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Abstrakt 
 

Syftet med detta arbete är att se hur religionsundervisningen har ändrats och 
utvecklats genom tiden på gymnasienivå och motsvarande läroverk. Syftet 
innefattar även att se vad dagens ungdomar vill med religionsunder- 
visningen samt vilket syn pojkar respektive flickor har på undervisningen. 
Detta fick jag reda på genom att göra en enkätundersökning i en årskurs tre 
på en gymnasieskola i Luleå. Resultaten visade bland annat att de flesta 
hade en positiv syn på religionsundervisningen idag, men hade också förslag 
till ändringar.  
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Bakgrund 
 
Som lärare i ämnet religion är det enligt min mening givetvis inte bara 
intressant, utan också en nödvändighet, att studera hur undervisningen sett 
ut genom tiden. Jag har därför som examensarbete valt undersöka hur 
religionsundervisningen på gymnasieskolan har utvecklats under 1900- talet 
och fram till de styrdokument som är aktuella idag. Hur har religions- 
undervisningen förändrats med tanke på framväxten av vårt moderna 
samhälle? Jag anser att detta är en viktig fråga för alla religionslärare.  
 
Religionsundervisningen är ett omdebatterat ämne. Diskussioner har bland 
annat ställt frågan om undervisningen ska ta sin utgångspunkt i elevernas 
livsfrågor eller i de skilda religionernas läromässiga innehåll. Det är viktigt 
att diskutera religionsundervisningens innehåll och mål. För det första måste 
undervisningens innehåll stå i relation till omvärlden, vårt mångkulturella 
och mångreligiösa samhälle. För det andra så bör undervisningens innehåll 
också stå i relation till elevernas uppfattning om religionsämnets innehåll.     
Med avseende på målet blir diskussionen viktig då målet inte enbart bör 
vara att förmedla kunskap om de religioner och livsåskådningar som finns i 
vårt samhälle, utan också leda till personlighetsutveckling, i den mening att 
undervisningen ska hjälp eleverna att skapa sin egen identitet, och respekt 
och tolerans för det som är olika.  
 
Min förhoppning är att detta arbete ska leda till att jag som lärare ska få en 
ökad insikt i religionsämnet. Enligt min mening kan religionsunder- 
visningen fylla en viktig funktion i vårt moderna samhälle. Men förut- 
sättningen är att vi som lärare kan förmedla den betydelse religionerna har 
med avseende på de existentiella frågorna, tillika vad som skiljer och 
förenar de olika religiösa och kulturella uttrycken. Valet av undervisningens 
innehåll och mål blir viktigt inte minst med tanke på att vårt samhälle dels 
inte längre allmänt karaktäriseras av den traditionella kollektiva 
gemenskapsformen som innebar en i stort sett given identitet, och dels med 
tanke på att vårt samhälle präglas av kulturell och religiös mångfald. 
Religionskunskapens ämnesinnehåll kan både verka för större samhörighet 
och motverka främlingsfientlighet och rasism genom att den kan ge eleverna 
kunskap om människors olika etniska bakgrund och religiösa uttryck, och 
därmed en större förståelse för olikheten. Detta anser jag är väldigt viktigt i 
dagens mångkulturella samhälle. Här får jag stöd av det styrdokument som 
är aktuellt för min undersökning, det vill säga Lpf 94, 1994-års Läroplan 
för de frivilliga skolformerna. I denna heter det:  
 

 
Skolan skall sträva mot att varje elev 
• respekterar andra människors egenvärde och integritet 
• inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande 
behandling samt motverkar till att bistå människor, 
• förstår och respekterar andra folk och kulturer 
• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en 
vilja att handla också med deras bästa för ögonen (Sid. 12, Lpf 94). 
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Jag tror att detta arbete kan komma till användning både för mig och för 
lärare som undervisar i ämnet religion. Genom att studera religions- 
undervisningen, både i ett historiskt och i ett nutida perspektiv, kan vi som 
lärare på ett mer medvetet sätt utveckla vår undervisning i ämnet. Vi kan bli 
mer medvetna om det didaktiska och metodiska urvalet, det vill säga, hur vi 
ska undervisa, och vad vi ska ta upp i vår undervisning.  
 
 
Syfte och avgränsning 
 
Syftet med mitt examensarbete är tvåfaldigt. För det första vill jag kartlägga 
hur religionsundervisningen på gymnasienivå har utvecklats under 1900-
talet och fram till idag, då det skett en fortgående samhällsomvandling. I 
min undersökning begränsar jag mig så till vida att jag endast lyfter fram tre 
tidsperioder. Dessa perioder är början av 1900-talet, mitten av 1900-talet, 
samt början av 2000-talet. Inom dessa perioder blir följande tre huvudfrågor 
viktiga:  
 
Vilket var/är det huvudsakliga innehållet i religionsundervisningen under 
respektive tidsperiod?  
Vilket mål hade/har skolan med religionsundervisningen?  
Vad ville/vill samhället uppnå genom sitt urval av innehåll?  
 
För det andra är mitt syfte att undersöka gymnasieungdomarnas inställning 
till och intresse för religionsundervisningen. I denna del vill jag lyfta fram 
genusperspektivet genom att undersöka om det finns en skillnad mellan 
pojkar och flickor. För att få svar på elevernas egna uppfattningar ställer jag 
följande frågor: 
 
Har pojkar och flickor samma inställning till och intresse för religion som 
ämne i skolan? Anser eleverna att religionsämnet borde vara obligatoriskt?  
Vad anser eleverna vara det viktigaste innehållet i ämnet religion?  
 
Metod, urval och avgränsning                   
 
För besvara frågan om religionsundervisningens förändringar under 1900-
talet har jag ägnat mig åt studier av skolförordningar och styrdokument. När 
det gäller början av 1900-talet finns skol(för)ordningar från 1905, och 
dessutom läroverksstadgar som del innehåller anvisningar om timplaner, 
mål och syfte för ämnet religion. För att få kunskap om mål och innehåll vid 
mitten av 1900-talet har jag studerat både Läroplanen för gymnasiet från 
1965 samt Läroplanen för gymnasieskolan, Lgy 70. För det tidiga 2000-
talet, det vill säga dagens skola, gäller den aktuella läroplanen 1994 års 
läroplan för de frivilliga skolformerna, Lpf 94. 
 
För att få information har jag även använt mig av Internet, närmare bestämt 
Skolverkets hemsida. Jag har dessutom fått direkt information av Skolverket 
genom att kommunicera med dess personal per e-mail. Även den aktuella 
kursplanen för religionskunskap har jag hittat på deras Internet sida.  
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När det gäller frågor om intresset och de förväntningar på religionsämnets 
innehåll som dagens ungdomar har på undervisningen, har jag valt att 
använda mig av frågor formulerade i en enkät innehållande elva frågor 
(bilaga 1). Enkäten är helt standardiserade, d.v.s. den är utformad så att 
varje person svarar på likalydande frågor, vilket ju är det karaktäristiska för 
det skriva frågeformuläret. När det gäller graden av strukturering är den 
förhållandevis låg. Även om frågorna har fasta svarsalternativ, är de flesta 
formulerade så att det har ett svarsutrymme där varje elev uppmanas att ge 
en förklarande motivering på det avgivna svaret (Trost, 1997). 
 
Jag valde mina informanter utifrån att dessa känner till ämnet religions- 
kunskap. Dessutom begränsade jag min undersökning till en klass. Det 
skulle naturligtvis ha varit intressant att få fler svar och därmed större 
möjlighet att förstå hur ungdomarna upplever religionsundervisningen, men 
på grund av brist på tid, gjordes denna begränsning. 18 elever svarade på 
enkäten, varav 7 pojkar och 11 stycken flickor. Jag hade troligen fått mer 
fullödiga svar om jag genomfört personliga intervjuer med varje elev. Då 
hade jag fått mer material och därmed hade undersökningen haft högre 
validitet. Men för att få så mycket information som möjligt så fanns jag 
närvarande under den tid eleverna arbetade med enkäterna. De kunde alltså 
be om förklaringar av frågorna, och jag i min tur be eleverna om för-
tydligande på de frågor som hade möjlighet till motivering av svaren.  
 
Min undersökning kännetecknas av ett kvalitativt angreppssätt, med enkät 
som insamlingsmetod. Enligt Trost (1994) kan vi inte tillämpa någon 
renodlad kvantitativ metod när vi vill veta något om människan. av det som 
rör människan. Han skriver:  
 

I verkligheten är praktiskt taget inga av de studier som görs inom beteende- 
och samhällsvetenskaperna av helt kvantitativ natur. De är alla blandformer 
(Trost, 1994 s. 19).   

 
Dessutom menar han att man ska använda sig av kvantitativa studier om 
frågeställningen gäller ”hur ofta” och ”hur många” eller ”hur vanligt” något 
är. Kvalitativa studier innebär däremot att försöka förstå människors sätt att 
resonera, och hitta mönster (Trost, 1997). Enligt Patel och Davidsson (1994) 
är syftet med kvalitativa studier att skaffa djupare kunskap och försöka 
förstå och analysera helheter. I en jämförelse mellan den kvalitativa och den 
kvantitativa metoden menar Holme och Solvang (1997) att: 
 

Grovt och enkelt kan vi mena att den grundläggande skillnaden kommer till 
uttryck i att vi med kvantitativa metoder omvandlar informationen till siffror 
och mängder. Utifrån detta genomför vi sedan statistiska analyser. Inom 
kvalitativa metoder är det forskarens uppfattning eller tolkning av 
informationen som står i förgrunden, t ex tolkning av referensramar, motiv, 
sociala processer och sociala sammanhang. Allt detta har som gemensam 
nämnare att vi inte kan eller bör omvandla den till siffror (Magne Holmberg 
och Kron Solvang, 1997:76). 

  
Genom svaren på mina frågeställningar i enkäten har jag kunnat tolka och 
dra mina slutsatser om vad elever idag har för uppfattning om ämnet reli- 
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gionskunskap, vilket kan leda till att jag kan utveckla min undervisning. 
Genom dessa svar har jag även fått insikt i skillnaden mellan tjejers och 
killars uppfattning om religionsundervisningen.  
 
Religionsundervisningen i ett historiskt perspektiv 
 
Tidigare forskning 
 
Det finns en hel del tidigare forskning om barn, ungdomar och religion. Det 
har debatterats i både avhandlingar och artiklar om hur undervisningen ska 
bedrivas och var tyngdpunkten ska ligga. Den största delen handlar om 
elever i grundskolan eller om barn i de yngre åldrarna. Denna forskning är 
inriktad på deras syn på Gud och religion, vad de är intresserade av. 
Dessutom finns en undersökning om vilka grundläggande kunskaper en 
lärare som undervisar i religionskunskap bör ha. I det som följer ska jag, 
utifrån mitt syfte, i första hand lyfta fram det som handlar om tonåringars 
syn på religion, och dessutom vad samhället vill åstadkomma med 
religionsundervisningen genom dess val av innehåll.  
 
Lennart Tegborgs avhandling, Folkskolans sekularisering 1895-1909, tar 
bland annat upp den debatt som föregick 1919 års läroplan för grundskolan. 
Denna debatt handlade om det starkt lutherskt konfessionella i kristendoms- 
undervisningen och om huruvida katekesen skulle fortsätta att vara aktuell i 
skolans undervisning, både vad det gällde innehåll och metod. Tegborg 
visar på att det redan då fanns en konflikt mellan de som ville ha en 
undervisning med tyngdpunkten på en mer personlig och etiskt kristendom, 
och dem som ville behålla skolans konfessionella och ensidiga betoning på 
det läromässiga innehållet kristendomsundervisning (Tegborg, 1969). 
 
Professor Sven G Hartman som ägnat sig åt att undersöka barns förhållande 
till religion och livsfrågor, lika väl som det läromässiga innehållet diskuterar 
i boken ”Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan” (1994) 
bland annat hur religionsämnet formades i grundskolan. Hartman skriver att 
de omvandlingar som religionsämnet har genomgått har varit politiskt 
känsliga och omdebatterade. Hartman pekar på fyra vändpunkter i 
förändrings- processen. Den första inträffade kring 1883 då hemmets 
undervisningsplikt avvecklades. Ansvaret för att varje barn undervisades i 
den kristna tron och läran överfördes till skolan och lärarna, trots att denna 
undervisning vid denna tid ansågs vara mer privat. Den andra vändpunkten 
kom med den tidigare nämnda debatten inför 1919 års undervisningsplan för 
folkskolan. Debatten resulterade i att Luthers lilla katekes försvann som 
både religionsämnets innehåll och metod, som jag kommer att förklara 
närmare under rubriken ”Religionsämnets innehåll och mål. Därmed gick 
skolan från en konfessionell till en icke konfessionell undervisning i 
kristendom. Traditionen att folkskolan skulle stå för en undervisning som 
var konfessionellt bunden till Svenska kyrkan bröts.  
 
Detta blev tydligt i 1951-års religionsfrihetslag. Kyrka och samhälle skulle i 
princip leva i skilda världar. Sedan 1951 har Sverige blivit mer 
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multikulturell och kristendomen är inte längre den självklara värderings- 
grunden för samhället. Man kan se denna utveckling bland annat på de olika 
namn som religion och livsåskådning haft under alla tider. I gymnasieskolan 
1965 byttes namnet till religionskunskap och det namnet har behållits även 
om det har diskuterats att ämnet egentligen borde heta något i stil med 
livsåskådningskunskap eller liknande. Namnbytet var inget nytt inom 
skolan, utan hade skett tidigare med den första läroplanen för grundskolan 
1962 då ämnet hette kristendomskunskap, men i den reviderade läroplanen 
för grundskolan 1969 ändrades namnet till religionskunskap.  
 
Den tredje vändpunkten kom 1962 när objektivitetskravet i undervisningen 
blev klart uttalat, vilket naturligtvis påverkade religionsundervisningen som 
till sin natur handlar om personliga ställningstaganden. Undervisningen om 
religion skulle vara objektiv, saklig och allsidig. Den sista och fjärde 
vändpunkten kom, enligt Hartman, i samband med 1969 års undervisnings- 
plan. Nu skulle undervisningen vara mer elevorienterad istället för stoff- 
centrerad.  

 
Författaren Bengt Marklund redogör i sin bok Tonåringen och kristendomen 
(1983) om Skolöverstyrelsens två rapporter - Tonåringen och livsfrågorna 
(1969) och Tonåringen och livet (1980) som innehåller resultaten av 
undersökningar om tonåringars attityder och deras intressen för olika 
livsfrågor. Med projektet ville författarna i första hand undersöka ton- 
åringars kännedom om kristen tro och kristet liv. Tonåringen och 
livsfrågorna (1969) blev utgångspunkt för ett antal arbetsområden i läro- 
planen. Resultatet visade att det fanns en problemgemenskap när det gällde 
existentiella frågor. De problemområden man ansåg vara viktiga eller 
mycket viktiga handlar om ras, sexualitet, kärlek, lidande, människovärde, 
konfliktfrågor, ensamhet och gemenskap, livets uppkomst och mening, 
gränsfrågor om liv och död, frihet, ansvar, skuld. Det kom även fram att 
många hade svårt att finna svar på sina frågor i de etablerade livs - och 
trosåskådningar (Lendahls, 1986).  
 
Sven-Åke Selander, även han professor och engagerad i frågor som rör 
religionsundervisningen redogör i boken Undervisa i religionskunskap 
(1993) om religionsundervisningen i den svenska skolan genom tiderna.  
 
Selander menar religionsundervisningens utveckling från mitten av 1900-
talet kan beskrivas med hjälp av orden människosyn, samhälle, innehåll och 
metod. I en objektivistisk människosyn är människan föremål för någon 
annans verksamhet. I en subjektivistisk syn är människan aktiv, självständig 
och skapande. Selander fortsätter med att beskriva hur samhället har 
utvecklats. Det har blivit öppnare, dvs. strikta regelsystem för hur 
människor skulle leva, för religions och yttrandefrihet, har fått mindre 
restriktioner och förbud. Innehållet i undervisningen har inneburit en 
utveckling från principen att någon annan än eleven t ex vetenskapen, 
läraren eller läroboken bestämmer vad som ska läsas till att innehållet 
bestäms som resultat både av vad som är relevant och möjligt innehåll och 
vad eleverna efterfrågar och kan klara av. Valet av undervisningsmetoder, 
som tidigare var baserad på grundläggande och givna principer och var en 



 6

s.k. formell undervisning har bytts ut mot en funktionell undervisning. 
Nedanstående citat sammanfattar Selanders beskrivning av utveckling: 
 

Utvecklingen inom religionsundervisningen i Sverige under 1900-talet, men 
främst från 1962, har kännetecknats av en övergång från objekt till subjekt, 
från slutet till öppet synsätt, från vertikalt till horisontellt och från formellt 
till funktionellt (Selander, 1993:11). 

 
Mot bakgrund av den förändrade människo- och samhällssynen ville 
forskningen mer specifikt ta reda på vad eleverna på gymnasiet ansåg om de 
existentiella frågorna. Därför genomfördes, enligt Selander, en särskild 
undersökning med andra metoder än de som användes vid enkät-
undersökningarna som gjordes i samband med undersökningen om 
Tonåringen och livsfrågorna. Eleverna på gymnasiet fick bland annat skiva 
dagbok om hur de uppfattade sin livssituation. Denna undersökning, 
Gymnasieeleven och livsfrågorna som skedde i början av 1970-talet var 
inspirerad av den fenomenologi som Knud E. Løgstrup i Danmark 
företrädde. Denna undersökning ledde, enligt Selander till vidare forskning 
om barn och ungdomars livsfrågor. I projektet Undervisningsmetodik i 
religionskunskap undersöktes barns begreppsuppfattningar och förmåga till 
begreppsbildning. Denna forskning var inspirerad av engelskmannen 
Ronald Goldman som i sin tur hade påverkats av Paul Tillichs tänkande och 
Jean Piagets teorier. Dessa projekt tillsammans med andra liknande spelade 
en viktig roll för utvecklingen av de viktigaste principerna i Lgr80. 
Utvecklingen fram mot Lgr80 kan beskrivas i följande steg:  

 
• Lgr 62: historisk-kritisk analys, kritisk granskning och värdering 
• Lgy 65 filosofisk-kritisk analys 
• Lgr 69/Lgy 70: engagemang, saklighet, livsfrågor 
• Lgr 80 fenomenologi: iaktta, jämföra, mötas (Selander, 1993:15). 

 
Selander visar därför vidare på att religionsundervisningen ska ta sin 
utgångspunkt i begreppet fenomenologi. I Sverige introducerades detta 1978 
i samband med de riktlinjer som gavs för gymnasieskolan. En grund- 
läggande metod i en fenomenologisk analys är jämförelsen mellan olika 
religioner utifrån centrala begrepp och dimensioner. Det innehållsligt 
fenomenologiska perspektivet har utvecklats på olika sätt i religions- 
undervisningen. Litteraturen i skolan har ändrats och på gymnasiet arbetas 
det mycket med att beskriva och jämföra religioner och livsåskådningar. 
Selander menar att religionsundervisningen från och med 1962, då under- 
visningen genomgick en markant utveckling, var en övergång från slutet till 
öppet synsätt. Detta betyder att undervisningen innan detta var styrt och 
människan var passiv i sammanhanget och efter detta sattes människan i 
centrum som det viktigaste i undervisningen.   
 
Av detta kan vi se att undervisningen under mitten av 1900-talet, utifrån 
resultat av genomförd forskning omkring tonåringarnas behov och en för- 
ändrad människosyn, och också en förändrad samhällssyn, har som både 
Hartman (1994) och Selander (1993) visar, gått från att vara stoffcentrerad 
till elevcentrerad.  
 



 7

De problemområden som framträder som centrala handlar om såväl de 
existentiella frågorna som identitetsfrågor. Inte minst genom betoningen på  
människovärdet, konflikter och gemenskap 
 
När det gäller innehållet i religionernas lära betonas fenomenologin. Feno- 
menologin, det vill säga att se de skilda religionerna i ett jämförande 
perspektiv, blev förutom de mer personlighetsinriktade frågorna viktigt. Den 
fenomenologiska analysen av religionernas läromässiga innehåll ger 
religionsundervisningen möjligheter att se likheter i de skilda religionernas 
uttryck. Denna metod skapar förståelse för varför människors religiösa 
uttryck ser olika ut och därmed och därmed betonas även när det gäller det 
läromässiga innehållet människovärdet, konflikter och gemenskap 
(Selander, 1993).     
 
 
Religionsundervisningen före 1900-talet 
 
För att förstå religionsundervisningens utveckling och förändring i början av 
1900-talet anser jag att vi även bör se bakåt i tiden. Under denna rubrik 
presenteras först en kort beskrivning av ämnets innehåll från 1600-tal fram 
till nutid, utifrån historiska skolförordningar. Därefter beskrivs ämnets 
karaktär och uppbyggnad från 1800-talet och fram till nutid. Syftet är att 
visa på att två olika utvecklingsfaser. Den första handlar om att så noggrant 
som möjligt, genom religionsundervisningen, befästa den lutherska tron 
efter reformationen. Det andra handlar om att anpassa religionsunder- 
visningen till modernitetens framväxt efter upplysningstiden.  
 
Vad innehöll undervisningen före 1900-talet och vilket mål hade den? Vad 
som måste sägas är att det inte är lätt att hitta klart uttalade mål. Som jag 
tolkar Göran Linde i boken Värdegrund och svensk etnicitet (2001) var det 
övergripande målet självklart och inbegripet i själva sakens natur: Skolan 
hade till uppgift att undervisa elever till kristna och nyttiga 
samhällsmedborgare. Detta var något självklart och behövdes därför inte 
skrivas in i skolordningar.  

 
Redan från medeltiden skulle varje församlingsbo lära sig texter som formu- 
lerade den kristna tron. Efter reformationen användes uteslutande Luthers 
lilla katekes för folkundervisningen, då Luthers katekes av naturliga skäl 
kom att anses vara den viktigaste mest pedagogiska skrift som behandlade 
det kristna tron (http://www.skolverket3.se). Att syftet var att genom 
djupgående studier inhämta kunskap som kunde befästa den lutherska tron 
blir tydlig i 1649-års skolordning. Gymnasiet, som naturligtvis vid denna tid 
endast var tillgänglig för de högre samhällsklassernas ungdomar, oftast 
själva inrikta på att bli präster eller lärare, var indelat i fyra årskurser. I 
första årskursen skulle studenterna studera hälften av Loci theologici, ett 
teologiskt arbete skrivet av 1500-talets mest betydande dogmatiker, Martin 
Chemitz (http://www.lysator.liu.se/). Utantill skulle man kunna hälften av 
Loci theologici, som handlade om reformationens religiösa förståelse av de 
så kallade höga artiklarna, treenigheten och Kristus två naturer. Beträffande 

http://www.skolverket3.se/
http://www.lysator.liu.se/
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det övriga skulle studenterna ”endast” kunna redogöra för resten i den 
lutherska kyrkans dogmatik.  
 
I andra årskursen skulle studenterna lära sig andra hälften av Loci theologici 
utantill, under handledning av andre lektor i teologi. I den tredje årskursen 
var den bibliska föreläsningskursen av förste lektor i teologi central. Utöver 
detta skulle studenterna göra en kortfattad analys, uppställd i tabellarisk 
form, av innehållet bibeln, utifrån den mall som förste lektor i teologi 
använt sig av i undervisningen. I fjärde och sista årskursen skulle förste 
lektor i teologi föreläsa om bibeln. Studenterna skulle därefter även här göra 
en kortfattad framställning i tabellarisk form av innehållet i bibeln (1649 års 
skolordning). Till detta kommer att en så kallad förste lektor i teologi 
(Theologus primus) skulle på ett enkelt och kortfattat sätt använda sig av det 
grekiska språket och redogöra för Nya testamentets texter och därefter 
analysera dessa. I en årskurs kunde det handla om ett grundligt studium av 
Paulus brev. De skulle läsa något av breven, antingen till romarna och 
galaterna eller båda breven till korintierna samt breven till efeserna, 
filipperna och kolosserna. Ett tredje alternativ var att undervisa i de båda 
breven till tessalonikerna, och de båda breven till Timotheus samt breven till 
Titus och till Filemon Förste lektor skulle dessutom lyfta fram de ställen i 
texten där man kunde, som det heter, ”finna de ledande grundsanningarna”.  
 
Andre lektor i teologi (Theologus secundus) undervisade de blivande 
prästerna i hebreiska. Här gällde de även att grammatiskt tolka och 
analysera valda stycken ur den hebreiska texten i Gamla testamentets 
historiska böcker (Hall, 1921). 
 
1724-års skolordning anges att det på varje gymnasium under denna tid 
fanns sju lektorer som var och en arbetade från halv sex på morgonen till 
klockan fem på eftermiddagen. Förste lektor i teologi skulle undervisa på 
gymnasiets tredje och fjärde årskurser. Han skulle undervisa i hebreiska och 
de båda testamentena. Andra lektor i teologi skulle undervisa studenterna i 
olika begrepp som hör kristendomen till, olika dogmer. Dessutom skulle 
dessa kunna delar av den svenska versionen av Nya testamentet utantill. 
Andra lektors uppgift var att både grundligt undervisa om Guds ord, och se 
till så att alla blev och förblev en goda lutherska kristna (Hall, 1922). 
 
När 1807- års skolordning tog i bruk var gymnasiet fortfarande indelat i 
fyra årskurser. Den första och andra klassen utgjorde, vad som kallades, den 
nedre cirkeln och den tredje och fjärde klassen utgjorde den övre. Varje 
gymnasium hade sex lektorer samt en gymnasieadjunkt, med titeln teologie 
lektor. Han skulle för den lägre cirkeln förklara den kristna lärans dogmer, 
efter ett latinskt kompendium. Detta skulle sträcka sig över två år. För den 
övre cirkeln skulle lektorn i teologi undervisa från samma kompendium men 
gå närmare in på de symboliska böckerna och bevisen för sanningen i den 
kristna lärans och de evangeliska lärobegreppen. Även detta skulle sträcka 
sig över två år. Lektorn skulle utöver detta gå igenom de huvudsakliga 
händelserna som angick den kristna läran och kyrkan, speciellt det som 
hörde till kyrkans historia under de fyra första seklerna, samt 
reformationstiden. De som skulle bli lärare undervisades dessutom i den 
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hebreiska grammatiken. Här skulle även kunskaperna i det Nya Testamentet 
grundligare studeras och fördjupas (Hall, 1922). 
 
Vad det gäller undervisningen efter reformationen användes uteslutande 
Luthers lilla katekes, som av naturliga skäl kom att anses vara den viktigaste 
mest pedagogiska skrift som behandlade det kristna trons innehåll. Men 
under 1800-talet började kritiken hagla över denna ensidiga katekesunder- 
visning, både av pedagogiska och ideologiska skäl (http://www3. skol- 
verket.se). När det gällde skolan krävdes en mer barnanpassad undervisning. 
I och med att Luthers lilla katekes försvann som under- visningsmetod och 
innehåll 1919, försvann, som jag tidigare nämnt, även traditionen med en 
religionsundervisning som var konfessionellt knuten till den svenska 
kyrkan. I stället fick man en icke konfessionell undervisning i kristendom 
(Pedagogiska Magasinet, 2004:22). Efter det att religionsfrihets- lagen 
införts i Sverige 1951 blev kristendomsundervisningens roll i skolan än mer 
problematisk. Under 1960-talet bestämdes att religionsunder- visningen 
skulle studera olika religioner och livsåskådningar på lika villkor som 
kristendomen. Detta skulle ske sakligt och allsidigt, vilket innebar ett starkt 
objektivitetskrav.  
 
Denna beskrivning av den högre gymnasiala utbildningen som går från 1649 
fram till 1900-talet visar att studenterna under dessa tidsperioder skulle 
inhämta stora kunskapsmängder, presenterade av lärarna. De skulle inte bara 
kunna redogöra för allt detta muntligt. De skulle dessutom ordagrant kunna 
återge vissa delar av det bibliska innehållet, de grundläggande dogmerna, 
Loci theologici. Det handlade om att finna, och inte mist om att kunna de 
”grundläggande sanningarna” utantill. Förutom att befästa den kristna tron 
som sann ser vi att det övergripande målet var att fostra människor till 
kristna och nyttiga samhällsmedborgare.  
 
Dagens undervisning i religion har sin grund i denna utveckling. Och 
dessutom har, som jag tidigare visat, religionsundervisningen genom de 
forskningsresultat kommit att i lika hög grad omfatta såväl de etiska och de 
existentiella frågorna som den fenomenologiska analysen. Frågorna om liv 
och död, ansvar och skuld, gott och ont, rätt och fel har kommit att spela en 
allt viktigare roll inom ämnet religion (http://www3.skolverket.se).  

 
Styrdokumentens utveckling under 1900-talet 
 
Religionsämnets innehåll och mål  
 
Utifrån syftet med mitt arbete, att kartlägga hur religionsundervisningen på 
gymnasienivå har utvecklats under 1900-talet och fram till hur innehåll och 
mål formuleras i dagens styrdokument, ska jag under denna rubrik redogöra 
för innehåll och mål genom att presentera det som står skrivet i de olika 
dokumenten. Dessutom avser jag att svara på frågan vad samhället ville 
uppnå genom det urval av innehåll som blivit fastställt i de olika 
läroplanerna. Det tidiga 1900- talet inleds med 1905- års läroverksstadgar. 

http://www3
http://www3.skolverket.se
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För mitten av 1900- talet har Läroplanen för gymnasiet 1965- använts och 
för det sena lyfter jag fram 1994 års läroplan för det frivilliga skolväsendet.   
 
1905- års läroverksstadgar 
 
Vid början av 1900-talet var gymnasiet indelat i två linjer, real- och 
latingymnasium. Dessa omfattade fyra ettåriga klasser eller, som de då 
kallades, ringar och avslutades med en examen, kallad studentexamen. Vid 
realskolan skulle det finnas rektor och adjunkter.  
 
I dessa stadgar står det att målet för undervisningen i de olika ämnena samt 
timplan och kursfördelning anges i särskilt utfärdade undervisningsplaner. 
Antalet undervisningstimmar i veckan för varje ring bestämdes också 
genom stadgade undervisningsplaner (Hall, 1930). Men trots att jag har 
försökt hitta dessa undervisningsplaner så misslyckades jag. Det enda i 
läroverksstadgarna som är intressant i detta sammanhang är att § 9 under 
rubriken Arbetets allmänna anordning vid läroverken (sid. 5) anger att den 
elev som hade en annan tro än den lutherska kristna tron kunde, efter att ha 
lämnat in en skriftlig ansökan av målsman, slippa undervisningen i 
kristendom, men skulle med hjälp av målsman i hemmet ändå undervisas i 
sin egen religion (Hall, 1930). Och utifrån det Hartman skriver antar jag att 
skolan ännu vid 1900-talets början hade samma uppgift som jag tidigare 
nämnt; det vill säga att fostra eleverna till att bli goda kristna och nyttiga 
samhällsmedborgare. Om detta övergripande mål rådde det sannolikt inga 
tvivel, och det behövdes därför inte skrivas ner. Utbildningen hade ändå 
sedan reformationen, som vi tidigare såg, krav på djupgående kunskaper i 
den lutherska kristna läran. Från upplysningstiden och framåt var samhällets 
mål fortfarande att fostra människan i sann kristendom. Men efter 
upplysningen kom, enligt professor Daniel Lindmark som forskat i 
utbildningens historia, ett tillägg. Efter upplysningstiden betonades också 
kristendomens samhällsnytta. Målet var "sann kristendom och medborgerlig 
dygd" (Lindmark, 1993). I Pedagogiska Magasinet (2004, nr 4), som jag 
härefter förkortar PM, diskuterar Hugosson Sven G Hartmans bok Hur 
religionsämnet formades, i livstolkning och värdegrund (2000). Där sägs att 
undervisningen från 1900-talets början fått en gradvis minskad 
konfessionell prägel och en ökad pluralitet. Hartman visar på att man gick 
från den strikta katekesens inlärning om den kristna tron till att studera även 
andra världsomfattande religioner och livsåskådningar. Men skolan ändå 
betraktades länge som en förberedande utbildning för 
konfirmationsundervisningen. Det centrala under början av detta sekel, men 
som kom att försvinna mer och mer och så småningom bytas ut mot en 
färgstarkare undervisning, var tvånget att lära sig vissa saker utantill. Om 
lärarna till exempel gick igenom tio Guds bud nöttes svar och frågor ur 
katekesen så att alla till slut kunde de 10 buden utantill (PM, 2004).  
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Läroplan för gymnasiet 1965 
 

Tillkomstsituation 
 
Efter andra världskriget förändrades kyrkligheten och våra kyrkovanor. 
Samhället hade sekulariserats, det vill säga att skolan inte längre var 
beroende av kyrkan och att människor i allmänhet inte längre var lika 
bundna till kyrkans tro och lära. Dessutom lade 1960-talets styrda 
arbetsplatsinvandring grunden till dagens pluralistiska samhälle med andra 
religioner än den kristna och Svenskan kyrkan kunde kompletteras med 
olika frikyrkor. Även socialdemokratin som hade regeringsmakten 
påverkade skolutvecklingen och målen för ämnet religionskunskap. 
Katekesen hade för länge sedan uteslutits ur undervisningen och i Lpo 80 
ingick religionskunskapen i OÄ blocken. Kravet på objektivitet i 
kristendomsundervisning infördes i läroplanen. Hartman beskriver det så, att 
det var svårt för lärarna att börja undervisa på ett nytt sätt. Det innebar en 
osäkerhet inom lärarkåren, eftersom man egentligen inte visste vad 
objektiviteten innebar i praktiken. Lärarna blev mer opersonliga eftersom 
det inte ville stöta sig med den nya läroplanen och vad den innebar. 
Hartman menar att ämnet fram till dess kunnat vara ganska roligt för 
duktiga lärare och berättare. Under denna tid arbetade man mycket med 
ordflätor, fylla i rätt svar, skriva av från böcker osv. (PM, 2004). 
 
Religionskunskapens innehåll  
 
Huvudmomenten enligt 1965 års läroplan för gymnasiet är enligt följande: 
 
• Analys av den moderna människans situation 
Man ska studera och fundera över de mänskliga behoven: materiella, 
intellektuella, emotionella, estetiska och religiösa gemenskapsbehovet, 
behov av regler och normer. Diskutera etik och moral. Hur växer en 
livsåskådning fram? Den västerländska livsåskådningsproblematiken ska 
studeras: sönderbrytande av den kristna enhetskulturen, urbaniseringen, 
demokratiseringen, liberalismen, väckelserörelser, naturvetenskapen och 
världsuppfattningen, frihet av religioner. Behovet av orientering och 
självständig bedömning.  
• Etiska och moraliska frågor 
Diskutera moraliska grundfrågor och etiska internationella problem. Hur ser 
man på den enskilde och staten?  
• Kristendomen 
Studera avgörande perioder för kristendomens utformning: urkristendomen 
och de första kristna århundradena, reformationen, upplysningen och 
väckelserörelser. Centrala frågor var: gudstro och kristustro, människosyn, 
kristendom och samhälle, gudstjänstformer, bibeltolkningens problem. Hur 
ser kristendomen ut idag: västerlandets kyrkliga geografi, afroasiatiska 
kyrkorna, ekumeniken?  
• Livsåskådningsdebatten 
Religionen och sanningsfrågan. Diskutera om vad det finns för invändningar 
mot religionen ur en moralisk utgångspunkt. Hur såg Marx och Freuds på 
religion? Religionen och vetenskapen.  
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• Andra attityder till tillvaron än de religiösa 
Kort översikt över humanismen, naturalismen och existentialismen. Centrala 
frågor: människosyn, samhällssyn.   
• Icke kristna religioner 
Huvudtankar i judendomen, islam, hinduism, buddhism och naturreligion. 
Centrala frågor här är: gudstro, människosyn, religion och samhälle, 
gudstjänstformer. Hur ser religionerna ut idag? (1965 års läroplan för 
gymnasiet). 
 
 
Kursplanens mål 
 
I kursplanen för religionskunskap anges att:  

 
 
Undervisningen i religionskunskap har till uppgift 
att meddela kunskap om olika åskådningars innehåll utan att auktoritativt 
söka påverka till förmån för viss åskådning, 
att med särskilt beaktande av situationen i vår egen tid orientera om 
väsentliga moraliska och religiösa problem och ge fördjupad kunskap om 
kristendomen och viktiga icke kristna religioner samt 
att stimulera eleverna till eftertanke och självständigt ställningstagande i 
livsåskådningsfrågor med bevarad tolerans mot andras uppfattning 
(1965:197). 

 
 
Ämnets syfte 
 
Undervisningen ska ha en nutidsorienterad inriktning. Den ska ge kunskap 
om de värderingar som ligger till grund för den moral som vi möter i 
hemmen, på arbetsplatsen och i politiken. Undervisningens mål är även att 
få eleven att få ökad förståelse för sin tids religiösa liv i olika delar av 
världen (1965 års läroplan för gymnasiet). 
 
 
Läroplan för gymnasieskola Lgy 70 

 
Tillkomstsituation 
 
Gymnasiereformen 1970 innebar en ny integrerad gymnasieskola som 
inneslöt det tidigare gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan. Utbildningen 
skulle antingen leda till vidare studier eller ge en grundläggande yrkes- 
utbildning.  
 
Religionskunskapens innehåll  
 
Huvudmomenten är enligt Lgy 70 (1983:249):   
• Analys av den moderna människans situation. 
• Etiska och moraliska frågor. 
• Kristendomen. 
• Livsåskådningsdebatten. 
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• Andra attityder till tillvaron än de religiösa. 
• Icke kristna religioner. 
 
Kursplanens mål 
 
Enligt kursplanen gällde följande mål:  
 

Eleven skall genom undervisningen i religionskunskap 
skaffa sig kunskap om olika åskådningars innehåll, 
orientera sig om väsentliga moraliska och religiösa problem särskilt 
i vår egen tid, 
öka sin kunskap om kristendomen och viktiga icke-kristna religioner 
samt 
med bevarad tolerans mot andras uppfattning uppöva son förmåga 
till självständigt ställningstagande i livsfrågor (Lgy 70 1983:249). 

 
 
Läroplan för de frivilliga skolformer Lpf 94 

 
Tillkomstsituation 
 
Genom en personlig kontakt med Skolverket har jag fått kännedom att 
regeringen i propositionen Växa med kunskaper föreslog en ny 
gymnasieskola med en helt ny struktur. Detta antogs också av riksdagen. De 
tidigare 22 linjerna och ett stort antal specialutbildningar organiserades nu i 
16 nationella program, som alla var treåriga. Alla kom att innehålla en lika 
stor andel s. k kärnämnen som skulle ge grundläggande behörighet till 
högskola och universitet. I Skola för bildning föreslogs också en ny läroplan 
för de frivilliga skolformerna, som resulterade i en proposition En ny 
läroplan. Det nybildade Skolverket utarbetade och fastställde kursplaner 
och betygskriterier för den nya gymnasieskolan, med undantag för 
kärnämnena som regeringen beslutade om. 1
 
 
Religionskunskapens innehåll  
 
Människan är det centrala i religionskunskapsundervisningen. Det är 
människan och människors situation som skall studeras, och de upplevelser 
och behov av livstolkning som hon har, skall stå i centrum. Den studerande 
ska öva sig i att reflektera och vara kritiskt tänkande i ämnet när det gäller 
etiska frågor. Omvärlds- och överlevnadsfrågor, behovet av en allmängiltig 
internationellt övergripande värdegrund ska studeras och diskuteras. Den 
studerande ska även få inblick i hur religion och livsåskådning förhåller sig 
till kultur och samhälle. Ungdomskultur och arbetsplatskultur som inte 
verkar ha någon relation till religiös tro, livsåskådningar och etik studeras 
inom ämnet.  
 
Ämnet är nu uppdelat i två kurser. Religionskunskap A bygger på 
grundskolans utbildning eller motsvarande kunskaper. I kursen är etiska och 

                                                 
1 Information från Skolverket 
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moraliska frågor samt människors olika livstolkningar det centrala. Kursen 
skall visa att religion och livsåskådning är naturliga delar av samhällslivet 
och också ge förståelse för vad ett eget ställningstagande kan betyda för den 
personliga utvecklingen. Kursen ska anknyta till elevers studieriktning. 
Religionskunskap A är en kärnämneskurs. Religionskunskap B bygger på 
kurs A och fördjupar innehållet i Religionskunskap A. Utifrån vald 
studieriktning och egna behov får eleverna möjligheter att vidareutveckla 
sina kunskaper och färdigheter på tros- och livsåskådningarnas område. 
Religionskunskap B är gemensam inom kultur- och samhällsvetenskaps- 
inriktningarna på samhällsvetenskapsprogrammet (http://www3skolverket. 
se). 
 
 
Kursplanens mål 
 
I kursplanen anges att skolan skall i sin undervisning i religionskunskap 
sträva efter att eleven: 
 

utvecklar sin personliga hållning i livs - och moralfrågor på grundval 
av kunskaper om olika traditioner och med respekt för grundläggande 
mänskliga rättigheter, 
 
fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring 
existentiella frågor sin rör tron, etik och livsåskådning,  
 
utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför 
levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar med religion 
och livsåskådning,  
 
utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioner och 
livsåskådningar huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer 
och urkunder, 
 
utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig 
uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla,  
 
fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och 
bilder som uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av 
livet (http://www3.skolverket.se). 
 
 

Ämnets syfte 
 
Religionskunskapen syftar till att ge eleverna möjlighet att reflektera över 
existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad 
förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna. Ämnet 
syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika 
religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, 
kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. 
Utbildningen ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för 
människor med olika religioner och livsåskådningar. Syftet med ämnet är att 
få kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde 

http://www3/
http://www3.skolverket.se/
http://www3skolverket
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i samhället, analyserade i ett individuellt och ett socialt perspektiv (http:// 
www.3.skolverket.se). 

 
 
Resultat  
 
Under denna rubrik sammanfattas vad som framkommit i mitt studium av de 
skilda styrdokumenten. Jag lyfter fram de viktigaste resultaten under 
rubrikerna Ämnets innehåll, Ämnets mål och Samhällets mål. 
Resultatredovisningen avslutas med en sammanställning av de svar som 
eleverna givit på enkäten, som ställde frågan om elevernas uppfattning och 
förväntan på religions- undervisningens innehåll. 
 
Ämnets innehåll  
 
1905 års läroverksstadgar visar inte på ämnets innehåll, och då jag som 
tidigare sagt inte kunnat finna de i läroverksstadgarna angivna under- 
visningsplanerna är det omöjligt att direkt redogöra för undervisningens 
innehåll. Här kan jag, endast indirekt, utifrån det historiska perspektivet som 
jag beskrivit, peka på att eleverna skulle ha djupgående, läromässiga, 
kunskaper i den lutherska kristna läran.  
 
I 1965-års läroplan anges att de mänskliga behoven ska vara i centrum: de 
materiella, intellektuella, emotionella, estetiska och religiösa behoven, 
gemenskapsbehovet, behov av regler och normer. Etik och moral blev en 
viktig del.  
 
1970-års läroplan såg i princip likadan ut som föregående läroplan. I denna 
betonades följande: 
• Analys av den moderna människans situation. 
• Etiska och moraliska frågor. 
• Kristendomen. 
• Livsåskådningsdebatten. 
• Andra attityder till tillvaron än de religiösa. 
• Icke kristna religioner. 

 
Utifrån dessa punkter läggs den innehållsliga tyngdpunkten på människan. 
Eleven ska stå i centrum i undervisningen. Metodmässigt gällde i mycket 
ordflätor, korsord och liknande. 

 
I den aktuella kursplanen, Lpf 94, Läroplan för det frivilliga skolväsendet, 
som kom 1994, kan vi tydligt se att människan nu är det centrala i 
undervisningens innehåll. Det är hennes situation i världen som ska stå i 
centrum och studeras.  Eleven skall, förutom i likhet med innehållet i Lgy 
70, öva sig i att reflektera och vara kritiskt tänkande i ämnet när det gäller 
etiska frågor. Värdegrundfrågorna, som vilar på kristen tradition och 
västerländsk humanism, är mycket viktiga och läroplanen betonar dessa 
demokratiska värden. I Lpf 94 heter det: 

 

http://www/
http://www/
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Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet 
med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och förmedla. I 
överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och 
västerländs humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 
generositet, tolerans och ansvarstagande (Lpf 94:3). 

 
Religionsämnet får en viktig uppgift vad det gäller jämställdhet, tolerans 
mot oliktänkande och främlingsfientlighet. Omvärlds- och överlevnads-
frågor ska studeras och eleven ska få en inblick i hur religion och livsåskåd-
ning förhåller sig till kultur och samhälle. Även sådant som inte direkt har 
att göra med religiös tro som t ex ungdomskultur och arbetsplats- kultur 
studeras (http://www3.skolverket.se). 

 
 
Ämnets mål   
 
1905-års läroverksstadgar anger varken innehåll eller några klara mål för 
religionsundervisningen i skolan. Men utifrån det historiska perspektivet 
som jag redogjort för, tillsammans med Hartman, Linde och Lindmark antar 
jag att skolan ännu vid 1900-talets början hade samma mål som tidigare. 
Målet var, utifrån innehållet, att genom religionsundervisningen fostra 
eleverna till att bli goda kristna och nyttiga samhällsmedborgare.  

 
I 1965-års läroplan är målet bland annat att ”stimulera eleverna till 
eftertanke och självständigt ställningstagande i livsåskådningsfrågor med 
bevarad tolerans mot andras uppfattning”. Eleven skulle diskutera sin tids 
viktigaste moraliska och religiösa problem och studera kristendomen 
tillsammans med andra viktiga icke kristna religioner.  
 
Med 1970 års gymnasiereform kom en ny läroplan, Lgy 70. Detta innebar 
en ny gymnasieskola som inneslöt det tidigare gymnasiet, fackskolan och 
yrkesskolan. Den liknade på många sätt 1965 -års läroplan för gymnasiet 
med analys av den moderna människans situation, etiska och moraliska 
frågor, studier av kristendomen, livsåskådningsdebatten, andra attityder till 
tillvaron än de religiösa samt undervisning i icke kristna religioner. Målen 
var att eleven skulle öka sin kännedom om kristendomen och andra icke 
kristna religioner. Hon skulle också få möjlighet att diskutera och ta 
ställning till olika livsfrågor och viktiga moraliska och religiösa problem i 
sin tid.  

 
I kursplanen som hör till Lpf 94 ska eleven enligt målen utveckla sin 
förståelse för vad religion och livsåskådning spelar för viktig roll i hur 
människor tänker och handlar. Eleven ska även kunna språk, begrepp och 
bilder som uttrycker olika religioner och livsåskådningars tolkning av livet.    
 
Samhällets mål 
 
Det finns naturligtvis inga direkta angivelser om samhällets mål i de skilda 
styrdokumenten, men av beskrivningarna av ämnets innehåll och mål blir 

http://www3.skolverket.se
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det klart att dessa är formulerade utifrån ett nytt sätt att se på människan och 
samhället. Men indirekt kan jag se att samhällsperspektivet har blivit 
tydligare från 1900-talets mitt.  
 
När det handlar om vad samhället vill uppnå med innehållet i religionsämnet 
anges det tydligt i Lpf 94 att:  

 
Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna 
förankra de värden som vårt samhällsliv vilar på (Lpf 94:3). 
 

               I kursplanen, som jag tidigare visade, står det att det är viktigt att eleverna:  
 

… utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och 
varför levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar med 
religion och livsåskådning, 
utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioner och 
livsåskådningar huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer 
och urkunder, 
utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig 
uttryck i människors sätt att tänka, skapa och handla …  
(http://www3.skolverket.se). 

 
Citaten visar att värdegrunden har blivit viktig. Samhället har inte bara 
behov av en nationell gemensam värdegrund utan också en internationellt 
övergripande sådan. Det handlar om att se hur religion och livsåskådning 
förhåller sig till samhället och hur religion påverkar människors sätt att 
tänka och handla.   
 
 
Resultat av enkäterna 
 
Här redovisas enkäterna i form av stapeldiagram som visar vad elever i 
årskurs tre på gymnasiet har för uppfattning om och förväntan på 
religionsundervisningen. Är religionskunskap ett intressant och viktigt ämne 
som då också borde vara obligatoriskt? Vad anser de ska vara ämnets 
viktigaste innehåll? Den fråga som är inriktad på intresse redovisas med en 
kill- respektive tjejstapel. Enkäterna redovisas i bilaga 1. Jag har valt att 
göra stapeldiagram av frågorna 4, 5, 6, 8, 9,10 samt fråga 11. Jag har valt att 
redovisa fråga 7 –  Vad vill Du lära Dig om i religion? – i löpande text 
istället för diagram. De första tre frågorna som handlar om kön, ålder, 
årskurs och om eleven har eller har haft religionskunskap på gymnasiet är 
bakgrundskunskap och redovisas därav inte. Enkäten visar att samtliga 
elever, 7 pojkar och 11 flickor går i årskurs tre på gymnasiet och är i 
åldrarna 17-19 hade haft eller har för tillfället religionskunskap.   

 
Frågorna 4, 5 och 6 undersöker elevernas intresse och inställning till 
religionsundervisningen. De handlar om huruvida eleverna har ett intresse 
respektive ointresse för ämnet som leder dem till att anse att ämnet bör få 
mer respektive mindre plats i undervisningen, eller om det är bra som det är. 
Frågorna är även avsedda att ta reda på om de tycker att de har något viktigt 

http://www3.skolverket.se
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eller oviktigt att lära av detta ämne, vilket betyder att de då anser att detta ett 
obligatoriskt respektive frivilligt ämne.  
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Figur 1 
Fråga 4: Tycker Du att ämnet religion är intressant? 
 
Här ser vi att 14 av 18 elever tycker att religionskunskap är intressant.  
Resultatet ur ett genusperspektiv visar att samtliga 11 flickor svarat att de 
tycker att religionskunskap är ett intressant ämne. Detta medför att det 
endast finns en pojkstapel till nej alternativet, där 4 stycken svarat att de inte 
tycker att ämnet är intressant. Ja stapeln visar att 3 stycken pojkar tycker att 
ämnet är intressant.  
 
På denna fråga kunde eleverna motivera sina svar. De som svarade ja på 
frågan motiverade sitt svar bland annat att ämnet berör alla på ett eller annat 
sätt, att det är intressant att veta vad andra tror på, ger ökad förståelse och är 
viktigt för att kunna förstå andra religioner och varför t ex muslimer lever 
som de gör idag. En elev motiverade sitt svar: ”det är lättare att förstå andra 
kulturer om man vet hur och vad de tror på”. De som svarade nej på frågan 
ansåg att ämnet är tråkigt och att det inte är intresserade av ämnet över- 
huvudtaget.   
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Figur 2 
Fråga 5. Tycker Du att ämnet religion ska vara frivilligt eller 
obligatoriskt? 
 
Här kan vi se att 13 elever av 18 tycker att religionskunskap ska vara ett 
obligatoriskt ämne i skolan. Ur genusperspektivet kan man här se att de 
flesta, 10 flickor av 11 svarade att de tycker att religionskunskap skulle vara 
obligatoriskt medan 4 av 7 pojkar att ämnet ska vara frivilligt. Här fanns 
inte plats för motivation av frågan. 
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Figur 3 
Fråga 6. Skulle Du vilja ha mer eller mindre religionskunskap i skolan? 
Eller tycker Du att det är lagom som det är idag? 
 
Diagrammet ovan visar 9 av 18 elever vill ha mer religion. 5 vill ha mindre 
och 3 tycker att det är lagom som det är idag. 1 elev svarar ”Vet ej”. Sett i 
genusperspektivet är det 7 av 11 flickor och 2 av 7 pojkar som vill ha mer 
religion i skolan. 5 pojkar vill ha mindre, medan 3 flickor tycker att det är 
lagom. 1 flicka svarade ”Vet ej”.  
Inte heller här kunde man motivera ett svar.  
 
De följande frågorna 7, 8, 9, 10 och 11 är tänkta att ge svar på frågan om 
religionsundervisningens innehåll. Är eleverna nöjda med innehållet i den 
undervisning de får? Saknar de något? Är det något som de anser finns med 
i undervisningen, men som inte förefaller eleverna vara nödvändigt att lära 
och som då inte har något relevant syfte? 
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Figur 4 
Fråga 7. Tycker Du att religionsundervisningen ska ändras på något sätt 
eller behållas som den är idag? 
 
Diagrammet visar att 14 elever av 18 tyckte att undervisningen skulle 
behållas medan 4 ville ha förändring. Här hade eleverna fritt utrymme att 
motivera sina svar. En elev som ville ha förändring i undervisningen skrev 
att ”det skulle vara kul att få kontakt med andra länder med annan religion 
så att de kan svara på sån’t som läraren inte kan svara på”. Andra ville se 
mer film och mindre föreläsning. De som ville behålla undervisningen som 
den är ansåg att det är bra som det är och att de flesta religioner som man 
vill lära sig om kommer med. 
 
Fråga 8. Vad vill Du lära Dig om i religion?   
 
Här fanns tre olika svarsalternativ. Eleven fick välja den eller dem som 
passade henne/honom bäst.  
 
I fråga 8 handlar det första svarsalternativet om en undervisning inriktad på 
en mer teoretisk religionsundervisning om det läromässiga innehållet, 
alternativ två handlar om en undervisning som är inriktad mot det praktiska, 
det vill säga hur religionen kommer till uttryck i människans vardagsliv. 
Alternativ tre handlar om att se kunskapen om de skilda religionernas bud 
och förbud, och hur dessa tar sig uttryck.   

 
 

1. ”Vad andra människor tror på och vad deras religion står för.”  
12 stycken elever valde detta.  

2. ”Hur människor lever vardagsliv och hur de ser på till exempel livet och 
döden.”  
12 elever av 18 valde detta.  
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3. ”Om vad människor med andra religioner anser är rätt och fel jämfört 
med vårt sätt att se på olika saker.”  
15 elever valde detta.  

 
Av elevernas val kan vi se att alternativ 3 som handlar om de skilda 
religionernas bud och förbud anses som ett av det viktigaste innehållet i 
undervisningen.  
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Figur 5 
Fråga 9. Saknar Du något i religionsundervisningen idag? 
 
Diagrammet lyfter fram att 14 av 18 elever inte saknar något i dagens 
religionsundervisning. En elev motiverade sitt svar: ”det skulle vara var 
intressant att få veta mer om varför människor inom olika religioner klär sig 
på ett visst sätt och vad kläderna symboliserar”. Övriga elever som menade 
att de saknade något i dagens undervisning ville veta mer om den ortodoxa 
kyrkan, om sekter och liknande. De ville även se mer film än idag.  
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Figur 6 
Fråga 10. Finns det något Du önskar inte fanns med i religions undervis- 
ningen? 
 
Under denna fråga kan vi se att 14 elever av 18 svarade att de var nöjda med 
undervisningen. De elever som ansåg att det fanns något som de önskade 
inte fanns med i religionsundervisningen motiverade sina svar med att de 
inte vill ha så mycket kristendom. En elev tyckte att ”kristendom, islam och 
judendom inte borde finnas med i undervisningen”.   
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Figur 7 
Fråga 11. Tror du att religionsundervisningen i skolan kan hjälpa 
människor att förstå olika religioner och därmed motverka den ökade 
rasismen i samhället? 
 
Diagrammet visar att 12 elever av 18 trodde att religionsundervisningen 
kunde motverka rasism. 3 elever trodde inte att undervisningen kunde ha 
den inverkan på människor och 3 elever svarade ”Vet ej”. Här fanns inte 
plats att motivera ett svar.  

 
Resultatdiskussion 
 
Syftet med mitt examensarbete var tvåfaldigt. För det första ville jag 
kartlägga hur religionsundervisningen på gymnasienivå har utvecklats under 
1900-talet. I min undersökning begränsade jag mig så till vida att jag endast 
lyfte fram tre tidsperioder. Dessa perioder är början av 1900-talet, mitten av 
1900-talet, samt början av 2000-talet. Inom dessa perioder ställdes följande 
tre huvudfrågor:  
 
Vilket var/är det huvudsakliga innehållet i religionsundervisningen under 
respektive tidsperiod?  
Vilket mål hade/har skolan med religionsundervisningen?  
Vad ville/vill samhället uppnå genom sitt urval av innehåll?  
 
För det andra var mitt syfte att undersöka gymnasieungdomarnas inställning 
till och intresse för religionsundervisningen. I denna del ville jag lyfta fram 
genusperspektivet så till vida att jag undersökt om det finns en skillnad 
mellan pojkar och flickor. För att få svar på elevernas egna uppfattningar 
ställde jag följande frågor: 
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Har pojkar och flickor samma inställning till och intresse för religion som 
ämne i skolan? Anser eleverna att religionsämnet borde vara obligatoriskt?  
Vad anser eleverna vara det viktigaste innehållet i ämnet religion?  
 
Som jag ser det har religionsämnet, som jag tidigare nämnt, en viktig 
uppgift vad det gäller att öka toleransen mot oliktänkande och därmed 
motverka främlingsfientlighet och rasism. Min förhoppning var jag som 
blivande religionslärare utifrån dessa svar ska kunna bedriva en 
undervisning som kan tillgodose deras behov och önskemål.  
Som jag tidigare också tidigare skrev, så tror jag att denna undersökning har 
något att lära mig i mitt yrke som religionslärare. Genom att studera hur 
religionsundervisningen sett ut förr och hur den ser ut idag kan jag utveckla 
min undervisning i ämnet. Undersökningen bland elever kan 
förhoppningsvis hjälpa mig att se till religionskunskapen i skolan inte blir 
ett tråkigt och intressant ämne som känns som ett ont måste för eleverna.    
 
Min undersökning tog sin utgångspunkt i 1905-års läroverksstadgar, och 
som jag tidigare sagt lyckade jag inte få tag på de undervisningsplaner som 
läroverksstadgarna hänvisar till. Detta betyder att då läroverkstadgarna i sig 
inte anger några klart utsagda mål och innehåll för religionsundervisningen 
kan jag inte närmare redogöra för detta under det tidiga 1900-talets början. 
Kanske var det så, som jag tidigare antagit, att skolans mål var att fostra 
barn och ungdomar till goda kristna och nyttiga samhällsmedborgare. 
Kanske var det så att detta var så självklart att det inte behövde skrivas ned. 
Om det hade varit möjligt att intervjua lärare och elever från 1900-talets 
början hade jag kanske fått större klarhet i frågan.   
 
Vi har sett att utantillärning var något viktigt. Just denna utantillärning får 
ligga till grund för mitt antagande att samhällets mål med skolans 
undervisning var att utifrån kristendomen som lära och ett viktigt innehåll i 
undervisningen fostra eleverna till att bli goda kristna och nyttiga 
samhällsmedborgare, antingen genom kristen tro eller kristen etik. Den 
strikta katekesinlärningen och tvånget att lära sig utantill, som vi sett varit 
det centrala i undervisningen från reformationen föll gradvis bort efter 1919, 
då Luthers lilla katekes försvann som pedagogisk metod.  

 
Upplösningen av samhällets enhet, både kulturellt och religiöst, blir tydlig i 
1905-års läroverksstadgar. Det är intressant att se att § 9 anger att den elev 
som hade en annan tro än den lutherska kristna tron kunde, efter att ha 
lämnat in en skriftlig ansökan av målsman, slippa undervisning i 
kristendom. Denna elev fick undervisas i sina egen religion med hjälp av 
målsman. Detta visar vad Selander pekat på, att samhället under 1900-talet 
blivit öppnare. Samhället accepterade redan i början av 1900-talet andra 
religioner än den kristna. 1905-års paragraf visar sannolikt att samhället kan 
se ett värde även i andra religioner (Hall, 1930). 
 
1951 antogs religionsfrihetslagen. Utvecklingen därefter innebär att kyrkan 
förlorat makt, samhället har blivit mer multikulturellt och kristendomen är 
inte längre den självklara värderingsgrunden för samhället. Man kan se 
denna utveckling i religionsundervisningens namnbyten. Vi har också 
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genom speciellt Hartman (1994) och Selander (1993) sett att 1960-talet var 
en tid som kom att påverka skolutvecklingen och målen för 
religionskunskap som ämne i skolan. Arbetsplatsinvandring var ett första 
steg mot mångkulturella och religiöst pluralistiska samhället, med andra 
religioner än den lutherskt kristna. Kravet på objektivitet, allsidighet och 
saklighet blev något naturligt då man började undervisa i andra religioner. 
Vi fick en icke konfessionell undervisning i kristendom. 1965-års läroplan 
för gymnasiet som betonade den moderna människan och såväl moral och 
etik som religiös mångfald började med tanke på mål och innehåll att likna 
den läroplan vi har idag.  
 
Gymnasiereformen 1970, som medförde en ny läroplan Lgy 70, innebar en 
ny integrerad gymnasieskola som inneslöt det tidigare gymnasiet, fack- 
skolan och yrkesskolan. Utbildningen skulle nu antingen leda till vidare 
studier eller ge en grundläggande yrkesutbildning. Mål, syfte och innehåll 
liknar i mycket 1965-års läroplan. Förutom att det är människan och hennes 
livssituation som är det centrala handlar det om elevernas tolerans och 
självständiga tänkande. I centrum står alltså analyser av den moderna 
människans situation, diskussioner om etiska och moraliska frågor. Eleven 
ska ta del i livsåskådningsdebatten och sätta sig in i andra attityder till 
tillvaron än de religiösa. Men detta utesluter inte studier av kristendomen 
och undervisning i icke kristna religioner. Vad det innebär är att frågorna 
om religion, livsfrågor och etik tar sin utgångspunkt i människan.   
 
I början av 1990-talet föreslog regeringen en ny gymnasieskola med en helt 
ny struktur. Detta ledde till att de tidigare 22 linjerna och ett stort antal 
specialutbildningar organiserades nu i 16 nationella program, som alla var 
treåriga. Den gemensamma läroplanen för dessa är 1994 års läroplan för de 
frivilliga skolformerna, Lpf 94. Alla program på gymnasiet skulle innehålla 
lika stort antal kärnämnen och samtliga skulle ge en grundläggande 
behörighet till högre skolor. Det var nu Skolverkets uppgift att fastställa 
kursplaner och betygskriterier för den nya gymnasieskolan medan 
regeringen beslutade om kärnämnena. Det centrala i undervisningen är 
människan och hennes situation och livstolkning, vilket ju redan 1965 blev 
den inriktning ämnet skulle ha. Värdegrundsfrågor blev mycket viktiga och 
eleven skulle lära sig att vara kritiskt tänkande i etiska och moraliska frågor.  
 
Sammanfattningsvis kan vi se i de dokument som jag studerat vad det gäller 
undervisningens innehåll och mål att utvecklingen från 1905 har gått från att 
vara en undervisning i kristendom utifrån det lutherskt trosmässiga 
innehållet till att betona människan och hennes livsvillkor, samhället och det 
sociala livet. Tidigast skedde detta med katekesens försvinnande 1919. Och 
som vi sett har undervisningen under mitten av 1900-talet, utifrån resultat av 
genomförd forskning omkring tonåringarnas behov och en förändrad 
människosyn, och också en förändrad samhällssyn, har som både 
Hartman(19949 och Selander (1993) visar, gått från att vara stoffcentrerad 
till elevcentrerad.  
 
Betoningen ligger inte längre på läraren och boken som sådan. Numera 
bestäms efter vad som är relevant och det eleverna som tidigare styrdes av 



 27

böcker, lärare och vetenskap numera bestäms efter vad som är relevant och 
det eleverna efterfrågar. Undervisningen är idag mer elevorienterad och 
människan har satts i centrum för undervisningen istället för endast religion. 
Tidigare hade samhället och skolan ett slutet synsätt som blivit mer öppet 
vad man kan se i litteraturen.  
 
Den enkät (bilaga 1) jag sammanställt och använt mig av i en årskurs tre på 
gymnasiet handlade om elevers intresse för religionskunskap och vad de 
anser om undervisningens syfte och innehåll. De svar jag fått på denna kan 
inte betraktas som något generellt för alla gymnasieelever idag eftersom jag 
bara genomförde denna enkät i en religionsklass. 7 pojkar och 11 flickor i 
åldrarna 17-19 i årskurs tre svarade på enkäten och det är ur 
genusperspektivet intressant att se hur de olika könen har svarat på dessa 
frågor om religionskunskapen.  
 
Fråga nummer 4- Tycker Du att ämnet religion är intressant? - var enligt 
min mening en naturlig och mycket viktig fråga. Enligt Trost (1997) kan 
den första frågan eller frågorna vara avgörande för resten av intervjun. Den 
som intervjuas, i detta fall elever i årskurs tre på gymnasiet, kan berätta fritt 
om ämnet det handlar om, i detta fall religionskunskap i skolan. Då är det 
naturligt att den första frågan handlar om ämnet i fråga är intressant eller 
inte.  På frågan svarade många pojkar att de inte ansåg ämnet vara intressant 
för dem och motiverade svaret med att det var tråkigt och att ämnet helt 
enkelt inte intresserade dem. Samtliga flickor ansåg ämnet intressant.  
 
Nästa fråga, nummer 5 - Tycker Du att religion ska vara frivilligt eller 
obligatoriskt? - visade, inte helt överraskande, att samtliga flickor ville att 
ämnet skulle vara obligatoriskt. Jag finner i min undersökning att flickorna 
är mer intresserade av ämnet och ser i allmänhet till dess positiva sidor och 
vad ämnet medför. Det var ungefär lika stora delar av pojkarna som ville att 
ämnet skulle vara frivilligt som de som ville att de skulle vara obligatoriskt. 
Detta tror jag helt beror på intresse av ämnet. Vidare tror jag att många 
elever inte anser att de kommer att ha någon nytta av religionskunskap 
varken i arbetslivet eller i privatlivet, även om de kommer att märka att det 
finns runt oss hela tiden.   
 
Syftet med min sista fråga, nummer 6, - Skulle Du vilja ha mer eller mindre 
religion i skolan? Eller är det lagom som det är idag? - var att få en inblick 
i om skolan tillhandahöll en tillräcklig tid av religionsundervisning och om 
denna hade ett innehåll och syfte som svarade mot det behov eleverna ansåg 
sig ha. Antalet undervisningstimmar i ämnet religion bestäms av varje 
kommun och skola och är inte upp till mig, men det är ändå intressant att se 
om det finns ett ökat intresse, kanske jag som blivande lärare kan arbeta för 
att få fler timmar. Utifrån vad vi sett att pojkarna visar en låg grad av 
intresse i religionskunskap, så följer det naturligt att de ville ha mindre 
religion i skolan. Dock kan vi notera att det även bland pojkarna fanns 
intresse för mer undervisning. Här svarade, inte helt överraskande, nästan 
alla flickor att de ville ha mer eller att det var lagom som det är.  
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Detta ledde mig naturligt in på nästa fråga, 7 - Tycker du att 
religionsundervisningen ska ändras eller behållas som den är idag? De 
flesta elever svarade att de ville behålla undervisningen som den är idag. 
Några ville dock att undervisningen skulle ändras med motiveringen att de 
ville se mer film, träffa människor från andra länder med annan religion för 
att kunna ställa ordentliga frågor till dem. Jag anser att dessa krav och 
förslag på ändringar är rimliga med tanke på det mångkulturella och 
religiösa pluralistiska samhället vi lever i idag. Jag förstår att ungdomar idag 
är nyfikna på olika religioner eftersom man i princip får välja fritt vad man 
vill ”tillhöra” för grupp, församling och religion.  
 
Fråga nummer 8 lade jag upp på ett lite annat sätt. Här fick eleverna välja 
alternativ i tre rutor med olika påståenden om vad de ville lära sig i ämnet 
religionskunskap idag. Detta gav mig en vink om vad de vill att jag ska lära 
ut som lärare. Frågan löd alltså: Vad vill Du lära Dig om i religion? Kryssa i 
rutan den/dem som passar Dig. Alternativen var: Vad andra människor tror 
på och vad deras religion står för, Hur människor lever vardagsliv och hur 
de ser på till exempel livet och döden och Om vad människor med olika 
religioner anser är rätt eller fel jämfört med vårt sätt att se på olika saker. 
När jag sammanställer dessa rutor och påståenden kan vi se att det är lite 
blandat av vad eleverna vill lära sig.  
 
En stor del av eleverna saknade inte något i dagens undervisning, fråga 
nummer 9 - Saknar du något i religionsundervisningen? De som saknade 
något ville veta mer om den ortodoxa kyrkan, som inte diskuterats i ämnet, 
om sekter och liknande, kläders symbolisering, samt mer film. Detta visar 
att många elever är intresserade av sådant som diskuteras i media idag, 
klädernas betydelse, sekter och olika församlingar.  
 
Fråga 10 handlade om det fanns något i religionsundervisningen i dag som 
de inte önskar fanns med. De flesta elever skrev att de var nöjda med dagens 
undervisning. De elever som ansåg att det fanns något som de önskade inte 
fanns med i religionsundervisningen motiverade sina svar med att de inte 
vill ha så mycket kristendom.  
 
Genom ökad kunskap får eleverna ökad förståelse för människors olika 
religiösa och etniska bakgrund vilket jag anser väldigt viktigt. Detta ledde 
mig till fråga 11 ”Tror Du att religionsundervisningen i skolan kan hjälpa 
människor att förstå olika religioner och därmed motverka den ökade 
rasismen i samhället?”. Jag anser att det är positivt att så många elever 
svarade att de tror att skolundervisningen kan hjälpa människor att förstå 
andra religioner eftersom rasismen har ökat så mycket under senare år och 
måste bekämpas. Några hade svarat vet ej på frågan och det är ju också en 
syn på saken, för det är ju inte säkert att religionen i skolan påverkar alla, 
men förhoppningsvis några. Men jag hoppas att de flesta i alla fall har en 
öppen syn på religioner i världen vilket gör att de ser på religioner på ett 
annat sätt efter att ha studerat mer om den.  
 
Sammanfattningsvis kan jag efter studier i gamla och aktuella läroplaner se 
att religionskunskapens mål har gått från Gud till människa, från läromässigt 
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kristet stoff till människans livssituation.  Skolan hade förr till uppgift att 
fostra och forma barn och ungdomar till att bli nyttiga samhällsmedborgare 
och goda kristna. Målet från samhället kvarstår fortfarande idag, om än inte 
bestämt riktigt på samma sätt. Vi tvingas inte lära oss allt i alla böcker 
utantill, utan undervisas på ett mer pedagogiskt sätt idag. Nu i det 
mångkulturella och mångreligiösa samhället gäller det att vi ska lära oss att 
bli toleranta mot andra religioner och kulturer. Religionsundervisningen 
idag erbjuder mycket gedigna kunskaper och bredare kunskapsspektrum än 
tidigare. Man lägger alltså mer vikt vid människan idag och menar att allt 
ska integreras i människan och hennes syn på världen och religionen.  

 
När det gäller undersökningen kan jag konstatera att tjejernas intresse för 
ämnet religion i skolan är ganska stort medan pojkarnas intresse är betydligt 
mindre. Hur kan det komma sig att tjejer visar mer intresse? Är det något 
generellt bland alla tjejer? En bidragande orsak kan vara att de har lättare att 
prata om känslor och sådant som berör människan. Religion handlar mycket 
om känslor, människan och etiska problem. Det är svårt att svara på frågan 
varför det skiljer sig så mycket mellan könen, och något riktigt svar kan 
man nog tyvärr inte få. 

 
 
Reliabilitet/validitet 
 
Min undersökning bygger på enkätfrågor med plats för motivering av givna 
svar i en del av frågorna. Jag har valt att presentera resultatet i diagram som 
är lätta att förstå. Min avsikt var att formulera frågorna på ett enkelt sätt för 
att alla elever skulle förstå dem. Vid undersökningstillfället var jag 
noggrann med att gå igenom frågorna samt svarsalternativen.  
 
Enligt Trost (1997) menar man med reliabilitet eller tillförlitlighet att en 
undersökning eller mätning är stabil och inte utsatt för till exempel 
slumpinflytelser, alla frågor är likadana, situationen ska vara likadan för alla 
etc. Jag anser att min undersökning kan betraktas med hög reliabilitet 
eftersom eleverna fick noggranna instruktioner och möjlighet att ställa 
frågor medan de svarade på frågorna. Alla elever fick fylla i sin egen enkät 
och alla enkäter innehöll samma frågor. Om en elev inte var närvarande 
under den lektion som användes för att fylla i enkäten, fick eleven inte 
möjlighet att fylla i den senare. Alla elever som fyllde i enkäten hade på 
detta sätt samma förutsättningar för att svara på dem.  
 
Reliabiliteten/tillförlitligheten kan ifrågasättas utifrån att gruppen jag gjorde 
undersökningen var ganska liten, endast 18 stycken elever. Sett ur 
genusperspektivet skulle jag ha önskat mig en grupp med lika många flickor 
som pojkar, men så var inte fallet här. Jag hade också kunnat genomföra 
enkäten i en klass som hade en annan lärare. De elever som fyllde i enkäten 
kunde ju bara svara utifrån den lärare de hade. Hade det varit en till klass 
med en annan lärare så hade resultatet kunnat bli annorlunda.  
 
Med validitet eller giltighet menar man att instrumentet eller frågan skall 
mäta det den är avsedd för att mäta (Trost, 1997). När det handlar om 
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validitet anser jag att jag undersökt det jag hade för avsikt att undersöka. 
Resultaten av enkäterna visar att tjejer och killar tycker olika om dagens 
religionsundervisning i skolan, men att majoriteten inte vill ändra på något 
eller ta bort något i ämnet.  
 
Resultaten av studiet av dokumenten visar att religionsundervisningen har 
utvecklats från att endast handla om kristendom som en tro och lära som var 
och en förväntades omfatta för att vara ”goda och nyttiga 
samhällsmedborgare”, till att behandla olika religioner och sätta människan 
i fokus. Mest troligt är detta den situation som råder vad det gäller dagens 
religionsundervisning.  
 
 
Fortsatt forskning 
 
Förslag på fortsatt forskning är att vidare undersöka elevers intresse av 
religionskunskap i skolan. Min undersökning avgränsade sig endast till en 
klass vilket gör att resultatet inte är något generellt. En undersökning på 
flera klasser och intervjuer med elever skulle kunna ge ett säkrare resultat. 
Då skulle det vara mycket intressant att se undersökningen ur 
genusperspektivet för att se om killarna fortfarande tycker att religion i 
skolan är ointressant och ta reda på varför det är så.    
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Bilaga 1 
 

Enkät om religionskunskap på gymnasiet 
 
Ringa om ditt svar/alternativ. Svaren kommer att behandlas anonymt, så du behöver inte oroa 
Dig att Dina svar kommer ut till någon och Du behöver inte skriva Ditt namn.  
 
 
 
1. Kön:               Tjej  Kille 
 
 
 
2. Årskurs och ålder: ___________________ 
 
 
3. Har Du haft/har ämnet religionskunskap på gymnasiet? Ja Nej 
 
  
4. Tycker Du att ämnet religion är intressant? Ja Nej 
 
Om ja, motivera Ditt 
svar________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
Om nej, motivera Ditt 
svar________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
5. Tycker Du att ämnet religion ska vara frivilligt eller obligatoriskt? 
 
   Frivilligt  Obligatoriskt 
 
 
6. Skulle Du vilja ha mer eller mindre religion i skolan? Eller tycker Du att det är lagom som 
det är idag? 
 
Mer  Lagom  Mindre  Vet ej 
 
 
 
7. Tycker Du att religionsundervisningen ska ändras på något sätt eller behållas som den är 
idag?   
   Ändras  Behållas 
 
Om Du svarat ändras, motivera Ditt 
svar________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 



 

 
Om Du svarat behållas, motivera Ditt 
svar________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
8. Vad vill Du lära Dig om i religion? (kryssa i rutan den/dem som passar Dig) 
 

1. Vad andra människor tror på och vad deras religion står för       
  

 
 
2. Hur människor lever vardagsliv och hur de ser på till exempel livet och döden 

 
 

3. Om vad människor med andra religioner anser är rätt eller fel jämfört med vårt sätt att 
se på olika saker.  

 
 
9. Saknar Du något i religionsundervisningen? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 
 
Om ja, vad 
då?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
10. Finns det något Du önskar inte fanns med i religionsundervisningen? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 
 
Om ja, vad 
då?________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
11 Tror Du att religionsundervisningen i skolan kan hjälpa människor att förstå olika 
religioner och därmed motverka den ökade rasismen i samhället? 
 
 Ja  Nej  Vet ej 
 
 

 

Tack för Din medverkan!  
 
Anna Koivisto 



 

  




