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Sammanfattning 

 

Uppsatsens syfte är att få en djupare förståelse för kristendomens betydelse för 

religionskunskapens ämnesidentitet ur ett lärarperspektiv. Huvudfrågeställningen i uppsatsen 

är vilken betydelse gymnasielärare ger kristendomen som innehåll inom 

religionskunskapsämnet. Utgångspunkten är undervisningen om religioner och 

livsåskådningar. I uppsatsen knyts lärarnas svar till läroplanens formuleringar om kristen etik 

och individens fostran. Uppsatsens studie utgörs av intervjuer av fyra gymnasielärare som 

undervisat i religionskunskap i vardera minst tretton år. Med utgångspunkt i Englunds 

uttolkning av läroplansteorin görs en indelning i kategorier. Analysverktyget är delar av de 

didaktiska typologier som utformats i Englunds efterföljd. Resultatet visar att det föreligger 

stora variationer i såväl önskvärda innehållsval som vad man vill uppnå med undervisningen. 

Även kunskapssyn varierar. Samtliga lärare utgår dock från den större betydelse man anser att 

kristendomen har gentemot övriga förekommande religioner i det svenska samhället. 

Gemensamt är även målet att ändra elevernas inställning till religiöst liv inom alla religioner. 

En möjlig slutsats är att socialisationsinnehåll och ämneskaraktär präglas av den betydelse 

kristendomen ges. 

 

Nyckelord: Didaktik, Halvstrukturerade intervjuer, Lärarperspektiv, Religionskunskap, 

Kristendom     
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Inledning 

 

Jag har under åtminstone 30 års tid följt debatten angående religionsämnets utformande i 

skolan. Speciellt i samband med revideringar av läroplaner och införandet av nya kursplaner 

har den varit omfattande och engagerad. 2010 följde jag debatten om de nya kursplanerna för 

religionsämnet med stort intresse. När jag gick i skolan på 1970-talet var alla i min klass på 

något sätt hemmahörande i kristendomen och psalmsång på morgonen var obligatorisk. Hur 

skulle man hantera det faktum att elevsammansättningen vad det gäller 

samfundstillhörigheten ser helt annorlunda ut i många klasser på 2000-talet? Och att ett stort 

antal elever inte alls känner samhörighet med religiös tro? Det här var dock inte det som 

präglade debatten. Utbildningsminister Jan Björklund upprepade gång på gång det som han 

uttryckte exempelvis i en P1debatt med vänsterpartiets ledare Lars Ohly: ”Kristendomen är en 

fundamental del i vår kultur och historia.” Skolverket lade ett förslag där formuleringar som 

underströk kristendomens särställning togs bort men nu, 2012, har vi facit med kursplaner 

som innehåller helt andra formuleringar. Samtidigt har vi ett samhälle med stor religiös 

mångfald inte minst i klassrummet och dessutom kravet på ickekonfessionell undervisning. 

Hur kan man förhålla sig till kristendomen inom religionskunskapsämnet i den här kontexten? 

Nyfikenheten på hur stora skillnaderna mellan lärare kan vara ledde till den här uppsatsen. 

Bakgrund 

 

Religionsundervisningen i skolan har alltid varit föremål för debatt. Ämnet religion har tidvis 

ifrågasatts som skolämne för gymnasieskolan. Det har dessutom blivit föremål för kraftfullt 

engagemang av politiska partier, intressegrupper, regering och riksdag. Detta inte minst vid 

införandet av nya läroplaner eller kursplaner.
1
  

Sven Hartman, professor i pedagogik vid Stockholms universitet, lyfter fram möjliga 

orsaker till att religionsämnet är så kontroversiellt i nutid och historia. En eventuell orsak är 

att kristendomens och kyrkans roll i samhällets förändras och detta i sin tur påverkar 

religionsundervisningens betydelse i skolan. Dessa förändringar inom ämnet engagerar 

religiösa företrädare och andra grupperingar i samhället och då dessa traditionellt sett är starka 

                                                   
1 Hartman (2011), s. 19ff.  



2 

 

passerar inte förändringarna obemärkt.
2
 Ytterligare en orsak kan vara religionens ställning i 

samhället. I Sverige ges familjen lagstadgad rätt att bestämma vilken religionsundervisning 

och därmed fostran som skall ges till barnen
3
 Religionsämnets identitet innefattar ett tydligt 

drag av traditionsförmedling och fostran. Ämnets karaktär gör att individens rättigheter ställs 

gentemot samhällets intressen. Hartman ser skolämnet religion och dess identitet på många 

sätt som mer problematiskt i nutid då vi har ett så kallat mångkulturellt samhälle.
4
 En 

infallsvinkel är att se skolans uppgift som helt fri från konfessionella inslag men med 

uppdraget att lyfta likheter samt lära elever med annan bakgrund än den kristna att leva i ett 

samhälle där mångfald råder.
5 

Professor Wanda Alberts analyserar fram olika modeller för religionsundervisning i 

Europa. Undervisningen i religion i den svenska skolan definieras som integrerad 

religionsundervisning (integrative religious education). Modellen har olika utformning i olika 

länder men gemensamt är att undervisningen ges till elever med olika religiös eller 

ickereligiös bakgrund samt att det obligatoriska skolämnet omfattar flera olika religioner.
6
 

Vid en utvärdering av modellerna sammanfattar Alberts att integrerad religionsundervisning 

förutsätter en värdeneutral lärarutbildning där utbildning i hanterandet av religiös mångfald 

ingår. Hon poängterar även betydelsen av riktlinjer för val av ämnesstoff där opartiskheten 

återkommer. Alberts anser att denna modell för religionsundervisning annars löper risk att bli 

indoktrinering i en specifik livsåskådning.
7
  

På 1990-talet införs begreppet värdegrund i den svenska skolans värld. När läroplanerna 

för grundskolan och gymnasiet arbetas om uppkommer behov av preciseringar av vilka 

värden som skolan skall utgå från i sitt arbete med att fostra och förmedla värden till eleverna. 

Värdegrunden blir samlingsnamnet på de värden och normer som förväntas ingå.
8
 När 

värdegrundsuppdraget skall preciseras har kristdemokrater och vänsterpartister motsatta 

åsikter om skrivningen ”kristen tradition” och dess plats i läroplanernas formuleringar av 

värdegrunden. Resultatet av diskussionerna blir kompromissen ”[…]som förvaltats av kristen 

tradition och västerländsk humanism[…]”.
9
 Kjellgren konstaterar att det föreligger en konflikt 

                                                   
2 Hartman (2000), s. 215. Hartman konstaterar detta utifrån en historisk bakgrundsteckning. 
3 Ibid., s. 216f. 
4 Hartman (2011), s.19ff. Hartman väljer att lyfta fram detta som problematiskt. 
5 Ibid., s.30. Se vidare i denna uppsats i avsnitten ”Religionsundervisning i ett internationellt perspektiv” samt 

”Diskussion” angående skolans hanterande av andra religioner än kristendomen. 
6 Alberts (2009), s. 18f  
7 Ibid., s. 21. Ämnesstoff är hos Alberts liktydigt med begreppet innehåll i föreliggande uppsats. I Alberts analys 

benämns indoktrinering som detta oberoende av om livsåskådningen är religiös eller inte.  
8 Kjellgren (2012), s. 121. 
9 Ibid., s. 122. För vidare diskussion se i uppsatsens avsnitt ”Värdegrunden och fostransuppdraget.” 
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mellan den liberaldemokratiska syn som läroplaner samt vårt samhälle bygger på och 

framhållandet av specifika värden framför andra.
10

 

När kursplanerna för religionskunskap på gymnasiet skrivs om 2010 är debatten intensiv 

i medierna. Formuleringen ”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 

traditioner har särskild betydelse […]” engagerar många och preciseringarna av centralt 

innehåll väcker känslor och leder till politiska diskussioner.
11

 Skolverket bemöter debatten i 

medierna som missförstånd.
12

 När undervisningen utifrån de nya kursplanerna börjar 

höstterminen 2012 kan utrymmet för tolkning av kursplanerna i religionskunskap sägas ha 

krympt. Nu har vi kursplaner för religionskunskap på gymnasiet där formuleringen 

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

[…]” är inskriven i det övergripande syftet.
13

 I denna formulering samt i preciseringarna av 

undervisningens centrala innehåll skiljs kristendomen ut.
14

 Löfstedt kommenterar båda 

skrivningarna som en tydlig betoning av kristendomens särställning gentemot övriga 

världsreligioner.
15

 

I ljuset av ovanstående framstår det som relevant att undersöka hur gymnasielärare i 

religionskunskap ser på kristendomen i sina innehållsval. En utgångspunkt i ämnesområdet 

religioner och livsåskådningar ger goda möjligheter att ställa kristendomen i relation till andra 

religioner och livsåskådningar.
16

 Lärarnas svar på frågan varför de gör de val de gör relateras 

till lärarnas syn på läroplanens värdegrund. Detta för att få en utförligare beskrivning av 

kristendomens betydelse i lärarnas undervisning. I föreliggande uppsats är det inte fråga om 

att söka orsakssamband utan istället att få en tydligare bild av skillnader och likheter och hur 

ämnets karaktär kan skifta. Syftet är att få en djupare förståelse för kristendomens betydelse 

för ämnesidentiteten ur ett lärarperspektiv. Huvudfrågeställningen i uppsatsen är vilken 

betydelse lärarna ger kristendomen som innehåll inom religionsämnet. 

                                                   
10Ibid., s. 122f 
11 Löfstedt (2011), s. 9. 
12 Ekman (2011), s. 42. Ekman skriver i skolverkets forskningsrapport: ”Utan att gå in på detta spår, kan man 

konstatera att debatten i media möjligtvis tenderade att, i talet om kristendomsundervisningen, blanda samman 

två perspektiv – kristendomen som idé- och kulturarv samt kristendomen som ideologi (jmfr. Skogar 1999).” 

Skogars historiska översikt och argumentation angående detta behandlas i uppsatsens avsnitt ”Religionsämnet, 

innehållsfrågan och kristendomens ställning”. 
13 Skolverket (2011a), www.Skolverket.se (2012-12-27).  s. 137. Formuleringen lyder i sin helhet ”Kunskaper 

om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den 

värdegrund som ligger till grund för det svenska samhället”. 
14 Skolverket (2011a),. www.Skolverket.se (2012-12-27). s. 138. I kursplanen för religionskunskap 1 preciseras 

det första centrala innehållet: ”Kristendomen, de övriga världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras 

kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer och grupper i samtiden, i Sverige och omvärlden.” 
15 Löfstedt (2011), s. 11. 
16 I uppsatsen används formuleringarna i kursplanerna för religionskunskap A och religionskunskap1 likvärdigt 

då avsikten inte är att behandla lärarnas förhållningssätt till kursplaner eller formuleringar i kursplaner. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/


4 

 

 

 

Forskningsöversikt 

Skolämnet religion i forskningen 
 

I det följande presenteras forskning som behandlar religionsämnet och undervisning inom 

ämnet ur olika perspektiv. Syftet är att belysa föreliggande uppsats huvudtema ur olika 

infallsvinklar samt introducera centrala faktorer i religionsämnets historiska utveckling 

 

Religionsämnet i ett historiskt perspektiv 

 

I artikeln ”Hur religionsämnet formades” beskriver och analyserar Hartman hur skolämnet 

religion har förändrats och utvecklats historiskt i Sverige. I analysen tillämpar Hartman 

Lundgrens begrepp läroplanskoder på religionsämnet men med fokus på innehållsval, 

undervisning och elevrollen. Hartman lyfter fram den kristna traditionens betoning av 

undervisning med syfte att fånga upp lärjungar och poängterar hur viktig skolans 

religionsundervisning är för de kristna kyrkorna.
17

 

Hartman konstaterar att ämnets innehåll rent allmänt sett utvecklats från 

katekesundervisning med kristendom i centrum till att omfatta ett ospecificerat antal 

religioner och livsåskådningar. Samtidigt har en tydlig konfessionell prägel bytts mot icke-

konfessionell undervisning.
18

 Hartman definierar ämnets konfessionella prägel utifrån 

kristendomens ställning i relation till övriga religioner.
19

   

Det föreligger en skillnad mellan skolämnet religion och exempelvis skolämnet geografi 

med sina starka ämnestraditioner. Dessa tidiga, starka ämnestraditioner har styrt lärarnas val 

av ämnesstoff inom geografiundervisningen.
20

 Inom religionsämnet har inte undervisningens 

former eller innehåll kunnat tas för givet utan istället har dessa ständigt ifrågasatts och 

förändrats inte minst under hela 1990-talet.
21

 

                                                   
17 Hartman (2000), s. 231f. Se Falkevall 2010, s. 38 för vidare diskussion angående läroplanskoderna. 
18 Ibid., s. 247ff.  
19 Ibid., s. 233. Hartman konstaterar samband mellan kristendomens grad av betydelse och i vilken utsträckning 

undervisningen är konfessionell. 
20 Molin (2006), s. 204. Molin konstaterar att skolämnet geografi har starka traditioner som även i nutid styr 

valet av ämnesstoff. Begreppet innehåll i min uppsats är liktydigt med Molins begrepp ämnesstoff. 
21 Hartman (2008), s.72ff. Se även ovan i avsnittet ”Bakgrund”. 
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I det följande görs en kort genomgång av religionsämnets utveckling och förändring i ett 

historiskt perspektiv. Framställningen bygger på Hartmans sammanställningar och Skogars 

artikel ”Kristendomsundervisningen i 1900-talets svenska skola.”
22

 Från 1880-talet fram till 

1919 års undervisningsplan för folkskolan var religionsundervisningen i skolan likställd med 

katekesundervisning i enlighet med svenska kyrkans dogmer.
23

 1919 års reform ligger enligt 

flera forskare till grund för en stor del av 1900-talets förhållningssätt till kristendomen och 

kristendomsundervisningen. Innehållet i undervisningen blir efter reformen en blandning av 

etik och kristen religiositet med Jesu liv, Bibeln och kyrkohistoria i fokus.
24

 Skogar lyfter 

fram tre skolämnen som formar det han kallar för ”den svenska identiteten” fram till 1960-

talet. Svenskan, historieämnet och skolämnet kristendom är till dess grunden för den fostran 

som medborgarna i Sverige skall ges.
25

 På 1960-talet tas rollen som identitetsskapare över av 

samhällskunskapsämnet och den svenska grupptillhörigheten handlar om samhällssyn, 

modernitet och demokrati.  Kristendom förpassas till en annan del av verkligheten än nutiden 

och den personliga sfären.
26

 Undervisningen skall nu vara om kristendom och religion. 

Föreskrivet objektivt förhållningssätt blir tillsammans med livsfrågor som ett centralt innehåll 

det som präglar ämnets identitet från 1970-talet fram till 1990-talet.
27

 

I gymnasieskolan ser skolämnets utveckling något annorlunda ut. Till en början är det en 

del av en yrkesutbildning där målet är prästämbetet. På 1860-talet läggs i stället fokus på 

kristendomen som en del av samhällets grundläggande kulturarv. Bildning är målet. Under 

1900-talet är personlighetens formande genom livsåskådningsfrågor och studier av 

kristendom det centrala. Eleverna skall ges färdigheten livstolkning. Dock inte på alla 

utbildningslinjer eller till alla elever. På 1990-talet ändras detta när religionskunskap blir ett 

kärnämne.
28

 Hartman ser här anknytningspunkter till 1860-talets poängterande av 

kristendomen som en del av ett kulturarv vilket bör förmedlas till medborgarna. Skillnaden är 

argumenten för detta då man från 1990-talet poängterar förekomsten i samhället av andra 

religioner än den kristna som en orsak till betydelsen av kristendomens framhållande. Här 

återkommer också aspekten att ämnet skall bidra till elevens förmåga till ”livstolkning”.
29

 

Hartman lyfter i ett flertal artiklar fram ämnets förändringar i nutid som ett svar på den 

”mångfaldsproblematik” som föreligger i skolan. De skilda kulturer och religioner som finns 

                                                   
22 Hartman 2000, 2008, 2011, Skogar 1999.  
23 Hartman (2008), s. 73. 
24 Skogar (1999), s. 306f. 
25 Ibid., s. 308 
26 Ibid 
27 Hartman (2008), s.74. 
28 Hartman (2000), s. 229. 
29 Ibid., s. 230 Hartman använder ordet medborgarutbildning 
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företrädda i klassrummet leder, enligt Hartman, till att betoning av värdegrunden samt 

diskussioner angående denna ses som nödvändiga för alla elever. Diskussionens plats inom 

ämnet ser han som den faktor som påverkat religionskunskapens identitet mest sedan 1990 – 

talet. 
30

 Hartman lyfter i detta sammanhang fram skolans arbete med fostran och moralfrågor 

som ett problem. Enligt Hartman har detta problem alltid förekommit inom de obligatoriska 

skolformerna i Sverige.
31

   

 

Religionsundervisning i ett internationellt perspektiv 

 

Religionsdidaktikern Peter Schreiner, vid Comenius – institutet, forskar om skolans 

religionsundervisning i Europa och ser skillnader i det övergripande målet med 

undervisningen. I vissa länder är huvudsyftet med undervisningen att den skall överföra 

religiös kunskap och religiösa erfarenheter samt ge råd angående ett moraliskt rättrådigt liv. I 

andra länder är målet att ge kunskaper om och förståelse för religiös tro och religiöst 

utövande. Ytterligare ett mål är att eleverna skall utveckla förmåga att utforska erfarenheter 

samt bemöta andra människors skiftande erfarenheter. Schreiner konstaterar att 

religionsundervisning har både en kunskapscentrerad och en existentiell sida och anser att 

dessa inte är möjliga att åtskilja.
32

  

     En annan skiljelinje är definitionen av begreppet konfessionell undervisning. Det kan 

betyda undervisning där en enda religions trosuppfattningar och överförandet av dessa till 

eleven är målet. Begreppet kan även betyda undervisning där eleverna skall hjälpas att finna 

sin identitet genom att bearbeta frågor om religion och tro.
33

 Den tydligaste likheten inom 

religionsundervisningen i Europa är att den oftast har som avsikt att medvetandegöra eleverna 

om den religiösa tolkningsramen för livet samtidigt som den syftar till att ge översiktliga 

kunskaper.
34

 

Schreiner konstaterar att tre övergripande syften med religionsundervisningen föreligger. 

Första syftet är att föra in eleven i en viss religiös tradition så att denne blir en rättrogen 

utövare med rätt moral och rätt förhållningssätt mot de som inte är rättrogna. Detta benämns 

undervisning ” in i” (education into). Syftet att undervisa ”om” (education about) innebär att 

eleverna lär sig troslära, värden och utövning inom specifika religioner för att kunna förstå 

                                                   
30 Hartman (2000), s. 248f. Se även Hartman 2008 och Hartman 2011 för exempel 
31 Hartman (2000), s. 249. 
32 Schreiner (1999), s.124f 
33 Ibid., s. 125 
34 Ibid., s. 115 
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konsekvenserna för enskilda utövare och samhällen i stort. Vetenskaplighet och neutralitet är 

utgångspunkterna.
35

 Det tredje syftet, undervisning ”av” (education from), utgår från 

religionerna som ett historiskt arv vilket eleverna kan lära sig av utan att inta en troendes 

hållning.
36

 Här ges eleverna möjlighet att reflektera över religiösa och moraliska frågor för att 

utveckla egna ståndpunkter. Schreiner kommenterar att modellen är just en modell och att de 

olika utgångspunkterna sällan föreligger i renodlad form.
37

Schreiners terminologi tillämpas i 

studiens analys och förtydligar Östmans indelning i ”att lära” och ”att lära av” (jfr nedan, 

avsnittet ”Läroplansteoretisk forskning efter Englund”). 

Religionsämnet, innehållsfrågan och kristendomens ställning 

 

När Skogar presenterar 1900-talets svenska religionsundervisning lyfter han fram olika 

innehållsliga tyngdpunkter i ett historiskt perspektiv. Huvudtemat är en uppdelning i 

kristendomen som ideologi och kristendomen som idè- och kulturarv. I Skogars 

begreppsprecisering utgår det ideologiska perspektivet från grupperingar med syftet att 

formera gränsdragningar gentemot andra grupperingar. Å andra sidan konstaterar Skogar att 

det inom kristendomen alltid funnits både ett universellt allomfattande perspektiv och ett 

avgränsande i vi och de andra.
38

 I det ideologiska perspektivet ses det som självklart att 

kristendomen som ideologi genomsyrar värdegrunden men det är samtidigt mycket diffust 

uttalat hur detta sker.
39

       

Kultursyn och definitioner av begrepp som religion, kultur och tradition hos lärarna får 

konsekvenser för elevernas förhållningssätt till ”de andra”.
40

 Skogar lyfter fram undervisning 

där det kristna kulturarvet förmedlas. Arvet ses som förvaltat främst litterärt och idémässigt. 

Undervisningen beskrivs som både ”om” och ”av” vilket innebär att eleven får en förståelse 

för kristen tro som religiös erfarenhet samtidigt som de får ett eget nytt förhållningssätt till 

kristna traditioner. Denna undervisnings syfte är att eleverna förvaltar och utvecklar vårt 

samhälles traditioner.
41

 Skogar menar att historisk medvetenhet leder till medvetenhet och 

förståelse i nutid och att skolan bör vara mer tydlig med denna aspekt av kristendomen. En 

                                                   
35 Schreiner (2002), s. 87, Björlin (2006), s. 28f. 
36 Björlin (2006), s. 28f. 
37 Schreiner (2002), s. 87. 
38 Skogar (1999), s. 317ff. 
39 Skogar (1999), s. 325 
40 Skogar (2000), s. 113 
41 Ibid., s. 324 
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anledning är att eleverna ges förmåga att hantera den mångfald av religioner och religiösa 

uttryck som föreligger i samhället.
42

  

Tidigare forskning om gymnasielärare och religionskunskap  

 

 I en studie 2008 konstaterar Osbeck att ett fåtal studier fokuserar lärarna direkt och 

ifrågasätter detta då läraren är central för undervisningens genomförande.
43

 År 2012 redovisar 

Osbeck samma brist i en presentation av forskning inom området religionsdidaktik.  

För Osbeck är det centralt hur undervisningen genomförs och bör genomföras. Hennes 

inriktning är fenomenografisk vilket innebär fokus på tankeprocesser i samband med 

undervisning.
44

 Följaktligen står sättet att utforma undervisningen även i centrum när Osbeck 

år 2008 genomför en intervjuundersökning av lärare i religionskunskap och deras syften samt 

innehållsval i ett historiskt perspektiv. Osbeck ansluter ytterligare till den ämnesdidaktiska 

inriktningen då lärarnas uttolkning av kursplanerna inte problematiseras
 45

 Forskning som 

behandlar ämnet religionskunskap ur ett lärarperspektiv är sällsynt. Den enda studie som 

fokuserar detta är Osbecks egen och denna har en tydlig fenomenografisk inriktning vilket 

föreliggande studie inte har. Denna uppsats studie av ämnesidentitetens variationer ur ett 

lärarperspektiv utgör på väsentliga punkter forskning som inte tidigare gjorts och bidrar till ny 

förståelse.  

Värdegrunden och fostransuppdraget 

  

Värdegrunden som uppdrag och dess formuleringar tog plats i skolans läroplaner under 1990 - 

talet. När läroplanerna delvis skrivs om 2010 står formuleringarna kvar med oförändrat stor 

betydelse för gymnasieskolan.
46

  

Colnerud lyfter fram det engelska språkets begrepp för undervisningsformer med syftet 

att forma värderingar hos elever. Begreppen inrymmer preciseringar av vilka slags 

värderingar som är syftet med undervisningen. Colnerud använder dessa begrepp i en analys 

av undervisningsformer i den svenska skolan. Resultaten visar på motsatta utgångspunkter för 

personliga värdefrågor och skolans medborgarfostran. Personlig tro och värdefrågor 

                                                   
42 Ibid., s. 325 
43  Osbeck (2008), s. 160.  
44 Marton (1986), s. 67f. 
45 Osbeck (2008) s. 157f. 
46Kjellgren (2012) s. 121. Formuleringen presenteras i uppsatsens avsnitt ”Syfte och frågeställningar”. 
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behandlas som en privatsak men i skolans fostran utifrån värdegrunden är värdena omöjliga 

att välja bort. 
47

 

I en artikel från 2000 lyfter Skogar specifikt upp frågan om vilken betydelse 

fostransuppdraget har i religionskunskapsämnet. Han poängterar flera svårigheter där bland 

annat synen på värdegrunden som odiskutabelt enhetlig och samstämmig i dagens samhälle 

utgör ett problem. Skogar talar snarare om goda etiker (i plural) än den goda etiken 

(singular).
48

 Även fostransuppdraget i sig är komplext enligt Skogar då undervisningen i den 

svenska skolan skall vara icke-konfessionell. Det eventuella normativa inslaget skall dock i 

den svenska skolan kombineras med det tydliga målet att fostra till kritiskt tänkande.
49

   

Björlin lyfter fram en syn på lärarens ställningstagande i frågor om tro och värden där 

ställningstagande inte är önskvärt i en icke-konfessionell undervisning. Trots detta förutsätter 

värdegrunden normativ undervisning som oftast förläggs till religionsämnet.
50

 

Kristendomens ställning i relation till andra religioner och livsåskådningar visar sig i ett 

historiskt perspektiv vara en central komponent i religionsämnets utveckling. Från 1960-talet 

betonas icke-konfessionell undervisning men på 1990-talet blir värdegrunden basen för en 

fostran av eleverna som ska ha kristen etik och västerländsk humanism som utgångspunkt. 

Vad denna fostran innebär rent konkret förblir ospecificerat.  

I genomgången av forskning kring religionsämnet kan följaktligen två centrala 

komponenter i religionskunskapens ämnestraditioner urskiljas. Dessa komponenter är dels 

kristendomens ställning i relation till andra kyrkor, religioner och livsåskådningar och dels 

hur en eventuell moralisk fostran inom ämnets ram ska förhålla sig till kristendomen. Min 

studie av hur religionskunskapslärare förhåller sig till kristendomen inom religionsämnet 

knyter an till båda dessa komponenter. 

Teoretiska utgångspunkter 

 

Uppsatsens teoretiska utgångspunkt utgörs av läroplansteori. Då läroplansteorin omfattar flera 

olika inriktningar görs i det följande en genomgång av centrala delar av denna teori. Syftet är 

en precisering av de delar av läroplansteorin som tillämpas i studien.  

                                                   
47 Ibid., s.17ff. 
48 Skogar (2000), s. 105. 
49 Ibid., s. 104f. Läroplansformuleringen lyder: ”Eleverna ska träna sig att tänka kritiskt, att granska fakta och 

förhållanden och att inse konsekvenserna av olika alternativ. På så vis närmar sig eleverna ett vetenskapligt sätt 

att tänka och arbeta.” www.skolverket.se/ 
 
50 Björlin (2006), s. 29. 

http://www.skolverket.se/
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Läroplansteori 

 

1967 undersöker Dahllöf samband mellan klassammansättning, undervisningsinstruktioner 

och kunskapsresultat. Undersökningen är den första inom ramfaktorteorin och utgör även 

inledningen till den läroplansteoretiska forskningen i Sverige.
51

 Lundgren utvecklar 

läroplansteorin i Sverige genom att precisera studieobjektet till processerna styrning och 

kontroll.
52

 

Inom läroplansteorin definieras begreppet läroplan i enlighet med begreppet 

”curriculum”. Läroplan är inom begreppet även den filosofi, samhällsideologi och historiska 

situation som är grunden för en specifik läroplan.
53

 I begreppet läroplanskod lyfter Lundgren 

fram grundläggande principer bakom varje läroplan. Principerna är politiska, kulturella, 

ideologiska och samhälleliga.
54

 Genom begreppet synliggörs hur läroplaner formas av bland 

annat olika politiska villkor och olika föreställningar om utbildning och pedagogik.
55

 

Gemensamt inom läroplansteorin är grundsynen att ett skolämne inte är givet utan något 

som ständigt förändras och formuleras på nytt. Englund utgår från Dahllöfs och Lundgrens 

teoretiska ansats och delar in läroplansteori i ramfaktorteori, tidig läroplansteori och senare 

läroplansteori.
56

 Den senare läroplansteorin utmärks av Englunds definition av 

skolämnesinnehåll.
57

 Här är begreppet meningserbjudande centralt. Kunskapsinnehållen 

omfattar olika socialisationsinnehåll vilka erbjuder skilda erbjudanden av mening i 

undervisningen. Undervisningen anses följaktligen inte vara värdeneutral utan får 

konsekvenser av moralisk art.
58

 Englund anser att undervisningens innehåll inom ett givet 

skolämne vid ett givet tillfälle innehåller många olika synsätt, traditioner och syften men 

samtidigt utesluts andra synsätt. Det faktiska innehållet är ett resultat av lärarens val. 
59

 I en 

didaktisk typologi jämförs och tydliggörs dessa val.
60

  

Englund preciserar vilka uppfattningar som varit rådande inom specifika riktningar och 

historiska samt samhälleliga kontexter genom att utgå från olika utbildningsfilosofier. När 

utbildningsfilosofierna utgör analysverktyg är det möjligt att synliggöra alternativa 

uttolkningar av samma skolämnesinnehåll samt de alternativa socialisationsinnehåll som 

                                                   
51 Molin (2006), s. 61. 
52 Lundgren (1989), s. 17. 
53Ibid., s. 19f 
54 Ibid., s. 21 
55 Molin (2006), s. 61ff 
56 Englund (2005), s. 23ff 
57 Ibid., s. 296  
58 Englund (1997), s. 120ff 
59 Ibid., s. 127 
60Ibid., s. 127ff. Se vidare i avsnittet ”Didaktisk typologi som analysmetod” i uppsatsen. 
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uttolkningarna inrymmer.
61

 I det följande görs en genomgång av de olika utbildningsfilosofier 

som varit tongivande under olika perioder.
62

 

Inom perennialismen är kunskap något tydligt definierat till sin natur. Det mest centrala 

kunskapsinnehållet benämns kulturarvet. Skolan skall inte ta upp aktuella, samhällstillvända 

frågor utan främst överföra kulturarvet till eleverna.
63

 Essentialismen lyfter fram skolämnen 

som avhängiga av vetenskapen och dess framsteg. Varje specifikt skolämne har sin särart och 

identitet vilka är förankrade i en specifik vetenskap. Dessa vetenskaper definierar vad som är 

rätt kunskap och mer än en rätt kunskap föreligger inte.
64

 Syftet med undervisningen är att de 

vetenskapligt förankrade kunskaperna samt vissa definierade, odiskutabla färdigheter skall 

läras in av eleverna.
65

 Undervisning baserad på vetenskapliga fakta kan även ha som mål att 

medvetandegöra olika, motstridiga, uppfattningar.
66

  Rekonstruktivismen är den 

utbildningsfilosofiska inriktning som mest betonar betydelsen av skolämnet samhällskunskap. 

I stället för fasta ämnen, värden och kunskaper är öppna frågor och elevernas fostran till 

kritiska samhällsmedborgare centralt.
67

 Progressivismen ligger till grund för 

rekonstruktivismen och dess vidareutveckling av synen på skolan som en organisk del av 

samhället.
68

 Progressivismen har en kunskapssyn rakt motsatt statiskt överförande och 

undervisning som förmedlande. Kunskaper skapas i processer och interaktion med det 

omgivande samhället. Traditionella skolämnen har underordnad betydelse och istället 

förespråkas ämnesöverskridande och anpassning till samhällets behov av arbetskraft.
69

 

Föreliggande uppsats utgår från att lärares innehållsval omfattar olika 

socialisationsinnehåll och att undervisningen får konsekvenser av moralisk art. Detta anknyter 

till Englunds uttolkning av läroplansteorin. Uppsatsens studie tar följaktligen direkt 

utgångspunkt i de didaktiska typologier som utformats i den läroplansteoretiska forskning 

som utgår från Englund.  

 

 

                                                   
61 Ibid., s. 140. 
62 Genomgången bygger huvudsakligen på Kapitel 7 i Englunds avhandling. Englund, Molin och Grahn utgår 

från utbildningsfilosofier i sina didaktiska typologier.  
63 Englund (2005), s. 237f 
64 Ibid., s. 235f 
65 Grahn (2011), s. 26f 
66 Englund (1997), s. 133. 
67 Englund (2005), s. 238f 
68 Ibid., s. 229ff  
69 Ibid., s. 230f 
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Läroplansteoretisk forskning efter Englund 

  

I Molins avhandling är syftet att förstå geografilärares innehållsval inom geografiämnet som 

helhet. 
70

 Förståelse innebär, för Molin, inte enbart att undersöka vilka innehållsval lärare gör 

utan även att undersöka hur val och syfte med undervisningen relateras till varandra samt hur 

läroplanens uppdrag om demokratifostran knyts till innehållsvalen.
71

 Analysens slutsats är att 

ämnestraditionerna styr innehållsvalen.
72

 Den teoretiska ramen i Molins avhandling är 

läroplansteori. I Englunds uttolkning är innehållet i skolämnena dynamiskt; villkorligt och 

tillfälligt.
73

 Enligt Molin möjliggör detta analyser av skilda föreställningar om önskvärt 

innehåll inom skolämnet geografi trots att ämnets innehåll historiskt setts som självklart.
74

 

Molins avhandling utgår även från läroplansteorins grundsyn att kursplaner och läroplaner är 

texter som ger uttryck för politiska och samhälleliga kompromisser och processer.
75

 

Sammantaget gör dessa teoretiska utgångspunkter det möjligt för Molin att utforma en 

sammanställning av variationer i syfte, innehåll och metoder inom skolämnet geografi; en 

didaktisk typologi.
76

  

Föreliggande studie anknyter till Englunds läroplansteori och Molins avhandling på flera 

punkter. Även här är de teoretiska utgångspunkterna att ett skolämnes innehåll är kontingent; 

inte på förhand givet, samt att en kursplan är ett resultat av politiska kompromisser. Detta 

möjliggör min intervjuundersökning där syftet är att lyfta fram alternativa ämnesidentiteter 

som de kommer till uttryck i lärarnas förhållningssätt till innehållsval och syften med 

innehållsval. 

Även Grahn har en läroplansteoretisk ram i sin studie av geografilärares innehållsval men 

fokus ligger här på ett specifikt avsnitt; avsnittet om klimatförändringar, istället för ett ämne i 

sin helhet.
77

 I Grahns utformning av didaktiska typologier ligger tyngdpunkten på de olika 

lärarnas syfte med undervisningen.
78

 Lärarnas syften ställs i ett demokratiperspektiv. Grahn 

urskiljer tre didaktiska typologier där innehållsfokus i typologi ett är naturvetenskapliga fakta. 

Typologi två har samhällsvetenskapliga fakta som innehållsfokus och attitydförändring som 

                                                   
70 Molin (2006), s. 17. 
71 Ibid., s. 156 
72 Ibid., s. 204  
73 Ibid., s. 65ff. Molin använder ordet kontingent men det är fruktbart för markeringen gentemot det som brukar 

kallas för didaktikens andra inriktning; fenomenografin, att precisera betydelsen och därmed den ståndpunkt 

läroplansteorin tar.  
74 Ibid., s. 70. 
75 Englund (2005), s. 137. 
76 Molin (2006), s. 66. Detta är Molins definition av didaktisk typologi 
77 Grahn (2011), s. 35. 
78 Ibid., s. 79ff 
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mål. Den tredje typologin liknar nummer två men har valfri attitydförändring som mål.
79

  I 

min studie undersöker jag, liksom Grahn, ett specifikt område inom ett skolämne. I relation 

till hela ämnet blir därmed generaliserbarheten lägre. Det är möjligt att lärarna förhåller sig 

annorlunda till kristendomen inom övriga ämnesområden. Dock är det inom området 

världsreligioner och livsåskådningar som huvuddelen av undervisningen om kristendom äger 

rum. Uppsatsens fokus på innehåll samt syften med undervisningen är detsamma som i 

Grahns studie. Uppsatsens analys tar ansats i historiska förändringar inom ett skolämne vilket 

också Grahns analys gör. 

Östmans didaktiska typologi i avhandlingen Socialisation och mening utgår från 

utbildningsfilosofier och vetenskapsfilosofi.
80

 Här beskrivs relationen mellan ämnesfokus, 

kunskapsemfaser och naturspråk inom NO – utbildningen. I sin kategorisering av NO – 

undervisningens inlärning av naturvetenskapliga begrepp urskiljer Östman två huvudsakliga 

ämnesfoki; ”att lära” och ”att lära av”.
81

”Att lära” innebär inlärning av vetenskapliga begrepp 

och deras relationer. Det centrala innehållet i undervisningen är avgränsad och definierad 

kunskap. Här är naturen ett objekt som man lär sig om. ”Att lära av” innebär att begreppen 

används i en samhällelig kontext för att lyfta och förklara relationen mellan människan och 

naturen. 
82

 I typologin görs ytterligare en uppdelning där ”att lära av” delas upp i ”den 

tillämpade” och ”den miljömoraliska”. Undervisningsmodellen som kallas ”den tillämpade” 

lägger tyngdpunkten på att lära sig om relationen människa och natur samt möjliga 

konsekvenser av denna relation. Den andra modellen är uttalat moralisk och knyter 

kunskaperna till önskvärda handlingar.
83

 

Begreppet ämnesfokus definieras av Östman som det innehåll vilket anses viktigast inom 

ämnet. Innehållsbegreppet omfattar både ämnesstoff och syfte med undervisningen.
84

 Enligt 

Östman är syftet med undervisningen överordnat innehållsvalen och de erbjudanden av 

mening som följer av innehållsvalen.
85

 

Uppsatsen anknyter till begreppet ämnesfokus och låter detta begrepp utgöra en 

utgångspunkt för uppsatsens analys av intervjusvaren. Schreiners modell av 

religionsundervisningen i Europa har mycket gemensamt med Östmans typologi och även 

Schreiners terminologi används i uppsatsens analys. 

                                                   
79 Grahn (2011), s. 93. 
80 Östman (1995), s. 47. 
81 Ibid., s. 182f 
82 Ibid., s. 102f 
83 Ibid., s. 184f 
84 Ibid., s. 102. Östmans definition av begreppet ämnesstoff är liktydigt med begreppet innehåll i föreliggande 

uppsats. 
85 Molin (2006), s. 199. 
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Didaktisk typologi som analysmetod i uppsatsen 

 

Uppsatsens studie anknyter direkt till Englunds ansats att synliggöra, och utveckla, olika 

uppfattningar om ett skolämne i och genom didaktiska typologier. Alternativa 

ämnesuppfattningar inom samhällskunskap, geografi, svenska och naturkunskap har kartlagts 

i didaktiska typologier. Däremot saknas studier där religionskunskapslärares alternativa 

ämnesuppfattningar undersöks i läroplansteoretiskt perspektiv. Inom ramen för ett 

examensarbete är det inte möjligt att ämnesfokus för hela ämnet undersöks och inte heller att 

en komplett didaktisk typologi utformas. Dock kan delar användas för en analys av materialet. 

Definition och användande av didaktisk typologi skiftar inom forskningen. I det följande tas 

de delar som används för uppsatsens analys upp explicit.  

Selektiva traditioner inom geografiämnet utgör en central komponent i Molins 

utformande av didaktiska typologier.
86

 Molins definition av begreppet didaktisk typologi 

omfattar ett skolämnes syfte, innehåll och metoder.
87

 Föreliggande studiens analys innefattar 

inte undervisningsmetoder. Religionskunskapens ämnestraditioner ingår i analysen av 

intervjuerna som en del av ämnesfokus. Östmans uppdelning i olika ämnesfoki är av central 

betydelse för min studie. Detta innebär att variationer i innehållsbetoningar och syften med de 

önskade innehållsvalen lyfts fram i mina resultat. När dessa knyts till lärarnas förhållningssätt 

till värdegrundens framskrivning av kristendomen blottläggs meningserbjudanden i 

undervisningen. I analysens indelning i kategorier används även utbildningsfilosofierna för 

kategorisering av materialet då detta ger en tydligare bild av de syften som föreligger. 

Huvudfrågorna som ställs till lärarna i uppsatsens studie är vad och varför i enlighet med 

Englunds, Östmans och Grahns utformande av didaktiska typologier.  

En studie som behandlar undervisningens innehåll bör definiera begreppet innehåll. 

Linnér & Westerberg ser en betydelseskillnad mellan undervisningsinnehåll och ämnesstoff. 

Innehållet definieras som mer teoretiskt och relaterat till vilka kunskaper man vill lyfta. 

Ämnesstoffet utgörs av det konkreta undervisningsmaterialet, exempelvis texter eller bilder.
88

 

Uppsatsen behandlar det som Linnér & Westerberg benämner innehåll. 

                                                   
86 Ibid., s. 204 
87 Ibid., s. 199 
88 Linnér & Westerberg (2009), s. 93f. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Syftet är att få en djupare förståelse för kristendomens betydelse för ämnet ur ett  

lärarperspektiv. Huvudfrågeställningen i uppsatsen är vilken betydelse lärarna ger 

kristendomen som innehåll inom religionsämnet.  

Utgångspunkten är ämnesområdet inom religionskunskap 1 som preciseras på sidan fyra i 

not 14 samt motsvarigheten inom religionskunskap A. I kursplanen för religionskunskap A 

lyder formuleringen: ”Eleven skall känna till kristendomens och några andra världsreligioners 

och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer.”
89

 Det ämnesområde 

som specificeras ovan samt på sidan fyra benämns i det följande ”ämnesområdet” alternativt 

”undervisningen om religioner och livsåskådningar”. 

I uppsatsen ses inte innehållsvalen och syften för dessa som separata frågor. En 

överordnad fråga är vad lärarna vill uppnå med sin undervisning om det specifika innehållet; 

varför väljer de som de gör? Detta medför att synen på vilket innehåll som är viktigt måste 

kartläggas först. 

Kristendomens betydelse definieras i uppsatsen inte bara som konkreta val av innehåll. 

En central komponent i kristendomens betydelse utgörs av hur lärarna ser på kristendomens 

roll i det fostransuppdrag som läroplanen ger. Formuleringen ”I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 

individens fostran till rättskänsla, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell.” ställs därför i relation till lärarnas syften med innehållsvalen.
90

 Läroplanens 

text förkortas i det följande ”värdegrunden” eller ”värdegrundsformuleringen”.  

Frågeställningarna är: 

Vilket innehåll i undervisningen om religioner och livsåskådningar anser lärarna vara mest 

centralt? 

Vad är lärarnas syften med undervisningen om religioner och livsåskådningar? 

Vilken ställning ger lärarna kristendomen som undervisningsinnehåll och varför?  

                                                   
89 Skolverket (2011b), www.Skolverket.se Kursplaner före 2011 
90 Skolverket (2011a), www.Skolverket.se (2012-12-27). s. 5. 

http://www.skolverket.se/
http://www.skolverket.se/
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Vilken betydelse har värdegrundens framskrivning av kristendomen för lärarnas innehållsval 

och syften?  

Metod 
 

Lärarperspektivet är centralt för uppsatsens syfte och frågeställningar. Lärarnas syn på 

kristendomens betydelse inom skolämnet religionskunskap som den kommer till uttryck i 

undervisningen om världsreligionerna och livsåskådningarna är uppsatsens kärna. Detta gör 

den halvstrukturerade intervjun lämplig som metod då denna gör det möjligt att få tillgång till 

en persons ”livsvärld” och därigenom nå djupare förståelse av ett ”fenomen”. 
91

   

 Metod för datainsamling 

 

Den kvalitativa forskningsintervjun skiljer sig från den kvantitativa bland annat i 

förhållningssättet till variation. Grundläggande för mina intervjuer är anpassningen till 

intervjupersonen. Jag utgår från en intervjuguide och ställer alla frågor i den men 

intervjupersonen bestämmer ordningsföljden, svaren styr följdfrågorna och mitt språkbruk 

följer den intervjuade.
92

 Allt i enlighet med den kvalitativa intervjun då standardisering kan 

motarbeta förståelse och variation av svaren.
93

 Intervjuerna är explorativa då målet är att 

utforska kristendomens betydelse i innehållsvalen som den ser ut nu enligt lärarna.
94

 

Den intervjumetod som har använts för genomförandet av uppsatsens studie är 

halvstrukturerad intervju. Denna intervju börjar i öppna frågor som sedan leder till ett 

strukturerat och förberett samtal runt det ämne som intervjuaren vill ha en utförlig beskrivning 

av.
95

 Detta överensstämmer med ovanstående mål.  

Urval 
 

När en undersökning baseras på samtalsintervjuer är olika uppfattningar och tankegångar som 

personerna uttrycker det centrala. Syftet är att samla in och kategorisera alla förekommande 

uppfattningar. Vid ett strategiskt urval är variation urvalsprincipen och svarar därmed mot 

                                                   
91 Kvale & Brinkman (2009), s. 18f. 
92 Se bilaga 1 för intervjuguide. 
93 Trost (2010), s. 39ff.  
94 Kvale & Brinkman (2009), s. 121 
95 Kvale & Brinkman (2009), s. 19 
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detta syfte.
96

 Ett examensarbete kan inte ha som mål att kartlägga alla uppfattningar men dock 

så många olika som möjligt. Alltså användes ett strategiskt urval i uppsatsen. Urvalet gjordes 

med variation samt relevans för syftet med undersökningen som kriterier. Urvalskriterierna 

var kön, tjänst på olika skolor, olika ämneskombinationer och behörighet som lärare i 

religionskunskap samt minst femton års erfarenhet av undervisning i religionskunskap A. 30 

förfrågningar skickades ut per e-post till gymnasielärare i religionskunskap som undervisade i 

religionskunskap 1 eller religionskunskap A. Alla kommunala skolor i Uppsala tillskrevs med 

jämn fördelning av kvinnor och män.  

Material 
 

Tolv lärare svarade varav tio motsvarade samtliga urvalskriterier. Tre lärare undervisade på 

samma skola varav en inte undervisade i religionskunskap den här terminen. En av de 

återstående två valdes ut efter urvalskriterierna olika skolor och olika ämneskombinationer. 

Urvalskriterierna olika ämneskombinationer och undervisning på program med både teoretisk 

och yrkes- inriktning gav fyra möjliga intervjupersoner. Jämn fördelning av kvinnor och män 

var inte möjlig. I det följande benämns personerna med siffror efter L.  

 L1 har ämneskombinationen religionskunskap och yrkesförberedande karaktärsämnen. 

Läraren undervisar i religionskunskap A och har all sin undervisning på 

yrkesförberedande program på en skola med praktiska och teoretiska program när 

studien genomförs.  

 L 2 är behörig i geografi, samhällskunskap och religionskunskap. Terminen 

intervjuerna görs undervisar hon i religionskunskap A på en skola med enbart 

teoretiska program och i en annan kommun än Uppsala. 

 L 3 är behörig lärare i samhällskunskap och religionskunskap. Läraren undervisar i 

religionskunskap A aktuell termin. Undervisningen är förlagd på en skola med enbart 

yrkesförberedande program.  

 L 4 är behörig i religionskunskap och historia. Han undervisar i religionskunskap 1 på 

en skola med enbart teoretiska program vid intervjuns genomförande.  

Samtliga lärare har lärarexamen och vardera minst 17 års erfarenhet av undervisning i 

religionskunskap. Alla har läst teologi som grundutbildning i religionsämnet. 

                                                   
96 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud (2012), s. 229 
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Av central betydelse för intervjuernas genomförande var den avskilda, lugna plats 

samtliga intervjuer genomfördes på. Platsen i kombination med min relativt höga ålder bidrog 

med stor sannolikhet till mycket utförliga svar och följaktligen ett omfattande variationsrikt 

material. Det är möjligt att ett stort engagemang för huvudfrågeställningen hos alla inblandade 

också hade betydelse.  

   

Databearbetning och analysmetod 

 

Intervjuutskrifter är inte det samma som det sagda i en intervju. Ledet emellan de två innebär 

en överföring som gör att utskriften blir en rekonstruktion av det sagda. Kvale & Brinkman 

tar upp betydelsen av att redovisa hur man gått till väga.
97

 Utgångspunkten för min 

bearbetning och analys var att de inspelade intervjuerna sparades tills uppsatsen var klar för 

att det skulle ges möjlighet att gå tillbaka och lyssna igen. 

Insamlade data utgörs av sammanlagt drygt fem timmar inspelade intervjuer. Samtliga 

intervjuer var omkring en timma och femton minuter långa. Intervjuerna har sedan skrivits ut 

ordagrant med markeringar av kortare och längre pausar, tyngdpunktsförskjutningar i form av 

annan ton eller högre volym på rösten, upprepningar, kraftigt eftertryck och tvekan. De 

utskrivna intervjuerna utgörs av 29 sidor med enkelt radavstånd. Intervjuerna benämndes med 

siffror och frågorna i intervjuguiden gavs också siffror. Detta för att möjliggöra en struktur 

där frågeställningarna blev grunden för analysen då intervjuguiden bygger på 

frågeställningarna. Fyra huvudteman utifrån frågeställningarna gavs varsin färg och 

markerades i utskrifterna. Varje frågeställning skrevs därefter ut med svar separat i ett 

schema.
98

 Esaiasson anser att den uttalade innebörden är att föredra framför den latenta då 

även den manifesta blir utsatt för tolkning. 
99

 I uppsatsen kommer citat att användas för att 

tydliggöra analysen. Citaten tolkas samtidigt med presentationen. Efter presentationen av de 

citat som valts för att belysa frågeställningarna görs sammanfattningar av det som sagts med 

frågeställningarna som grundstruktur. Detta blir uppsatsens analys utifrån frågeställningarna. I 

ett separat avsnitt används delar av det som i uppsatsen skrivits fram som didaktisk typologi 

för en analys baserad på det teoretiska perspektiv som ligger till grund för uppsatsen. 

                                                   
97 Kvale & Brinkman (2009), s. 196. 
98 Esaiasson mfl. 2012, s. 271 Schemat ger översikt över och struktur i den stora mängd data som utskrifterna 

utgör samt fokus på uppsatsens syfte. 
99 Ibid., s. 271 
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 Syftet med resultatredovisningen är att rekonstruera lärarnas berättelse om kristendomens 

betydelse för den del av ämnet som behandlar religioner och livsåskådningar.
100

 

Etiska överväganden 

  

Enligt vetenskapsrådets forskningsetiska riktlinjer är det huvudsakligen fyra krav som bör 

uppfyllas vid olika slags forskningsstudier.
101

 

Vad det gäller undersökningen som utgör grunden för uppsatsen så har samtliga 

respondenter informerats om syftet med intervjun samt försetts med en kortfattad 

sammanfattning av frågorna. Detta i överensstämmelse med informationskravet. 

I enlighet med samtyckeskravet var intervjuerna möjliga att avbrytas av intervjupersonerna. 

Konfidentialitetskravet är centralt för intervjuerna eftersom de berör förhållningssättet till 

kursplanerna vilka är lagstadgade för lärarna som tjänstemän att följa. Jag har avidentifierat 

allt material samt raderat inspelningarna. Intervjupersonerna benämns med en kombination av 

siffror och bokstäver. Alla intervjupersonerna informerades om detta och garanterades 

fullständig anonymitet. Detta var grundläggande för att få en så mångfacetterad bild som 

möjligt. 

Reflektion över metoden 

 

Frågan om reliabilitet kan vid en intervjuundersökning sägas inrymma en motsättning då 

intervjuer aldrig kan genomföras på exakt samma sätt två gånger. Dock kan 

forskningsresultatens tillförlitlighet tillförsäkras på olika sätt.
102

 Jag var uppmärksam på vad 

intervjupersonerna sa och noggrann i valet av uppföljningsfrågor. Jag var mycket noga med 

att använda samma formuleringar vid samtliga intervjutillfällen och har skrivit ut samtliga 

intervjuer själv. Detta för att motverka ”godtycklig subjektivitet”.
103

 

Intervjuerna täcker in de data jag vill ha fram; vilken betydelse lärarna ger kristendomen 

när de gör sina innehållsval och därmed vilka val de gör av vad de vill uppnå med 

undervisningen. De aspekter av en didaktisk typologi som jag valt att behandla tillämpas vid 

analysen av alla intervjuer. Dock är bortfallet mycket stort och det krävdes många kontakter 

för att få tillräckligt antal personer att medverka. När den första intervjuguiden konstruerades 

                                                   
100 Ibid., s. 270f Esaiasson använder ordet grundstruktur, berättelse och historia synonymt 
101 Vetenskapsrådet www.vr.se/  2013-01-01 
 
102 Kvale & Brinkman (2009), s. 263 
103 Ibid., s.264 

http://www.vr.se/
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fanns inte uppsatsens slutliga fokus på kristendomen. Konsekvenserna av detta är att 

informationen om uppsatsens syfte till intervjupersonen är annorlunda för intervju ett. 

Ungefär 20 minuter inspelat material räknas inte med i det sammanlagda materialet för 

studiens underlag. Dock ändrades fokus redan under intervjun så det sammanlagda underlaget 

från intervju ett utgörs ändå av ungefär en timma. 

Generaliserbarheten är i viss mening låg då materialet är litet men syftet att kartlägga 

variationer har uppnåtts. Frågan är om generaliserbarhet av studien är önskvärd. 
104

  

En studies inre validitet brukar också benämnas dess trovärdighet och i det följande ges 

argument för denna studies trovärdighet. Kvale & Brinkman anser att den inre validiteten 

bestäms av en kontinuerlig pågående process under hela den tid som den specifika 

forskningen pågått.
105

 Kvale & Brinkman använder begreppet hantverksskicklighet. 

Forskningsfrågorna har ständigt varit ifrågasatta och prövade mot det teoretiska perspektivet 

under uppsatsskrivandet. Jag har även lagt ned mycket tid på att inhämta kunskaper om och 

argumentera för mina teoretiska ställningstaganden.
106

 Jag har under hela processen varit 

kritisk till mina egna tolkningar av intervjusvar och varit öppen för kritik från de utvalda 

personer som läst mina tolkningar och resultat. Min kritiska hållning till min analys är även 

den av central betydelse för studiens trovärdigheten. 
107

      

Resultat 
 

Frågeställningarna inrymmer flera delaspekter.  I det följande görs först en sammanfattning av 

de centrala delar som framkommit i intervjuerna. Därefter görs en mer explicit anknytning till 

specifik frågeställning. Samtliga svar nedan utgår från det ämnesområde som preciseras ovan 

i avsnittet ”Syfte och frågeställningar”. Den första frågeställningen behandlar vilket innehåll 

på olika nivåer som lärarna anser vara viktigast Frågeställningen innefattar ämnesområdets 

ställning inom ämnet religionskunskap, inbördes relation mellan religioner och 

livsåskådningar samt innehållsvalen inom de olika religionerna.   

 

 

                                                   
104 Ibid., s. 280f.  Inte väsentlig fråga till en kvalitativ intervjuundersökning enligt författarna. 
105 Ibid., s. 267 
106 Ibid., s. 266 
107 Ibid., s. 268 
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Utsagor om innehållsval 

Religioner och livsåskådningar i relation till andra ämnesområden 

 

Ämnesområdet med religioner och livsåskådningar som centralt innehåll är av tradition 

tyngdpunkten för kursen Religionskunskap A. Det står även först som centralt innehåll för 

Religionskunskap 1. I det följande behandlas frågan hur lärarna ser på ämnesområdets 

ställning inom kurserna Religionskunskap A och Religionskunskap 1.  

L1 använder etikfrågor som ram för den undervisning som har religioner som innehåll. 

Hon fäster särskild vikt vid: ”[…] livsfrågor och moralutveckling och då kopplar jag det till 

olika religiösa traditioner det är liksom det som är min ingång […]”  

L2 ser ämnesområdet som dominerande utrymmesmässigt men säger: ”Det får ju inte ta 

hela tiden jag försöker hinna med lite etik och filmanalys också.”  

L3 har ”[…]långa pass med religionerna och så tar jag in allt det andra.”.  

L4 ser på ämnesområdet som ”[…]kärnan i ämnet religionskunskap, helt centralt[…]” 

och idealet vara att utgå från religionerna som en ram att ta upp övriga områden inom. 

Lärarnas förhållningssätt till ämnesområdet är att det på olika sätt utgör en grundstomme 

inom kurserna Religionskunskap A och Religionskunskap 1. Detta visar att det är möjligt att 

ta området som utgångspunkt för att få en bild av kristendomens betydelse inom ämnet 

religionskunskap i sin helhet. 

 

Relationer mellan religioner och livsåskådningar i innehållsval 

 

Ingen av lärarna anser det viktigt att ta upp de olika världsreligionerna och livsåskådningarna 

i samma utsträckning. L1 säger: ”Kristendomen står ju först det är ju så.” Hon utgår från 

kristendomen och presenterar islam och judendom i ”samma anda” i undervisningen. 

Buddism och hinduism utgör innehåll i mindre utsträckning och ges inte samma innehållsliga 

fokus som de monoteistiska religionerna. 

L2 tar upp de monoteistiska religionerna först och i större utsträckning än buddism och 

hinduism. ”Jag har aldrig hoppat de monoteistiska det är huvuddelen av innehållet i hela A-

kursen. Om jag hinner tar jag upp buddism och hinduism.”Läraren säger att ”kristendomen 

ska man kunna lite mer om.” Livsåskådningar behandlas inte. 
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L3 säger att alla fem världsreligionerna får lika mycket utrymme och att exakt samma 

komponenter för alla fem utgör specifikt innehåll. ”Det är olika saker som är viktigt men jag 

har bestämt innan att det här ska alla religioner handla om så man kan jämföra tycker jag.” 

L4 anger kristendom och islam som de enda självklara att ta upp men tar även upp de 

andra tre som definieras som världsreligioner. ”Jag skulle aldrig hoppa Kristendom och Islam, 

Judendom har jag behandlat lite styvmoderligt.” L4 är den enda lärare som uttrycker att det är 

viktigt att behandla någon livsåskådning i undervisningen.  

Innehållsval inom de olika religionerna 

 

Lärarna anger olika tyngdpunkter för innehållsvalen inom världsreligionerna. Lärare L1 tar 

huvudsakligen upp etik i världsreligionerna även om några lektioner inriktas mot basfakta: 

”[…]lite basfakta så där så jag river av[…]. I undervisningen kring buddism och hinduism tas 

mestadels riter och religiösa traditioner upp. 

L2 fokuserar på likheterna mellan de monoteistiska religionernas trosåskådningar. Det 

subjektiva perspektivet hos troende i de tre religionerna är centralt för L2:”Jag försöker 

förmedla till dem att vi alla har en insida.” Enligt L2 är inte begrepp viktiga:”[…]att det heter 

moské det tekniska det kan man slå upp.” Utsagan ”[…]kött och blod i de här tre […]” 

kommer tillbaka flera gånger hos L2. Personliga och likartade uttryck inom de monoteistiska 

religionerna utgör det viktigaste innehållet. 

L3 låter till stor del eleverna bestämma innehållet men tar alltid upp samma delar i de 

fem världsreligionerna. Detta för att kunna jämföra olika tolkningar i olika länder och olika 

trosinriktningar av världsreligionerna. Samtidigt säger hon: ”Så finns det ju saker som skiljer 

sig åt, som avviker. Det är olika saker som är viktigt, då får man ta upp det som det här är 

viktigt i den här religionen.” Hon lägger tyngdpunkten på myter, riter och konkret 

trosutövning i de fem religionerna. Lärare L3 anser inte att den historiska bakgrunden är 

viktig.”För mig är det intressanta med kippan att här slutar jaget, här börjar Gud. Hur det 

stavas eller när det uppkom eller så är helt ointressant.” 

L4 anser att trosläran är det viktigaste. Försoningsläran är exempelvis mycket viktig i 

kristendomen.”Om de skriver fel på någon högtid är mindre viktigt, det finns ju lärare som 

kör nu ska vi fira Sabbat […]men det är inte naturligt för mig.” är lärarens kommentar till 

betydelsen av religiös trosutövning i innehållsvalen. Likheter och skillnader mellan de 

monoteistiska religionernas trosbekännelser och urkundernas fokus utgör tyngdpunkten. Inom 

hinduismen och buddismen är det viktigaste innehållet människosyn och gudsuppfattning. L4 
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vill först ge en faktabakgrund med centrala begrepp som myt, rit och helighet:”[…]ganska 

fenomenologiskt så att man går igenom lite begrepp[…]. 

Vid en sammanfattning utifrån den första frågeställningen framkommer att religionerna 

och livsåskådningarna har genomgående olika omfattning i innehållsvalen. Livsåskådningar 

ingår främst i undervisningen då buddism definieras som livsåskådning. Förhållningssättet att 

de monoteistiska religionerna är viktigast att ta upp är utbrett.  Hinduism och buddism tas upp 

i mindre omfattning av tre av lärarna. Ingen lärare tar upp exakt samma innehåll inom 

samtliga religioner. Även när synsättet är att det är viktigt att alltid ta upp alla fem 

världsreligionerna läggs tyngdpunkterna i undervisningen olika eftersom olika komponenter 

ses som centrala i olika religioner. När buddism och hinduism behandlas är fokus filosofiska 

frågor och olikheter gentemot de monoteistiska religionerna. De monoteistiska religionerna 

hanteras som en enhet med likheter och skillnader inbördes. Konkret trosutövning överväger 

som innehåll men även troslära, urkunder, religiösa traditioner och trosbekännelser 

förekommer som centralt innehåll. Centrala begrepp och basfakta ses som en nödvändig 

utgångspunkt för både inlärning av övriga fakta och förståelse för trosutövning.      

Utsagor om syften 
 

L1 har användbarheten för yrket som överordnat syfte. Det är den praktiska användningen för 

eleverna som är det viktigaste. Här finns även en förändring med som mål. ”Jag vill få dem 

komma in långsamt i mitt tänkande. Kolla! Så här står det ska det vara så här?” ”Här står vi 

och säger de och vi men försök och tänk lite vidare.” Problematisering i betydelsen att lyfta 

fram ett underförstått eget perspektiv, sätta in det i en kontext och ifrågasätta perspektivet är 

ett tydligt syfte hos den här läraren. ”Egentligen så har jag ju samma syfte; att lyfta fram vad 

som är religion, kultur och tradition och peka på hur det kan se ut för att problematisera.” 

Även personlig utveckling i form av självförtroende finns med i lärarens syften.  ”[…] för att 

någon form av självförtroende är jag ute efter att ge dem […]. Insikten hos eleverna att det 

föreligger en mångfald av religiösa livsåskådningar i samhället är den viktigaste förändringen. 

L2 har elevernas medvetenhet om den religiösa dimensionen av livet som främsta mål 

”[…]tänk om de fick en liten uppenbarelse allihop[…]vad det gäller etiken också inte bara 

kristendomen, livet att de har tänkt på någon existentiell fråga.” Livskunskap är ett centralt 

begrepp för L2. ”Det här är både ett skolämne men samtidigt så är det livskunskap.” 

Lärare L3 lyfter fram förståelsen för andra människors religiösa liv som centralt men 

insatt i en vidare ram av tolerans. Hon tar först upp elevernas negativa attityder gentemot 
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troende kristna och går sedan över till tolerans i vidare mening. ”Syftet är att förstå att det är 

olika beroende på vilken kultur och tradition man lever i […] lära sig förstå hur andra 

människor tänker så att man liksom ska öka förståelsen och toleransen […] det är toleransen 

de ska fram till.”  

L4 vill att eleverna ska se religiöst liv som bundet till historie- och kulturkontext. 

Religiöst liv är en föreställning bland andra föreställningar som alla är underordnade den 

kulturella kontexten. ”[… ]förstå att religioner inte är något statiskt, det är hela tiden något 

som tolkas av människor […]. Läraren vill även ändra attityder gentemot islam: ”[…]för de 

kommer in med så otroligt negativa föreställningar så då lägger man upp undervisningen 

kring det, det gäller att vända attityderna.”  

Målet att undervisningen ska leda till ändrat förhållningssätt gentemot religion i 

allmänhet finns hos samtliga lärare. Det önskvärda förhållningssättet hos eleverna ser olika ut 

men gemensamt är att det är föreskrivet positivt. 

När frågeställningen om lärarnas syften med religionsundervisningen behandlas explicit 

är det tydligt att samtliga lärare har någon form av förändring som mål. Ett syfte är att 

eleverna skall bemöta människor med annan religiös bakgrund än den man själv har på rätt 

sätt. Syftet att ge eleverna förändrad inställning gentemot existentiella frågor föreligger också. 

Här är en upplevelse av något annat än det materiella huvudmålet. En infallsvinkel är att man 

vill ge eleverna medvetenhet om religionernas uttolkning som beroende av tolkningsmodeller. 

Syftet är här att eleverna ska se att religiöst liv är historiskt och kulturellt bundet alternativt 

knutet till samhällsstrukturer och kultur. Ytterligare ett mål är att förändra negativa attityder 

gentemot en konkret religion eller dess trosutövare; islam och kristendom nämns explicit. 

Även målet att eleverna ska förberedas för sin yrkesutövning föreligger.  

Utsagor om kristendomens betydelse 
 

Kristendomens betydelse som undervisningsinnehåll inrymmer fyra aspekter. En är 

proportionerna mellan det man tar upp av kristendomen respektive övriga religioner, 

ytterligare en är det slags innehåll man tar upp och den tredje aspekten är huruvida det man 

vill uppnå är annorlunda när kristendomen utgör innehållet. Slutligen knyts lärarnas syn på 

värdegrundens framskrivning av kristendomen till betydelsen de ger.  

Lärare L1 har att annat perspektiv i sin undervisning om österländska religioner än i 

undervisningen om kristendom. Hon säger: ”När det är hinduism och buddism då blir det mer 

exotiskt och österländskt, lite mer filosofi på något vis.” Enligt henne har kristendomen alltid 
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haft en särställning inom religionskunskapen och hon ser särställningen som ett faktum då 

svenska traditioner och svensk kultur utgår från kristendomen. I elevernas personliga 

utveckling och användbarheten för yrket är detta viktigt. När man förstår kristendomen blir 

man mer professionell i yrket. När eleverna behärskar sin egen religion har de lättare att förstå 

det som är främmande: ”[…] för har man kontroll på sitt eget så är man heller inte så rädd för 

det andra […] och tolka det medvetet rätt och lägga upp en proffsig planering.” Vad det gäller 

kopplingen till formuleringen i värdegrunden anser L1 att alla religioner innefattar samma 

etik. Utsagan ”Det är klart att det är kristen etik och västerländsk humanism som liksom är det 

man har fokus på, det perspektivet man utgår från det går inte att läsa på något annat sätt. De 

andra kommer efter i samma anda.” beskriver grundsynen hos L1. 

L2 ser det som självklart att kristendomen har en särskild ställning: ”Kristendomen bör 

de kunna lite mer om på något sätt.” När jag frågar om tyngdpunkten i innehållet skiljer det 

sig åt mellan religionerna. Kristendomen lyfts fram som ideologi; som ett förhållningssätt 

eleverna gagnas av att överta. När undervisningen behandlar islam och judendom tar L2 upp 

mer fakta.  Även det slags förståelse lärare L2 vill uppnå för kristendomen är viktig: ”[…] inte 

mycket tid om katolicismens historia utan Jesus och varför han är viktig[…]”. Den inriktning 

av kristendomen där Jesus är central är det viktigaste innehållet för L2. Examinationen är 

muntlig på kristendomen för att kunna kontrollera den djupare förståelse hon vill se för 

kristendomen. Hon ser kristen etik och västerländsk humanism som en universell bas inom 

alla religioner. Ickekonfessionell undervisning har två betydelser för läraren: ” Skolan är ju 

ickekonfessionell men religionsämnet är inte det genom att kristendomen får den här tyngden 

och det tycker jag är helt okej för vi har en kristen tradition.” 

L3 säger: ”Kursplanerna säger att kristendomen har större betydelse men jag tycker de 

har fel.” Hon ser en särställning i förekomsten av negativ förförståelse hos eleverna och 

konsekvenserna är att hon alltid tar upp kristendom och att undervisningen inom området 

alltid utgår från kristendomen ”[…]för jag vill att det ska vara någonting som de flesta i 

klassen bottnar i.”Kristendomen har särskild betydelse genom att den utgör en bas i samhället. 

Läraren säger: ”[…]det är de rötter vi har, hur ska vi förstå de andra om vi inte bottnar i 

något?”Värdegrundens formulering om västerländsk humanism ser L3 som problematisk då 

den lyfter fram något som inte är universellt.. ”Då är det just vår typ av kristendom som är 

den rätta och det kan jag inte riktigt hålla med om.” Kristen etik är däremot universell. Om det 

konfessionella i undervisningen säger hon att det är mycket viktigt att syftet inte är att någon 

ska bli troende. 
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L4 beskriver kristendomens särställning som ett faktum baserat på förekomsten av ”[…] 

strömningar och tankesätt som påverkar vårt samhälle väldigt, väldigt mycket.”. Det är 

centralt för lärare L4 att alltid ta upp motsatt uppfattning: ”Javisst det finns jättemycket som 

har påverkat oss men man kan också tänka att det är en helt allmänt förekommande etik. Jag 

tar alltid upp motbilder.”  Innehållsval och syfte har en annan betydelse när islam behandlas 

då eleverna har ”[…]så otroligt negativa föreställningar om islam.” Syftet med 

undervisningen om islam är att ändra elevernas attityder till religionen islam. L4 har 

religionskritik som innehåll i större omfattning när kristendom utgör innehållet än när islam 

behandlas: ”Jag är mycket mer försiktig med islam.” L4 tar även upp sina mer omfattande 

kunskaper inom kristendomen än de andra religionerna: ”[…] sedan om man ser på buddism 

och hinduism då bara krymper och krymper det.” Bristen på kunskaper ser lärare L4 som en 

anledning till att kristendomen får en annan tyngd vilket är negativt enligt honom. När jag 

frågar om formuleringarna om kristen etik och västerländsk humanism har något inflytande på 

undervisningen i religionskunskap svarar L4: ”Nja om jag påstår det tycker jag att jag blir 

konfessionell.” L4 poängterar att det är viktigt att all undervisning är icke-konfessionell och 

har syftet med undervisningen att inte påverka. 

I ljuset av de två sista frågeställningarna blir det tydligt att kristendomens särställning i 

undervisningen är odiskutabel enligt lärarna. Kristendomen utgör en grundförutsättning i det 

svenska samhället som man inte kan undvika. Även förhållningssättet att man därför bör utgå 

från kristendomen föreligger. En möjlig konsekvens är att tid och förståelse för kristendomen 

får mer utrymme. Kristendomen tas även upp först och är tolkningsramen för de andra 

religionerna. Utsagan att det är nödvändigt för eleverna att utgå från kristendomen som 

samhällets grundval och att denna grund är elevernas egen återkommer. Förhållningssättet att 

denna grund behövs för att kunna förstå och hantera något främmande; något som inte är 

elevens egen bakgrund, är utbredd.  Även om förhållningssättet att det inte är önskvärt att 

påverka föreligger så uttrycker samtliga lärare att de har som syfte att ändra attityder, 

förhållningssätt eller tänkande. Två huvudsakliga förhållningssätt till 

värdegrundsformuleringen föreligger. Å ena sidan ses den som problematisk då den 

framhåller västerländsk etik. Här ses formuleringen västerländsk etik som exkluderande. 

Kristen etik ses däremot som universell. Å andra sidan ses värdegrunden som självklart 

föreskrivande för undervisningen i religionskunskap. I detta förhållningssätt har kristendomen 

större betydelse än alla andra religioner i samhället vilket ger den en större betydelse än andra 

religioner i religionskunskapen. Skolan ska vara icke-konfessionell men inte undervisningen i 

religionskunskap.  
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Analys  
 

I det följande görs först sammanfattningar av innehållsval, syften med undervisning samt den 

betydelse lärarna ger kristendomen i undervisningen. Utgångspunkten är de utsagor som 

redovisats ovan. Därefter görs en indelning av resultaten i olika kategorier. Indelningsgrunden 

är de delar av en didaktisk typologi som redogörs för i avsnittet ”Didaktisk typologi som 

analysmetod i uppsatsen.” 

 

Innehållsval 

 

Första skiljelinjen är olika tyngdpunkter i urvalet av religioner. Undervisning som enbart 

innefattar judendom, kristendom och islam förekommer men även undervisning där de fem 

religioner som definieras som världsreligioner behandlas. När de monoteistiska religionerna 

utgör huvudsakligt innehåll föreligger betoning av likheter men även betoning av skillnader 

mellan de tre religionerna.   

  Det föreligger även variationer i betoningen av det innehåll inom religionerna som ska 

tas upp. Betoning av uttolkningar av urkunder, trosbekännelser samt filosofi är ett val och 

fokus på myter, riter respektive erfarenheter av religiöst liv inom religionerna ett annat val. 

Här är troslära alternativt trosutövning i fokus. 

Skillnader eller likheter har även en vidare betydelse. När motbilder och tolkningar 

bundna till kultur, historia samt samhälle utgör innehållet ses religion som en föreställning 

bland andra föreställningar. Kultur är överordnad religion. Ett annat perspektiv utgår från 

judendom, kristendom samt islam och lyfter fram en gemensam etik för dessa tre. I 

förlängningen ses denna etik som förekommande i samtliga religioner och livsåskådningar. 

Kristendomens etik ses som universell och allomfattande. När kristendomen avviker från 

övriga monoteistiska religioner är kristendomen normen och de övriga religionerna 

avvikande. I detta perspektiv är religionen överordnad kultur och tradition.  

Lärarnas syften med undervisningen  

 

Samtliga lärare har som syfte med undervisningen att förändra elevernas förhållningssätt till 

religiöst liv inom alla religioner. Målet är att få eleverna positivt inställda till trosutövning i 

allmänhet. Här går en skiljelinje mellan förändring av förhållningssätt hos eleverna och 

förändring av elevernas identitet. När läraren har som mål att förändra elevernas identitet 
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nämns bättre självförtroende, större säkerhet och förändrad livssyn från materiellt till andligt 

fokus.  

      Även syftet att förändra elevernas attityder till en enskild religion föreligger. När 

religionen är islam beskrivs attityderna som förhållningssätt till religionen i allmänhet och när 

religionen är kristendom är det attityderna till de troende som skall förändras.  

Ytterligare ett syfte är att medvetandegöra om kristendomens betydelse i det svenska 

samhället för att stärka elevernas identitet.  

 

Kristendomens betydelse i undervisningen 

 

Kristendom ses å ena sidan som en självklar utgångspunkt för svenskt samhälle och kultur 

och därmed en given förutsättning för undervisningen. Medvetenhet om kristendomens 

betydelse är viktig för elevernas personliga utveckling. Å andra sidan föreligger en grundsyn 

där religion är uttolkad och motsägelsefull. Här är kritiskt tänkande och religionskritik målet. 

Grundsynen innefattar undervisning där motsatta tolkningar alltid lyfts fram. 

Lärarna som har förhållningssättet att konfessionell undervisning är självklar definierar 

konfessionell undervisning som undervisning där kristendom ses som mer betydelsefull än 

andra religioner för eleverna. Kristendomen utgör det huvudsakliga innehållet både 

utrymmesmässigt och som tanketradition. Här föreligger syftet med undervisningen att 

förändra eleverna på ett mer genomgripande sätt. Detta kan karaktäriseras som konfessionell 

undervisning med användande av Schreiners definition. 

I det följande kategoriseras de variationer som framkommit i lärarnas utsagor om 

undervisningen om religioner och livsåskådningar. Ämnesfokus ställs i relation till lärarnas 

syn på kristendomens ställning i värdegrunden. Dessa faktorer är grunden för en indelning av 

resultaten i två huvudkategorier med underkategorier. Analysen bygger på ovanstående 

sammanfattning samt de utsagor som redovisas i avsnittet ”Analys utifrån frågeställningarna”. 

 

Kategorier. Ämnesfokus, kunskapssyn och kristendomens betydelse 

 

När intervjusvaren relateras till ämnesfokus, kunskapssyn och kristendomens betydelse 

framträder två huvudkategorier. 

Kategori ett karaktäriseras av synen på undervisningen inom religionskunskapen som ett 

lärande där eleverna lär sig om religion. Detta i enlighet med Schreiners definition. 
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Motsvarigheten i Östmans typologi är ”att lära”. Här präglar vetenskaplighet och objektivitet 

undervisningen. Det huvudsakliga innehållet i undervisningen är tydligt definierat till sin 

natur; urkunder och trosbekännelser. Inom kategori ett har religionskunskapen karaktären av 

religionsundervisning förankrad i religionshistoria och historia. Detta motsvarar 

essentialismens grundsyn på skolämnen som självklart förankrade i specifika vetenskaper. 

Fakta presenterad i enlighet med religionsfenomenologiska kriterier utgör bakgrund till därpå 

följande kunskaper. Syftet med undervisningen är att utveckla elevernas kritiska tänkande 

genom att påvisa motbilder i uttolkningar mellan och inom religionerna. Synen på 

kristendomen är att den har en större tyngd inom ämnet då samhället präglas av kristendomen 

men det ses inte som önskvärt att ge kristendomen större betydelse i undervisningen. Följden 

är att eleverna uppmuntras till mer omfattande religionskritik gentemot kristendomen än 

islam. Icke-konfessionell undervisning fri från påverkan är självklar. 

Kategori två karaktäriseras av att eleverna lär sig av religionerna i enlighet med 

Schreiners definition. I Östmans typologi beskrivs detta syfte som ”att lära av”. Ämnet 

religionskunskap har karaktär av livskunskap. Ett överordnat syfte är att undervisningen ska 

leda till någon slags förändring av elevernas förhållningssätt.    

Förståelse betonas framför kunskaper. När innehållet är kunskaper om begrepp och basfakta 

utgör de nödvändig bakgrund till förståelse. Det huvudsakliga innehållet utgörs av religiöst liv 

i form av riter, myter, högtider och ställningstagande i etiska frågor med utgångspunkt i olika 

religioners tolkningsramar. Det går att urskilja två underkategorier inom kategori två. 

Inom underkategori ett har kristendomen en självklart större betydelse i det svenska 

samhället än övriga religioner. Detta leder till att kristendomen även utgör en tyngdpunkt 

inom undervisningen. Överordnat syfte med undervisningen är att elevernas livshållning ska 

förändras från materiellt till andligt fokus. Här leder undervisningen in i en religiös 

tolkningsram med användande av Schreiners terminologi. 

Inom underkategori två ses kristendomen som en grundförutsättning för det svenska 

samhället. Det är dock inte önskvärt att ge kristendomen en särställning i undervisningen.  

Undervisningen ska öka medvetenheten om kristendomens betydelse i samhället och därmed 

öka elevernas tolerans för ”det andra”.  Inom denna underkategori är elevernas verklighet 

utgångspunkten för undervisningen och innehållsvalen styrs i stor utsträckning av elevernas 

behov. Yrkeskunskaper är ett syfte. Inom underkategorin föreligger progressivismens 

betoning av interaktion med det omgivande samhället och dess behov av arbetskraft. Även 

rekonstruktivismens utgångspunkt i samhällsvetenskap och syftet att utveckla elevernas 

kritiska tänkande föreligger inom denna underkategori.       
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Diskussion 

 

I valet av metod väljs samtidigt forskningsobjekt. Studiens metod är intervjuer. Detta innebär 

att resultaten inte säger något om faktiska innehållsval eller faktiska syften. Studiens resultat 

ger en bild av olika förhållningssätt och sätt att argumentera för de val man gör och de 

förhållningssätt man intar. Omedvetet eller medvetet.   

 

Tidigare forskning 
 

Religionsämnets förändringar är ett historiskt faktum. Undervisningens innehåll är ständigt 

utsatt för ifrågasättanden och förändringar. Hartman använder orden pluralism och mångfald 

vad det gäller den mängd olika religioner och livsåskådningar som undervisningen skall 

innefatta i nutid.
108

 Föreliggande studies intervjusvar beskriver en verklighet där de enda 

religioner som aldrig skulle uteslutas är islam och kristendom samt profana livsåskådningar 

nämns som undervisningsinnehåll i mycket liten utsträckning. 

Hartman konstaterar en ”gradvis sekularisering” och försvagning av kristendomens 

betydelse inom religionskunskapen i ett historiskt perspektiv.
109

 En fråga som väcks av 

intervjusvaren i denna uppsats studie är om kristendomens betydelse inom ämnet fortfarande 

kan anses vara svag när undervisning med utgångspunkten att kristendomen har en annan 

ställning än alla andra religioner förefaller självklar. 

Värdegrundens formulering om fostran och dess betydelse för undervisningen i 

religionskunskap är problematisk enligt Skogar. Skogar anser att det föreligger en mångfald 

av goda etiker.
110

 I uppsatsens intervjuer återkommer förhållningssättet att kristen etik är den 

goda etiken och att den etiken föreligger inom samtliga religioner. 

Alberts lyfter fram möjliga konsekvenser av kristendomens ställning inom 

religionsämnet. Olika slags betoning av en specifik religion eller livsåskådning leder, enligt 

Alberts, till ett religionsämne som inte längre omfattar mångfald och icke-konfessionalism.
111

 

Det är möjligt att dra paralleller till min studies resultat. För att den modell Alberts benämner 

                                                   
108 Hartman (2000), s. 232. 
109 Ibid., s. 233. 
110 Skogar (2000), s. 105. 
111 Alberts (2009), s. 19. 
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”Integrative religious education” skall vara möjlig krävs en specifik inriktning av 

religionsämnets karaktär. Att medvetandegöra, peka på problem och ställa frågor i 

undervisningen stället för att ge svar och lyfta fram existentiella lösningar ser Alberts som en 

väg att tillförsäkra ämnet mångfald och objektivitet. Förankring av ämnets innehåll i 

akademiska discipliner är nödvändigt enligt Alberts.
112

 Alberts lyfter fram en delvis 

essentialistisk inriktning av ämnet. Även här är det möjligt att dra paralleller till min studie 

och jag konstaterar att denna inriktning av religionsämnets karaktär föreligger i mina resultat. 

En överordnad fråga är vilken slags religionsundervisning som är önskvärd: objektiv och 

neutral eller existentiell livskunskap med religiösa förtecken? Alberts betonar att valet av 

modell inte är självklar men medvetenhet om religionsundervisningens betydelse i samhället 

och Europa bör leda till ett välgrundat val av religionsämnets karaktär i varje enskilt land.
113

 

Enligt Skogar spelade kristendomsämnet en viktig roll i formandet av en specifikt svensk 

identitet hos medborgarna innan 1970-talets föreskrifter om objektivt förhållningssätt och 

värdeneutral undervisning.
114

 Vad är skillnaden mellan den rollen och den betydelse lärarna i 

studien tillskriver kristendomen som en självklar och nödvändig grund att utgå från i 

bemötandet av trosutövare inom andra religioner än kristendomen? Medvetenhet om 

kristendomens betydelse för det svenska samhället i nutiden anses av lärarna kunna stärka 

självförtroendet, ge personlig identitet samt viktig grupptillhörighet. 

Skogar och Björlin konstaterar att det saknas preciseringar av vad icke-konfessionell 

undervisning innebär.
115

 Kan en undervisning som har som syfte att ändra förhållningssätt och 

bidra till personlig utveckling genom att medvetandegöra om kristendomens betydelse kallas 

för icke-konfessionell? Lärare som har förhållningssättet att det absolut inte är önskvärt att 

eleverna påverkas undervisar sida vid sida med lärare som anser att konfessionell 

undervisning är självklar inom religionskunskapen. Lärarnas utsagor visar på vikten av 

preciseringar av begreppet men även på betydelsen av fortsatt samhällsdebatt. 

När begrepp som kultur, tradition och religion tolkas och används av lärare i 

religionskunskap får det konsekvenser för olika aspekter av ämnets inriktning. Skogar 

poängterar betydelsen av medvetenhet om begreppens betydelse. Föreställningen om ”det 

egna” och ”det andra”, främmande, hör enligt Skogar samman med kultursynen och vilken 

                                                   
112 Ibid., s. 21. 
113 Ibid., s. 20ff 
114 Skogar (1999), s. 308.  
115 Ibid., Björlin (2006), s. 30. 
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ställning specifika religioner har i samhället.
116

 Studiens resultat bekräftar sambandet med 

kultursynen. 

Varför har kristendomen den betydelse den har inom ämnet?  När skolkunskapen ses som 

något som formas snarare än statiskt föreligger är det viktigt att visa på de krafter som är i 

rörelse i det omgivande samhället.
117

 Framtida forskning kan ställa frågor om attityder till 

islam i samhället, politiskt styre och kunskapssyn, förhärskande kunskapssyn i samhället, 

kristendomens ställning i samhället etc. och ställa svaren i relation till kristendomens ställning 

inom religionskunskapen. 

Kristendomen som kulturarv nämns inte explicit av lärarna. Svaren inrymmer dock detta 

som en självklarhet. Flera av lärarna har dessutom förhållningssättet att kristendomen som 

livstolkning utgör en given grund för eleverna och att elevernas medvetenhet om detta är 

positivt. Förhållningssättet innefattar bilden av värdegrunden som genomsyrad av 

kristendomens universella etik. Skogar delar in kristendomsförståelse i betoning av 

kristendomen som en livstolkning eller historisk företeelse med implikationer för nutid.
118

 

Frågan om lärarnas, omedvetna eller medvetna, kristendomsförståelse är ytterst frågan om 

religionskunskapens karaktär samt om det är möjligt och önskvärt att styra ett skolämnes 

socialisationsinnehåll i en bestämd riktning.   

    

Teoretiska perspektiv och konsekvenser för framtida forskning 
 

Den indelning av undervisningen som föreligger i Östmans didaktiska typologier för 

naturvetenskap är fullt möjlig att urskilja i uppsatsens material.
119

  Även inom undervisningen 

i religionskunskap föreligger faktabaserad värdeneutral undervisning sida vid sida med 

undervisning som utgår från elevernas behov och syftar till förändring. 

Ett läroplansteoretiskt perspektiv gör det möjligt att lyfta fram stora variationer i ett 

skolämnes undervisningsinnehåll. När utgångspunkten är att undervisningsinnehållet speglar 

politiska motsättningar och motstridiga föreställningar i samhället blir det möjligt att 

blottlägga motsatta syften med undervisningen. Englund beskriver hur ett skolämnes innehåll 

är ”utsatt för ständigt tolkningsutrymme”.
120

 Mina resultat visar på stora variationer i 

innehållbetoningar och syften med undervisningen i religionskunskap. Det är möjligt att det 

                                                   
116 Skogar (2000), s. 113. 
117 Englund (1997), s. 127.  
118 Skogar (1999), s. 324. 
119 Östman (1995), s. 181f   
120 Englund (1986), s. 147. 
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föreligger betydande skillnader i lärares tolkningar av hur det faktiska tolkningsutrymmet ser 

ut. I Englunds perspektiv är analys av de variationer i innehållsval som föreligger viktig för 

att lyfta fram motsättningar inom ett specifikt skolämne men även för att visa på möjliga 

framtida val.
121

 Studiens resultat lyfter fram två huvudsakliga inriktningar just nu men visar 

även hur ämnet kan komma att utvecklas i framtiden. Användbarheten för gymnasielärare i 

religionskunskap är stor. 

Föreliggande uppsats visar på en tydlig tendens av polarisering. En större undersökning 

med fler intervjuer genomförda i olika kommuner samt ytterligare en intervjuundersökning 

inom två år skulle kunna visa om vi 2012 står inför en grundläggande förändring av 

gymnasielärares förhållningssätt till kristendomen i relation till möjliga innehållsval inom 

religionskunskapsämnet. Eller om det är möjligt för ämnet att även i framtiden inrymma 

motsättningarna som mina resultat visar.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                   
121 Englund (1997), s. 132. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Bakgrundsfrågor 

 

Skolans inriktning: praktisk eller teoretisk. Undervisar du på praktiska eller teoretiska 

program? Undervisar i Religionskunskap 1 eller A? År som behörig lärare. 

Ämneskombination. Ämnesutbildning; konfessionell, teologisk eller humanistisk fakultet. 

1. Val av innehåll i undervisningen 

 

1.2Ämnesområdet religion och livsåskådningar i relation till övriga områden.  

Utrymme i tid, vilket område tas först, hur är strukturen? Utgår du från ett område och tar upp 

övriga områden inom områdets ram? Tar du upp ett område i taget? 

1.2Val inom ämnesområdet religioner och livsåskådningar.  

1.2.1Religioner i relation till livsåskådningar. Prioriteringar i tid, olika innehåll inom 

religioner respektive livsåskådningar? 

1.2.2 Religionerna i relation till varandra. Vilka val gör du vad det gäller utrymmet för de 

olika religionerna? Hur presenterar du de olika religionerna? Separat eller är det några 

religioner som tas upp tillsammans? Är det någon specifik religion som hanteras olikt de 

andra religionerna? På vilket sätt? 

1.3 Innehåll i religionerna. Vad tar du upp i religionerna? Behandlar du samma komponenter 

inom alla religioner eller olika? Basfakta och kunskaper om religionerna? Religiöst liv 

och/eller det subjektiva perspektivet? Centrala begrepp? Myter, riter, högtider, urkunder, 

troslära, historik.  Presenteras någon religion på ett annat sätt? Vad skiljer sig?  

2. Syften med val 

 

2.1 Varför fakta, begrepp, dogmer och urkunder? För att ge kunskaper och basfakta som 

är viktiga i sig. Basfakta som är förankrad i vetenskap; teologi, historia, samhällskunskap? 

Finns det något slags kulturarv (eventuellt litterärt)inom religionerna som är viktigt att 

förmedla? Fakta för att medvetandegöra, ge förståelse eller viktigt i sig.  
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Varför det subjektiva perspektivet? Överföra värderingar, medvetandegöra om värderingar 

Ändra elevernas förhållningssätt, väcka intresse.  

2.2 Varför ska eleverna uppnå förståelse? Hur ser förståelsen ut? 

2.2.1 Förståelse för religion i allmänhet, förståelse för specifik religion. Ser förståelsen ut på 

samma sätt eller är den olika för olika religioner? 

2.2.2Förståelse för att uppnå något annat? Är det viktigt att ge eleverna värderingar, attityder 

eller något annat? 

2.3. Vill du medvetandegöra om något önskvärt eller om en faktisk situation? Kan 

undervisningen leda till ändrad inställning eller personlig utveckling?  

 

3. Kristendomens ställning som undervisningsinnehåll och argument 

3.1 VAD tar du upp inom kristendomen? Samma komponenter eller olika inom olika 

religioner? Annorlunda för kristendomen? Samma utrymme? Samma betoning av kunskaper 

och/eller förståelse?  

3.2 Varför väljer du detta innehåll? Se under avsnitt 2. Lika eller olika i jämförelse med 

andra religioner? 

3.3.1 Hur ser du på kursplanens formulering av syfte i relation till ditt syfte? ”Kunskaper 

om samt förståelse för kristendomen och dess traditioner har särskild betydelse då denna[…]”. 

Vilken är kristendomens ställning i samhället/för samhället och vilka konsekvenser får detta 

för undervisningen?  

3.3.2Är kristendomen något historiskt som ger kunskaper och insikter i nutiden? Är 

kristendomen en tolkning av verkligheten som eleverna behöver?  

4. Betydelsen av värdegrundens framskrivning av kristendomen. 

 

4.1 Vad betyder ”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av[…].” Har kristendomen 

särställning eller inte?  Vad betyder formuleringen ”i överensstämmelse med?” Konsekvenser 

för dina innehållsval inom ämnesområdet religioner och livsåskådningar? Konsekvenser för 

syften? Konsekvenser för kristendomen i undervisningen? 

4.2 Fostransuppdragets utseende. Vad betyder formuleringen ”I överensstämmelse med den 

etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom 
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individens fostran till rättskänsla, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara 

icke-konfessionell” för din undervisning i religionskunskap? Hur normativ kan 

undervisningen vara? Vad betyder icke-konfessionell undervisning? Hur fostrar du och till 

vad?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


