gjorde många religionslärare osäkra. 
Undervisningen blev utslätad och tråkig. Lärarna vågade inte ta ställning och ha 
egna åsikter. I och med Lgr 80 skedde en förändring. Skolan skulle fostra, 
lärarna uppmanades att aktivt påverka eleverna till att omfatta vår demokratis 
grundläggande värderingar.12 
 
Lgr 80 utgår ännu mer ifrån livsfrågeperspektivet än Lgr 69. Elevernas 
livsfrågor skulle vara utgångspunkten för undervisningen.  
Man ville trycka på elevcentrering istället för stoffcentrering. Livsfrågorna 
skulle vara en naturlig del av hela religionsundervisningen. 
Kunskapsinhämtandet skulle ge sig självt när man utgick ifrån vissa frågor. I 
praktiken kanske man ändå kan säga att det blev en spänning mellan 
kunskapsinhämtning och bearbetning av elevernas livsfrågor. 

                                                                 
8 ”Tonåringen och livsfrågorna” SÖ-förlaget 1969 s.102 
9 Eriksson Kejio På spaning efter livets mening. Lärarhögskolan i Malmö 1999 s.14 
10 Olivestam Carl Eber ”Ide och politik 3, De politiska partierna-skolan och ideologin från 1960 års 
gymnasieutredning till 1970 års gymnasieöversyn” Acta Universitatis Umensis 89 s.42 
11 Olivestam s.154 
12 Lenndahls s.18 
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I läroplanen sades det att kristendomen skulle få en särställning i förhållande till 
övriga religioner. Jämförelser med andra livsåskådningar skall ske i 
undervisningen.I huvudmomenten för varje stadium sägs att Bibeln och den 
kristna  kyrkans historia skall vara källor ur vilka man hämtar svar på 
livsfrågorna. Eleverna skall ges vidgade kunskaper om den kristna religionen 
med Bibeln i centrum.13 
 
Trots denna markering i läroplanen fick religionsämnet en mera osäker ställning 
i och med Lgr 80. Den integrering av religionskunskapen med övriga 
samhällsorienterande ämnen som Lgr 69 rekommenderar är helt genomförd i 
Lgr 80.14 Detta har medfört vissa risker för ämnet. På papperet finns visserligen 
en given timfördelning men den har visat sig vara svår att följa. Ämnet har 
genom åren ofta prioriterats bort till förmån för de  övriga ämnena. Det är inte 
lätt att hinna med alla moment inom SO-blocket. Mindre intresserade lärare har 
heller inte gett religionskunskapen den tid som ämnet skall ha enligt 
anvisningarna. 
 

Lpo 94 
 
1993 kom en utredning med förslag till nya kursplaner. 15 Den innebar en 
kursändring genom sin betoning av skolans uppgift som kunskapsförmedlare, till 
den uppväxande generationen. Kunskapen såg i denna utredning som en 
förutsättning för elevernas reflektion. Religionen som fenomen eller företeelse 
skulle studeras. Utvecklingen av personlig livstolkning tonades ner. Däremot 
betonades det kristna inslaget i svenskt samhällsliv mycket starkt. 
 
En rimlig tolkning är att en tydlig utveckling mot en alltmer livsfrågeinriktad 
undervisning brutits. I Lgr 80 angavs ganska tydligt att existentiella och etiska 
frågor skulle vara utgångspunkten för undervisningen. Den nu gällande 
kursplanen i religionskunskap av årgång 1994, betonar visserligen elevens egen 
personliga utvecklingsprocess, behovet av personlig bearbetning och reflektion 
samt meningssökandet, men har också ett ”konfessionellt drag”. Kristendomens 
roll markeras tydligare än andras religioners vilket bl.a. framgår av 
formuleringarna i  ”mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av nionde 
skolåret”.  
 
– Eleverna skall då ha kunskap om kristen tro etc men bara kännedom  om de 

stora världsreligionerna.16  
                                                                 
13 Lendahls s. 68 
14  Marklund s.14 
15 SOU 1993:2 
16 LPO 1994 Kursplanen i religion. 
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Man kan anse att detta är bra eller dåligt, men tydligt är att samhällsutvecklingen 
leder till att frågor om religionsämnets legitimitet och inriktning alltmer kommit 
att ställas på sin spets. Vad är egentligen kärnan i religionsämnet?  
 
Som svar på debatten om kristendomens roll och utrymme i 
religionsundervisningen uttrycker kursplanen för religionskunskap att det är 
”nödvändigt med kunskaper om kristen tro och den etik som förvaltats av den 
kristna traditionen för att helt förstå svensk och västerländsk konst, musik, 
litteratur, historia och samhällsutveckling”. 17 
 
Skolans  betydelse har ökat kraftigt under de senaste 30-40 åren, alltfler 
personer tillbringar alltmer tid av sitt liv i skolans värld. Numera går de flesta 
ungdomar vidare till gymnasiestudier. Skolans roll som opinionsbildare i 
religiösa frågor har förändrats stort och vi har gått från katekestvång till 
religionsfrihet. Skolan har ändå ett stort inflytande över eleverna och den har till 
uppgift att påverka, även inom livsåskådningsområdet. 
 
Invandringen har ökat drastiskt i vårt land de senaste åren, andra religioner än 
vår egen håller på att bli en del av vår kultur. För många invandrare är religionen 
en livsstil och det behövs därför stor kunskap om religionen för att förstå dessa 
människor. Eleverna skall därför få kunskap om andra kulturer och inse de 
värden som ligger i en kulturell mångfald. Skolan skall arbeta för att ge eleverna 
en förståelse för andra människor samt arbeta mot främlingsfientlighet och 
intolerans.18 Genom att jämföra olika religioner ges viktiga bidrag till förståelse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                 
17 LPO 1994 Kursplanen i religion. 
18 LPO-94 s.5 
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Religionsdidaktisk debatt 
 
Det är svårt att undervisa i religionskunskap i den svenska skolan idag, det anser 
många lärare. Det är intressant och spännande att fundera över vad det är som 
gör ämnet så svårt. Här nedan kommer jag att bl.a. att ta upp vikten av 
religionsämnet och svårigheterna i det.  
 
Religionskunskap är viktigt! 
 
Pedagogikprofessorn Sven G. Hartman, som har gjort en rad undersökningar om 
barns livsfrågor, skriver följande om hur livsfrågor uppstår hos barn. 
 
”Människan vill förstå och finna en mening i tillvaron. Därför reflekterar hon över sig själv och sin 
situation. Detta är en process som följer människan genom livet. Det medför att man på olika sätt 
formulerar sig kring livsfrågor. Uttrycken varierar både när det gäller abstraktionsgrad och yttre 
referensram, men i grund och botten kan frågorna föras tillbaka till problem som gäller de 
grundläggande villkoren för mänskligt liv och för tillvaron i allmänhet”.19 
 
En undersökning som gjordes 198020 liksom en avhandling från 199921 visar hur 
viktigt det är att den här typen av frågor tas upp inom religionsundervisningen i 
skolan på alla stadierna från år 1 till år 9. 
 
För min egen del tror jag att alla människor, vuxna som barn, har behov att 
bearbeta sina livsfrågor. Jag är säker på att religionsämnet är nödvändigt i den 
svenska grundskolan i framtiden, det är inget onödigt ämne som skall hoppas 
över eller stoppas in om läraren får tid över. I Lpo 94 står det att ämnet bidrar till 
att utveckla elevens förmåga att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och 
sin omgivning samt att kunna reflektera över etiska, existentiella och religiösa 
frågor som berör hans eller hennes liv.22  
 
I dagens Sverige har det allmänna intresset för kristendomen stadigt minskat, 
men det finns en tendens som visar på ett ökat intresse för nya religiösa rörelser. 
Dessa skiljer sig från de mer etablerade religionerna på så sätt att de exempelvis 
inte har någon uttalad värdegrund. Svenska kyrkan och staten har gått skilda 
vägar, vilket innebär att man inte längre föds in i svenska kyrkan. Barns 
medlemskap i svenska kyrkan är numera ett val som barnens föräldrar gör. Har 
religionsundervisningen i skolan blivit överflödig i och med detta?  

                                                                 
19 Hartman Sven G. ”Barns tankar om livet” Stockholm: Sven G. Hartman och bokförlaget Natur och Kultur, 
1986 s.140 
20 Tonåringen och livet, SÖ 1980 en enkätundersökning bland tonåringar. 
21 Eriksson Keijo ”På spaning efter livets mening” Lärarhögskolan  i Malmö. s.189 
22 WWW.skolverket.se   ”Kursplanen för religionskunskap” 010412   
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Jag tror att religionskunskapen kan spela en ännu viktigare roll idag än vad den 
gjorde för tjugo år sedan, inte minst för att ge tillfälle till bearbetning av 
värdegrundsfrågor. 
 
Teologen Per Beskow skriver:  
 
”En okunnighet om hur religiöst tänkande och handlande fungerar kan bara leda till fördomar mot 
främmande kulturer och mot religiösa grupper i vårt eget land. Dessutom lever många elever i en 
religiös miljö- kristen, islamisk eller judisk- även om de inte alltid är angelägna att tala om det i 
skolan” 23 
 
Som vi alla vet så har Sverige fått en mer mångkulturell befolkning som utövar 
olika religioner. Därför kan man se undervisningen i religionskunskap som ett 
sätt att förebygga eventuella fördomar mot människor från andra kulturer.  
För att barnen ska få en öppen och tolerant attityd gentemot ett samhälle med 
etnisk och kulturell pluralism måste denna grundas tidigt i livet. 
 
Religionskunskap är så mycket mer än att bara känna till de fem stora 
världsreligionerna judendom, kristendom, isalm, buddism och hinduism.  
 
Två synsätt 
 
Per Beskow skriver att all religionsundervisning i skolan rymmer två skilda 
synsätt. De här synsätten kallar han det faktarelaterade respektive det 
frågerelaterade. Den faktarelaterade undervisningen handlar om religiösa 
företeelser i vår omgivning och i världen och kan behandla nästan vilket ämne 
som helst så länge det faller inom ramen för religionsundervisningen t.ex. 
Palestinas djurvärld eller Vadstenas klosters ekonomi. Den andra modellen för 
religionsundervisningen, den frågerelaterade, har en annan utgångspunkt som 
inte behöver vara direkt religiös. Den kan ta sin utgångspunkt i existentiella 
frågor om liv och död, skuld och lidande, rätt och orätt osv. 24 Beskow betonar 
att de här två undervisningsmodellerna inte behöver konkurrera med varandra 
utan de skall istället komplettera varandra.  
 
Att läsa om vårt kulturarv, kristendomen och att orientera sig i frågor kring 
Bibeln, kyrkor, samfund leder till en begränsad kunskap om vi inte samtidigt 
klargör att vad religionen egentligen handlar om är livet självt och för människor 
mycket väsentliga frågor. Kunskapen måste alltid vara förankrad i både teori och 
upplevd verklighet. 
                                                                 
23 Beskow Per ”Trons vägar, om religion och livsfrågor för klasslärare och andra vetgiriga” Proprius förlag AB 
Stockholm 1990 s.12 
24 Beskow Per ”Trons vägar, om religion och livsfrågor för klasslärare och andra vetgiriga” Proprius förlag AB 
Stockholm 1990 s. 9-14 
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I Lgr 80 fick begreppet livfrågepedagogik grepp om den svenska debatten om 
religionsundervisningen. Undervisningen skulle behandla Bibeln, 
kyrkohistorien, religionshistorien etc. men utgångspunkten skulle vara elevernas 
livsfrågor.25 Bland andra Sten Ekstrand hävdar i sin rapport om 
kristendomsundervisningen att det finns risker med detta synsätt. 26   
Han håller med om att det är viktigt att barnen får arbeta med sina egna  
livsåskådningsfrågor, men menar samtidigt att detta inte kan ersätta 
undervisningen om religionerna. Eleverna måste få möta de stora religionerna 
som helheter och inte bara presenteras som svar på enstaka livsfrågor. 
Anledningen till att livsfrågeundervisningen fått sådan respons är enligt 
Ekstrand att den upplevs som mindre krävande än den traditionella 
undervisningen, läraren behöver inte kunna så mycket bibelkunskap och teologi.  
 

 
Lärarnas svårigheter 
 
För ett tiotal år sedan gjorde dåvarande SÖ en undersökning bland 
mellanstadielärare som visade att 40% av lärarna inte gav religionsämnet den tid 
det skulle ha enligt timplanerna.27 Många menar att den siffran kan ha 
fördubblats i dag.  
 
Enligt en undersökning28 som jag läst har religionskunskap och samhällskunskap 
lägst status bland SO-ämnena. De behandlas därför i alltför liten utsträckning. 
Religionskunskap är värst drabbat, i var fjärde klass saknas ämnet helt, i 
ytterligare en fjärdedel har lärarna bara tagit upp ett par arbetsområden. Geografi 
ägnar man dubbelt så mycket tid som historia, som i sin tur ägnas ungefär lika 
mycket tid som samhällskunskap och religion sammantaget. När jag varit ute på 
olika skolor har jag själv sett att man tar upp ganska onödiga moment i ämnet 
geografi. Många klasser lägger ner stor tid och energi på att rita landskapsdjur 
och landskapsvapen. Man behöver inte kunna alla sjöar och berg i Norge eller 
Finland. Det finns tid i SO, om man bara vill omprioritera tiden mellan ämnena. 
De områden som dominerar undervisningen i de klasser där man överhuvudtaget 
arbetar med religionskunskap är svensk kyrkohistoria och bibelundervisning 
med Jesusgestalten och påskberättelsen som tyngdpunkt.29 

                                                                 
25 Lendahls Birgit ”Exemplet livsfrågepedagogik” i Religion och liv 91:1 
26 Ekstrand Sten ”Att undervisa i kristendom” Didaktiska problem och nyare forskning 1994, s.3ff 
27 Lendahls Birgit ”Religion i skolan men hur”, s. 14 
28 Svingby Gunilla, Lendahls Birgit, Ekbom Dennis ”Omvärldskunskap: SO, Bakgrund, Beskrivning av 
undervisning, Fostran till demokrati, En rapport inom det nationella utvärderingsprogrammet” Institutionen för 
pedagogik, Göteborgs universitet 1990:02  
29 Svingby , Lendahls, Ekbom  s. 67 
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Jag tror att det kanske inte är så intressant att höra om den kyrkliga utvecklingen 
i Sverige eller om de olika kyrkornas organisation, när man går i sexan.  
 
Av undersökningen framgår vidare att livsfrågor och etik endast tas upp i 
mycket begränsad omfattning av lärarna, trots att eleverna anser att frågor om 
miljö, krig, världens framtid och döden är viktiga.30  
 
Många lärare upplever att religionsämnet är svårt och jobbigt att ta upp i skolan. 
Därför går man runt de svåra frågorna och det finns risk att undervisningen blir 
helt faktarelaterad. Man läser om de stora världsreligionerna och bryr sig inte 
om att fördjupa sig i ämnets existentiella dimensioner. 
 
Pedagogen Birgit Lendahls skriver att det faktum att många lärare idag upplever 
religionsundervisningen som problematisk måste tas på allvar. Hon tar upp två 
viktiga bidragande orsaker till varför det kan vara så svårt att undervisa i 
ämnet.31 Den ena orsaken är de krav lärarna upplever utifrån samhället på hur 
undervisningen bör bedrivas. Det finns många både politiska och religiösa 
organisationer och föräldragrupper som uttrycker sina krav på 
religionsundervisningen. Bland annat framförs synpunkter som att 
 
• Lärare fortfarande undervisar för mycket i kristendom trots att ämnet skall 

vara allsidigt.  
• Kristna lärare bör inte få undervisa eleverna p.g.a. att de påverkar dem i 

trosfrågor. 
• Om läraren inte tror på Gud påverkar de barnen att bli ateister. 
• Det är för lite kristendomsundervisning i skolorna. Eleverna får mer 

undervisning om islam och hinduismen.  
 
Det blir naturligtvis problem för lärarna om de skall undervisa så att olika 
grupper blir nöjda. 
 
Den andra orsaken är, enligt Lendahls, lärarnas egen osäkerhet inför vad ämnet 
egentligen skall innehålla. Lärarna känner sig villrådiga om målet med 
undervisningen och därmed blir de osäkra på vilka metoder de skall använda. 
Det handlar även om lärarnas osäkerhet över de egna livsfrågorna. För att kunna 
arbeta med dessa frågor tillsammans med andra måste man själv ha kommit 
fram till var man står och vad man tror.  

                                                                 
30 Svingby, Lendahls, Ekbom, s. 69 
31 Lendahls Birgit. ”Religion i skolan men hur?”, s.15-23 
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Om man som lärare aldrig själv ställt sig inför frågor om liv och död, om Guds 
existens eller frågor om varför vi finns till o.s.v. blir det betydligt svårare att 
möta elevernas livsfrågor. Det viktiga är inte att man har kommit fram till ett 
färdigt svar utan att man har bearbetat frågorna. Eleverna kommer med all 
sannolikhet ställa frågor som ”vad tror du på magistern”. 
 
Pedagogikprofessor Sven-Åke Selander lyfter fram en tredje förklaring till 
lärarnas problem med religionsundervisningen.32 Han menar att eleverna har  
alltmer bristfälliga kunskaper om helger traditioner, bibeltexter och psalmer. Till 
stor del beror det på den tilltagande sekulariseringen i samhället och på den 
ökade invandringen. Dessa faktorer i kombination med de bristfälliga läromedel 
gör att lärarna tycker att det är svårt att undervisa i religion. Det är enligt 
Selander ett faktum att lärarstuderandes handlingsberedskap att möta elevernas 
livsfrågor därför är mycket liten.  
 
En fjärde svårighet har med elevernas utveckling att göra. I en klass kan 
eleverna ha kommit olika långt i sin intellektuella utveckling och också ha 
mycket olika erfarenheter. Båda sakerna har betydelse för bearbetningen av 
livsfrågor. Det är min uppgift som lärare att sätta igång en process som kan 
stimulera och inspirera till ett ställningstagande. Barns frågor är viktiga även när 
de är små, det gäller för mig som lärare att vara lyhörd och lyssna. Om jag inte 
är lyhörd kan eleverna lätt dra slutsatsen att ”mina frågor duger inte” eller ”jag 
måste ställa de rätta frågorna för att jag skall bli hörd”. Det kan leda till att man 
slutar att ställa frågor och med tiden helt sluta att tänka på dem. Att man tar 
elevers tankar på allvar är viktigt för hela personlighetsutvecklingen.  
 
Lärare kan givetvis få hjälp av den lokala prästen eller frikyrkopastorn att 
diskutera livsfrågor med eleverna. Problemet som jag ser med det är att man 
skickar in en helt okänd person till barnen som skall samtala om och undervisa i 
känsliga frågor som livsfrågor faktiskt är. Om man skulle lösa det på detta sätt är 
det ett måste att den som kommer har en ganska nära relation till barnen så att de 
vågar och känner förtroende att föra ett samtal. Lendahls betonar i sin bok vikten 
av att den lärare som har mest kontakt med eleverna har hand om 
undervisningen i religion för att den skall bli kontinuerlig. Religionsämnet, som 
handlar  mycket om livsfrågor och berör elevernas innersta, kräver ett gott 
förtroende mellan lärare och elever.  
 
 
 
 
                                                                 
32 Selander Sven-Åke ”Kristendomsstudiet en integrationsmodell” Religion och Livsfrågor 1991:2, s. 6-8 
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Undersökningen 
 
För att få en uppfattning om religionsundervisningen i dagens skola har jag gjort 
en empirisk studie. Jag ville bl.a. få svar på följande frågor: 
• Hur prioriteras religionsämnet jämfört med andra SO-ämnen? 
• Hur ser elever och lärare på ämnet?  
• Vilka läromedel och metodiska grepp använder sig lärarna av? 
• I vilken utsträckning tar läraren upp elevernas funderingar och frågor? 
Min undersökning utgick ifrån ett antal frågor som följer med som en bilaga.33 
 
Min undersökning är gjord i fyra olika klasser. Skolorna som jag valde har olika 
egenskaper. En skola ligger på landsbygden utanför Linköping. Den andra 
skolan är en friskola, den tredje är en invandrartät skola och den fjärde skolan 
har klasser ifrån år ett upp till gymnasieskolan. De tre sistnämnda skolorna är 
belägna i Linköping. Jag valde dessa skolor dels för att få en viss spridning 
mellan skolor med olika elevrekrytering, dels därför att jag har gjort fältstudier 
och praktik på dessa skolor tidigare och därför redan kände en del av eleverna 
och lärarna, vilket underlättade mitt arbete. Mina intervjuer genomfördes  under 
senare delen av våren 2001. Jag kontaktade skolorna någon vecka före mitt 
besök och berättade om min uppgift. Jag e-postade även frågorna i förväg för att 
lärarna skulle få fundera igenom dem noggrant före intervjun. Jag valde att inte 
spela in intervjuerna på band eftersom detta kan hämma samtalet utan nöjde mig 
med att göra anteckningar. Man skall inte dra några större slutsatser från den här 
undersökningen p.g.a. att antalet skolor och lärare som varit med i 
undersökningen har varit få, men den kan ändå ge en liten bild av hur det är 
ställt med religionsundervisningen i skolan idag.  
 

I mina intervjuer med eleverna började jag alltid med en s.k. isbrytare, för att 
inte direkt komma in på ordet religion. Ordet religion, antar jag, har en negativ 
klang i många elevers öron, någonting som är torrt och trist. Jag ville även 
mjuka upp stämningen lite, så att de skulle kunna slappna av. I intervjuerna 
deltog fyra elever ifrån varje klass. När jag kom in i klassrummen och förklarade 
att jag höll på med mitt examensarbete, sa jag aldrig att intervjuven skulle 
behandla religionskunskap, utan jag berättade bara att jag gjorde en 
undersökning om undervisningen i Linköpings skolor. I vissa klasser valde jag 
själv ut elever som jag visste gillade att diskutera, medan läraren gjorde det i 
andra klasser.  

                                                                 
33 Se bilaga 
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Jag tror inte att läraren plockade ut dem som var duktigast, utan mera dem som 
vågade prata om sådana här frågor, med den främmande person som jag var för 
vissa av dessa elever. Jag redovisar ett urval av dessa diskussioner som jag hade 
med lärare och elever, det som var relevant för mitt syfte. Varje intervju tog 
ungefär trettio minuter att genomföra. 
 
 
År 1-3  
 
Jag besökte en år 3 klass i en  landsortsskola utanför Linköping. Klassen bestod 
av 24 elever med en majoritet av pojkar. Enligt vad jag hade hört innan så 
brukade religionsundervisningen på lågstadiet hänga samman med att man läser 
något stycke ur Barnens bibel vid de stora högtiderna. Eller att man läser 
berättelser ifrån Gamla Testamentet, som barnen sedan återberättar i sin 
skrivbok med hjälp av att man ritar och skriver ner berättelsen med egna ord. 
För mig som läser ett 4-9 program var det intressant att få besöka de lägre 
åldersklasserna eftersom vi inte har någon kontakt med dessa i vår utbildning.  
 

Eleverna 
 
Jag intervjuade två pojkar samt två flickor. De var öppna och pratade på hela 
tiden. Jag inledde med att visa en bild på en pojke som bad sin aftonbön vid 
sängen, jag frågade dem vad de trodde bilden skulle föreställa och om de själva 
brukade be någon gång. De sa med en gång, att alla har säkert bett någon gång i 
sitt liv: ”Vissa ber på scouterna andra när de är rädda eller när någon har dött.” 
Den ena pojken sa att han tänkte på kyrkan när han såg bilden. Eleverna var 
ganska överens om att historia var det mest intressanta av alla SO-ämnena men 
att religion är ett viktigt ämne eftersom man får lära sig om olika kyrkor som 
katolska, ortodoxa, svenska kyrkan och den lokala frikyrkan på orten. 
 
Eleverna tyckte att religionsundervisningen i ettan och tvåan hade varit mycket 
roligare eftersom man då hade talat om de spännande berättelserna ifrån Gamla 
Testamentet. Nu pratade fröken mest om kyrkor vilket inte var lika intressant.  
 
Jag fortsatte med att förklara vad jag menar med ordet livsfråga. Det visade sig 
att livsfrågor inte var något som eleverna hade talat speciellt mycket om.  
Klassen hade tagit upp och pratat om döden. Detta berodde till stor del på att en 
av föräldrarna i klassen var begravningsentreprenör. Dessutom hade man  
diskuterat om vad rädsla är för något. 
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Något som barnen nämnde var att man gärna skulle velat veta hur Jesus gjorde 
alla sina under. Den ena flicka sa att det kan vara svårt att tro på Jesus eftersom 
man inte vet hur undren gick till, det gör att man blir lite rädd för honom, att han 
skulle vara någon slags trollkarl. Jag tror det är ett ganska typiskt synsätt i 
dagens samhälle, om vi inte hittar en rationell förklaring till hur Jesus gjorde 
sina under så förkastar vi dem. Jag trodde inte att man resonerade så här, i så 
pass låga åldrar. I min föreställningsvärld hade barnen en enkel barnatro och att 
de uppfattade det som Jesus gjorde som något helt naturligt eftersom han var/är 
Gud.  
 
Eleverna tyckte annars att det var lagom mycket med religion i skolan men det 
hade blivit färre och färre religionstimmar, om man jämförde med hur mycket 
de hade haft i ettan. Nu i år tre hade de läst om nattvarden, kyrkan, dopet och om 
Gamla och Nya testamentets berättelser. Jag frågade dem om de hade läst om 
främmande religioner, människor som tror på ett annat sätt än vad flertalet i 
Sverige gör. Det hade de inte gjort men de hade läst om vilken tro man hade för 
länge sedan, de syftade då på asatron. Jag fortsatte då och frågade dem om de 
hade svårt att förstå att man trodde på ett annat sätt förr i världen. De svarade 
med att det var nog ganska självklart att man skulle tro så på den tiden eftersom 
man inte visste om någonting annat. Eleverna tyckte också att det var helt 
naturligt, att barn med annan tro fick gå ifrån den ordinarie undervisningen i 
religion för att få undervisning i sin egen. Men de tyckte samtidigt att dessa 
elever skulle få del av den svenska religionsundervisningen. Eleverna ansåg att 
det är bra att alla skulle få undervisning om kristendom i skolan.  
 
Det mest intressanta i religionsämnet var enligt eleverna när man fick lära sig 
något nytt som man inte visste förut t.ex. hur olika kristna kyrkor och traditioner 
skiljer sig åt i Sverige. Det tråkiga nu i trean var när man fick läsa om 
berättelserna ifrån Gamla testamentet, eftersom dessa inte var någon nyhet för 
dem. 
 
Läraren  
 
I denna skola hade de 150 min. SO i veckan, vilka fördelades jämnt på de tre 
SO-ämnena. Religionen lästes i större block och läraren kände att hon hann med 
ämnet religion på ett bra sätt. Religion var ett ämne som hon aldrig skulle vilja 
byta bort. Som barnen sa så var det berättelser från Gamla och Nya testamentet 
som hade dominerat undervisningen. Barnen fick  återberätta det de hade hört 
skriftligt och även måla bilder till.  
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Läraren arbetade mycket efter de lokala kursplanerna för att uppnå målen i 
religion. 34 Hon upplevde att barnen tyckte om ämnet. Det kan till viss del bero 
på att skolan ligger i en väldigt kyrklig bygd, många av barnen är aktiva i någon 
typ av kyrklig aktivitet efter skolans slut. Den här läraren menade att det är 
viktigt att föra vidare det svenska kristna arvet. Kristendomen har mycket bra 
värden och normer som hon tyckte skulle föras vidare till våra barn, som att alla 
människor är lika mycket värda. En annan anledning var också att det finns så 
många invandrarbarn i dagens skola som behöver ta del av vår kultur och våra 
traditioner för att lättare kunna integreras i vårt samhälle. Hon tyckte också att 
det är viktigt att försöka möta barnens frågor. 
 
Läromedel som hon tog hjälp av var Barnens Bibel, Min religionsbok av Ylva 
Eggerhorn, Bibliska berättelser och videofilm. Klassen har även haft besök 
utifrån bl a av den lokala prästen, pastorn i byns frikyrka och även olika 
evangeliska ungdomsteam. Man har också besökt Domkyrkan och St: 
Larskyrkan. Eftersom den här klassen inte hade några invandrare, så hade den 
aldrig haft besök av någon representant från en annan religion. Om möjligheten 
funnits så ställde hon sig positiv till att en sådan skulle fått besöka klassen och 
berätta om sin tro.  
 
På frågan om det var svårt att möta barnens frågor svarade hon att på den här 
nivån är det inga större problem. Eleverna ser ofta ganska naturligt på den här 
typen av frågor men när de kommer upp på högstadiet kan det vara svårt. Om 
man ej har tänkt igenom frågorna själv, kan det vara svårt att möta dem. Frågor 
som brukar ställas är ”Tror du på Gud, fröken” eller ”Vad händer när man dör”. 
Livsfrågor var något som hon tyckte var lätt att diskutera med barnen, även 
föräldrar var positiva till att de gjorde det. Hon utgick oftast från barnens frågor, 
om de ställde några. Därför kunde lektionerna inte bli som planerat många 
gånger. 
 
Hon trodde att barnen tyckte om ämnet och även var positiva till det som hon 
tog upp. Det syntes eftersom de lätt hängde med och gav positiv respons genom 
att säga: ”Det här var kul fröken”. Hon tog också upp ett varierat innehåll i sin 
undervisning och var inte rädd för känsliga områden som t.ex. döden. 
 
 
 
 
 
                                                                 
34 Se bilaga 
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År 4-6  
 
I år 4-6 stadiet gjorde jag två besök, bägge var på mina gamla praktikskolor. 
Den första skolan är belägen i ett invandrartätt område i Linköping med vissa 
sociala problem. På denna skola besökte  jag samma klass som jag hade gjort 
min praktik i. Här kände barnen mig ganska väl och de var glada för mitt besök. 
Därför var det enklare att få kontakt med eleverna jag valde själv ut fyra elever 
som jag tyckte skulle passa för uppgiften. Den här klassen har väldigt många 
invandrare från andra kulturer. Det har inneburit att vissa av klassens elever har 
haft svårt att nå upp till de nationella målen i svenska, engelska och matematik. 
Mitt urval blev två flickor och två pojkar. Den ena flickan har svensk bakgrund, 
den andra kommer ifrån Libanon och är en ganska pratglad flicka som gärna 
delar med sig av sina innersta tankar vilket var bra för den här uppgiften. Den 
ena pojken var ifrån Iran men har bott i Sverige i  hela sitt liv, en mycket duktig 
pojke i skolan. Den andra pojken var svensk, lite mer blyg men även han var lätt 
att prata med. Läraren i klassen som jag intervjuade var en kvinna i 
fyrtioårsåldern. Jag hade bara en begränsad tid att samtala med henne så hennes 
svar blev många gånger korthuggna och inte så fylliga. 
 
Min inledningsfråga, eller isbrytaren som jag startade upp med hos eleverna var:  
Vad tror ni att människor i alla tider har funderat på? 
 
Till en början kunde de inte komma på någonting så jag fick hjälpa dem lite på 
traven. Här kommer några av elevernas tankar kring frågan. 
• Hur har stjärnorna och universum kommit till? 
• Kommer det att falla ner kometer? 
• Vad kommer hända med mig i framtiden och hur kommer den att se ut? 
• Varför kan inte människan flyga? 
• Varför finns jag till? 
• Finns Gud? 
 
Jag tror inte dessa typer av frågor är så ovanliga utan det är frågor som de flesta 
elever och även vuxna har funderat på. Jag frågade dem också om detta var 
frågor som de pratade om med sin lärare men det gjorde de aldrig. De blev 
nästan förvånade när jag sa att detta var något som tillhörde ämnet religion i 
skolan. 
 
Den andra år 4-6 skolan som jag besökte är en av Linköpings friskolor. Skolan 
ligger i ett villaområde, barnen kommer många gånger från ett akademiskt hem. 
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Dessa elever rekryteras alltså från en social miljö som är ganska olik den förra 
skolans. Läraren valde ut fyra elever till mig som han tyckte skulle passa bra för 
uppgiften. Jag pratade med två pojkar och två flickor alla var svenska barn, de 
var väldigt mogna och hade mycket kloka funderingar för att vara i den åldern. 
Det syntes en viss skillnad på de här elevernas sätt att tänka och formulera sig 
jämfört med eleverna på den förra skolan. Läraren visade mig på arbeten som de 
hade gjort i religionen som handlade om världsreligionerna, vilka var mycket 
bra genomförda.  
 
Min inledningsfråga var samma här som på den förra skolan. Svaren jag fick var 
ungefär desamma: 
 
• Hur kom människan, universum och världen till? 
• Varför dog dinosaurierna ut? 
• Vem är jag och varför finns jag? 
• Vem är Gud? 
 
Jag frågade eleverna om de diskuterade dessa typer av frågor med sin lärare men 
det var inget som de direkt hade gjort med sin lärare. En av pojkarna sa efter en 
stund att det kan vara svårt att diskutera denna typ av frågor eftersom det inte 
finns några givna svar. Skolan skall istället diskutera frågor som det finns svar 
på som t.ex. i matematiken. Man upplevde det svårt att diskutera runt filosofiska 
frågor, vilket jag tror beror mycket på att barn i den här åldern inte har nått det 
abstrakta tänkandet fullt ut. 
 
Eleverna 
 
På båda skolorna tyckte eleverna att geografi och historia var de roligaste 
ämnena. Religion var tråkigt men det berodde på vad läraren tar upp i sin 
undervisning, ibland är det roligt. På  friskolan tyckte man att det var intressant 
att studera andra religioner som hinduism och buddism. Bägge klasserna sa till 
en början att religion inte är så viktigt men man skulle heller inte vilja vara utan 
det.  
 
En pojke sa till slut efter en stunds fundering, att religion faktiskt var 
”skitviktigt”. Hans motivering var att det är viktigt att ta reda på vad andra tror 
så att man kan ha en egen uppfattning om den religionen, det är också viktigt att 
ta reda på vad det finns för olika religioner. Han nämnde också att om vi har 
kunskap om andras tro så skulle kanske många krig inte behövt utkämpats. 
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Båda grupperna var intresserade av livsfrågor. Det var någonting som man 
skulle vilja prata mera om. Den ena klassen tyckte att det skulle vara bättre att 
dela upp klassen i smågrupper och där få diskutera. Man var också inne på att 
fördjupa sig mera i en världsreligion som ett tillval efter det att man har läst de 
andra mera översiktligt. Motiveringen var att man skulle vilja lära sig mer om 
varför man klär sig på ett speciellt sätt eller om olika matregler i de olika 
religionerna. En av eleverna ville också diskutera om de olika grekiska gudarna. 
 
Bägge klasserna var överens om att det var lagom med religionsundervisning i 
skolan. Den ena gruppen av elever tyckte att fördelning av religionen hade varit 
dålig. I fyran och femman hade man knappt fått någonting och i sexan hade det 
blivit för mycket. Man ville heller inte skriva en massa om varje religion utan 
mera diskutera livsfrågor i mindre grupper.   
 
Eleverna bekräftade lärarnas beskrivning att det var världsreligionerna som man 
tog upp i undervisningen. Den ena klassen fick oftast återberätta det som läraren 
hade sagt i både skriftlig och muntlig form. När man pratade om religionerna var 
det ofta faktafrågor som man behandlade: historien, högtider och gudar m.m.  
 
Som lärarna sa hade man ej haft besök av någon representant från någon av 
världsreligionerna,(det inlägget kommer längre ner i arbetet) det tyckte speciellt 
den ena gruppen av elever var synd. Det skulle vara intressant att träffa en 
buddist eller muslim, påpekade de. På frågan om att låta representanter för de 
olika religionerna besöka klassen, sa en av eleverna från den andra skolan att 
han troligen inte skulle bry sig ifall det kom en muslim till klassen och berättade 
om sin tro, eftersom religion i sig inte är så intressant. Men han var helt inne på 
att det är nyttigt att veta om att det finns andra religioner och att det finns 
människor som tycker annorlunda. Eleverna menade att det var svårt att sätta sig 
in i en annan religion när man är uppvuxen i ett kristet land och att det var svårt 
att förstå människor med en annan tro. De syftade främst på religioner med ett 
utmärkande levnadssätt och gav exempel på yttre attribut som vissa muslimska 
kvinnors bruk av sjal.  
 
Alla eleverna var överens om att religionsundervisningen skulle vara 
obligatorisk utan undantag, men att muslimer skulle slippa att gå till kyrkan vid 
advent och vid skolavslutningen. Vid det här tillfället tänkte de sig in i hur det 
skulle varit om de hade befunnit sig i ett muslimskt land. Tanken blev då 
främmande att tvingas att gå till en moské vid vissa religiösa högtider. 
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Här visade det sig att dessa elever har en viss förståelse för hur personer i andra 
kulturer tänker, handlar och formar sina liv. Detta är viktigt för den tolerans som 
bl a religionsämnet ska bidra till att utveckla hos eleverna.35 
 
På bägge skolorna tyckte eleverna att den viktigaste religionen är den som man 
tror på själv. I den invandrartäta klassen, där det ej fanns några troende 
muslimer ansåg man att kristendomen var viktigast. Här bekände flera av 
eleverna att de trodde att Gud fanns.  
”Den mest intressanta religionen är den som man vet minst om” sa en av 
eleverna ifrån den andra skolan. Det kan vara en naturlig reaktion, att det som är 
långt borta och lite mystiskt som man inte vet så mycket om, är det som man 
finner mest intressant. 
 
Lärarna 
 
Ämnen som lärarna tog upp i år 4-6 skolorna var framförallt: världsreligionerna, 
kristendomens framkomst och betydelse, högtidernas betydelse, berättelser från 
GT och NT samt livsfrågor ibland. Båda lärarna upplevde att eleverna var 
ganska så positiva till ämnet, men den ena läraren poängterade att man inte bör 
nämna ordet religion. Barnen har oftast en felaktig inställning till vad ämnet 
innebär, därför har de redan bestämt sig för att det är tråkigt.  
 
Bägge lärarna svarade att det är viktigt att ta upp världsreligionerna för att känna 
till att vi är olika och därmed få en ökad förståelse. Detta är en intressant tanke 
eftersom vissa menar att man istället skall ta upp likheterna i religionerna för att 
skapa förståelse. Den kvinnliga läraren var mer inriktad på att ta upp vardagliga 
frågor som eleverna gick och funderade på och även andliga frågor.  
 
Bägge lärarna var överens om att ämnet var mycket viktigt. Den kvinnliga sa att 
många bitar var ganska onödiga i kristendomen. Kristendomens utbredning och 
olika förgreningar var både svårt och oinspirerande att undervisa om. Den 
manliga läraren menade också att det var viktigt att ge barnen kunskaper om 
olika religioner för att förhindra att de blir vilseledda av sekter.  
 
Läroboken var det viktigaste läromedlet. Bibeln var ingenting som någon av 
lärarna använde sig av. Man kompletterade även ibland med filmer. Den ena 
läraren använde sig även av Internet och lät barnen leta efter material därifrån. 
Han poängterade för eleverna att inte bara kopiera av texter.  
 

                                                                 
35 WWW.skolverket.se  ”Kursplanen för religionskunskap”  01-04-19 
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Jag frågade om man inbjöd representanter ifrån andra religioner men det hade 
inte någon av lärarna gjort. Ingen av dem tyckte det var svårt att svara på 
barnens funderingar, om man inte hade svar på frågan så sa man att man skulle 
fundera på frågan och sedan återkomma med ett svar. Det tycker jag är bra och 
visar på att man tar eleverna på allvar och gör sitt bästa för att kunna svara.  
 
Den manliga läraren svarade på min fråga om påtryckningar utifrån, att han hade 
upplevt det från Jehovas Vittne en gång, när en grupp elever hade gjort ett 
specialarbete om dem. De intervjuade ville vara med på redovisningen för att 
höra om det rätta budskapet kom fram, vilket läraren inte tillät. Jehovas vittne 
skickade då istället med en massa litteratur som eleverna fick läsa om de ville.  
 
Den kvinnliga läraren hade en förklaring till varför vissa lärare byter bort 
religionsämnet mot något annat. Hon menade att det är ganska lätt att byta bort 
därför att ämnet är indelat i avgränsade områden. Man läser t ex ett avsnitt om 
Jesu liv och ett sådant avsnitt kan en annan lärare gå in och undervisa om. 
Ämnen som matematik, engelska och svenskan har inte denna avgränsning, 
därför är det svårare att byta bort. Även de andra SO-ämnena är lätt att byta bort 
om man vill. När det gällde att diskutera livsfrågor så tyckte man att det var 
ganska lätt men att det oftast var några få  röster som hördes. Man menade också 
att det var viktigt att vara väl förberedd när man talar om livsfrågor. Bägge 
lärarna menade att barnen verkade intresserade av vad de tog upp i 
religionsundervisningen. Man försökte inte heller att undvika känsliga frågor 
som sexualitet och döden. På friskolan jobbade man ibland med att ta upp vissa 
frågor och se hur man tar ställning till dessa i de olika religionerna. Det kan vara 
frågor som hur man behandlar djuren eller hur man ser på kvinnan i de olika 
religionerna. 
 
 
År 7-9 
 
Jag besökte en av de större skolorna i Linköping. Från en år 9 klass  intervjuade 
jag tre flickor och en pojke. Dessa elever var också mycket mogna för sin ålder 
och var öppna och lätta att prata med. Jag öppnade även här med samma fråga 
som jag hade gjort på mellanstadiet svaren jag fick var: 
 
• Vad händer efter döden? 
• Hur länge kommer jag att finnas till? 
• Hur kom jorden till? 
• Finns det något som styr oss? 
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Dessa typer av frågor diskuterades enligt eleverna bara vid några enstaka 
tillfällen men man skulle gärna velat diskutera mer om dem.  
 
Jag formulerade också ett etiskt dilemma till eleverna, nämligen följande:  
En fotograf har till uppgift att skildra kriget i f.d. Jugoslavien. Grymheterna är 
vanliga och omänskliga. Vid ett tillfälle ser han en soldat komma springande 
över ett torg. Strax innan har fotografen upptäckt kryppskyttar på taken i 
närheten. Han kan nu välja att ropa till soldaten att ta skydd men istället höjer 
han sin kamera och får en perfekt bild av många stupade i detta krig. Han hinner 
tänka: Hade det varit ett barn hade jag ropat. 
Vi diskuterade runt den här situationen och om hur man skulle ha handlat. Vi 
kom fram till att det är personliga känslor som styr hur vi agerar i en viss 
situation och att man kan inte säga hur man skulle gjort förrän man befinner sig i 
den situationen. Vi kom också in på frågan om människans värde. Eleverna 
menade att barn och vuxna har samma värde men att det är sorgligare om ett 
barn dör. Jag frågade dem om den här typen av frågor diskuterades på 
religionstimmarna, men de visste inte ens att etiska frågor tillhörde 
religionsområdet. 
 
Eleverna 
 
Det fanns en klar skillnad, när det gällde vilket SO-ämnena som man gillade 
mest, om man jämför med eleverna från år 4-6 skolorna. Flickorna menade att 
alla SO-ämnen kunde vara roliga men att det avgörande var lärarens 
engagemang och vad han eller hon tog upp i sin undervisning.  Pojken sa att 
man inte kan säga att något ämne är roligare än de andra eftersom alla ämnena 
hänger ihop. Tidsfördelningen mellan de olika SO-ämnena var bra. Man var 
överens om att det var viktigt att känna till andra världsreligioner för att veta om 
hur andra ser på livet och på så sätt kunna förstå deras levnadssätt. Om man inte 
läste religion i skolan, så trodde de att de inte skulle bry sig om att själva läsa 
om det på fritiden. Pojken sa också att det är viktigt med religion eftersom det är 
bra för den sociala kompetensen, han betonade hur viktigt det är att förstå andra 
människor. 
 
Om dessa elever hade fått bestämma mer över ämnets utformning skulle man ha 
diskuterat kring etiska och moraliska problem, men pojken som hade japanskt 
ursprung sa att han diskuterade mycket sådana frågor med sina föräldrar. Själv 
så tror jag det är ganska ovanligt att man sätter sig ner och diskuterar etiska och 
moraliska problem med sina föräldrar i den här åldern. Det kan vara så att man 
är mer öppen för att diskutera om andliga ting i andra kulturer än i vår egen. 
Även dessa elever tyckte att det var intressant att läsa om världsreligionerna. 
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Pojken saknade filosofiska frågor som hade med själva livet att göra. Jag antar 
att han ville diskutera det vi kallar livsfrågor. När jag nämnde ordet livsfråga så 
nickade alla instämmande. Eleverna framhöll också att de gärna velat diskutera i 
mindre grupper om speciella frågor som t.ex. om det är rätt att döda djur för att 
äta upp dem.  
 
Någonting annat som de saknade var undervisning om sekter. De tyckte att de 
kände till de vanligaste sekterna för dåligt för att själva kunna uttala sig om de 
var ”knäppa” eller inte, mer kunskap gör att man själv kan ta ställning för eller 
emot. Eleverna var väldigt negativt inställda till kristendomen. De tyckte att man 
hade fått för mycket kristendom på låg- och mellanstadiet. Alla religionerna 
skulle ha lika mycket tid ansåg de, trots att vi lever i ett kristet land. 
 
Eleverna tyckte att läraren använde en ganska traditionell undervisning genom 
att låta eleverna läsa i läroboken och svara på frågor. De sa att läraren 
undervisade mycket på rutin men att hennes kunskaper var mycket goda, hon 
var duktig på faktafrågor. Man hade haft besök av muslimer från en 
gymnasieklass vilket var mycket uppskattat. Klassen hade även haft en Hare-
krishna munk på besök. Eleverna tyckte inte att representanter från andra 
religioner skulle hålla i all undervisning när det gällde deras egen religion. Men 
det är bra om de håller någon enstaka lektion, därför att det är viktigt att få 
religionen presenterad ifrån många håll och från olika källor.  
 
Eleverna på bägge år 4-6 skolorna och i år 9 skolan, har en tydlig önskan att 
kunna förstå andra människors tro, men det är svårt tycker de. Det kan 
underlätta om man försöker förstå att människor i andra kulturer är uppväxta och 
fostrade på ett visst sätt, precis som vi Sverige är fostrade och uppväxta på ett 
annat. Många människor i Sverige är t.ex. uppfostrade med tanken att det inte 
finns något övernaturligt, allt går att förklara vetenskapligt, medan många 
människor i Kina t.ex. tror att det finns övernaturliga krafter runt omkring oss. 
 
Eleverna var överens om att religionsundervisningen skulle ha samma innehåll 
för alla elever oavsett religionsbakgrund. Det är viktigt, ansåg man, att man lär 
sig landets seder och kan anpassa sig till det land som man kommer till. Man 
skall inte tvinga någon till kyrkan vid jul och/eller vid skolavslutningen.  
 
På min fråga om vilken religion som är viktigast gav de uttryck för ett 
relativistiskt synsätt: bara för att någonting är viktigt för mig behöver den inte 
var det för alla andra. Liksom mellanstadieeleverna tyckte de att de religioner 
som är mest avlägsna, som man inte hade hört så mycket om, är de mest 
intressanta.  
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De monoteistiska religionerna är inte så roliga eftersom de, enligt elevernas 
uppfattning, bara innehåller lagar och förbud och Bibeln är en tråkig, torr 
gammal bok. Överlag tyckte man att religionerna sa emot sig själva på många 
punkter, t.ex. att Gud älskar alla människor lika mycket men samtidigt fördömer 
de homosexuella. Därför hade de tappat förtroende för dem, de trodde mera på 
den vetenskapliga utvecklingen. 
 
Läraren 
 

Jag intervjuade en kvinnlig lärare som nu gjorde sin sista termin, eftersom hon 
skulle gå i pension. Hon hade svårt att hinna med alla SO-ämnena lika mycket, 
mest lidande blev faktiskt samhällskunskapen. Religionskunskap var det SO-
ämne som hon tyckte att hon behärskade bäst eftersom det var här hon hade 
mest kunskap. De viktigaste inslagen var världsreligionerna, kyrkor och 
samfund och till slut lite livsfrågor. Elevernas attityd till ämnet är oftast till en 
början negativ. Överlag kan man säga att religionsämnet i år 7 och år 8 inte är så 
uppskattat medan det i år nio blir mer populärt. Världsreligionerna är mycket 
uppskattade eftersom man här kan jämföra de olika stora religionerna med 
varandra. 
 
Läraren menade att det överlag är så att eleverna har en mycket negativ 
inställning till just kristendomen. Hon trodde att det berodde på vilken bild de 
fått av den under sin uppväxt, hemma och i skolan, men också på att 
kristendomen i dagens media framställs på ett negativt sätt, att alla kristna skulle 
vara intoleranta och gammeldags. Hon tyckte också att man faktiskt skulle 
kunna skära ner på religionsämnet till förmån för mer svenska, till en viss del 
skulle andra organisationer gå in och ta över undervisningen i religionskunskap. 
På min fråga om hon gärna bytte bort religionsämnet mot någonting annat 
svarade hon, att det ville hon inte göra. Om hon skulle byta bort något SO-ämne 
skulle det vara geografi.  
 
Läromedel som hon använde sig av var i första hand Natur-kulturs bok  Sol 
2000 samt filmer, men hon sa också att det var jätteviktigt med kontakten utåt. 
Klassen hade haft besök av både gidioniterna, muslimer och av Hare-krishna. 
Eleverna från andra kulturer upplevde hon inte som något hot utan mera som en 
tillgång i undervisningen. För länge sedan hade hon upplevt tryck utifrån genom 
Jehovas Vittne. 
 
Livsfrågorna var något som var intressant att diskutera med eleverna, men det 
var sällan det fanns tid över för något sådant. Man har inte så mycket religion på 
ett år så därför måste man prioritera sådant som man kan sätta betyg på. Hon 
menade att det är svårt att betygsätta elevernas inlägg i diskussion om livsfrågor. 
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En annan orsak till att man inte diskuterade livsfrågor, var att man nu inte hade 
samma kontakt med eleverna i år 7-9 som man har i år 1-3 och i år 4-6, då man 
oftast är klasslärare. Slutsatsen var alltså att hon satsade på områden i 
undervisningen där man lätt kunde läsa av en elevs duktighet genom ett 
provresultat. 
 
Hon trodde att eleverna uppskattade hennes undervisning om världsreligionerna, 
men när hon tog upp delar om kristendomen och Bibeln så brukade intresset 
svalna direkt. Hennes förslag var att helt ta upp nya moment i 
kristendomsundervisningen för att göra det mera intressant för eleverna men hon 
angav ej några exempel.  
 
Läraren var inte rädd för att ta upp känsliga bitar i sin undervisningen, de 
känsliga frågorna är någonting som ligger i tiden. Frågor som rör homosexualitet 
och abort är intressant att diskutera. 
 
Resultat 
 
Resultatet av min undersökning kan sammanfattas i följande punkter: 
 
1. Lärarna uppgav att man diskuterade livsfrågor medan eleverna tyckte att man 
inte gjorde det, i den omfattningen som de själva önskade. Slutsatserna man kan 
dra av det är att lärarna inte pratar så mycket med eleverna om deras tankar och 
funderingar som de själva tror. Det kan också vara så att man tar upp livsfrågor 
till diskussion men att eleverna sedan har glömt bort det eller att de inte har 
kopplat det till en livsfråga. Om man tittar på kursplanerna för vad eleverna skall 
ha uppnått i slutet av femte och nionde skolåret så skall eleven kunna reflektera 
över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor.36  
 
2. Det var ingen av lärarna som hade ett program när det gällde att arbeta med 
livsfrågor. Jag förstår om vissa lärare inte hinner med att ta upp livsfrågor till en 
seriös bearbetning, kanske framförallt i år 7-9 där betygsättningen inverkar på 
valet av stoff. Men i år 1-3 och framförallt i år 4-6 skulle man mycket väl kunna 
arbeta med det på ett mera seriöst sätt. Det finns många förslag på hur man kan 
arbeta med livsfrågor. Det viktiga är att man är flexibel för elevernas önskemål.  

                                                                 
36 WWW.skolverket.se  Kursplanen för religion. 
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3.  Enligt läraren från år 1-3 skolan så fördelades timantalet jämt över de tre SO-
ämnena. Lärarna i år 4-6 skolorna gav en bild att, historia och geografi är de SO-
ämnen som prioriteras i första hand och samhällskunskap och religion är de som 
kommer i andra hand. I år 9 var SO-ämnena inte jämt fördelade heller, det som 
blev lidande var samhällskunskap. Jag tror att SO-ämnena är mer jämt fördelade 
överlag på högstadiet än på mellanstadiet, eftersom man betygsätter varje ämne 
här och därför behöver ett större betygsunderlag.  
 
4. Att få ökad kunskap om det som man inte kände till så mycket om verkar att 
vara genomgående önskan hos alla eleverna. Att få veta mer om andras tro och 
religion ansåg också de flesta som nödvändigt för att kunna bilda sig en egen 
grund för ställningstagande. Eftersom vi lever i ett mångkulturellt land tycker 
jag att det skulle vara obligatoriskt för eleverna att få träffa representanter för de 
olika religionerna, och det verkar som de flesta elever delar min uppfattning. Jag 
inser mycket väl att det kan vara praktiskt svårt att göra det, men man ska ändå 
försöka med det och det hade inte vissa av de lärare jag intervjuade gjort. Alla 
lärarna använde sig av en stadiebok i religion samt filmer och studiebesök. 
 
5. I år ett verkar religion vara ett uppskattat ämne men sedan avtar intresset upp i 
åldrarna, men i nian verkar intresset öka igen.  
 
6. De flesta eleverna som jag intervjuade ansåg att religionsämnet var viktigt 
och att det ej skulle tas bort men samtidigt sa en del att det var viktigare med 
matematik och svenska. Även lärarna ansåg det som ett viktigt ämne. Frågan jag 
ställer mig då är om nu religionskunskap är så viktigt som lärarna påstår varför 
ägnar man då inte mer tid till det? 
 
7. En annan bild som  framträdde hos eleverna var att kristendomen var tråkig 
och trist att läsa om. De delar som lärarna tog upp i ämnet var inte 
tillfredsställande för eleverna.  
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Diskussion 
 
Religionsämnet i Sverige har under de senaste trettio åren varit ett 
orienteringsämne. Målet har varit att eleverna skall få kunskap om religioner i 
allmänhet och om kristendom i synnerhet. Är det dags att skifta perspektiv och 
ge begreppet religion en vidare betydelse än religion som tro och dogmer? Ett 
perspektiv där människans frågor inför livet och tillvaron står i fokus, hur vi 
förhåller oss till tillvarons mysterium och utvecklar en personlig livstolkning . 
Det centrala blir då rimligen hur religionen tar sig uttryck i människors liv och 
leverne, och vilken betydelse tro och traditioner för enskilda människor. 
Kunskap om religioner blir i så fall medel i stället för mål. Skolans undervisning 
har av tradition haft en klart intellektuell prägel, så också 
religionsundervisningen. Men religion som fenomen handlar i grunden mer om 
känsla och upplevelse, något som nu tycks bli alltmer viktiga livsvärden för den 
yngre generationen. 
 
Det skulle med andra ord innebära att utgångspunkten för undervisningen tas i 
den livsvärld som generation X (med det menar jag de som är födda 1960 och 
framåt) och deras efterföljare, dvs de barn och ungdomar som nu finns i 
grundskolan representerar. Vad frågan gäller är om skolans uppgift inför 
framtiden främst är att "förmedla/säkerställa eviga sanningar" eller om 
utgångspunkten är vårt samhälle i dag med nya framväxande värderingar och 
andra socio-kulturella förutsättningar och dess konsekvenser? De senaste 
kursplanetexter som finns utlagda på skolverkets hemsida, ger etiken en mer 
framträdande plats än tidigare. Detta återspeglar det aktuella värdegrundsarbetet 
i skolan. Begrepp som livsfrågor och livstolkning har åter tagits i bruk. 
Samtidigt betonas  den kristna traditionens specifika betydelse för det svenska 
samhället. Bibelkunskap ses därför som en viktig förutsättning för att förstå 
svensk kultur. Man framhåller också det gemensamma ursprunget för de tre 
abrahamsreligionerna: kristendom , islam och judendom. 37 

                                                                 
37  WWW.skolverket.se  ”Kursplanen för religionskunskap” 01-04-12 
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Här behöver inte finnas någon motsättning, då  det är skolans uppgift att ge 
eleverna en grund att stå på i bearbetningen av livsåskådningsfrågor, att ge dem 
de kunskaper som behövs för att så småningom skaffa sig en personlig 
livsåskådning som man själv har valt. I denna bearbetning behövs både 
faktakunskaper och tillfällen till personliga reflektioner. Det är inte skolans 
uppgift att döma eller välja livsåskådning till eleverna, men det är skolans sak att 
ge eleverna en grund att stå på, att dela ut verktyg med vars hjälp man kan söka 
svar på sina frågor. Eleverna skall själva kunna säga nej och välja bort men 
också kunna säga ja till någonting. Det viktiga är att man är medveten om det 
man gör antingen man säger ja eller nej. Den medvetenheten kan skolan hjälpa 
till att skapa. 
 
För att detta skall kunna uppnås är det, som pedagogen Keijo Eriksson 
framhåller, mycket viktigt att undervisningen är demokratisk och elevaktiv, en 
undervisning där varje individ får arbeta utifrån sina egna premisser. 38 Detta 
ökar elevernas engagemang och motivation för ämnet. En flicka sade så här i 
Erikssons arbetet: ”Jag tycker att det är viktigt att läraren tar del i elevernas 
tankar i undervisningen. På så sätt blir undervisningen roligare och intressantare 
för eleverna och för läraren också. Det är ju det som eleverna tycker är intressant 
och då lär sig ju eleverna bättre. De frågor som man har om något blir ju då 
besvarade”.39 
 
Vidare krävs enligt min mening att läraren utformar en plan för 
livsfrågebearbetningen. Jag förstår inte hur man skulle kunna utveckla 
reflektioner över något när man bara tar upp livsfrågor sporadiskt någon gång då 
och då, vilket var fallet på de skolor jag besökte. 
 
För att vara  förbered inför en sådan uppgift krävs det att lärare och blivande 
lärare får kunskap i och orientering om livsfrågor och livsåskådningar. Detta bör 
styrka dem i deras lärarroll och därmed går vi mot en bättre 
religionsundervisning. 
 
 

                                                                 
38 Eriksson Keijo På spaning efter livets mening. Lärarhögskolan i Malmö 1999, s.190 
39 Ibid s.178 
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Slutord 
  
I detta arbete har jag beskrivit hur religionskunskapsämnet utvecklats under 
1900-talet. I början av århundradet hade ämnet en enorm betydelse i skolan, 
medan det under slutet av århundradet tycks ha mist sin stora betydelse. 
Förändring i synen på religionsundervisningen avspeglar de förändringar som 
skett i samhället sedan 1800-talet. Den lutherska enhetskulturen har ersatts av ett 
mångkulturellt samhälle med åsiktspluralism. Vi kan tydligt se att vi har gått 
från ett katekestvång och med allt vad det innebar till religionsfrihet i den 
svenska skolan. Jag har försökt visa att religionskunskapen i dagens samhälle 
står inför nya uppgifter, när det gäller att hjälpa eleverna att bearbeta sina 
livsfrågor och att reflektera över grundläggande mänskliga värden. 
 
Jag tycker själv att detta område har varit ett mycket intressant att studera. För 
mig har det varit viktigt att fått ta del både av elevers och lärares tankar om 
religionsundervisningen. Jag har blivit påmind om hur viktigt det är att en dialog 
förs mellan lärare och elever för att religionsundervisningen skall uppnå 
läroplanens mål så bra som möjligt. 
 
Under den tid jag har arbetat med mitt examensarbete har jag insett hur viktigt 
det skulle vara att göra en liknande undersökning i alla SO-ämnen. Det skulle 
också vara intressant att fördjupa sig i hur skolans religionsundervisning 
uppfattas av olika invandrargrupper i det svenska samhället.  
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Bilaga 1 
 
 
Mina frågor till lärarna:  
 
1. Hur är tidsfördelningen i religionskunskap, hinner man med att  undervisa i 

ämnet? 
2. Vilka moment tar du upp i din undervisning? 
3. Hur är elevernas attityd till ämnet och varför? 
4. Tycker du att det är viktigt för barnen att ha religionsundervisning? 
5. Vilka läromedel använder du dig av i din undervisning? 
6. Är det svårt att undervisa i religionsämnet kan du möta deras frågor? 
7. Känner du påtryckningar utifrån hur du skall undervisa t.ex. från 

invandrargrupper? 
8. Vilken inställning har du till religionsundervisningen, byter du gärna bort 

det? 
9. Är det lätt att diskutera livsfrågor och religion med barnen? 
10. Tror du att eleverna är intresserade av den undervisning som du tar upp? 
11. Undviker du att ta upp känsliga saker eller områden i din undervisning?  
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Jag började med att ställa en ”isbrytarfråga” i varje grupp, för att inte komma in 
på ämnet religion på en gång. Risken skulle då kunnat bli att de fick en negativ 
inställning till mig och mina frågor. Mina ”isbrytare” var: för de minsta hade jag 
en tavla på en pojke som bad, jag tänkte då inleda med en diskussion kring 
denna. För år 4-6 eleverna ställde jag frågan: Vad tror ni att människor i alla 
tider har funderat på? Till år 9 eleverna hade jag samma fråga samt ett etiskt 
problem som de skulle ta ställning till.  
 
Frågorna till eleverna: 
1. Isbrytaren 
2. Vilket ämne är roligast av SO-ämnena? 
3. Hur viktigt tycker ni att religionsämnet är i förhållande till andra skolämnen? 
4. Vad tycker  ni om ämnet religionskunskap? 
5. Är det för lite religionsundervisning i skolan.? 
6. Vad brukar eran lärare ta upp i sin undervisning? 
7. Vad skulle ni vilja ta upp och diskutera, har ni frågor som ni inte fått svar på? 
8. Tycker ni att representanter för varje religion skall hålla i undervisningen? 
9. Varför skall man läsa om olika religioner i skolan tror ni? 
10. Kan ni förstå varför människor tycker annorlunda än er själva? 
11. Tycker ni att alla elever skall få samma religionsundervisning oavsett 

bakgrund, skall vissa få slippa helt? 
12. Vilken religion är viktigast, tycker ni och mest intressant? 
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Bilaga 2 
 
 
Mål för år 3 
 
Eleven skall 
• Kunna delta i etiska samtal med utgångspunkt från elevens egen 

vardagssituation. 
• Känna till Bibeln som bok. 
• Känna till några berättelser från GT. 
• Känna till några berättelser ifrån NT och veta vem Jesus är. 
• Känna till varför vi firar jul och påsk. 
• Känna till några kristna böner, psalmer och visor. 
• Känna till att det finns andra religioner. 
• Känna till den kristna kyrkans verksamhet i hembygden. 
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