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Abstract  
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Antal sidor: 37  
 

 

 
 

 

Syftet med denna uppsats är att studera hur undervisningen gällande den svenska religionskunskapen ser ut 

och hur den disponeras. Frågeställningarna besvaras genom en enkätundersökning som behöriga 

religionslärare som undervisar på gymnasiet fått besvara. Dessa enkätfrågor är framtagna för att utreda hur 

mycket tid respektive lärare ägnar åt varje arbetsområde för att ge eleverna möjlighet att nå målen i 

kursplanen. Enkätens frågor är direkt ställda så att de motsvarar de kunskapsmål Skolverket publicerat i 

Gy11.   

 

Exempel på den tidigare forskning som ligger till grund för uppsatsen är främst universitetslektorn Sören 

Dalevi och Kristian Niemi med fokus på deras begreppsförklaringar till religionsdidaktik och 

religionspedagogik. Ytterligare kommer universitetslektorn Björn Falkevalls lista på olika 

påverkningsfaktorer som varje lärare förhåller sig till i sin undervisning att bearbetas. För att testa Falkevalls 

lista kommer även didaktikern Gerhard Arfwedsons argument att presenteras som en motsats till Falkevall.   

 

Resultaten i denna uppsats visar på att gymnasielärare inom ämnet religion tenderar till att ägna stort fokus 

på de abrahmitiska religionerna och mindre tid åt de övriga religionerna och livsåskådningarna.  
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Inledning  

Sveriges utbildning gällande religion och religiositet skiljer sig från flertalet andra länder i världen 

då Sverige har som mål att undervisa eleverna om alla världsreligioner, livsåskådningar,  destruktiva 

rörelser samt om etik och moral. Vanligt förekommande i andra länder är undervisning som rör 

den egne religiositeten alternativt länder som helt anser att religion tillhör var familjs ensak – och 

ska därför hållas till hemmet och inte skolan.  

 

Oavsett hur man väljer att se på denna mångfald av undervisningsformer – är fenomenen religion 

och religiositet ett vida omdiskuterat och debatterat sådant. Till detta finns det ett stort antal av 

olika religioner och livsåskådningar som elever i den svenska skolan tillskriver sig – vilket gör att 

variationen av dessa i den svenska skolan är väldigt stor.  Då ingen statistik förs över huruvida varje 

individ i landet bekänner sig till en specifik religion eller inte – finns det heller inga detaljerade 

siffror att tillgå. Däremot är det ett faktum att Sverige varit kristet i närmare tusen år och 

protestantiskt lutherskt i drygt femhundra år. Ända till år 2000 var den lutherska kyrkan statskyrka 

i Sverige och hade, en stor del i landets och medborgarnas ärenden och vardagslevnad. Utöver den 

svenska kyrkans medlemmar som finns runt om i landet, finns det även medborgare som tillhör 

Pingströrelsen och Equmeniakyrkan som tillsammans har cirka 150.000 medlemmar. Invandringen 

till landet de senaste årtiondena har bidragit till att Sverige fått ett stort antal muslimer och katoliker 

och man räknar med att runt 500.000 människor i landet har rötter i muslimska länder och att detta 

skulle därmed generera till att en tredjedel skulle vara utövande muslimer, så förstår man att 

religionen är en central del i många människors liv och vardag.1 Imam Jafar al-Sadiq sammanfattade 

problemet gällande det stora antalet religioner och religiositeter i förhållande till att bevara en 

vänskaplig relation till sin näste, oavsett religiositet som följande:  

If you want to know the religion of a man, do not look at how much he prays and fasts, rather, look at 

how he treats people. ~ Imam Jafar al-Sadiq.2 

I och med alla hinder och meningsskiljaktigheter som finns i att ha den 

religionskunskapsundervisning vi har i Sverige – hur är  det då möjligt för lärare att skapa ett 

                                                      
1 Utrikespolitiska institutet. Landguiden, Sverige: Sverige, religion. 2016. https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/. (Hämtad 

12/4-2017).  
2 Motivationalquotes.com. http://www.motivationalquotesabout.com/religion. (Hämtad 20/5-2017).  

 

https://www.ui.se/landguiden/lander-och-omraden/europa/sverige/
http://www.motivationalquotesabout.com/religion
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ickekonfessionellt klassrum med en miljö som främjar mångfald och alla människors lika värde? I 

dagens samhälle möter läraren fler än ett hinder – varje gång denne planerar för sin undervisning. 

Det största hindret som torde finnas, tidsplaneringen, för vem är läraren att bestämma att en 

religion ska få dubbelt så mycket undervisningstid som en annan? Skolverket har gett detta ansvar 

till de tusentals religionslärarna i form av läroplaner. Hur tolkar då svenska lärare denna läroplan 

för att säkerställa att elever i Sverige får en likvärdig utbildning samt vilka examinerande 

tillvägagångssätt erbjuder de eleverna? Detta är sannerligen en ytterst intressant fråga – som även 

ligger till grund för hela undersökningens syfte och frågeställningar.  

Syfte  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur svenska lärare i religionskunskap disponerar sin 

undervisning med avseende på olika arbetsområden inom kursen, examinerande moment samt 

läroböcker.  

Frågeställningar  

Frågeställningarna som kommer besvaras i uppsatsen är följande:  

 

1. Hur väljer svenska gymnasielärare att disponera undervisningstimmarna i religionskunskap 

i relation till läroplanen och kunskapsmålen? 

2. Vilka olika examinationsformer använder de tillfrågade lärarna inom de olika 

arbetsområdena i kursen?     

3. I hur stor utsträckning används läroböckernas innehåll?  

Metod och material 

Uppsatsen är en kvantitativ enkätundersökning med ett flertal kvalitativa inslag. Enkäten består av 

30 frågor där öppna och slutna frågor varierar. Detta är således uppsatsens material.   

 
Enkätundersökningen är gjord i det internetbaserade programmet esmaker.net – vilket gjorde att 

de tillfrågade lärarna kunde klicka på den medföljande länken för att komma till enkäten. 

Programmet utformade sedan diagram och tabeller till de olika frågeställningarna med tillhörande 

svar. Dessa diagram, tabeller samt enkätfrågorna finns under rubriken bilagor.  

 
Denna studie gör inte anspråk på att vara en heltäckande sanning – då denna enbart undersöker en 

viss del av Sveriges religionslärare. Att lyfta denna typ av frågeställning kan däremot vara föremål 

för ytterligare studier genom att använda ett större antal lärare. För att ytterligare kunna göra denna 
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undersökning bredare kan man välja att studera både grundskolans läroplan för religionskunskap 

samt gymnasiets läroplan för samma ämne.  

Antalet lärare som blivit tillfrågade att besvara enkäten, se bilagor, var 58 stycken med kriteriet att 

de skulle vara legitimerade och verksamma religionskunskapslärare. Lärarna fick enkäten via en 

bifogad fil i mejl fredagen den 28 april 2017, ett påminnelsemejl onsdagen den 3 maj 2017 och den 

slutliga deadlinen var den 5 maj 2017. Detta resulterade i att antalet lärare som besvarade enkäten 

var 25 stycken, vilket motsvarar 43%, som idag anses som ett godkänt antal deltagande. Antalet 

bortfall – som av olika anledningar valde att inte delta i enkäten var således 32 stycken. Antalet 

medverkande lärare i denna undersökning var alltså 25 stycken – vilket innebär att man inte kan 

dra absoluta och konkreta slutsatser och signifikanta skillnader och likheter i hur svenska lärare 

disponerar undervisningen i religionskunskap. Däremot kan man utifrån svaren se vissa tendenser 

och riktningar som man med hjälp av olika samhälleliga fenomen, händelser och orsaker kan 

fundera vidare kring.  

Tidigare forskning  

Didaktik började uppmärksammas under 1970-talet i Sverige, med ursprung ur den tyska 

hermeneutiska traditionen – och är än idag ett obekant begrepp för vissa av dagens 

religionskunskapslärare. Universitetslektorn Sören Dalevi och doktoranden i religionsdidaktik 

Kristian Niemi menar på att begreppen religionsdidaktik och religionspedagogik uppfattas av 

många pedagoger som synonyma – då båda dessa syftar till att beskriva undervisning eller lärande 

om religion. Däremot kan man förklara det som att religionspedagogik kan tolkas som ett brett 

spektra av inlärning och innehålla både grundskolan, kyrkan, vuxenutbildning etc. medan 

religionsdidaktik verkar som ett snävare begrepp som enbart innefattar lärandet om religionen i 

skolan.3  

Universitetslektorn Björn Falkevall ville i sin rapport visa att det finns sex olika påverkansfaktorer 

som inverkar på hur en lärare i religionskunskap utformar sin undervisning. Dessa 

påverkningsfaktorer var indelade i perifera faktorer: läroboken, kollegor, läroplanen, och centrala: 

samhället, lärarens egna personlighet samt eleverna.4 Religionsvetenskapsstudenten Andreas 

Bergman skriver i sitt examensarbete att han inte delar Falkevalls tankar kring de uppdelade 

påverkningsfaktorerna – då han istället anser att det är kursplanen och eleverna som är de tyngst 

avgörande faktorerna.5   

                                                      
3 Niemi, Kristian & Dalevi, Sören. Discussing didactics of religious education in a Swedish context. [Elektronisk resurs], 2015. 
4 Falkevall, Björn. Hur formas undervisning: en studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap. HLS, Stockholm, 1995. 

5 Bergman, Andreas. Hur formas undervisning 2.0? En studie om vad som påverkar hur religionslärare på gymnasiet utformar sin undervisning. Institutionen för 

humaniora och samhällsvetenskap: Gävle,  2009. 
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Didaktikern och läraren Gerhard Arfwedson beskriver att forskare började under 1970-talet att 

kartlägga positiva och negativa tankar kring lärares sätt att planera undervisningen. Detta var ett av 
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startskotten för den kommande didaktikforskningen på vetenskaplig nivå. Detta kom att utmynna 

i den så kallade teacher thinking-forskning som satte lärarnas individuella tänkande genom 

intervjustudier med ett fåtal lärare. Detta föll dock inte inom ramen för huruvida Arfwedson tänkte 

då han ansåg att det inte gick att generalisera enbart lärares tankar och funderingar till en egen 

forskningsgren, utan han eftersträvade något för att kunna mäta lärarnas effektivitet och metoder 

i undervisningen.6  

 

Antologin Teachers pedagogical thinking utmanar lärare till att se till över progression i lärande ur olika 

synvinklar.7 Antologin innehåller flertalet empiriska studier där fokus ligger på att studera lärare i 

olika sammanhang. De olika momenten som studerades var: lärarens sinnesstämning, moraliska 

frågor, regler, tillvägagångssätt i undervisningen samt hur läraren handleder eleverna. Studierna 

utvärderas genom att de låter läraren argumentera, förklara samt motivera sin undervisning.8  

 

För att belysa hur det svenska skolsystemet är uppbyggd, är detta på en målinriktad linje – där det 

är ämnets mål styr undervisningens innehåll, genomförande samt ligga till grund för den kommande 

betygssättningen. Lundgren, Säljö och Liberg (2012) presenterar en lista som visar på hur den 

målstyrda undervisningen hänger ihop:  

 

Lista 1. Hur ser den målstyrda undervisningen ut?9   

1. Mål: vilka kunskaper, förmågor och färdigheter är det som eleven ska lära sig?  

2. Undervisning: Hur ska elevernas inlärning utformas för att nå dessa mål?  

3. Utvärdering: Hur ska kunskapsprövningen utformas för att få fram information om vad 

eleven lärt sig?  

4. Kunskapskrav: Vilka är gränserna för olika nivåer av måluppnåelse?10    

 

Alltså ska det finnas en röd tråd i den svenska skolans religionskunskapsundervisning som tydligt 

ska förankras i ovanstående lista. För att göra detta behövs en ekvivalent fördelning där alla delar 

har lika stor vikt. För att förtydliga detta ytterligare är det de kunskaper, förmågor och färdigheter 

                                                      
6Arfwedson, Gerhard. Nyare forskning om lärare: presentation och kritisk analys av huvudlinjer i de senaste decenniernas engelskspråkiga lärarforskning. HLS, 
Stockholm, 1994. S. 59.   

7 Kansanen, Pertti (red.). Teachers' pedagogical thinking: theoretical landscapes, practical challenges. P. Lang, New York, 2000. 

8 Kansanen. 2000.  
9 Lundgren, Ulf P., Säljö, Roger & Liberg, Caroline (red.). Lärande, skola, bildning: [grundbok för lärare], 2., [rev. och uppdaterade] utg., Natur & kultur, 
Stockholm, 2012. S. 303.  
10 Lundgren, Säljö & Liberg. 2012. S. 303. 
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som finns i målen ska behandlas i undervisningen, kunna prövas i utvärderingen samt bedömas 

utifrån de kunskapskrav som i olika nivåer av dessa kunskaper, förmågor och färdigheter.11  

Bakgrund  

I Sverige finns det en lag om allmän skolplikt som reglerar att alla barn och ungdomar i landet i 

åldrarna 7-15 år ska genomgå en statligt bestämd undervisning och förväntas därmed ha en 

förutbestämd baskunskap i de olika ämnena. Denna kunskap tar eleverna sedan med sig till en, 

förhoppningsvis gymnasial, vidareutbildning. Oavsett vilken linje och inriktning man som elev i 

den svenska skolans gymnasiala utbud väljer – ska varje elev med säkerhet läsa åtta ämnen, så 

kallade gymnasiegemensamma ämnen. I denna samling ämnen finns religionskunskap – alltså något 

som alla ska läsa för att kunna slutföra sin utbildning. Nedan kommer en kortare överblick att följa 

för att redogöra för hur kristendomskunskapen har formats till att bli religionskunskap från 1600-

talet till idag.  

 

Religionskunskap, tidigare kristendomskunskap, har funnits länge som en självklar del i det svenska 

landets utbildningsverksamhet. Kristendomskunskapens historia i Sverige finns dokumenterad och 

statligt reglerad sedan kyrkolagen 1686. Läroboken som användes efter denna statliga reglering var 

Luthers lilla katekes. Följande är ett utdrag från kyrkolagen 1686 som beskriver hur denna typ av 

undervisning skulle gå till:  

 

Thenne Ordning med Catechismi lära och förhör på Landet, skal hela åhreat igenom wid macht hållas, 

undantagandes then brådaste Andetijden, och när kortaste Dagarna äro. Presterna skola hålla wisse 

längder på alle sine åhörare, Huus ifrån Huus, Gård ifrån Gård, och weta besked, om theras framsteg 

och kunnskap uti theras Christendoms stycken ;drifwa med flijt ther på at Barn, Drängar och Pijgor, 

lära läsa i Book, och see med egna ögon, hwad Gud i sitt helige Ord biuder och befaller.12  

 

Under 1800-talet växte en konflikt fram mellan den svenska staten och kyrkan då Sverige var i 

behov av utbildade människor i och med att landet var en växande stormakt. Grunden i konflikten 

var vad som skulle ingå i undervisningen samt vem som skulle ha hand om den. Det kommande 

resultatet, skolreformen år 1842, som gick ut på att staten tog över ansvaret för skolan och lämnade 

kristendomskunskapen till kyrkan att ansvara för. Olivestam beskriver detta enligt följande:  

 

                                                      
11 Lundgren, Säljö & Liberg. 2012. S. 302. 
12 Hartman, Sven G. 'Hur religionsämnet formades', Livstolkning och värdegrund : att undervisa om religion, livsfrågor och etik. 2000. S. 212. 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Kristendomen var värdegrundsbärande vilket i skolan markerades med att kristendomskunskapen 
betraktades som skolans första ämne och att skoldagen inleddes med kristen morgonbön.13  

 

I detta skede lades grunden till att den svenska skolan än idag förvaltas av kristen tradition – men 

detta var samtidigt startskottet för en långsam resa som år 2000 kom att skilja staten från kyrkan.14  

 

1900 gavs en ny normalplan ut för folkskolan där man fokuserade på att undervisningen ska vara 

åskådlig för eleverna. Nu fick man svarta tavlan, bilder, planscher, kartor, modeller och laborationer 

för att hjälpa eleverna att lära sig om de olika sakerna. Detta fortsatte 1919 då staten gav ut en ny 

läroplan – som ställde större krav på undervisningens åskådlighet för eleverna – alltså började man 

här den resan som leder fram till didaktiken. Nu avskaffar man Luthers lilla katekes som lärobok 

och låter istället eleverna vara mer kreativa i sitt lärande.15 Kristendomsundervisningen skulle vara 

läroboksbefriad, och istället skulle lärarna använda de tio budorden och Jesus bergspredikan i 

Bibeln som utgångspunkt för undervisningen.16  

 

1951 antogs lagen om religionsfrihet i Sverige – vilket direkt inverkade på religionen i det svenska 

samhället i stort. I skolan fick detta som konsekvens att den lutherska traditionen med exempelvis 

kristen morgonbön avskaffades. Istället var valet av kyrka och livsåskådning medborgarnas 

individuella val – vilket inte skulle påverkas av staten.17 1969 infördes det en ny kursplan för 

religionskunskap – vilket innebar att undervisningen skulle, utöver kristendomskunskap, innehålla 

undervisning om andra religioner och livsåskådningar.18 Det är med denna utgångspunkt den 

moderna svenska religionkunskapsundervisningen tar sin början.  

Resultat 

Resultatet kommer att presenteras utifrån de tre frågeställningarna uppsatsen ska besvara. Under 

varje rubrik kommer även reflektioner samt analyser av resultaten att redogöras för. Resultaten 

kommer att presenteras dels genom en tabell som förtydligar de tillfrågade lärarnas resultat, och 

dels kommer detta resultatet att reflekteras över genom text.  

                                                      
13Olivestam, Carl Eber. Religionsdidaktik: om perspektiv, teori och praktik i religionsundervisningen : handbok för religionslärare. Remus, Stockholm, 2012. S. 12.  

14 Olivestam. 2012.  S. 12-13. 
15 www.skolmuseet.se (Hämtad 20/5-2017).  
16 Olivestam. 2012. S. 20.  
17 Rosenquist, I. (1992). Religionsundervisningen i svensk skola – principiella utgångspunkter. Föreningen lärare i religionskunskap, Årsbok 1992, årg. 24. S. 179.    

18 Carlsson, Leif. Det förkastade judefolket": synen på judar och judendom i svenska skolläromedel, Sekel, Limhamn, 2013. S. 89.    

http://www.skolmuseet.se/
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Disponeringen av undervisningstimmarna i religionskunskap i relation 
till läroplanens kunskapsmål 
  

Läroplanen anger i det centrala innehållet att eleverna ska få möjlighet att lära om ”kristendomen, 

de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar…”.19 Läroplanen anger inte specifikt 

tidsåtgången i de olika delmomenten, utan är fria att disponera tiden utifrån egen planering. I 

enkätsvaren framkommer det att de tillfrågade lärarna har lektionstillfällen som varierar i tid – där 

medeltiden är cirka 70 minuter per vecka. Detta har betydelse för hur resultaten ser ut, då längden 

på lektionerna är avgörande för hur mycket lärare och eleverna hinner under varje lektion. Om 

grunden ska läggas vid att de tillfrågade lärarna i medel använder 70 minuter varje vecka åt 

religionskunskapen - så har därför varje elevgrupp cirka 43 lektioner på sig att uppnå de olika 

lärandekraven som finns i kursen. Löpande under resultatredovisningen kommer begreppet 

arbetsområde att användas. Detta begrepp beskriver i denna uppsats den tiden läraren ägnar åt att 

undervisa eleverna om ett visst område, exempelvis kristendomen, livsåskådningar, etik och moral.     

 

Det första arbetsområdet som de tillfrågade lärarna fick ange hur mycket tid de ägnar åt är 

kristendomen:   

Tabell 1. Tid för kristendomen. 

Antal tillfällen  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  7  28  

4-6 lektioner per kurs  11  44  

Mer än 7 lektioner per kurs  6  24  

Löpande under kursen  1  4  

Tar inte upp detta under kursen  0  0  

Total  25  100  

 

Utifrån enkäten framkommer det att 44% av de tillfrågade lärarna  ägnar 4-6 lektioner till att 

undervisa om kristendomen medan 24% av lärarna ägnar fler än 7 lektioner till detta.  

 

  

                                                      
19 Skolverket. 2011. Centralt innehåll – religionskunskapsundervisning. 
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Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt islam?  

Tabell 2. Tid för islam.   

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  6  24  

4-6 lektioner per kurs  15  60  

Mer än 7 lektioner per kurs  4  16  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under kursen  0  0  

Total  25  100  

 

60% av lärarna använder 4-6 lektioner åt att undervisa om islam medan 24% använder 1-3 lektioner 

till samma område. Anmärkningsvärt här är att 16% väljer att ägna fler än 7 lektionstillfällen till att 

undervisa om islam.  

 

Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt judendomen?  
Tabell 6. Tid för judendomen.  

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  10  40  

4-6 lektioner per kurs  11  44  

Mer än 7 lektioner per kurs  3  12  

Löpande under kursen  1  4  

Tar inte upp detta under kursen  0  0  

Total  25  100  

 

44% av de tillfrågade lärarna ägnar 4-6 lektionstillfällen till att undervisa om judendomen, och 40% 

ägnar 1-3 lektionstillfällen till detta. 4% av de tillfrågade lärarna anger att de undervisar löpande om 

judendomen genom hela kursen. Svaren på denna enkätfråga kan ses som någorlunda jämlik svaren 

på kristendomen och islam – då de nästan ger samma utfall. Detta är ett återkommande tema på 

de abrahmitiska religionerna, då dessa ligger klart i framkant i lärarnas undervisning. Till detta kan 

man anta att då förintelsen är fortfarande relativt nära i tid, vill dagens styrande fortfarande belysa 

de orättvisor och förtryck judarna har fått utstå i flera tusen år – vilket gör att det är detta lärarna 

väljer att ägna mer tid åt i sin undervisning.  
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Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt hinduismen?  

Tabell 3. Tid för hinduism.  

Antal tillfällen  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  16  64  

4-6 lektioner per kurs  5  20  

Mer än 7 lektioner per kurs  3  12  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under 

kursen  
1  4  

Total  25  100  

 

Hinduismen väljer 64% av lärarna att ägna 1-3 lektionstillfällen åt och 20% väljer att använda 4-6 

lektionstillfällen. I ovanstående figur ser man att 1 lärare, vilket motsvarar 4% av de tillfrågade 

lärarna, svarar att denne inte undervisar om hinduismen alls.  

 

Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt buddhismen?  
Tabell 4. Tid för buddhism.  

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  16  64  

4-6 lektioner per kurs  6  24  

Mer än 7 lektioner per kurs  3  12  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under kursen  0  0  

Total  25  100  

 

64% av de tillfrågade lärarna, väljer att ägna 1-3 lektionstillfällen till att undervisa om buddhismen. 

Nästkommande svarsalternativ fick 24% av lärarrösterna – vilket var att de ägnar 4-6 

lektionstillfällen åt detta arbetsområde.  

 

Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt sikhismen? 

Tabell 5. Tid för sikhismen.  

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  3  12,5  

4-6 lektioner per kurs  2  8,3  

Mer än 7 lektioner per kurs  0  0  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under kursen  19  79,2  

Total  24  100  

 

80% av lärarna angav svarsalternativet ”Tar inte upp detta under kursen” till frågan som hur mycket 

tid de ägnar åt sikhismen. 12% av lärarna angav att de ägnar mellan 1-3 lektionstillfällen till detta 
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arbetsområde. Här gör närheten till de svenska medborgarna och lärarna återigen sig hörd. Det 

finns cirka 25 miljoner sikher i världen och de flesta bor i Punjab eller i närliggande områden i 

Indien och Pakistan.20 Detta gör att svenska lärare verkar, medvetet eller omedvetet, välja bort 

denna religion från sin undervisning. Sikhismen är lika mycket världsreligion som någon av de 

andra religionerna – men på grund av sitt avstånd till Sverige kan man här ana en tendens om att 

det finns ett minskat intresse och ett mindre behov bland den svenska befolkningen av att lära sig 

om denna religionen.  

 

Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt att diskutera förhållandet mellan religion och 

vetenskap?   

Tabell 8. Tid för att diskutera förhållandet mellan religion och vetenskap.  

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  11  44  

4-6 lektioner per kurs  7  28  

Mer än 7 lektioner per kurs  2  8  

Löpande under kursen  5  20  

Tar inte upp detta under 
kursen  

0  0  

Total  25  100  

 

 

44% av lärarna använder 1-3 lektionstillfällen att undervisa och diskutera om förhållandet mellan 

religion och vetenskap – samtidigt som 20% väljer att ange att de undervisar om detta område 

löpande under kursen. Då hela den svenska skolundervisningen ska grundas i en vetenskaplig grund 

– som enligt skolverket menar på att eleverna måste förstå skillnaden mellan korrelation och 

kausalitet, kunna se betydelsen av kontrollgrupper, reliabilitet och validitet. För att utveckla detta 

ska eleven själv få möjlighet att läsa, granska och diskutera olika texter, artiklar och 

mediakorrenspondens de möter i och utanför skolan.21 För att direkt applicera detta i 

undervisningen om religionskunskap är det av största vikt att möjliggöra ett tillåtande och 

respekterande klassrumsklimat samtidigt som läraren lägger stor vikt vid att uppmuntra och vägleda 

elevers vilja att söka efter kunskap både i och utanför klassrummet. Alltså är detta område ett 

ämnesöverskridande mål som alla elever måste få möjlighet att utveckla i olika sammanhang och 

relationer utifrån skolans olika ämnen.  

 

                                                      
20 Singhs & Kaurs of Sweden Sikhs. http://www.sikh.se (Hämtad 10/5-2017).  

21 Skolverket. 2014. Vetenskapligt arbetssätt.  

http://www.sikh.se/
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Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt att diskutera individers och gruppers identiteter och 

hur kan de formas i förhållande till religion och livsåskådning?  

Tabell 9. Individers och gruppers identiteter.  

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  4  16  

4-6 lektioner per kurs  4  16  

Mer än 7 lektioner per kurs  1  4  

Löpande under kursen  16  64  

Tar inte upp detta under 
kursen  

0  0  

Total  25  100  
 

 

På frågan angående hur mycket tid läraren använder till att diskutera individers och gruppers 

identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning – väljer 64% av lärarna 

att undervisa om detta område löpande under kursen. Skolverket har publicerat Anders Sjöborgs 

undersökning från Uppsala universitet att elever med en egen religiös bakgrund tycker att samtliga 

dimensioner av existentiella frågor som intressanta. Dessa dimensioner är: existentiell-filosofiska 

dimensionen, politisk dimensionen, en ansvars-dimension samt en relationell dimension. Elever 

med en icke-religiös bakgrund tenderar istället att enbart tycka att den relationella dimensionen är 

intressant.22 Med detta i åtanke kan man anta att en bidragande orsak till att majoriteten av lärarna 

väljer att diskutera detta område löpande under kursen är att de kan ha svårigheter med att motivera 

sina elever med lektioner om enbart dessa livsåskådningar. Till detta kan man se att elever som är 

omotiverade och negativt inställda till religionskunskapen som ämne tenderar i att inte vilja delta 

på ett aktivt sätt i undervisningen.  

 

Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt att diskutera gudsuppfattningar inom och mellan 

religioner och livsåskådningar?  

Tabell 10. Gudsuppfattningar.  

Antal tillfällen Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  6  24  

4-6 lektioner per kurs  3  12  

Mer än 7 lektioner per kurs  2  8  

Löpande under kursen  14  56  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  
 

 

                                                      
22 Sjöborg, Anders. Religious education and intercultural understanding: examining the role of religiosity for upper secondary students’ attitudes towards RE. British 
Journal of Religious Education, Vol. 35, Nr. 1, 2013. 
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Diskussioner om olika gudsuppfattningar inom och mellan religioner och livsåskådningar väljer 

56% av lärarna att undervisa löpande under kursen. Då detta område innefattar en diskussion om 

gudsuppfattningar inom och mellan religioner och livsåskådningar – är det föga förvånande att 

majoriteten av lärarna väljer att bearbeta detta löpande under kursen då det är svårt att bearbeta 

utan fakta om respektive religion och livsåskådning.  

 

Hur mycket tid ägnar de tillfrågade lärarna åt de olika teorierna och modellerna inom normativ 

etik?  

Tabell 11. Tid för de olika teorierna och modellerna inom normativ etik.  

Antal tillfällen  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  5  20  

4-6 lektioner per kurs  11  44  

Mer än 7 lektioner per kurs  8  32  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp det under kursen  1  4  

Total  25  100  

 

 

 

De olika teorierna och modellerna inom normativ etik, väljer 44% av de tillfrågade lärarna att ägna 

4-6 lektionstillfällen åt och 32% väljer att ägna mer än 7 lektionstillfällen åt samma område. 

Intresseväckande här är att 4% väljer att ange att de inte tar upp detta område under kursen.  

 

De olika arbetsområdena i religionskunskapens sammanlagda resultat visar på en tydlig skillnad i 

hur lärarnas planeringar ser ut. 60% av de tillfrågade lärarna svarar att de inte använder en 

gemensam planering i religionskunskapen – utan de använder sin egen. Detta förklarade de med 

bland annat: ”brist på tid”, ”vikarier pga. ledighet”, ”sjukdom gör det svårt att planera”.  Ytterligare 

ett svar löd: ”Det finns en rambeskrivning, som alla ska följa, men sedan gör varje lärare lite olika. 

Exempelvis jobbar vissa med fördjupningsarbeten, andra inte”. Dessa ovanstående citat synliggör 

att ämnet religionskunskap kan se ut på oändligt många sätt – då dess planeringar är beroende på 

hur många verksamma religionslärare som finns i Sverige. Till detta finns det ett stort mörkertal i 

antalet obehöriga lärare som undervisar i ämnet. Detta gör att religionskunskapen som ämne med 

tillhörande kunskapskrav kan resultera i att elever inte får möjlighet att uppnå kraven då det till stor 

del är lärarens planering och undervisningsstandard som möjliggör för elevens progession. I och 

med att 80% av lärarna angav att de inte berör sikhismen under kursen gör att undervisningen 

präglas av ett västerländskt perspektiv där närheten till religionerna står i centrum för den enskilde 

läraren och dess planering. 
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Examinerande moment   
 
De tillfrågade lärarna tilläts svara med egna ord angående vilka examinerande former de väljer att 

använda inom de olika arbetsområdena. Den mest använda formen av examinerande är i majoritet 

ett skriftligt prov. På samtliga, förutom sikhismen, väljer alltså lärarna att använda ett skriftligt prov 

på just det aktuella området. Lärarna väljer dock ofta att göra prov som testar elevernas kunskaper 

på flertalet religioner samtidigt – exempelvis prövas de abrahmitiska religionerna ofta tillsammans 

samtidigt som de cirkulära religionerna ofta prövas tillsammans. Den enda världsreligionen som 

inte examineras med ett eget skriftligt prov är sikhismen – med motiveringar som: ”Nämner bara 

sikhismen” och ”Examinerar detta med högst en fråga när jag gör skriftligt prov om asiatiska 

religioner”. 

 

Efter de skriftliga proven svarar flertalet av de tillfrågade lärarna att de använder sig av seminarium 

under kontrollerade former med specifika frågeställningar för att möjliggöra ett kunskapsutbyte 

och underlätta för eleven i sin kunskapsprogression. Även här svarar lärarna att de ibland väljer att 

ha seminarier som öppnar för diskussioner om jämförande mellan exempelvis olika religioner eller 

vetenskapligt förhållningssätt. På samma sätt svarar lärarna att de använder sig av 

inlämningsuppgifter, både enskilt och i grupp, för att mäta elevernas kunskapsnivåer. Här använder 

dock inte lärarna flera religioner samtidigt – utan låter eleven få fokusera på enbart en.   

 

Anmärkningsvärt här är att det enbart var två lärare som angav att de använder sig av 

studiebesöksrapporter som examinerande uppgifter. Då mer specifika svar än detta inte gavs – kan 

man då undra huruvida svenska elever inte får möjlighet till att göra studiebesök under kursen i 

religionskunskap alternativt att studiebesök görs utan att bidra med en examinerande uppgift.  

 

Läroboken  
 
Skolverket skriver i avsnittet skolans värdegrund och uppgifter att utbildning ska vara likvärdig, oavsett 

var i landet den bedrivs. Där står även att undervisningen ska anpassas och utformas efter eleven 

som individ – och att det således inte är garanterat att alla skolor får samma resurser.23 Syftet med 

denna text är att skolverket vill garantera alla elever i den svenska skolan en bred och likvärdig 

utbildning samt en förutsättning för eleven att fortsätta sina studier på högskola alternativt 

universitet. Förr eller senare kommer denna typ av likvärdig utbildning och undervisning behöva 

                                                      
23 Skolverket. 2011. Skolans värdegrund och uppgifter. S. 6.  
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jämföras för att kunna analysera vilka beståndsdelar som behövs för att nå de gemensamma 

kunskapsmålen.  

 

De tillfrågade lärarna fick ange vilken lärobok de använder sig av i undervisningen, och föga 

förvånande fick man en stor variation på svaren. 33% av lärarna angav att de använder sig av 

läroboken söka svar24 medan resten svarade olika. En lärare svarade att denne använder sig av 

högstadiets lärobok för årskurs 7-9, vilket innebär att dessa elevers undervisning baseras på 

litteratur gymnasieelever fick till sig under sina föregående år i grundskolan. Dagens läroböcker 

fokuserar ofta på de yttre sederna och traditionerna – vilket medför att de analytiska inslagen 

försummas. Informationen som ges i de traditionella läroböckerna är ofta summativa och gör det 

svårt för eleven att ha tillräcklig information för att kunna jämföra och analysera exempelvis olika 

religioner eller livsåskådningar.25  

 
Tabell 14. Vilken lärobok använder de tillfrågade lärarna i sin undervisning?  

 

Slutligen kan det summeras att den svenska 

religionskunskapsutbildningen ska vara 

garanterat likvärdig och ge uttryck för samma 

möjlighet till lärande, progression samt samma 

möjlighet att uppnå de olika kunskapsmålen för 

kursen.  Detta problematiseras direkt av den 

rikliga mängden kurslitteratur samt övrig fakta 

som finns att bearbeta om exempelvis religion, 

livsåskådningar samt etik och moral. Alltså så är 

det inte negativt i sig att svenska lärare använder 

en riklig mängd litteratur och fakta i sin 

undervisning. Däremot är det problematiskt att 

undervisningen riskerar att inte ge samma 

studieresultat och samma möjlighet till att på ett likvärdigt sätt nå kunskapsmålen för alla elever på 

olika håll i landet.  

 

Om man istället ser till frågan om huruvida de tillfrågade lärarna följer en läroboks planering eller 

inte – svarade 52% att de ”har sin egen planering och läroboken är mitt komplement”. Detta visar 

                                                      
24Mattsson Flennegård, Malin & Eriksson, Leif. Söka svar: religionskunskap kurs A. 2. uppl., Liber, Stockholm, 2009. 

25 Skolinspektionen. Skolinspektionens rapport 2012:3. 2012.  s. 25.  

KURSLITTERATUR ANTAL 
LÄRARE 

PROCENT 

 
RELIEF  

 
1 

 
4,7% 

 
HÖGSTADIETS 
LÄROBOK 

 
1 

 
4,7% 

 
JOBBA MED RELIGION 

 
1 

 
4,7% 

 
RELIGION – ATT TRO 
OCH VETA 

 
1 

 
4,7% 

 
INGEN  

 
1 

 
4,7% 

 
MOSAIK 

 
1  

 
4,7% 

 
RELIGION HELT 
ENKELT 

 
2 

 
9,5% 

 
UNDER SAMMA 
HIMMEL 

 
1 

 
4,7% 

 
RELIGION 1 

 
2 

 
9,5% 

 
SÖKA SVAR 

 
7 

 
33% 

 
EN MÄNNISKA – TUSEN 
VÄRLDAR  

 
2 

 
9,5% 
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på en ytterligare spridning i undervisningen där denna inte är likvärdig för alla elever i Sverige. 36 

% angav att de följer läroboken delvis, och 4 % angav att denne följer läroboken ”helt och hållet”. 

8% av lärarna angav att de inte använder sig av en lärobok – utan de gör sitt eget 

undervisningsmaterial. Gång på gång visar de tillfrågade lärarna en annan bild av den likvärdiga 

undervisning skolverket har som grundpelare för den svenska skolan.  

   

Utöver en likvärdig undervisning menar skolverket att undervisningen ska bedrivas för att kunna 

möta alla elevers behov, deras olika kunskapsnivå samt vara anpassad för elever med olika former 

av diagnoser och medicinska behov. För att synliggöra denna tydliga spridning av denna likvärdiga 

undervisning ställdes frågan: ”Har du något extra material för svaga elever?” där 84 % angav att de 

svaga eleverna enbart får lärarlett extra stöd för att uppnå kunskapskraven. Vid frågan om lärarna 

har material till de elever som vill lära sig mer – angav 76% att de tar fram material rörande det 

aktuella området till de elever som vill lära sig mer och fördjupa sig i olika områden. Alltså kan man 

utifrån dessa svar utgå från att lärarna lägger stor vikt vid att tillmötesgå de elever som vill lära sig 

mer genom att ta fram material åt dessa elever. Lärarna lägger en mindre vikt vid att ta fram material 

som lämpar sig för svaga elever – då de anser att en lärarledd stödundervisning ska kunna ge eleven 

det den behöver ändå. Skolverket publicerar en resultatdiagnos, av Ahlberg, Möllås och Nordvall 

(2010),  och talar där om att inkludering och att eleven känner sig delaktig i kamratgemenskapen i 

gruppen samtidigt som denne är reellt delaktig i sin pågående lärandeprocess – ska vara avgörande 

för kommunikationsutveckling och lärandeutveckling.26 Detta visar på en ytterligare differentiering 

gällande huruvida lärarna använder sig av Skolverkets utgivna direktiv. I dagens skola är det 

bevisligen svårt att tillmötesgå dessa direktiv då undervisningen ska bedrivas utifrån eleverna som 

individer och deras individuella behov. Detta gör att den likvärdiga skolan inte blir likvärdig i 

slutändan då lärarnas tidsmässiga yrkesutövande inte räcker till i den utsträckning som det behövs. 

Intressant här blir således att det är  eleven som individ som riskerar att bli lidande – då denne inte 

får tillräckligt med tid för att utveckla sina ämneskunskaper i de olika ämnena.   

 

Om man för över denna likvärdiga undervisning och utbildning till en matematiskt liknelse kan 

man se det som en linjär funktion. En sådan måste alltid vara ekvivalent för att kunna gå jämt ut, 

och därför kommer detta appliceras på skolans kunskapskrav i ämnet religionskunskap. Dock kan 

detta användas för alla kurser i grundskolan och på gymnasiet då alla har kunskapsmål. Funktionen 

lyder som: y=kx+m, där y kan direkt översättas med kunskapsmålen.  För att lägga grunden för 

                                                      
26 Ahlberg, Möllås & Nordvall. Villkor och förutsättningar för delaktighet, kommunikation och lärande i gymnasieskolan. Skolverket. HLK, GU, 2010. S. 10-
11.   
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utbildningen är alltså k den lärarledda undervisningen, x är läroböcker samt övrig litteratur och m 

är elevens egna prestation och progression. Alltså ska en likvärdig undervisning innehålla samma 

beståndsdelar och senare generera i likvärdiga bedömningar. Att elevens egen prestation och 

lärarens undervisning skiftar lika många gånger som antalet elever och lärare i Sverige är inte 

konstigt då detta är individuellt. Om man då ser att läroböcker samt övrig litteratur skiftar på 

liknande sätt – utan något reglage för likvärdighet eller någon gemensam agenda, är det då möjligt 

att få en likvärdig utbildning och undervisning? Detta är både en historisk samt en dagsaktuell 

frågeställning som svenska politiker ständigt arbetar med för att förbättra.   

Slutdiskussion och förankring i den tidigare forskningen  

Nedan kommer en diskussion föras kring de olika frågeställningarna och dess resultat utifrån den 

besvarade enkäten. Till detta kommer även resultatet att ställas mot den tidigare forskningen med 

förhoppning om att visa eventuella skillnader respektive likheter. Denna undersökning kan som 

sagt inte ställas som en absolut sanning för gymnasielärare i Sverige – men de tendenserna man ser 

kan man sannolikt se i även ett större sammanhang.  

 

1. När man ser hur resultatet av enkätsvaren ser ut kan man dra slutsatsen av att gymnasielärare i 

Sverige väljer att ägna mer tid åt de abrahmitiska religionerna än religioner och livsåskådningar som 

ligger geografiskt långt borta. I och med den ökade invandringen samt den mångkulturella 

befolkning som utgör den svenska skolungdomen – kan man se att fler elever har rötter i andra 

religioner än kristendomen, exempelvis islam och judendomen. Detta resultat går att applicera på 

Björn Falkevalls forskning, då denna presenterar centrala faktorer: samhället, lärarens egna 

personlighet samt eleverna. Den största vikten lägger han vid samhället – och menar att detta är 

den främsta faktorn som avgör den svenska undervisningen i religionskunskap. I det stora hela så 

följer denna uppsats Falkevalls faktorer – då svenska gymnasielärare väljer att främst fokusera på 

de abrahmitiska religionerna samt gör en avgränsning när det gäller huruvida olika arbetsområden 

påverkar oss som samhälle eller inte.27 Det är tydligt att mediakompass teori om att det är närheten 

till det som händer i samhället som direkt präglar vad samhället och de styrande är intresserade 

av.28  

 

                                                      
27 Falkevall, Björn. Hur formas undervisning: en studie av lärares tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap. HLS, Stockholm, 1995. 

28 Mediekompass. http://www.mediekompass.se/wp-content/uploads/2016/01/Kopieringsunderlag_Nyhetsvardering.pdf (Hämtad 10/5-2017). 

http://www.mediekompass.se/wp-content/uploads/2016/01/Kopieringsunderlag_Nyhetsvardering.pdf
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För att ta detta till något konkret man kan relatera till – kan man ta exempelvis Sovjetunionen, 

Ryssland samt Gulaglägren och hur mycket tid dessa får i den svenska historieundervisningen. Med 

detta sagt så innebär detta att den geografiska samt den personliga närheten till olika händelser och 

platser spelar roll. Detta avsnitt är avsevärt mycket mindre och ägnas mindre tid åt än Adolf Hitlers 

Tyskland och judarnas förtryck genom förintelsen i koncentrationslägren. Utan några statistiska 

siffror kan man som medborgare i Sverige känna att antalet personer man möter som känner sig 

personligt träffade och engagerade i judarnas förtryck i Hitlers Tyskland är fler än de man möter 

som känner sig personligt träffade gällande Gulaglägren i Stalins Sovjetunionen. Kan man här se 

några tendenser i hur den svenska skolan, och därmed även lärarna, väljer att disponera 

undervisningen för eleverna? Det är den styrande svenska regeringen som sätter agendan för hur 

läroplanerna ser ut – vilket direkt medför att de styr undervisningen. På samma sätt är det i 

religionskunskapen – där i och för sig alla världsreligioner får samma utrymme, men lärarna lämnas 

att disponera undervisningen. Bergman menar i sitt examensarbete att fokus bör läggas vid 

kursplanen och eleverna då dessa är de tyngst avgörande faktorerna för undervisningen i 

religionskunskap.29 Denna uppsats visar dock på en tendens om att Falkevalls teori med faktorn 

samhället sätter grunden för hur undervisningen disponeras av lärarna.   

 

När det gäller huruvida samhället påverkar den svenska religionkunskapsundervisningen eller inte 

– kan man inte fastställa ett definitivt underlag. Faktum kvarstår att Sverige har fått ett stort antal 

medborgare som bekänner sig till andra religioner än kristendomen, och världen ser inte med blida 

ögon på olika radikala religiösa grupper. Detta leder således till en ökad distans mellan ”vi” och 

”dem” vilket leder till att man kan anta att  gymnasielärarna är måna om att undervisa ytterligare 

om just dessa religioner för att ge eleverna möjlighet till ett bredare och mer klarsynt perspektiv.  

 

Summan av ovanstående diskussion blir således att den svenska religionkunskapsundervisningen i 

grunden är likvärdig när det kommer till hur lärarna disponerar undervisningen, det vill säga att 

svenska elever får ta del av en undervisning som till stor del grundar sig i exempelvis de 

abrahmitiska religionerna, gudsbilder inom och mellan religioner samt etiska modeller. Däremot 

får de tillfrågade lärarnas elever något mindre undervisning om de världsreligioner som står utanför 

de abrahmitiska, exempelvis sikhismen, buddhismen och hinduismen. Detta medför att man här 

kan ana en förskjutning i undervisningen som förmodligen även skulle kunna skönjas vid en 

bredare undersökning.  

 

                                                      
29 Bergman, Andreas. 2009. 
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2.  De examinerande moment till de olika arbetsområdena i religionskunskapens undervisning 

grundas alla i att de ska kunna utvärderas i förhållande till kunskapsmålen. Enligt Teachers pedagogical 

thinking30 ska lärare utmanas till att utvärdera progression i lärande ur olika synvinklar. De två 

faktorerna som är verksamma för denna uppsats är: lärarens tillvägagångssätt i undervisningen samt 

hur läraren handleder eleverna. Detta blir således en direkt koppling till huruvida de examinerande 

momenten blir en effektiv väg att nå målen eller inte då det är i grunden läraren som bereder vägen 

för progressionen.  

 

Lundgren, Säljö och Liberg (2012) visar på genom sin lista vilka delmoment som behövs för att 

den målstyrda undervisningen ska fungera. Den tredje punkten ägnas åt hur kunskapsprövningen 

ska se ut för att ge eleverna chans att visa vad de lärt sig. Majoriteten av de tillfrågade lärarna angav 

att de använder sig av skriftliga prov för att ta reda på elevens nuvarande kunskapsnivå. Det 

förekommer olika former av skriftliga prov – både som omfattas till en religion, men även prov 

som omfattar flera religioner samtidigt. Denna form av religionsöverskridande skriftliga prov 

prövas oftast i grupperna abrahmitiska religioner eller cirkulära religioner.   

 

Nästkommande alternativ för examinerande uppgift till eleverna var enligt de tillfrågade lärarna 

seminarium. Dessa utformades genom att läraren gav specifika frågeställningar för att möjliggöra 

ett kunskapsutbyte, starta en givande diskussion samt ge eleverna möjlighet att förändra och 

utveckla sina perspektiv på religion. Till denna form av examinerande uppgift så angav flera lärare 

här att de använder sig av olika inlämningsuppgifter.  

 

Oavsett vilken form av examinerande uppgift läraren väljer – så är det av yttersta vikt att vägen 

dessförinnan grundar sig på ett välgenomtänkt samt ett väl genomfört sätt. Alltså så behöver läraren 

ha så pass goda kunskaper i hur man lär ut religion samt ger eleverna möjlighet till att relatera till 

denna på ett sunt och öppet plan. Därmed är det lärarens uppgift, från första lektion, att vägleda 

eleverna genom kursen. För att göra detta behöver lärarens didaktiskt färdighet speglas av att 

möjliggöra för ett öppet klassrumsklimat, möta varje elev där denne behöver bli mött samt ha goda 

insikter i hur man ska undervisa om hur människan möter religionen.  

 

Alltså kan man här dra slutsatsen om att olika examinerande former kan vara olika lämpade till 

exempelvis: olika klasskonstellationer, olika elever, olika lärare, olika arbetsområden etc. Ingen 

                                                      
30 Kansanen. 2000. 
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examinerande uppgift kan vara den andre lik samt att varje lärare bör ha en god insikt i att alla 

elever är olika. Summan av detta är således att en typ av examinerande uppgift kan vara bra i en 

elevgrupp, för en lärare och för ett arbetsområde. Denna form av examinerande uppgift kanske 

inte lämpar sig inom ett annat arbetsområde – trots att elevgruppen och läraren är densamme. 

Slutligen så finns det ett oräkneligt antal examinerande moment, som alla i något sammanhang är 

måleffektivt genom att det vägleder eleverna till att nå målen – i andra sammanhang är det ett 

stjälpande moment. 

 

3.  De tillfrågade lärarna angav med en stor variation vilka läroböcker de använder i undervisningen 

för religionskunskap på gymnasiet. En lärobok som fick något fler svar, Söka svar, men räckte dock 

inte för att få majoritet. Intressant här kan vara de olika vägarna som lärarna ser för eleverna att 

uppnå samma mål. Enligt Skolverket ska undervisningen vara likvärdig – vilket innebär att det inte 

ska spela någon roll var i landet undervisningen bedrivs. På detta sätt ska alltså olika lärare ge 

eleverna samma möjligheter samtidigt som varje lärare ska möta varje elev där denne befinner sig. 

Denna form av likvärdig undersökning kan sammanfattas som ekvationen y=kx+m. Y är 

skolverkets gemensamma kunskapsmålen som vilka vägleder lärarna i den kommande 

betygsbedömningen för eleverna. K är den lärarledda undervisningen som ska motsvara samma 

hjälp för varje individ samt är x de läroböckerna lärarna har till förfogande. Slutligen är m den 

individuella progressionen som varje elev får, genom den lärarledda undervisningen samt tillgången 

på läroböcker, möjlighet att utveckla.  

 

Den spridda mängden gällande svaren på vilken lärobok lärarna använder visar på att skolverkets 

synonym till ”likvärdig utbildning” innebär snarare en ”flervägsutbildning”. De förutsätter därmed 

att flera vägar kan senare generera i samma mål, vilket innebär att läroböcker som exempelvis 

fokuserar på de yttre sederna och traditionerna istället för på de analytiska inslagen, ska ändå ge 

möjlighet för eleverna att utveckla sin analytiska förmåga. 31  

 

52% av lärarna välde dock att ange att de inte följer lärobokens innehåll och ordning, utan de 

utformar sin egen planering. Läroboken blir därmed ett komplement till undervisningen och lärarna 

använder sig av kompletterande material. Detta kompletterande material kan därmed innebära in 

princip vad som helst som exempelvis: faktafilmer, spelfilmer, sagor, faktatexter och 

nyhetsprogram. Den som bestämmer vad som är relevant och inte för elevens progression är 

                                                      
31 Skolinspektionen. Skolinspektionens rapport 2012:3. 2012. S.  25.  
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således läraren, vilket innebär att läraren bär det yttersta ansvaret för huruvida eleven når 

kunskapsmålen eller inte.   

 

En vägledning för lärarna i deras val av litteratur och övrigt komplement till sin undervisning är att 

följa historikern G.M. Young i hans tankar om hur man bör gå tillväga när det gäller att bearbeta 

texter och material. Som lärare och som en eventuell forskare bör man ha ett öppet sinne och vara 

öppen för att kunna på ett djupare plan bearbeta och analysera texter och material för att kunna ta 

del av vad som menas. 32 Med detta sagt så finns det, enligt G.M. Young, flera olika vägar för lärare 

att kunna analysera material som senare kan visas lämpligt och passande för eleven att ta del av. På 

detta sätt kan skolverkets ”likvärdiga” och ”flervägsutbildning” faktiskt gå hand i hand – men är 

direkt beroende av lärarens förmåga att se den underliggande meningen med materialet. Detta visar 

att pedagogik och didaktik alltid går varandra följes genom kursens undervisningsgång.   

 

På frågan om huruvida lärarna angav att de har material som är anpassat för svaga elever eller inte, 

angav majoriteten på 84% att de inte hade detta. Alltså är dagens elever i det stora hela enbart 

lämnade åt lärarens didaktiska färdigheter när det gäller att kunna möjliggöra elevens möte samt 

lärande i förhållande till kunskapsmålen. Med detta sagt så ligger det största ansvaret hos läraren, 

men detta ansvar ska ändå vara öppet för ett samarbete mellan läraren, eleven samt vårdnadshavare. 

På detta vis är samarbetet ett komplicerat och svårnavigerat skepp att styra – då ska ligga i elevens 

intresse och bästa, men samtidigt fungera på ett socialt plan i samspelet mellan de olika parterna. 

Ahlberg, Möllås och Nordvall skriver i sin resultatdiagnos att eleven ska känna sig reellt delaktig i 

sin lärandeprocess för att kunna utveckla sin kommunikationsförmåga samt sin lärandeutveckling.  

 

På frågan om huruvida lärarna har material utöver det ordinarie materialet för elever som vill 

vidareutveckla sitt lärande, svarade 76% att de hade detta. Alltså lägger de tillfrågade lärarna 

generellt ner arbete vid att ta fram ytterligare material till elever med ambitioner att lära sig mer än 

den ordinarie undervisningen – medan 84% anger att de inte tar fram något material till de svaga 

eleverna.   

 

Vart går då gränsen för hur mycket denna lärarledda undervisningstid ska innehålla? Hur ska 

skolverket kunna utvärdera deras likvärdiga skolplan och kunskapsmål när resultatet för denna är 

så pass olika fördelat på lärarna som individer? Detta är en synnerligen intressant och viktig fråga 

                                                      
32 Cobb, Richard. Modern French history in Britain, Oxford University Press, 1974. S. 90.  
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för svenska politiker och skolnämnd att utvärdera för att kunna ge lärarna möjlighet att ge eleverna 

den bästa tänkbara undervisningen oavsett vilka förkunskaper eleverna har sedan tidigare.  

 

Den fortgående utvecklingen av undervisningen i religionskunskapen på gymnasienivå kan därmed 

inte förklaras som helt och hållet likvärdig då antalet elever är för stort i förhållande till lärare. 

Oavsett vad så kan man här dra slutsatsen om att den nuvarande undervisningen inte riktigt 

motsvarar den som skolverket eftersträvar – men det är inte omöjligt att den svenska 

religionskunskapen i framtiden kan  bli likvärdig om alla delar i ekvationen motsvarar samma 

alternativt liknande saker.    
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Bilagor 
 
Religionsundervisning 

Vilket kön identifierar du dig med? 

Namn  Antal  %  

Kvinna  16  64  

Man  9  36  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
Vem är din huvudman? 

Namn  Antal  %  

Fristående huvudman  4  16  

Kommunen  21  84  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Hur många års lärarerfarenhet har du? 

Namn  Antal  %  

0-5 år  3  12  

6-10 år  8  32  

11-15 år  7  28  

16-20 år  2  8  

Mer än 21 år  5  20  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
 
Till hur stor del följer du lärobokens indelning? 

Namn  Antal  %  

Jag följer boken helt och 

hållet.  
1  4  

Jag följer boken delvis.  9  36  

Jag har min egen planering 

och boken är mitt 

komplement.  

13  52  

Jag har ingen lärobok, jag 

gör mitt eget 

undervisningsmaterial.  

2  8  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Har du något extra material för svaga elever? 

Namn  Antal  %  

Ja, det har jag. Jag 

använder mig av en särskild 
lärobok som komplement 

till den vanliga.  

4  16  

Nej, dessa elever får enbart 

lärarlett extra stöd för att 

klara kursmålen.  

21  84  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
Har du något material för elever som vill lära sig mer? 

Namn  Antal  %  

Ja, det har jag. Den 
ordinarie läroboken finns 

som en fördjupad version.  

1  4  

Ja det har jag, jag tar fram 

material om det aktuella 

området för vidare 

inlärning.  

19  76  

Nej, det har jag inte.  5  20  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Använder du och dina kollegor en gemensam planering när det gäller de olika världsreligionerna? 

Namn  Antal  %  

Ja  1  4  

Nej  15  60  

Ibland  9  36  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
Hur mycket tid lägger du på ditt arbete med de olika teorierna och modellerna inom normativ etik? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  5  20  

4-6 lektioner per kurs  11  44  

Mer än 7 lektioner per kurs  8  32  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp det under 

kursen  
1  4  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Hur mycket tid ägnar du åt olika livsåskådningar? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  9  36  

4-6 lektioner per kurs  5  20  

Mer än 7 lektioner per kurs  7  28  

Löpande under kursen  2  8  

Tar inte upp det under 

kursen  
2  8  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
Hur mycket tid använder du till att diskutera individers och gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till 
religion och livsåskådning? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  4  16  

4-6 lektioner per kurs  4  16  

Mer än 7 lektioner per kurs  1  4  

Löpande under kursen  16  64  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Hur mycket tid ägnar du åt att diskutera förhållandet mellan religion och vetenskap? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  11  44  

4-6 lektioner per kurs  7  28  

Mer än 7 lektioner per kurs  2  8  

Löpande under kursen  5  20  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
Hur mycket tid ägnar du åt att diskutera olika gudsuppfattningar inom och mellan olika religioner och livsåskådningar? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  6  24  

4-6 lektioner per kurs  3  12  

Mer än 7 lektioner per kurs  2  8  

Löpande under kursen  14  56  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Hur mycket tid ägnar du åt kristendomen? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  7  28  

4-6 lektioner per kurs  11  44  

Mer än 7 lektioner per kurs  6  24  

Löpande under kursen  1  4  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
 

Hur mycket tid ägnar du åt islam? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  6  24  

4-6 lektioner per kurs  15  60  

Mer än 7 lektioner per kurs  4  16  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Hur mycket tid ägnar du åt hinduism? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  16  64  

4-6 lektioner per kurs  5  20  

Mer än 7 lektioner per kurs  3  12  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under 

kursen  
1  4  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
Hur mycket tid ägnar du åt buddhism? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  16  64  

4-6 lektioner per kurs  6  24  

Mer än 7 lektioner per kurs  3  12  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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Hur mycket tid ägnar du åt sikhismen? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  3  12  

4-6 lektioner per kurs  2  8  

Mer än 7 lektioner per kurs  0  0  

Löpande under kursen  0  0  

Tar inte upp detta under 

kursen  
20  80  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  

 

 

 
 
Hur mycket tid ägnar du åt judendomen? 

Namn  Antal  %  

1-3 lektioner per kurs  10  40  

4-6 lektioner per kurs  11  44  

Mer än 7 lektioner per kurs  3  12  

Löpande under kursen  1  4  

Tar inte upp detta under 

kursen  
0  0  

Total  25  100  

 

 

Svarsfrekvens  

100% (25/25)  
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