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Sammanfattning 

Vårt syfte med denna uppsats är att analysera olika tolkningsramar i gymnasieskolans 

religionsundervisning gällande innehåll, vilka tolkningsramar för ämnet kan vi urskilja i den 

tidigare forskningen och vilka tolkningsramar kommer till uttryck i lärares tal om 

religionsundervisning? Anledningen till detta syfte handlar framförallt om att vi uppfattar 

Skolverkets ämnesbeskrivning som mycket tolkningsbar och ämnet skulle därför med stor 

sannolikhet kunna tolkas olika av olika lärare.  

Vårt tillvägagångssätt har varit följande. Genom analys av tidigare forskning, som vi kallar 

studie 1, har vi skrivit fram tre tolkningsramar. Med tolkningsram åsyftas ett förhållningssätt 

till religionsämnet med fokus på vilken utgångspunkt man tar i undervisningen. Efter detta 

kommer en intervjustudie som vi kallar för studie 2. Vi har intervjuat fyra gymnasielärare i 

religionskunskap och här analyseras dessa intervjusvar.  Vi förhåller lärarnas resonemang till 

de tre framskrivna tolkningsramarna efter hur vi tolkar deras svar. I en avslutande diskussion 

gör vi en jämförelse mellan den tidigare forskningen, studie 1, med resultatet, studie 2 och 

söker finna likheter och olikheter. Under diskussionen landar vi också i en rubrik med namnet 

Ämnets tolkningsbarhet/komplexitet där vi diskuterar frågan huruvida lärarna besitter 

tolkningsramar och hur de tolkar ämnet.  

Genom vår uppsats kommer vi fram till att det råder en komplexitet vad gäller lärares olika 

tolkningar av religionsämnet. Som vi uppfattar det utgår lärarna både från objektet och 

subjektet i sin undervisning. Med detta menar vi att de utgår dels från stoffet, innehållet men 

också utifrån eleven, hans/hennes frågor och funderingar. Vi kan också se tendenser till en 

undervisning som pendlar mellan objekt och subjekt. Vi finner också ett för oss oväntat stort 

fokus på religionerna. Detta verkar vara en följd av det mångkulturella samhället och viljan att 

motverka fördomar. 
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1 Inledning 

Vad läser man om i ämnet religionskunskap? Vi är båda blivande gymnasielärare i ämnet och 

har därför fastnat för debatten kring religionsämnets innehåll. Direktiv ovanifrån, det vill säga 

styrdokument såsom läroplaner och kursplaner har beträffande innehåll och fokus varierat 

över tid. Tendensen som vi sett i litteratur och forskning kring styrdokumenten är att man i 

ämnet gått från kristendomsundervisning, till att lära om de stora religionerna, till ett mer 

elevcentrerat fokus med betoning på etik och existentiella frågor (Hartman 2000). Samtidigt 

har det, som vi uppfattat det, både i praktiken och på läroplansnivå rått en spänning mellan de 

två sistnämnda. Det handlar alltså om en pågående diskussion om vad som ska vara i fokus, 

eleven och hennes frågor eller religionen/livsåskådningen och dess innehåll.  

Såsom Skolverket beskriver religionsämnet för gymnasiet, uppfattar vi det som en generell 

beskrivning som öppnar för ganska stora tolkningsmöjligheter. Ämnets syfte lyder på följande 

sätt:  

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter 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 religionskunskap 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.  

Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt 

tydligare både för den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika 

uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, analyserade i ett individuellt och 

ett socialt perspektiv (Skolverket, 2009). 
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2 Syfte och forskningsfrågor  

Skolverkets ämnesbeskrivning visar att syftet med religionskunskapen är bred och mycket 

tolkningsbar. Detta, tillsammans med att ämnets omfattning är högst begränsad (50p), innebär 

att prioriteringar och urval måste göras vilket innebär att ett stort ansvar vad gäller tolkning av 

ämnet läggs på varje lärare. Vår uppsats kommer därför att handla om olika sätt att tolka 

ämnet religionskunskap. Ett sätt vi finner lämpligt att strukturera de olika tolkningarna är 

användandet av tolkningsramar. Med tolkningsramar menar vi, enligt oss, dominerande 

perspektiv som vi finner i forskningen kring ämnet. Att göra dylika uppdelningar är vanligt 

inom ämnesdidaktisk forskning. Som exempel kan vi lyfta fram Gunilla Molloy som på ett 

liknande sätt använder sig utav tre ämneskonstruktioner i sin undersökning Att läsa 

skönlitteratur med tolkningar (2003).  

Vårt syfte är att undersöka olika tolkningsramar i gymnasieskolans religionsundervisning 

gällande innehåll. 

Våra två frågor blir således, vilka tolkningsramar för ämnet kan vi urskilja i den tidigare 

forskningen och vilka tolkningsramar kommer till uttryck i lärares tal om 

religionsundervisning?  

Med hjälp av tidigare forskning ämnar vi alltså att göra en undersökning där vi söker finna 

tolkningsramar för ämnets innehåll. Detta kallar vi för studie ett. Utifrån tolkningsramarna 

ämnar vi sedan att förhålla vår andra undersökning, studie två, som innebär att finna lärares 

tolkningar av ämnet. Tolkningarna ämnar vi komma fram till med hjälp av intervjuer med 

gymnasielärare i religionsämnet. 
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3 Historik 

För att tydliggöra vår förförståelse av ämnet anser vi det som väsentligt att rama in det i dess 

historiska perspektiv. Här följer alltså en översiktlig genomgång av religionsämnet över tid 

med fokus på hur det sett ut gällande dess innehåll och karaktär. Religionskunskapsämnets 

innehåll har ändrat karaktär under historiens gång efter att relationen mellan skola, kyrka och 

stat ändrats.  

Under 1686-års kyrkolag hade föräldrarna ansvar för barnens undervisning, vilken enbart 

hade fokus på den kristna tron och läran. Prästerna hade ansvar att genomföra husförhör för 

att kontrollera kunskaperna. 1842 förlorade kyrkan sitt monopol över undervisningen. Då kom 

staten in som huvudman tillsammans med kyrkan med införandet av en folkskolestadga. 

Undervisningen hade fortfarande fokus på den kristna tron enligt den svenska kyrkans lära. På 

gymnasiet hade ämnet en yrkesförberedande inriktning mot prästämbetet eftersom flertalet av 

eleverna skulle bli präster. I mitten på 1800-talet ändrades ämnet till att bli mer 

allmänbildningsinriktat. Under 1900-talet fick ämnet en mer privatiserad inriktning då man 

började se ungdomars behov av att få svar på deras livsfrågor (Hartman 2000). "Studiet av 

religionernas värld kom att betraktas som ett led i elevernas personlighetsutveckling, ett inslag 

som inte ansågs nödvändigt på alla utbildningslinjer" (Hartman 2000, s 230). 

Vad gäller de tidiga läroplanerna i skolans historia har de enligt Sven G. Hartman (2000) 

genomgått några tydliga vändpunkter. Först med den så kallade Normalplanen 1883, 

överfördes undervisningsansvaret från föräldrar till lärare och skola. Trots denna vändning 

betraktades religionen mer och mer vara av privat karaktär. Sedan kom en annan dramatisk 

vändning med Folkskolans införande under 1919 års undervisningsplan. Den gamla 

folkskolans formaliserade arbetssätt byttes ut mot ett mer aktiverande och barnvänligt sådant. 

Istället för den konfessionella religionsundervisningen bunden till svenska kyrkan fick man en 

icke-konfessionell undervisning i kristendom. 

Hartman (2000) lägger också fram två olika läroplanskoder som levt sida vid sida under 

religionsämnets historia. Läroplanskod är ett begrepp som introducerats av Ulf Paul Lundgren 

(1979). Det är definierat som de principer efter vilka man gör ett urval av innehållet gällande 

läroplanerna. Hartman (2000) menar att man under åren har pendlat mellan en proklamatorisk 

och en dialogisk läroplanskod. Den proklamatoriska läroplanskoden utgår ifrån att 

inlärningseffekten påverkas i hög grad av kvantiteten av undervisningen. Enligt detta synsätt 
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leder undervisningen per automatik mot det önskade målet och därför finns det ett direkt 

samband mellan mängden undervisning och uppnådda resultat. Läraren lär ut och eleven tar in 

kunskaperna. Det är en lärarcentrerad läroplanskod där utlärandet är drivkraften i den 

pedagogiska processen. Den dialogiska läroplanskodens synsätt poängterar däremot att den 

pedagogiska processen, huvudsakligen ligger i interaktionen mellan läraren och eleven, i 

mötet som uppstår. Fokus ligger på kvalitén i elevens behållning av undervisning. John 

Dewey med den progressiva pedagogikens synsätt går i detta elevcentrerade spår. Även om 

läroplanskoderna mer handlar om tillvägagångssätt och om lärande snarare än om ämnets 

innehåll har det mesta som skrivits under de senaste tjugo åren inom svensk 

religionspedagogik varit starkt präglat av detta dialogiska synsätt. Detta betyder dock inte att 

även undervisningen nödvändigtvis gått i denna riktning.  
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4 Tidigare forskning om religionsämnet – Studie 1 

Under denna rubrik ämnar vi genomföra en undersökning av tidigare forskning om 

religionsämnet. Utifrån denna undersökning kommer vi sedan att skriva fram tolkningsramar 

som vi kan använda oss av i den andra undersökningen baserad på lärarintervjuer. I den första 

undersökningen ämnar vi således att söka svara på hur man tolkat och tolkar ämnet 

religionskunskap utifrån läroplaner och kursplaner på en akademisk nivå och strukturera dessa 

i tydliga kategorier. Svaren på intervjustudien har sedan att förhålla sig till dessa ramar som vi 

finner i forskningen. Forskningen som används är de två avhandlingarna På spaning efter 

livets mening av Keijo Eriksson (1999) och Kränkningens livsförståelse av Christina Osbeck 

(2006). För en djupare förståelse för religionsämnets innehåll över tid och känsla för historik 

och kontext får man gå till andra texter än avhandlingar. En sådan är artikeln ”Hur 

religionsämnet formades” i boken Livstolkning och värdegrund - Att undervisa i 

religionskunskap av Sven G Hartman (2000). Fyra religionsdidaktiska böcker som ger 

fördjupad kunskap i ämnet och som lyfter både historik och problematik är Kjell Härenstams 

Kan du höra vindhästen? (2000), Carl E. Olivestams Religionsdidaktik (2006), Sven-Åke 

Selanders Undervisa i religionskunskap (1993) och Livstolkning – Om religion, livsåskådning 

och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv (1994). Till sist hänvisar vi också till en 

undersökning om religionskunskap på gymnasieskolan som heter En skola, flera världar – 

Värderingar hos elever och lärare i religionskunskap i gymnasieskolan (1995) av Ulf Sjödin.  

Den tidigare forskningen har en uppdelning i två tydliga huvudrubriker där den första innebär 

att söka svar på tolkningsramar i ett historiskt perspektiv med startpunkt i år 1962. Detta då 

det årets läroplan, Lgr 62, är en viktig milstolpe för formandet av religionskunskapen och som 

sedan har påverkat ämnet och dess innehåll på olika sätt fram tills idag (Hartman 2000). 

Under den andra huvudrubriken ämnar vi beskriva den sidan av forskningen som på ett mer 

direkt sätt uttrycker önskningar för hur ämnet bör vara och kan se ut. 

4.1 Religionsämnets skiftningar över tid 

Hartman (2000) beskriver hur 1962 var året då det kom ett krav att ämnet skulle undervisas 

objektivt, detta kom att kallas objektivitetschocken och följde med Lgr 62, som för övrigt var 

grundskolans första läroplan. Detta krav på undervisningen var högst svårtolkat eftersom 

skillnaden mot den tidigare undervisningsmodellen var stor. Olivestam (2006) förtydligar att 

det för gymnasieskolan var år 1964 som kristendomskunskapen ersattes med ”den 
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objektivitets- och orienteringsinriktade religionen” (Olivestam 2006, s 22). Fortfarande hette 

ämnet kristendomskunskap och ämnet hade fortsatt kristendomen som huvudobjekt i 

undervisningen. Men objektivitetskraven kom att leda till att undervisningen avmystifierade 

och sekulariserade läran genom att anlägga ett enbart socialt och faktabaserat raster på 

religionen (Olivestam 2006). Utöver det beskriver Hartman (2000) att skiftet ledde till att 

undervisningen genom sin faktafokus blev oengagerat och opersonligt och att lärare kände 

ängslan över direktiven från den nya läroplanen, att man skulle påverka på ett sätt som stred 

mot läroplanen. Också Härenstam (2000) poängterar, både vad gäller kristendomen och de 

icke-kristna religionerna, att lärandet om de samma betonades. Detta var för att skapa 

objektivitet och distans, men kom alltså samtidigt att slå undan benen på allt vad engagemang 

och intresse heter (Härenstam 2000). 1960-talet och de nya objektivitetskraven sökte således 

att påverka ämnets riktning på ett högst markant vis. Innehåll, stoff och religionen såsom ett 

objekt är några ord som i böckerna beskriver den nya synen på ämnet.  

1969 kom så en ny läroplan för grundskolan, Lgr 69, som i stort såg ut som sin företrädare, 

men Hartman (2000) poängterar att ämnet nu bytt namn från kristendomskunskap till 

religionskunskap. Den stora skillnaden var att man nu, som en reaktion på de konsekvenser 

den tidigare läroplanen fått, uppmanade till lärande med ”engagemang och saklighet”. 

Författaren menar att detta tyder på att man insåg att den icke-påverkan från lärarhåll man 

eftersökt var omöjlig och därför gav man grönt ljus för påverkan av eleven. Han beskriver 

också hur läroplanen försiktigt tenderade att gå från stoffcentrering till en ökad elevcentrering, 

även om tendensen var vag. Härenstam (2000) lyfter istället fram exempel från läroplanen för 

gymnasiet som kom år 1970, Lgy 70. Han tycker sig inte i denna se någon markant skillnad 

mellan den objektivitetssträvande läroplanen från 1964 och denna efterföljare. Han beskriver 

hur läran om religionerna lever kvar, framförallt vad gäller de icke-kristna religionerna. Som 

bevis på ett fortsatt fakta- och objektivitetsfokus lyfter han fram ett citat från läroplanen, 

”Detta innebär att som allmän regel för undervisningen bör gälla att objektivitetskravet skall 

sättas i centrum. Fakta och värderingar skall presenteras så allsidigt som möjligt” (Lgy 70, 

citerad i Härenstam 2000, s 154). Det blir uppenbart att man kan tolka det som att lite hade 

förändrats mellan de båda läroplanerna för gymnasieskolan.  

Så här skriver Hartman (2000) angående den läroplan som var näst på tur att skåda dagens 

ljus, Lgr  80:  
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För många lärares del ledde kravet på objektivitet till en försiktig ängslighet och opersonlighet i 

undervisningen. Jag tror också att det var detta problemkomplex som motiverade införandet av den 

speciella individualisering och elevcentrering som kännetecknar den livsfrågeinriktade 

undervisningen i Lgr80 (Hartman 2000, s 239). 

Liksom de tendenser som redan skådats i Lgr 69 så blev det nu än tydligare att ämnet var på 

väg mot en större elevcentrering, och detta enligt Hartman (2000) för att försöka 

individualisera bort objektivitetsproblematiken. Det var nu elevernas egna livsfrågor som stod 

som utgångspunkt för studiet. Ämnets förskjutning speglade sig åter i ett namnskifte. Från att 

heta religionskunskap kom ämnet nu att gå under namnet Människans frågor inför livet och 

tillvaron: religionskunskap. Namnet talar tydligt om en förskjutning för religionskunskapen. 

Utgångspunkten för lärandet skulle nu vara subjektet, eleven, och inte religionen så som 

objekt. Precis så målar också Selander fram bilden av ämnets resa, men med en något större 

pensel:  

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 synfält, från vertikalt till 

horisontellt och från formellt till funktionellt (Selander 1993, s 11). 

Selander beskriver ämnets resa under den andra hälften av 1900-talet som en från objekt till 

subjekt. Med detta menas att man gått från att se eleven som mottagare av färdigt stoff, det 

vill säga att livstolkningen var bestämd av andra, till att se eleven som skapare av den egna 

livstolkningen genom bearbetning och kritiskt ifrågasättande av undervisningen. Man är då 

mer av ett subjekt (Selander 1994). I sin bok beskriver han ytterligare hur framförallt Lgr 80 

betonade livsfrågor, tro och etik utifrån elevens perspektiv och frågor, och att denna läroplan 

blev en tydlig markör för önskan om subjektets framskjutna position. Denna önskan förklarar 

han bland annat med några undersökningar som gjordes under 1970-talet som visade på att 

elevens engagemang snarare fanns i frågor om livet, etiken och samlevnaden än i de klassiska 

religionernas existentiella problematik.  

Nästa läroplanspar kom 1994 med Lpo 94 och Lpf 94. Enligt Hartman (2000) innebar 1990-

talet en förändring i sättet att skriva läroplan. Man gick från detaljerade anvisningar om 

innehåll och lära till mer kortskrivna anvisningar angående mål och innehåll. Kursplaner och 

lokala arbetsplaner för ämnet skulle nu tolka de övergripande målen vilket ledde till en större 

frihet och tolkningsmöjlighet också för skolan och den enskilda läraren för ämnet. Det är 

kanske på grund av det precis nämnda som diskussionen om religionsämnet i denna 

läroplansepok blir vagare. Hartman (2000) tar inte fullt ut ställning men man anar att han 

tycker att ämnet styr åt fel håll och återgår något mot en kunskapsförmedlande karaktär. Han 
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uttrycker att ämnet ”håller på att få en ny inriktning” (Hartman 2000, s 230) och föreslår att 

ämnets existens och kärnämnesstatus kanske beror av att man ser ämnet som en del i en 

medborgarutbildning som blivit viktig i ett mångkulturellt Sverige. Detta, uppfattar vi, som 

en något pessimistisk tolkning som uppstår då ämnet inte verkar gå i författarens önskade 

spår. Olivestam (2006) uppfattar ämnets kärnämnesstatus helt annorlunda. Han beskriver hur 

anledningarna till att ämnet åter fick kärnämnesstatus istället för att falla i glömska i ett allt 

mer sekulariserat Sverige, var talet om tyngdpunktsförskjutning i undervisningen. 

Förskjutningen gick “från fakta mot etiska ställningstaganden” (Olivestam 2006, s 150). 

Förståelsen och tolkningen går här isär mellan de två forskarna.  

I och med den kursplan som lades fram år 2000 menar Hartman (2000) att man åter skiftar 

fokus något. Man vill genom en form av kompromiss få med begrepp som livsfrågor och 

livstolkning samtidigt som man betonar den kristna traditionens betydelse för samhället och 

betonar etiken som relevant. Kursplanen har sedan dess reviderats men man kan, som tidigare 

nämnts, också idag se en önskan att innesluta mycket och söka kompromisser. Men bara för 

att styrdokumenten återigen tydligt förespråkar livsfrågor, etik och sätter subjektet (eleven) i 

fokus, är det inte självklart att så är fallet i klassrummet. Från Olivestam (2006) hör vi en röst 

som säger att det i stort sätt varit omöjligt att få ett livsfrågeperspektiv att slå igenom i 

undervisningen. Detta trots läroplanernas önskan om eleven i centrum, trots nya kursplaner 

och trots undersökningar som pekar på att elever vill diskutera livsfrågor snarare än specifika 

religioner. Diskrepansen som han menar finns mellan läroplan/kursplan och undervisning kan 

bero av att lärare kan mer om religion än livsfrågor, då det är religion deras utbildning lägger 

tyngdpunkten på (Olivestam 2006). Hartman (2000) ställer sig frågan varför elevintresset för 

religionsämnet är lågt när det enligt undersökningar verkar finnas ett spontant intresse för den 

typen av livsfrågor som enligt läroplan och kursplan ska stå i centrum. Han betvivlar inte 

undersökningarna men frågar sig om den typ av stoff som livsfrågor utgör är för känsligt. Det 

är inte självklart att man vill lyfta det högst privata rakt in i en lektionssituation till åskådning 

för sina klasskamrater, att man skulle vilja skilja på privat och offentligt. Ytterligare en fråga 

ställer Hartman angående elevintresset:  

... kan det vara så att undervisningen inte bedrivits enligt gällande läroplan så att det fortfarande är 

Lgr 62 som gäller i klassrummen när man har religion? Men om detta vet vi inget, annat än att det 

generellt sett tar mycket lång tid innan läroplansreformer får genomslag i undervisningen 

(Hartman 2000, s 246).   
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Hartmans oro stämmer väl överens med undersökningen av gymnasieskolans 

religionsundervisning En skola flera världar (1995). Enligt den var det, för ca 15 år sedan, 

skillnad mellan kursplan och undervisning. Kursplanen förespråkade att människan sattes i 

centrum och att eleven skulle få utrymme att formulera en rad viktiga existentiella frågor om 

den egna identiteten. Kursplanen uppmanade också till lärande av kunskap och insikter om 

världens religioner. Enligt Sjödin (1995) fanns det alltså två perspektiv på innehållet i 

religionskunskapen som kan kallas innehållsligt och existentiellt vilka skulle fungera 

komplementerande. Det är dock enligt författaren uppenbart att det innehållsliga klart 

dominerat över det existentiella i religionsundervisningen. Eller om man så vill, att fokus 

ligger på objektet snarare än subjektet. Han beskriver också en situation där det råder delade 

meningar om fokus, att det fanns en diskussion i religionspedagogiska kretsar huruvida det 

innehållsliga eller det existentiella perspektivet borde betonas. Enligt Sjödins (1995) 

undersökning framgår det att gymnasieeleverna själva generellt satte det existentiella främst, 

framför det innehållsliga. För lärarna var målet enligt undersökningen att göra ämnet 

”konkret, verklighetsnära och personlighetsutvecklande” (Sjödin 1995, s 149) och att söka 

göra ämnet mer elevcentrerat.                  

4.2 Religionsämnet subjektifieras – forskarnas önskan?  

Åsikter om hur religionsämnet bör se ut och tankar om framtidsutsikter för ämnet finner vi 

framförallt hos Osbeck (2006), Eriksson (1999) och Härenstam (2000). Alla tre kan sägas 

förespråka en elevcentrerad religionskunskap men med något olika infallsvinklar. Vad gäller 

Erikssons På spaning efter livets mening (1999) så gör han en undersökning om livsfrågor 

och livsåskådning hos äldre grundskoleelever med huvudsyftet att “undersöka vilka centrala 

livsvärlden eleverna ger uttryck för i en uppsats om det eftersträvansvärda i livet” (Eriksson 

1999, s 11). Han önskar förstå vad äldre grundskoleelever upplever som eftersträvansvärt i 

livet, men också hur detta återspeglas i deras personliga livsåskådning. Förutsättningen för 

honom är hans övertygelse att undervisningen i skolan i allmänhet och i religionskunskapen i 

synnerhet måste ta sin utgångspunkt i elevers eget tänkande för att alls bli relevant. 

Författaren menar också att läroplanen Lpo 94 lyfter tankar som står i överensstämmelse med 

detta tänkande. Det är således tydligt att han förespråkar en elevcentrerad religionskunskap 

och inte en stoffcentrerad. Erikssons (1999) mål är att utveckla en undervisning utformad så 

att ungdomar stimuleras till att reflektera över livsfrågor och det framgår i forskningen att en 

elevrelaterad och elevaktiv undervisning ökar elevens engagemang. Om man skall tala i 
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termer av läroplanskoder hamnar han i en dialogisk fåra och menar att dialogen med andra om 

sina tankar och funderingar skapar gynnsamma inlärningsmöjligheter vilket i sin tur 

underlättar för eleven att utveckla en personlig livsåskådning.  

Också enligt Osbeck och Kränkningens livsförståelse (2006) skall eleven stå i centrum. 

Framförallt skall, skolan i allmänhet men religionskunskapen i synnerhet, utveckla ungdomars 

språk. Ett språk med vilket de kan tala om livet men också om sin egen livsförståelse. Språket 

förmedlat i religionskunskapen ger förutsättningar för att de ungas samtal om livet kan bli 

rikare och mer nyanserat. Ämnet lyfts således fram som möjliggörare att utvidga den egna 

livsförståelsen genom att ge ett språk för livet och öppna dörrar mot omvärldens religioner, 

livsåskådningar och deras praktiker. Osbeck (2006) väljer tydligt bort att förespråka ett visst 

innehåll och vill undvika en diskussion om ämnets kärna och kanon. Hon fokuserar elevens, 

människans förståelse av livet framför ett exakt ämnesinnehåll. Att lära om religionerna, d v s 

att studera religionen som objekt, behövs först då det kan skapa relevans för den enskildes 

livsförståelse. Här görs således en koppling mellan objekt och subjekt, en koppling som vi 

finner än tydligare hos Härenstam och Kan du höra vindhästen?(2000). 

Härenstam (2000) skriver om just denna resa mellan objekt och subjekt, eller att lära av som 

det uttrycks av författaren. Detta ställs i kontrast till att bara lära om religioner, alltså en 

stoffcentrerad undervisning. Samhället vi lever i blir allt mer multikulturellt. Samtidigt är 

religionsundervisningen inte längre en konfessionell kristendomsundervisning påminner han. 

I spåren av detta pekar Härenstam (2000) på författare och strömningar, bland annat hänvisas 

till Michael Grimmitt och Robert Jackson, som liksom honom förespråkar att dessa 

parametrar öppnar för nya möjligheter att lära från, av och inte bara om. Att lära av, menar 

Härenstam (2000), kan leda till en utveckling av elevens egen livsåskådning men behöver inte 

nödvändigtvis leda till omvändelse till den ena eller andra religionen. Istället för att omvändas 

och fullt acceptera religionen kan man enligt Härenstam ta bitar från en tradition och pussla in 

dem i sin egen livsåskådning. Han menar att man skall vara öppen för att elever kan bli 

påverkade i sin världsbild, människosyn och moraluppfattning etc. när det kommer till mötet 

med andra religioner. Målet är inte en konfessionell undervisning understryker författaren, 

utan som redan nämnts, handlar det om att “bidra till elevens livsåskådningsmässiga och 

moraliska utveckling” (Härenstam 2000, s 155). Han förespråkar med sina frågeformulerade 

ansatser ett sätt att se på religionerna. Detta sätt innebär att se världens alla religioner som ett 

stort gemensamt kulturarv av vilket vi har att lära och låta detta arv bidra i vår andliga och 
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moraliska utveckling. Detta, menar Härenstam (2000), är ett sätt att tänka om man vill lära av 

utan att hamna i en konfessionell religionsundervisning. I termer av objekt och subjekt blir 

detta som sagt ett förespråkande av en ständig resa mellan religionen som objekt och eleven 

som subjekt. Undervisningen måste delvis vara stoffcentrerad och delvis elevcentrerad, att 

lära om är en förutsättning för läran av. Det råder som sagt likheter med Osbecks (2006) sätt 

att se på religionskunskap, men vi anar ändå att Osbeck är mer elevcentrerad än Härenstam 

som är väldigt mån om religionerna och deras funktion och roll i undervisningen. 

Precis som hos Osbeck (2006) och Härenstam (2000) finner vi tankar om resan från objekt till 

subjekt också hos Sjödin (1995). Det är hans tolkning av Lpf 94, att de existentiella frågorna 

står i centrum där den mest grundläggande, ”vem är jag?”, är den viktigaste. För att kunna 

bearbeta frågan om den egna identiteten menar han att det krävs insikter som först och främst 

kan inskaffas i religionskunskapen och dess undervisning, så som kunskap om religioner och 

livsåskådningar och kunskap att kunna förhålla sig till desamma.  

4.3 Tolkningsramar för innehållet i religionsämnet utifrån tidigare 

forskning 

Uppenbart är att det finns en rad sätt att se på ämnet religionskunskap, detta kan vi konstatera 

efter denna genomgång av forskning kring ämnet. Som tidigare nämnts var vår förhoppning 

att utifrån forskningen kunna skriva fram tolkningsramar för religionskunskapen. Vi tycker 

oss kunna se några tydliga ramar. De två i forskningen mest genomgående har benämnts på 

olika sätt. Låt oss först bena ut dessa två.  

Objektcentrerad undervisning, den typ av undervisning som över tid har varit tydligast 

härskande. En undervisning som sätter innehåll på förstaplatsen och således eleven på en mer 

perifer position.  I forskningen har samma fenomen benämnts bland annat objektcentrerad, 

det innehållsliga perspektivet, läran om eller en lärarcentrerad undervisning. Alla dessa 

åsyftar ungefär samma sak, en undervisning som tar sin utgångspunkt i religionen som ett 

objekt, där innehåll och stoff prioriteras. Detta sätt att bedriva religionskunskap har man på ett 

tydligt sätt försökt att frångå, kanske tydligast i och med Lgr 80. Frågan hänger dock ständigt 

i luften, har man verkligen lyckats att frångå en dylik undervisning? Vi nämnde tidigt att 1962 

års läroplan med fokus på den objektiva undervisningen skulle få stor betydelse ända fram till 

idag. Detta är sant i så måtto att all forskning förhåller sig till denna objektcentrerade, 

stoffcentrerade undervisning, oavsett om det är genom att avsäga sig den eller om det är att 

omärkligt färgas av den. I läroplanerna från 1969, 1970 och 1980 finns en känsla av reaktion 
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mot den omnämnda Lgr 62. Också Hartmans citat som redan nämnts tidigare visar på samma 

sak, ”… att det fortfarande är Lgr 62 som gäller i klassrummen när man har religion?” 

(Hartman 2000, s 246). 

Subjektcentrerad undervisning kan vi kalla den andra stora tolkningsramen som är något av 

en motsats till den först nämnda. Andra benämningar i forskningen är elevcentrerat, det 

existentiella perspektivet och etik- och livsfrågefokus. Det framgår tydligt att denna 

tolkningsram förespråkar en religionskunskap där eleven och dennes frågor inför livet står i 

centrum. Det är framförallt den elevcentrerade undervisningen som förespråkats när man tagit 

avstånd från det som förespråkades i Lgr 62. Att de existentiella frågorna och etiken 

förespråkas allt mer visar på en undervisning som sätter eleven i centrum. Det är dennes 

frågor som skall vara utgångspunkten för undervisningen och som gör religionskunskapen 

relevant. En religionskunskap där religionerna får en minskad betydelse och där begrepp som 

elevens livsåskådning, etik och moral intar en mer framskjuten position.     

Religionsundervisning som vägen mellan objekt och subjekt skulle man kunna benämna en 

tredje tolkningsram. En typ av undervisning som tydligt förespråkar vikten av det 

innehållsliga, men inte framförallt för innehållets skull utan för elevens egen personliga 

utveckling. Detta beskrivs också som en ständig pendling mellan objektet och subjektet, 

mellan religionen/livsåskådningen och människan/eleven och av Härenstam (2000) beskrivs 

det som läran av religionerna. Det handlar således om att kunna använda stoffet för sin egen 

livstolkning eller livsåskådning. Osbeck (2006) beskriver hur religionen ger ett språk för att 

kunna tala om livet, man går vägen över religionen för att kunna tala om de egna existentiella 

eller etiska funderingarna.   

Vi tycker oss se två tendenser inom denna tolkningsram där Sjödin (1995) och Osbeck (2006) 

får förespråka den första och Härenstam (2000) den andra. De två förstnämnda förespråkar 

resan mellan objekt och subjekt för att kunna tala om elevens egna frågor om livet, här är 

religionen ett medel för att nå det elevcentrerade och ge ett språk för de stora frågorna. 

Religionen är alltså framförallt ett redskap som ger språk och tankar att föra in i mötet med 

elevens egna funderingar, existentiella frågor eller etiska och moraliska dilemman. Den andra 

tendensen finner vi hos Härenstam (2000). Han går i samma riktning men steget längre. 

Härenstams benämning att ”lära av” är tydligare inriktat på att religionerna har mycket att ge 

utöver ett språk för de existentiella tankarna. Han vill låta religionerna och deras innehåll 

påverka eleven i dennes formande av den egna livsåskådningen. Författaren uppmanar att 
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plocka det bästa från olika religioner och livsåskådningar till en egen hemmasnickrad 

livsförståelse eller livsåskådning. Detta påminner något om hur man förhåller sig till 

religioner inom den rörelse som kallas New age (York, 2004). Religionernas faktiska budskap 

blir viktigare, religionerna blir mer än bara ett medel för att nå subjektet.        

Sammanfattning 

Efter denna genomgång av tidigare forskning kan vi urskilja tre olika tolkningsramar för 

religionsämnet. Det är för det första den objektcentrerade religionskunskapen som tar sin 

utgångspunkt i innehållet, till exempel i olika livsåskådningar och religioner. Det är för det 

andra den subjektcentrerade religionskunskapen med elevens livsfrågor, etiken och det 

existentiella i fokus. Det är för det tredje en tolkningsram som fokuserar en pendling mellan 

objektet och subjektet. Denna är, i sin tur, tudelad efter två tendenser där den första 

förespråkar religion så som språk/medel och den andra att lära av religioner för den egna 

livsåskådningen, att dra visdom och lärdom ur andra religioner för mitt eget liv utan att köpa 

ett helt koncept.  
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5 Metod  

5.1 En kvalitativ intervjustudie och dess genomförande 

Vi vill undersöka gymnasielärares tolkningar av religionsämnet och finner det lämpligt att 

göra det genom en kvalitativ studie. En kvalitativ forskningsintervju handlar, enligt Steinar 

Kvale (1997), om ett samspel mellan intervjupersonen och intervjuaren, om ”ett utbyte av 

synpunkter mellan två personer som samtalar om ett ämne av gemensamt intresse, där 

intervjun bygger upp kunskap” (Kvale 1997, s 21). Vi tror att denna form av intervju, bäst kan 

ge oss det material som vi behöver för vår studie.  

När vi sökt kontakt med lärare att intervjua har vi strävat efter att utrycka oss så generellt som 

möjligt om vad vår studie handlar om, för att inte påverka dem i en viss riktning. I våra 

utskick har vi inte preciserat studiens syfte mer än att vår studie i stort sett handlar om 

innehållet i religionsämnet utifrån de didaktiska frågorna. Vår studie handlar egentligen mer 

specifikt om tre av de fem didaktiska frågorna, nämligen vad, hur, och varför. 

Intervjufrågorna (se bilaga) handlar alltså om urval av stoff i ämnet, hur undervisningen går 

till, samt varför, alltså relevansen för ämnet. Kvale (1997) menar att för att komma åt 

intervjupersonernas oförfalskade åsikter om ett ämne är det viktigt med hur mycket och hur 

detaljerat intervjupersonerna bör informeras om intervjuns syfte. Han uttrycker att det till och 

med i vissa fall är önskvärt att undanhålla intervjupersonerna det specifika syftet med 

undersökningen.  

Som undersökningsform har vi valt att genomföra halvstrukturerade intervjuer. Denna 

intervjuform innebär att vi strukturerat upp teman (mer för oss själva än för intervjupersonen), 

med relevanta frågor som ett stöd för samtalet. Under samtalets gång finns möjligheten att 

ändra på frågornas ordningsföljd och formulering om det behövs, för att bättre låta samtalet ha 

en naturlig gång. En tydlig fördel är också att man kan ställa följdfrågor efter de svar man får 

och kanske få ut mer av intervjun, än att slaviskt följa en given ordning. Forskningsintervjun 

är, som Kvale utrycker det, ”en mellanmänsklig situation, ett samtal mellan två parter om ett 

tema av ömsesidigt intresse. Det är en specifik form av mänskligt samspel där kunskap 

utvecklas genom en dialog” (Kvale 1997, s 117-118). 

Valet av plats där intervjun hålls låter vi intervjupersonen få styra i samråd med oss. Vi ser 

det som lämpligt att ha en så neural plats som möjligt där intervjupersonen känner sig 

bekväm, kan slappna av och vara fokuserad på ämnet. Kvale (1997) tar upp vikten av att i en 
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intervju skapa ”en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg nog för att tala fritt om sina 

upplevelser och känslor” (Kvale 1997, s 118). För att själva känna oss trygga och testa 

frågornas användbarhet har vi valt att göra en provintervju med en lärare som inte ingår i vår 

undersökning.    

5.2 Urval och begränsning 

För att urvalet ska vara så brett som möjligt har vi siktat på att få intervjua lärare från olika 

gymnasieskolor och program, både män och kvinnor och med olika lång arbetslivserfarenhet.  

Vi har begränsat oss till att intervjua fyra lärare där varje intervju beräknas till 45 minuter. 

Valet av antalet intervjupersoner beror på studiens syfte. Eftersom vi inte är ute efter att 

generalisera tendenser bland lärarkollegiet i frågan har inte antalet någon avgörande 

betydelse. Undersökningens omfång måste dock ge oss tillräckligt med material att arbeta 

med för att kunna nå fram till tillförlitliga resultat. Dessutom finner vi fyra intervjuer vara en 

rimlig arbetsbelastning för en C-uppsats.   

Vi är medvetna om att de lärare som accepterat att låta sig intervjuas, kanske tillhör dem som 

har en välgenomtänkt undervisning och därför vågar säga vad de tycker. De lärare som är 

medvetna om att de kanske inte riktigt har belägg för hur de följer styrdokumenten, kanske 

inte vågar ställa upp på någon intervju trots att man deltar anonymt. Urvalet av 

intervjupersoner blir på så vis ganska smalt, men vi finner inte detta som ett stort problem. 

Detta eftersom vi inte är ute efter att generalisera utan efter att hitta möjliga innebörder, olika 

tolkningar av ämnets innehåll. 

5.3 En hermeneutiskt tolkning 

Vi har valt att tolka materialet på ett hermeneutiskt tillvägagångssätt eftersom ”Hermeneutik 

syftar till förståelse och bygger på tolkning som främsta kunskapsform” (Gustavsson 2003, s 

71). Kvale belyser hermeneutikens relevans för intervjustudier:  

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 

förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för 

intervjuforskning: först genom att kasta ljus över den dialog som skapar de intervjutexter som ska 

tolkas och sedan genom att klarlägga den process där intervjutexterna tolkas, vilken återigen kan 

uppfattas som en dialog eller ett samtal med texten (Kvale 1997, s 49). 

Vi är intresserade av hur lärare tänker kring religionsämnets innehåll, på vilket sätt deras 

undervisning går till och hur de argumenterar för deras resonemang. Vi söker förståelse 

genom att tolka deras svar för att tyda olika innebörder om ämnet religion. Denna tolkning 

gör vi utifrån de tre tolkningsramar som vi mejslat fram i vår första studie – forskningsläget. 
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(Vad tyder på en utgångspunkt i subjekt, i objekt, eller på vägen däremellan?) Faller alltså 

deras tolkningar in i de tolkningsramar som vi tidigare ställt upp i forskningsläget och kan vi 

utöver det urskilja nya tolkningsramar? 

Enligt Gustavsson (2003) omfattar den hermeneutiska processen fyra huvudmoment: 

tolkning, förståelse, förförståelse och förklaring. I den hermeneutiska processen sker det ett 

ömsesidigt samspel mellan dessa fyra huvudmoment. Det första momentet i den 

hermeneutiska processen är tolkningen, där vår förståelse presenteras. Gustavsson (2003) 

förklarar att det är en slags översättning men där man förmedlar innebörder och betydelser. 

Det andra momentet handlar om förståelse, att förstå något på ett djupare plan än att bara få 

insikt om hur något ligger till. Det handlar om att vår egen livsstil och existens berörs och 

förändras av förståelsen. Denna form kallar Gustavsson (2003) för hermeneutisk förståelse. 

Hermeneutikens tredje moment är förförståelsen, vilken är själva förutsättningen för att vi 

överhuvudtaget kan förstå något. Förförståelsen kommer före förståelsen och grundar sig på 

tidigare erfarenheter och upplevelser. Därför menar Gustavsson (2003) att förförståelsen alltid 

har en riktning, den är inte neutral. Förförståelsen kan både vara ett hinder och en tillgång för 

oss när vi försöker förstå någon eller något. ”När vi tolkar aktualiseras vår förförståelse som 

medverkar till att avgöra vad vi ser detta föremål som” (Gustavsson 2003, s 75). När man 

prövar ens tolkning, upptäcker man ofta att man tolkat fel och måste ändra uppfattning. Detta 

moment motsvarar våra tre tolkningsramar som vi utmejslat i den tidigare forskningen. Det 

handlar i detta moment om att använda oss av våra tre tolkningsramar (vår förförståelse) för 

att kunna tolka svaren från intervjupersonerna. Vi kommer dock att inta ett öppet 

förhållningssätt till våra tre tolkningsramar eftersom lärarna kan komma med egna 

tolkningsramar som vi annars skulle kunna gå miste om. Det fjärde momentet är förklaring. 

Det beskriver Gustavsson (2003) med att vi måste förklara för att förstå och för att kunna 

förklara något, måste vi först ha förstått det vi förklarar. Han skriver att det finns en nära 

ömsesidig relation mellan förståelse och förklaring, där det mycket sällan handlar om 

regelrätta orsaksförklaringar, utan mer om ett slags nedtonat förklaringsbegrepp – ”en 

Humanvetenskaplig förklaring”. I vår uppsats handlar detta om att förklara/tydliggöra vår 

förståelse av den tidigare forskningen med att lägga fram utformningen av tolkningsramarna 

som vi mejslat fram. Senare i vår andra studie, ska vi tolka delar av lärarnas svar efter 

tolkningsramarna som vi fått fram i den tidigare forskningen och förklara vår förståelse. 

Genom att förklara ökar förhoppningsvis vår förståelse kring ämnet. 
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Den hermeneutiska processen handlar alltså om en pendling mellan förklaring och förståelse. 

I tolkningar lägger vi fram vår förståelse, efter att förklaringarna förändrat den, gjort den 

tydligare eller kanske mer diffus. ”Tolkning blir på detta sätt syntesen mellan förklaring och 

förståelse, och förförståelsen utgör det fundament på vilket hela den hermeneutiska processen 

vilar” (Gustavsson 2003, s 77). 

”De hermeneutiska vetenskaperna söker efter möjliga innebörder hos sina studieobjekt” 

(Gustavsson 2003, s 72). Vår studie handlar inte i första hand om att söka presentera lärarna 

så som de verkligen är utan att söka möjliga innebörder i deras svar för att få en ökad 

förståelse för religionsämnets olika möjliga nyanser. Alltså söker vi en klarare förståelse 

genom vår förförståelse (den tidigare forskningen). I vår undersökning av intervjun gäller det 

att söka de likheter och skillnader i de olika delarna hos lärarna efter de tolkningsramar vi 

arbetat fram.  

Gustavsson (2003) vidareutvecklar sitt resonemang om hermeneutik med att beskriva det som 

en spiral som leder till en förståelsetillväxt. Tolkning och förståelse samverkar till en 

dynamisk process mot ny, fördjupad och vidgad förståelse. I denna process utgår vi från en 

förförståelse, som kan vara ganska onyanserad och som tar utgångspunkt i föregående 

erfarenheter. (I vårt fall – den tidigare forskningen) Förförståelsen ger upphov till en första 

tolkning som sedan nyanseras med hjälp av materialet i dess helhet. På detta vis kan helheten 

belysa delarna och tvärtom. 

5.4 Akribi och validitet 

Akribi betyder noggrannhet, vilket är oerhört viktigt i en vetenskaplig undersökning. Om man 

slarvar med akribin i en studie, så försämrar man förutsättningarna till ett vetenskapligt arbete 

(Gustavsson 2003). Akribin i transkriberingen av intervjuerna är avgörande för att komma 

fram till tillförlitliga resultat. Vi har valt att transkribera våra intervjuer ordagrant, så nära 

inspelningen som möjligt med stakningar, hummanden, etc. Talspråket de använder försvårar 

dock läsningen, varför vi har valt att göra om de citat vi har med i resultatet till skriftspråk.  

Den språkliga noggrannheten är avgörande i den hermeneutiska tolkningsprocessen. 

Gustavsson uttrycker att ”Vår verklighet måste ständigt namnges för att vi ska förstå den. Det 

är i det språkliga sammanhanget som det hermeneutiska kunskapsintresset har sin viktigaste 

uppgift” (Gustavsson 2003, s 72). Vad den intervjuade menar med olika begrepp är viktigt att 

fråga efter när osäkerhet råder om vad som menas. Detta är en viktig aspekt som vi behöver 

ha i åtanke både under intervjuns gång, men också när vi analyserar materialet.  
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Validitet handlar om giltigheten av en undersökning. ”Valideringen blir beroende av den 

hantverksskicklighet som utvecklas under undersökningen, med ständigt kontrollerande, 

ifrågasättande och teoretiskt tolkande av upptäckterna” (Kvale 1997, s 218). Under studiets 

gång försöker vi att ta hänsyn till kontexten som citatet uppkommer i. Vad är det för typ av 

fråga som ställdes? Till varje citat hänvisar vi vilken lärare som sagt det och under vilken 

fråga vi fått det svaret. T.ex. ”Citat” (L1, 3) betyder Lärare 1 och svaret kommer inom fråga 3 

som vi ställt. Vi använder detta arbetssätt för att undvika att ett citat används på ett 

missvisande sätt. På så sätt kontrollerar vi våra tolkningar av citaten under studiets gång. En 

hermeneutisk tolkning innebär en risk för vantolkning och det måste vi ständigt ha med i 

tankarna under analysens gång.  

Eftersom vi inte är ute efter att undersöka lärares egna berättelser utan söker deras tolkningar 

av ämnet, ser vi det som en bra metod att lyfta fram delarna ur helheterna utan att för den 

delen helt isolera lärarnas svar. Det är viktigt att tolka dem på ett rättvisande sätt. Vi har först 

sökt resonemang hos lärarna (uttryckt i kärnfulla citat) efter de tre ämnena: utgångspunkter 

för ämnet, lärarens roll och ämnets relevans, vilka motsvarar de tre didaktiska frågorna: vad, 

hur och varför? Sedan har vi analyserat dessa resonemang och ställt dem i förhållande till 

tolkningsramarna. Det gäller att ha överblick över hela intervjun för att avgöra om lärarens 

uttryck relaterar till en vis tolkningsram men också att vara öppen för att nya tolkningsramar 

kan träda fram.  

 En annan viktig aspekt att ta hänsyn till som också berör en undersöknings validitet gäller 

ledande frågor. Ledande frågor som ställs oavsiktligt kan nämligen påverka undersökningens 

tillförlitlighet. Vi försöker undvika att ställa ledande frågor så långt det är möjligt för att 

påverka intervjupersonen så lite som möjligt och på så vis ämnar vi öka tillförlitligheten i vår 

undersökning.  
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6 Resultat och analys av intervjuerna - Studie 2 

Resultatdelen innebär i denna uppsats att vi ämnar analysera vårt intervjumaterial. Ett material 

som är baserat på fyra intervjuer med fyra gymnasielärare i ämnet religionskunskap i en stad i 

Mellansverige. Två män och två kvinnor har ställt upp alla med olika lång arbetslivserfarenhet 

vilket ger materialet en bredd.  

Analysen gör vi genom att förhålla intervjumaterialet till de tolkningsramar som vi har skrivit 

fram i vår första studie. Under varje huvudrubrik använder vi oss utav tre underrubriker. 

Dessa är utgångspunkter för religionskunskap, lärarens roll och ämnets relevans. Dessa tre 

underrubriker anser vi relevanta då de svarar upp mot de didaktiska frågorna ”vad?”, ”hur?” 

och ”varför?” och ger tillsammans en helhetsbild av lärarens tolkning av ämnet. 

Utgångspunkter svarar på vad-frågan, lärarens roll svarar på hur-frågan och ämnets relevans 

svarar på varför-frågan.   

Med utgångspunkter för religionskunskap menar vi mer konkret vad läraren utgår ifrån, är det 

objektet eller subjektet. Med objekt åsyftar vi innehåll, stoff eller dylikt. Med subjekt åsyftar 

vi eleven och elevens frågor. Med lärarens roll menar vi hur läraren går till väga och vad 

lärarens förhållningssätt innebär för sin egen lärarroll. Med ämnets relevans försöker vi 

förklara vad det är som lärarna lyfter som viktigt i ämnet, varför religionskunskap är ett 

relevant ämne.     

6.1 Objektcentrerad undervisning 

En av de tolkningsramar vi skrivit fram går under namnet Objektcentrerad undervisning och 

har tidigare beskrivits. Den innebär kortfattat att undervisningen tar sin utgångspunkt i 

objektet, som i detta fall innebär ämnets innehåll (religionerna, etiken, moralen och 

livsåskådningar). Det innebär således att eleven och hans/hennes frågor kommer i andra hand.   

6.1.1 Utgångspunkter för religionskunskap – stoffet som utgångspunkt 

Objektcentrerade utgångspunkter innebär som sagt att undervisningen utgår från stoff eller 

innehåll. Det kan se olika ut men är den gemensamma nämnaren för de resonemang som 

uttrycks i kommande lärarcitat. Lärare 2 deklarerar tydligt att hon i sin undervisning om 

religionerna tar sin utgångspunkt i de samma. Det visar på en strävan efter objektivitet och en 

önskan att presentera religionen på ett trovärdigt och rättvist sätt.   
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Ja utgångspunkten det talar jag om för eleven det måste alltid vara vad religionen själv säger, det 

tycker jag är oerhört viktigt. Jag pratar mycket med dem om detta. Och om de ska göra något 

arbete så ska de alltid gå till hemsidor eller böcker som är skrivna av religionen själv eller av 

personer som har ett vetenskapligt förhållningssätt (L2, 10).  

På ett liknande sätt strävar också lärare 4 efter att presentera varje religion objektivt. Hans 

metod innebär att lägga fram varje religion som om den vore den bästa och innebär att 

utgångspunkten är objektet, religionen så som den ser sig själv.   

När jag går in i en ny religion brukar jag ha som utgångspunkt att det här är den bästa religionen 

lite grann, jag försöker undervisa så, sen så får man inte stå och ljuga, ja man måste säga allting 

för, att det är vissa saker som jag kanske inte håller med om heller (…) jag brukar gå in med synen 

att nu är vi på Islam, nu är det den bästa religionen för den fungerar så, nu tänker vi så här (L4, 

10). 

Även om lärare 2 och 4 uttrycker sig något annorlunda blir essensen i deras resonemang 

liknande. Religionen är objektet i vilket undervisningen i dessa exempel tar sin utgångspunkt. 

Objektet måste få en så korrekt presentation som möjligt innan eventuella frågor, diskussioner 

eller annat styr förståelsen på andra vägar. I följande citat av lärare 4 blir det än mer tydligt att 

man stannar kvar på objektnivå och inte tar klivet vidare till subjektet, ”Ja, de har en typ av 

redovisning när dom sitter och argumenterar för och emot, att de försöker tänka hur kan en 

kristen tänka och hur kan en muslim tänka? Ja att de försöker få in det tänket och så.” (L4, 9) 

Hos Lärare 4 finner vi således en undervisning där både lärare och elever förblir 

objektcentrerade.  

Det finns också andra sätt att betona objekt som utgångspunkt. Att göra jämförelser religioner 

emellan kan också det vara ett sätt att gå tillväga. Detta gäller inte då jämförelsen sträcker sig 

från till exempel en religion till elevens egen livsåskådning, utan då jämförelsen stannar på 

objektnivå, mellan religioner eller livsåskådningar. Då blir jämförelsen något av ett 

självändamål och exempel på det finner vi hos lärare 1: 

Alltså jag jobbar jättemycket med likheter och skillnader. Jag tror att vi ser oftast skillnaderna 

väldigt tydligt men de ser inte likheterna lika tydligt. […] För dem blir det ju helt absurt bara att 

man säger att den judiska, kristna och muslimska guden är samma. ”nä nä nä, vaddå, den 

muslimska guden heter ju Allah, det är ju nån helt annan”. Ja, men det är ju liksom det arabiska 

ordet för Gud, liksom. Och när det gäller just bokreligionerna så använder jag jättemycket 

passager ur både koranen och bibeln som de liksom parallellt kan titta på samma (L1, 10). 

Här läggs tonvikten på likheter och skillnader mellan religioner. Det framgår inte varför 

jämförandet är viktigt förutom då förståelsen för likheter och skillnader. Ett annat uttryck som 

speglar samma sak finner vi hos lärare 3. Han beskriver att han gärna ser ett jämförande 

mellan religionernas centrala budskap. Också här blir jämförelsen ett självändamål med en 



21 

 

underförståelse att jämförandet är viktigt i sig. Det som nämns är att det är en poäng med att 

medvetandegöra skillnader: 

Vi har jobbat med religionernas grunder och sen har de då fått välja ut någon typ av problem. 

Kanske jämför ”hur ser synen på kvinnan ut i teori och praktik” ungefär i tre olika länder, 

kristendom, judendom, Israel till exempel, och sen nåt muslimskt land […] Ja det är ju lite grann 

alltså, synen på Gud, människosynen, religionen i samhället har vi också jobbat med, och där kan 

det ju variera mellan olika länder naturligtvis men det är också en poäng med att medvetandegöra 

dem om det. Det ser inte likadant ut i alla muslimska länder till exempel. Och sen har det varit, 

alltså religionens, på något sätt, centrala budskap, vad händer, vad är meningen med livet, så. 

Några sådana punkter där man, där det är någorlunda enkelt å kunna göra jämförelser, så som jag 

har tänkt det, så har jag valt ut (L3, 8).  

Ytterligare citat från lärare 3 lyfter jämförandets relevans vad gäller likheter religioner 

emellan, ”Så att eleverna kan se när de slutat kursen, att de kan se att det finns skillnad, men 

det finns också mycket likheter.” (L3, 4) Jämförelser, likheter och skillnader sätter religionen 

som studieobjekt och utgångspunkt.  

Hittills har den objektcentrerade undervisningen enbart exemplifierats med undervisning om 

religioner och framförallt världsreligionerna. Men också innehåll som etik och moral kan bli 

del av en objektcentrerad undervisning, även om det låter mer långsökt och ofta relateras till 

subjekt- och elevcentrering. Så här resonerar lärare 1, 

Och då börjar jag oftast i etik och moral, för att då har jag liksom klara etiska dilemman som är 

kopplade till deras programval som är liksom, det står att man ska titta på i vardag och 

problemsituationer och vardag och yrkesliv om jag inte minns… (L1, 10). 

Det som gör att etiken i detta fall inte blir subjektrelaterad i vår mening är de på förhand 

bestämda dilemman. Det etiska dilemmat presenteras färdigformulerat och tar inte sin 

utgångspunkt i elevens egna funderingar eller frågeställningar.      

6.1.2 Lärarens roll – läraren som expert 

Vad gäller den objektcentrerade undervisningen uttrycker sig två lärare angående lärarrollen. 

Med lärarrollens objektcentrering menar vi bland annat att läraren har tydliga idéer om rätt 

och fel vad gäller ämnesstoff. Detta till skillnad mot en subjektcentrerad hållning som 

antagligen inte skulle prata om rätt och fel då utgångspunkten ligger framförallt i elevens egna 

livsfrågor och funderingar, vilka inte kan vara ”rätt” eller ”fel”. Lärare 2 beskriver sin uppgift 

som lärare på följande sätt: 

För jag måste ju ändå hålla reda på att deras helhetsbild, nu när vi har buddismen, den måste ju 

stämma med buddismen. Jag kan ju inte bara låta deras frågor styra, för då kanske det skulle bli en 

märklig bild av buddismen. Så jag måste hela tiden fylla i och hålla kolla på någon slags helhet 

(L2, 10). 
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I lärare 2:s uppfattning av sin egen lärarroll ingår det alltså att ha ett ansvar för att eleverna får 

en korrekt bild av den religion som presenteras. Det finns en rätt bild av religionen som skall 

förmedlas och det gäller att inte den blir allt för skev. Hon har alltså också ett ansvar att 

faktiskt vara ordentligt inläst på området som presenteras så att hon själv vet vilken bild som 

är den korrekta: 

Ja, ibland är deras läroböcker ganska bra, ibland är ju läroböckerna ganska komprimerade så 

ibland blir det ganska obegripligt vad läroböckerna säger. Men det är ju jag såsom ”mer kunnig”, 

måste vara så påläst att jag kan ge en bättre helhet (L2, 10). 

Lärare 2:s syn på sin egen roll innefattar alltså ett tydligt kunskapsfokus, att vara väl påläst, 

besitta förmågan att framställa stoffet korrekt och att korrigera när så behövs. Detta uppfattar 

vi kan tolkas vara objektcentrerat eftersom hon utgår från sin egen helhetsbild av religionen så 

som den sanna, hon vet vad eleven bör veta. Lärare 4 intar också en objektcentrerad position 

men inte bara utifrån bilden av sin roll så som mer kunnig utan också, som vi uppfattar det, 

utifrån det egna intresset:  

Personligt anser jag att det är bra, det är tre bra religioner. Vissa har likheter, men de har ändå 

skillnader som jag tycker är intressant att diskutera […] och så islam tycker jag är intressant också 

att prata om, för att det är ett ganska så hett ämne eller hur man ska säga. Man kan koppla mycket 

till nutid med islam känner jag, […] och sen tycker jag hinduismen, för att den är något helt 

annorlunda, spännande att prata om något annat (L4, 2). 

De två lärarnas tillvägagångssätt är egentligen helt olika. Lärare 2 förespråkar ett 

elevinflytande i val av till exempel världsreligion som skall studeras, hennes roll består i att 

efter elevens val presentera religionen korrekt. Lärare 4 gör valen själv, det är hans kunnande 

och intresse som avgör vilka religioner som kommer att gås igenom. De båda faller under 

ramen objektcentrad, men deras tillvägagångssätt ser mycket olika ut. Lärare 4 väljer alltså 

inte ”rätt” och ”fel” när det kommer till innehållsstoff (vad i religionen som presenteras) utan 

gör det i valet av vilka religioner som skall presenteras och ställas mot varandra, då han anser 

vissa mer lämpliga för jämförande av olika anledningar.    

I följande citat av lärare 3 uttrycks ett resonemang som beskriver en lärarroll som inte 

möjliggör något större elevinflytande. Det som återstår för eleven blir vissa val av 

tillvägagångssätt då läraren väljer ut både ämnesområde och innehåll:  

Det kanske man egentligen borde göra, att man involverar eleverna mer i själva planeringsarbetet 

men där har jag inte hamnat än i alla fall. Men däremot, kan de få vara med då. Det brukar vi när 

vi har startat upp undervisningen om världsreligion, ”vet ni någon bra film ni skulle vilja se, eller 

känner ni till någon bra dokumentär, eller hur skulle vi kunna redovisa det här avsnittet på ett bra 

sätt?” Där har jag ibland försökt att få in dem (L3, 7).  
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Lärarrollen blir klart objektcentrerad då läraren utgår från att han vet vad eleverna bör kunna, 

utgångspunkten är den egna kunskapen, inte elevens intresse eller frågor.  

6.1.3 Ämnets relevans – att förstå sin omvärld 

Religionsämnets relevans är något som diskuteras mycket i intervjuerna med de fyra lärarna. 

Argumenten för relevansen ser olika ut och följande resonemang pekar på förklaringar som 

står i en objektcentrerad kontext.  

För lärare 4 är det tydligt att förståelsen är ett ord som ger ämnet relevans, då han flertalet 

gånger använder detta ord. Exempel på det kan vara, ” Men, jo jag tycker att det är viktigt! 

Och då kommer ju den här förståelsen igen. Men jag hoppas att genom och läsa 

religionskunskap så kan man se lite annorlunda på saker…” (L4, 5), ” Återigen förståelsen 

tycker jag, och nu när vi är ett så mångkulturellt samhälle också, då är det ännu viktigare 

tycker jag… så det är helt klart att det ska vara ett kärnämne. Ja. Man ska förstå andra 

människor. Ja varför andra tänker annorlunda och så vidare. ” (L4, 12) och ” Men det är nog 

får jag säga att få en förståelse för olika kulturer och värderingar och etiska frågor och så…” 

(L4, 1). Även om det handlar om förståelse tolkar vi citaten ovan som hemmahörande under 

”en objektcentrerad undervisning”. Läraren talar nämligen aldrig om vad förståelse innebär 

för honom, därför kan vi inte heller se någon koppling till elevens eget ”jag”, till 

självförståelse eller den egna livsåskådningen. Förståelse i detta sammanhang kan lika gärna 

innebära ”kunskap om”, men det är vår tolkning. I fokus står ständigt objekten, så som 

samhället, människorna, andras tankar eller andra kulturer, men också förståelsen för det egna 

samhället, eller ” hur det svenska samhället är uppbyggt” (L4, 14), som han hänvisar till 

kristendomens betydelse för det svenska samhällets struktur och kultur. Lärare 2 lägger än 

mer tyngd på det samhälleliga perspektivet, att religionskunskapen ger nya perspektiv genom 

iakttagandet av den andre, samhället och världen: 

jag tycker att det är ett sätt att se på samhället och det är också eftersom det är ett globalt samhälle 

vi lever i och vi lever i ett EU och kanske ännu mer ett EU där vi har människor i Europa som har 

både olika inriktningar inom religioner t.ex. katolicismen är väldigt stark i södra Europa, ja i 

Polen … hur ska jag förstå de politiska partier som är väldigt färjade av olika religioner t.ex.? 

Alltså över huvud taget hur ska jag förstå en europé, jag behöver ju religionsperspektivet och 

partier som driver vissa frågor… ta Sverigedemokraterna, som är väldigt aktuellt för nästa val i 

Sverige då, hur ska jag kunna bedöma vad är deras grundläggande värderingar… ja men då 

kommer livsåskådningsperspektivet in, vad är livsåskådning? Hur färgar det en människas 

åsikter? (L2, 12)  

Lärare 2 betonar således att man måste förstå och studera livsåskådningar för att förstå 

sin omvärld, däri ligger det en relevans för ämnet.   
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6.2 Subjektcentrerad undervisning 

Den andra tolkningsramen är denna, den subjektcentrerade undervisningen. Till skillnad från 

den objektcentrerade är det här eleven och hans/hennes frågor inför livet som står i fokus. 

Utgångspunkten för religionskunskapen är eleven, kopplat till etiken och de existentiella 

frågorna. Religionernas och livsåskådningarnas innehåll får kliva undan som givna 

utgångspunkter i undervisningen.     

6.2.1 Utgångspunkt för religionskunskap – med eleven i fokus 

De rent subjektcentrerade utgångspunkterna hos lärarna vi intervjuade var inte många. Som vi 

kommer till senare är det långt mer vanligt att man kopplar ihop objekt och subjekt. Men det 

finns tendenser att sätta eleven i första rummet och utgå från honom/henne. Framförallt finner 

vi detta hos lärare 1, hon är den av de fyra lärarna som mest utgår från ordet tro, ett begrepp 

som signalerar subjektivitet. När hon tar utgångspunkt i tron gör hon det i subjektet, i elevens 

tro. Hon beskriver det på följande sätt: 

Alltså just i och med att det finns ingenting vetenskapligt i det, vilket gör att det går inte att säga 

”det här är fel” eller, ”det här är rätt”, ”du tror fel och jag tror rätt”. Så, det finns inget rätt och fel. 

Det finns inte ramar så. Sen finns det naturligtvis ramar i och med de heliga religiösa skrifterna, 

men jag kan inte säga att min religion är bättre än din religion. Och det tror jag, det upplever jag 

att när den polletten börjar trilla ner så tycker de att det är ganska skönt så, att allting är tillåtet… 

(L1, 6).       

Det är viktigt att eleven förstår att hans/hennes tankar är tillåtna och att det är dem som man 

ska utgå ifrån. När man tar sitt språng utifrån elevens tro snarare än religioner eller 

livsåskådningar finns det naturligtvis inga rätt och heller inga fel. Också hos andra lärare kan 

vi se detta perspektiv, att utgå från eleven själv. Lärare 2 beskriver det unika med 

religionskunskapen på följande sätt:    

Men det som skiljer då, det är ju det här perspektivet att du ska också ta in dig själv som person, 

alltså du ska själv reflektera över din egen livsåskådning, din egen inställning och det står liksom 

uttryckt att du ska reflektera över det (L2, 6). 

Resonemanget visar på hur subjektet och analyserandet av den egna livsåskådningen har ett 

egenvärde, alltså i detta fall, utan att koppla det till något objekt, såsom en religion, en 

livsåskådning eller en etisk princip. Lärare 2 väljer till skillnad från lärare 1 att tala om 

elevens livsåskådning snarare än elevens tro. Lärare 1:s definiering av tro lyder på följande 

sätt, ”… att vi alla tror på nåt. Även som man kallar sig ateist så tror man ändå på någonting 

sen kanske inte det är någon gudomlig makt men det är ingenting som säger att det behöver 

vara.”. (L1, 2) Vi uppfattar den definitionen som vidare än begreppet livsåskådning, men att 

de i övrigt argumenterar på ett likartat sätt. Till skillnad från tro, som är ett vagt begrepp, är 
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begreppet livsåskådning mer konkret och handlar om ett systematiserade av svar på frågor om 

livet (Nationalencyklopedin). 

Också hos lärare 3 finns uttryck som tar sin utgångspunkt i elevens egen livsåskådning, men 

här mer konkret kopplat till de existentiella frågorna. När han får frågan vad religionskunskap 

handlar om för honom svarar han bland annat följande, ”[Att] motverka fördomar, jobba med 

sin egen livsåskådning på något sätt, ’vem är jag’, ’vad tycker jag’, ’varför tycker jag så 

här?’”. (L3, 1). Alla dessa citat visar på hur eleven och hans/hennes frågor inför livet tas på 

allvar och ges utrymme. Vi säger inte att eleverna i andra fall inte tas på allvar, men här blir 

det extra tydligt hur eleven själv blir startpunkten för ämnet religionskunskap.   

Som nämndes tidigare i inledningen kopplas ofta etik och moral samman med en 

subjektcentrerad undervisning. Vi har också visat under objektcentrerad undervisning att så 

inte alltid är fallet. Men en lärare uttrycker sig angående etik- och moralundervisning som tar 

sin utgångspunkt i eleven, nämligen lärare 3 som resonerar på följande vis, ”Samma sak när vi 

jobbar med etik och moral, så brukar jag ibland ha det där att ’du får inte gömma dig bakom 

någon annan, nu vill jag veta vad du tycker’, om de fått skriva någonting då och lämna in” 

(L3, 5). Läraren vill veta vad eleven tycker, han ställer inte färdiga moraliska dilemman eller 

kopplar till någon viss ”färdig” etik. Detta innebär att undervisningen blir subjektcentrerad.   

6.2.2 Lärarens roll – att lyssna och utmana 

Som redan nämnts förstår vi den subjektcentrerade lärarrollen, som en där läraren utgår från 

eleven och där rätt och fel blir mindre relevant, eftersom kunskapen om objekten kommer i 

andra hand. Exempel på ett sådant tänkande tycker vi oss finna hos lärare 1 som i valet av 

religion låter sin egen vilja falla. Hon låter elevernas intresse styra och utgår på så sätt från 

subjektet: 

… för att eleverna ska ju själva vara med och utforma den (kursen). Och vissa klasser vägrar ju 

islam. Och då kan jag liksom egentligen inte göra någonting. Jag kan rekommendera att jag tycker 

att vi ska titta på det här, för det är det ni kommer att träffa på (L1, 9).  

Även om vi såg tendenser hos lärare 2 som platsade under en objektcentrerad undervisning så 

gällde det ämnets innehåll, alltså vad som ska lyftas fram för att bäst beskriva grunderna i en 

viss religion. Vi finner dock andra tankar från lärare 2 som vi tycker passar in under denna 

rubrik som berör elevernas inflytande i till exempel valet av religioner eller livsåskådningar 

som skall studeras. Hon ställer bland annat följande frågor till sina elever, ”Vilka religioner 

och livsåskådningar är ni mest intresserad av, nyfikna på? Vilka frågor skulle ni vilja ställa till 
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religioner och livsåskådningar? Och på vilket sätt vill ni arbeta?” (L2, 8). Så precis som lärare 1 

låter hon eleverna vara med och styra innehållet. 

Vi finner ett resonemang hos lärare 3 som beskriver delar av hans lärarroll på följande sätt: 

Ganska homogena grupper har det varit. Så det är ju lite tråkigt men på det sättet då. Men då har 

jag ju ibland intagit den här rollen att säga emot, att ha en annan uppfattning, man vill ju provocera 

eleverna lite grann. Så genom diskussion, väcka någon slags eftertanke (L3, 6).  

Läraren intar här en roll som provokatör enbart för att ”ruska om” eleverna och deras tankar. 

Att starta upp en tankeprocess hos eleverna blir det centrala. Detta exempel skiljer sig helt 

från de övriga under samma rubrik men uppvisar ändå en lärarroll som centrerar subjektet i 

undervisningen.   

6.2.3 Ämnets relevans – elevens egna tankar 

Det finns olika sätt på vilket religionsämnet kan bli relevant. De intervjuade lärarna beskriver 

en rad olika anledningar till varför det är relevant. Några av dem är mer specificerat inriktade 

enbart på eleven och presentras därför under denna rubrik som har fokus på den 

subjektcentrerade undervisningen.   

Lärare 2 argumenterar för vikten av religionskunskapen på olika sätt men slår fast att 

förståelsen för jaget är av stor vikt. Hon förklarar på följande sätt:  

Så att dels att förstå sig själv och sina egna funderingar, här kan man säga att filosofi och religion 

går ju väldigt ihop. Alltså hur ska jag tänka när det gäller de stora livsfrågorna, vem är jag, vart är 

jag på väg? Finns det någon mening med livet? Och där bidrar då livsåskådningarna och 

religionerna. De bidrar ju med någonting till det egna tänkandet (L2, 5).  

Det är således eleven som skapar ämnets relevans. Religionerna finns med som bidrag till 

elevens eget tänkande men det är elevens existentiella frågor som gör ämnet intressant och 

relevant. Lärare 3 beskriver ämnets funktion, och vi tror också relevans, på följande sätt:  

Ämnets funktion för mig det är att på något sätt skapa en förståelse för religiösa uppfattningar, att 

vi människor har på olika sätt religiösa behov. Att eleverna får liksom kunskap om det och också 

att det ska öka förståelsen för andra människor att man inte är knäpp i huvudet för att man är 

religiös. Lite grann så. Att skapa mening och skapa förståelse (L3, 3). 

Inte lika självklart som med det föregående citatet att denna åsikt passar här, men vi tycker 

oss ändå finna vissa anledningar till att tolka relevansen som att den hör ihop med eleven. 

Bland annat på grund av att han pratar om ”vi människor”, som i en klassrumskontext innebär 

i första hand eleverna, men självklart också alla andra människor på jorden. Men vi alla, har 

religiösa behov, det är utgångspunkten, vilket också innebär var och en av eleverna. Vi anser 

också att begreppet ”behov” sätter människan (eleven) i centrum, det är detta behov och 
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medvetenheten om det samma som skapar religionsämnets relevans. I de båda exemplen är 

det alltså eleven som står i fokus, hans/hennes existentiella frågor, hans/hennes religiösa 

behov. 

6.3 Religionsundervisning som vägen mellan objekt och subjekt 

Religionskunskapen som vägen mellan objekt och subjekt kan också beskrivas som en 

pendling mellan objekt och subjekt. Man går ständigt tillbaka till objektet som utgångspunkt 

för att åter landa i subjektet. Här är vår förståelse att man går vägen över objektet, det kan 

vara religionen, livsåskådningen eller något annat, för att så nå fram till eleven och elevens 

existentiella eller etiska frågor, elevens egen livsåskådning eller något annat som rör eleven så 

som subjekt.  

6.3.1 Utgångspunkter för religionskunskap – från fakta till individ 

Här handlar det alltså om att utgångspunkten skall tas i det innehållsliga och leda vidare mot 

eleven som individ. Flera resonemang exemplifierar ett sådant tillvägagångssätt. Det första 

beskriver tydligt vägen mellan just kunskap om religionerna och elevens egen livsåskådning. 

Lärare 2 uttrycker sig på följande vis:      

så att man kan säga att det finns vissa grundläggande fakta som de ska kunna, men det betyder inte 

att de ska räkna upp tio hinduiska gudar eller så för det tycker jag verkar ganska meningslöst. Men 

däremot kunna tänka för vad betyder gud inom hinduismen t.ex. För att det är mera av att de ska 

ha med sig det här grundläggande, vissa saker och kunna förstå det, än att kunna svara på några 

fakta frågor som de inte kan använda till någonting. Därför tycker jag jämförelsen mellan 

religioner är viktig och jämförelser mellan min egen livsåskådning och andras så att man ändå får 

fram någon slags relief (L2, 4). 

 

Samma lärare poängterar ytterligare vikten av att undervisningen leder fram till kunskap om 

elevens jag, ”[att religionskunskapen] ska ge redskap för att kunna tänka hur jag ska ställa 

mig i etiska och moraliska frågor. Och sen tycker jag också att det ska ge någonting för den 

egna reflektionen om min egen livsåskådning.” (L2, 3).   Lärare 1 uttrycker sig annorlunda 

men är inne på ett liknande spår. Precis som nämnts tidigare så tar hon mycket av sin 

utgångspunkt i tron, och hon beskriver att alla tror på någonting och att det gäller att bli 

medveten om det: 

Så funktionen är att man ska få en vetskap om att alla tror och att förståelse för andra och bli 

medveten om sin egen tro. För oftast hittar dem någonting när man börjar gräva i det. Alltså, för 

någonstans handlar ju religionerna om att försöka besvara de stora livsfrågorna (L1, 3).  

Så som vi tolkar lärare 1 så finns religionerna där för att hjälpa till i besvarandet av de stora 

livsfrågorna. Kunskapen om dem ger alltså redskap i elevens eget sökande efter mening. I de 
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ovanstående resonemangen ser vi att objektet är utgångspunkten och en förutsättning för 

förståelse av jaget.  

Hos lärare 3 blir det än mer konkret att innehållet i undervisningen framförallt är ett redskap, 

eller kanske medel, för att nå eleverna, genom att få dem att reagera och ta ställning:  

Jag tror att bra diskussionsfrågor… jag tänker så där när jag har visat dokumentär och filmer, att 

det ska på något sätt beröra, ruska om eller provocera. Dom skall tycka att det, ”åh, det var lite 

konstigt”. Jag har visat någon dokumentär om zenbuddister i Japan och det tyckte dem ju var 

jättemärkligt, ”hur kan man leva sådär?” Och sen har man börjat diskutera ”ja, men vad är ett bra 

liv och vad är ett meningsfullt liv?” […] Men eftersom man ju vill väcka känslor och liksom och 

funderingar hos dem, så tror jag att sådant som inte nödvändigtvis bekräftar deras eventuella 

fördomar eller vad det nu kan vara, utan det ger motbilder (L3, 11). 

Med hjälp av ett extraordinärt innehåll vill läraren väcka eleven till tankar och frågor om livet. 

Valet av innehåll handlar, i detta fall, inte om att presentera en religion eller åskådning på ett 

sakligt sätt. Att hitta de mer udda inslagen i undervisningen leder förhoppningsvis till 

reaktioner och diskussioner i klassrummet. Också då läraren ifråga talar om sakkunskap och 

grundfakta om åskådningar och religioner så poängteras vikten av att innehållet landar i och 

berör eleven, ”Det viktiga är att man inte släpper det där med reflektion och egna 

ställningstaganden och egna funderingar” (L3, 6). Som vi nämnde tidigare, blir alltså 

kunskapen och innehållet framförallt ett medel, en väg att gå för att nå fram till eleven.  

Vägen som går mellan objekt till subjekt behöver inte nödvändigtvis handla om att det är 

religion som är objektet. Det kan lika gärna innebära att etiken och moralen får figurera som 

utgångspunkt och stoff. Det ser vi hos lärare 1: 

Vi arbetar med sådana frågor, direkta moraliska dilemman, och sen går vi även igenom dem 

moraliska mönstren eller de etiska mönstren, sinnenas etik, regeletik och så vidare, för att de ska 

kunna titta på olika sätt att se, bestämma vilket moraliskt val man ska göra (L1, 4). 

Detta är dock inte lika vanligt i materialet, men citatet ovan är ett exempel som visar att det 

trots allt existerar.  

6.3.2 Lärarens roll – att handleda på vägen mellan objekt till subjekt 

Lärarens roll under denna tolkningsram innebär att lärarna agerar på ett sätt som förespråkar 

eller underlättar för en undervisning som pendlar mellan objekt och subjekt.  Vi finner 

framförallt två uttryck angående lärarens roll tillhörande denna tolkningsram. För det första är 

det lärare 3 som beskriver hur han uppmanar sina elever att ta ställning efter att de har fått 

förståelse/kunskap om andra religiösa synsätt:    
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Men just det här med att öka förståelsen för andra religiösa synsätt. Öka förhoppningsvis 

toleransen mot dem som tycker annorlunda och att eleven får någon slags uppfattning, ”var står 

jag, jag måste ta ställning”. Vissa elever tycker att det är jobbigt ibland att behöva ta ställning, 

men jag brukar vara lite hårt med det där och speciellt då när jag körde den där uppgiften med 

egen livsåskådning. ”nu måste du ta ställning här, du kanske inte har funderat på de här sakerna 

tidigare i livet men nu vill jag att du gör det” (L3, 5). 

Lärarens roll blir här att verkligen försöka få eleven att fundera, i detta fall, kring den egna 

livsåskådningen utifrån det som de lärt sig. Läraren blir aktiv i processen som leder från 

objekt till subjekt. Lärare 1 exemplifierar också denna tolkningsram. I sin lärarroll tillämpar 

hon ett tillvägagångssätt som uppmuntrar till reflektion också för dem som inte vågar eller vill 

yttra sina personliga frågor eller reflektioner i klassrummet. Till sin hjälp har varje elev en 

tankebok där reflektioner och frågor antecknas. Detta tillmötesgående arbetssätt uppstod då 

läraren i fråga var trött på att sätta lägre betyg på elever som inte vågade tala högt om det 

personliga.   

För det är väl de två sakerna som är stående i varje lektion. Så någon form av kunskapsintag och 

sen så att man pratar och diskuterar och reflekterar runt det då. Och även då skriftligt, som är 

personligt, det är liksom, den här tankeboken är bara mellan dem och mig (L1, 9).  

Tankeboken ger läraren en möjlighet att se elevens processande med stoffet och de egna 

reflektionerna på ett sätt som inte tidigare hade varit möjlig.    

6.3.3 Ämnets relevans - att motverka fördomar i ett mångkulturellt 

samhälle 

Under denna tolkningsram finner vi flera åsikter och resonemang som handlar om just varför 

religionskunskapen är ett viktigt ämne. Vi har upptäckt en tydlig tendens i intervjuerna med 

de fyra lärarna. Den tendensen handlar om fördomar, eller snarare om att motverka fördomar. 

Vi återkommer till dem senare och lyfter först fram det enda argument som inte direkt handlar 

om motverkandet av fördomar. Det är lärare 1 som understryker vikten av elevens livsfrågor 

och kopplingen till religionens stora frågor. Där har religionsämnet ett viktigt uppdrag anser 

hon, för ingen annanstans ges samma utrymme att tala om det existentiella: 

Beroende naturligtvis på hur man undervisar men så har de möjlighet att ventilera sina egna 

funderingar, som inte kanske är dem som kommer fram när man är ute och fikar med polarna utan 

större frågor som man kanske inte diskuterar som ju är det som religion någonstans bygger på. Det 

som är meningen med det från början, att besvara de här livsfrågorna som vi inte på teoretisk väg 

kan besvara och med största sannolikhet aldrig kommer kunna besvara (L1, 6).  

Religionerna och deras frågor blir alltså en förutsättning för vidare diskussion och en 

språngbräda för att kunna diskutera de frågor som eleven själv bär.  
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Lärarna tolkar, som tidigare nämnts, relevansen av sitt ämne till stor del genom att tala om, 

och vilja motverka, fördomar hos eleven, detta genom förståelse för den andre. Ofta påvisas 

ett tillvägagångssätt som först upplyser om och skapar förståelse för ett objekt såsom en 

religion eller livsåskådning, detta för att kunskapen sedan skall landa i eleven. Lärare 2 

uttrycker det på följande vis, ”[man ska] kunna urskilja vad som är fördom och vad som 

eventuellt kan vara det som [till exempel] islam säger själv” (L2, 1). Kunskapen skall alltså 

leda till självinsikt. I vår tidigare beskrivning av vägen mellan objekt och subjekt beskriver vi 

subjektet i fråga som elevens egna existentiella frågor eller definierar det som elevens egen 

livsåskådning. Fördom passar inte helt in i den beskrivningen, men vi menar ändå att det 

ligger tillräckligt nära för att höra samman med denna tolkningsram, fördomar handlar trots 

allt om eleven och elevens jag.      

När lärarna talade om fördomar i våra intervjuer så användes ofta islam som det stora 

exemplet. Det var tydligt hur dessa lärare betraktat förekomsten av fördomar mot muslimer 

hos sina elever. Denna insikt har lett till en ökad relevans för denna fråga, anar vi. På detta 

sätt beskriver lärare 2 situationen och sin syn på motverkandet av fördomar:  

Sen tycker jag också då att sen har det ju blivit tycker jag, nästan som någon slags mission att riva 

ner en massa fördomar, för det finns en massa fördomar, det spelar ingen roll om det är en religion 

som är långt borta, någon bortre Asien religion eller om det handlar om kristna som finns runt 

omkring. Och så dyker det upp väldigt många fördomar och just nu är det väldigt mycket 

fördomar om islam. Och då tycker jag att innan man tar ståndpunkt och man ska kunna veta 

någonting, man läser religionskunskapen, bara man har läst kurs A så ska man ändå kunna urskilja 

vad som är fördom och vad som eventuellt kan vara det som islam säger själv. Och det gäller ju 

likadant för kristendom och de andra religionerna, alltså de ska kunna urskilja vad en religion 

säger, plus att det också ska ge dem någonting, som det står, att de ska kunna reflektera över sin 

egen livsåskådning under tiden som de lär sig (L2, 1). 

Genom detta citat tycker vi det görs tydligt att lärare 2 ser motverkandet av fördomar som en 

av religionskunskapens viktigaste uppgifter. På frågan om vad eleven bör få med sig efter att 

läst religionskunskap svarar lärare 1 på följande sätt:  

Jag anser att de bör få med sig Islam, framförallt. Den bör dem ha fått diskuterat mer ingående för 

att få en större förklaring till vad som är och också försöka slå hål på många av de fördomar som 

de har med sig. Tittar man på Sverige idag så är ju Islam näst efter Kristendomen, den religion 

som de kommer i synligast kontakt med. och som de också har väldigt svårt att förstå (L1, 4). 

Här återkommer kopplingen mellan islam och elevernas fördomar. Islams inträde i samhället 

och upplevelsen av att många elever bär på fördomar mot just islam ser läraren som viktiga 

faktorer till varför motverkandet av fördomar, eller ”ta död på fördomar” (L1, 3) som hon 

själv uttrycker det, är av hög relevans för ämnet. Samma lärare vidgar också perspektivet 
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något och beskriver hur det mångkulturella samhället över lag ökar relevansen för ämnet 

religionskunskap, hon säger att:   

Vi stöter på religion varje dag oavsett om vi är troende eller inte och vi i vårt mångkulturella 

samhälle så stöter vi på elever och arbetskamrater som kommer ha flera olika religiösa 

åskådningar. Och kunskap gör oss mindre rädda. För någonstans rädsla föder fördomar och det 

föder avståndstagande (L1, 12). 

Kunskapen om religiösa åskådningar är alltså en viktig kunskap i ett mångkulturellt samhälle 

enligt lärare 2. Detta för att kunskapen indirekt raserar våra fördomar. Slutligen, lärare 3 

nämner också motarbetandet av fördomar flertalet gånger. Det mest kärnfulla citatet som 

speglar hans förhållningssätt rörande fördomar lyder som följer: 

Och argumenten är ju liksom, vårt eget samhälle blir allt mer mångkulturellt. Man måste ha en 

förståelse för människor med andra livsåskådningar och religioner än dem som traditionellt har 

funnits i Sverige. Och över huvudtaget öka förståelsen för andra kulturer, andra tänkesätt, det är 

det här med tolerans och motverka fördomar. Så det är jätteviktigt att ha religionskunskap […] Så 

det är jätteviktigt att få ett forum, en arena där de träffas och får diskutera och förhoppningsvis 

komma vidare i sin egen uppfattning i någon mer tolerant riktning (L3, 12). 

Religionskunskapen beskrivs som viktig genom sitt sätt att vara en arena för diskussion som 

leder vidare till tolerans, förståelse och en minskad grad av fördomar hos eleven. Här 

återkommer också, precis som hos lärare 1, tonvikten på det mångkulturella samhället. 

Förståelsen för den andre eller för det som uppfattas som främmande är ett genomgående 

tema hos dessa lärare. Det framgår att religionsämnet, enligt resonemangen, har som uppgift 

att förmedla kunskap om det okända, i många fall är detta religioner, kulturer eller andra 

livsåskådningar. Kunskapen leder förhoppningsvis till ett rivande av elevens fördomar och ger 

ämnet relevans. På ett sätt kan vi alltså säga att kunskapens mål är att slå rot i eleven. Detta 

för att vidga perspektiven, öka toleransen och uppmana till reflektion över de egna åsikterna 

och de egna livsfrågorna.   
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7 Diskussion 

Vi landar nu i en diskussion utifrån de två studier som genomförts i vår uppsats. Vi ämnar 

göra så genom att förhålla oss till vårt syfte så tydligt som möjligt, vilket var att undersöka 

olika tolkningsramar i gymnasieskolans religionsundervisning gällande innehåll. Men också 

söka besvara framförallt fråga två som löd, vilka tolkningsramar kommer till uttryck i lärares 

tal om religionsundervisning? Denna fråga kommer framförallt att besvaras under rubriken 

”ämnets tolkningsbarhet/komplexitet”.  Först ut kommer en komparation mellan studie ett och 

två där vi samtidigt analyserar och sammanfattar resultatdelen på ett övergripande sätt. Efter 

den följer rubriken ämnets tolkningsbarhet/komplexitet och sedan en metoddiskussion. 

Metoddiskussion innebär ett problematiserande av vårt tillvägagångssätt och upplevelser av 

metodens relevans. Avslutningsvis kommer ett stycke vi valt att kalla för egna tankar/ämnets 

framtid.        

 7.1 En komparation mellan studie ett och två 

7.1.1 En objektcentrerad undervisning 

Vad gäller den första underrubriken, utgångspunkter för religionskunskap, blir det i vår 

undersökning tydligt att objektcentrerade utgångspunkter kan variera. De tre tendenser vi ser i 

vår undersökning gällande utgångspunkter, är att tala om en religion såsom den talar om sig 

själv, att lyfta jämförande perspektiv religioner emellan och att ta utgångspunkt i moraliska 

dilemman. Dessa tre är tydligt skilda tillvägagångssätt, men sammanstrålar i att objektet står 

som utgångspunkt. Dessa tre visar på en bredd och variation om vad en objektcentrerad 

undervisning kan innebära. Vad gäller den tidigare forskningen så framstår den 

objektcentrerade undervisningen som något negativt och förlegat. Tydligast blir det kanske 

hos Hartman (2000) som uttrycker oro för en tillbakagång mot objektcentrering. Men det är 

viktigt att se att det finns en skillnad mellan det som beskrivs i forskningen och det som 

framkommer hos lärarna. Visst är utgångspunkten i de resonemang vi ser hos lärarna tagna i 

stoffet, som forskningen beskriver. Dock har andra saker förändrats. I den tidigare 

forskningen, bland annat hos Härenstam (2000) beskrivs att man under 1960-talet anlade ett 

enbart faktabaserat raster på religionen och att det genom faktafokus blev oengagerat och 

opersonligt. Några sådana tendenser finns inte att se i vår undersökning. Istället blir skillnaden 

mot den objektcentrering som framskrivs i forskningsläget stor, framförallt i de övriga två 

underrubrikerna lärarens roll och ämnets relevans. Vad gäller lärarens roll så framkommer att 
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den framförallt är objektcentrerad när det kommer till att läraren skall ha kunskap i ämnet och 

kunna ge en korrekt bild av religionen till eleven. Utöver det finns möjlighet för elevens 

inflytande att välja innehåll. Också vad gäller ämnets relevans finns en viss skillnad i 

förhållningssätt mellan tidigare forskning och resultat. I den tidigare forskningen beskrivs hur 

lärandet om betonas. I de resonemang som lärarna i vår intervjustudie för inom den 

objektcentrerade undervisningen och som handlar om relevans så är det förståelsen för som 

betonas. Utgångspunkten för relevansen i de båda är stoffet, men det finns alltså tydliga 

nyansskillnader dem emellan.  

I forskningen framgår det att framförallt Hartman (2000) tycker sig se ett återgående för 

ämnet, till att åter få mer av en kunskapsförmedlande karaktär. I vår intervjustudie kan man 

ana tendenser till detta eftersom flera resonemang relaterar till en objektcentrerad 

undervisning. Från Olivestam (2006) hör vi en stämma som menar att det varit näst intill 

omöjligt att få igenom ett livsfrågeperspektiv i klassrummet. Med detta menar han indirekt att 

stoffcentreringen lever kvar i skolan. Och som sagt, i vår undersökning så gör den delvis det, 

men inte på ett sådant sätt som beskrivs utifrån 1960-talets kursplaner och den 

objektivitetschock som då rådde där man slog undan benen för engagemang och intresse. En 

tydlig tendens i vår undersökning som står i samklang med Olivestams (2006) och Hartmans 

(2000) tankar angående en återgång till kunskap och stoff är det fokus som läggs på 

religionerna hos alla lärare. Det ingår visserligen i kursplanen att man ska förmedla förståelse 

för vissa religioner och framförallt för kristendomen. Men det finns, som vi ser det, 

möjligheter att fokusera mindre på religioner och mer på etik och moral eller på livsfrågor 

eller dylikt i tolkningen av kursplanen. Vi upplever dock att man inte väljer den vägen. 

Religionerna och läran om dem är hos alla fyra lärare deras främsta prioritering och tar också 

störst del av kursen i anspråk.         

7.1.2 En subjektcentrerad undervisning 

Den subjektcentrerade undervisningen är inte i hög grad representerad i lärarnas resonemang.    

Utgångspunkter för religionskunskap handlar under denna tolkningsram i intervjustudien om 

att reflektera över det egna jaget och vi ser olika sätt hos lärarna att sätta eleven i centrum. Det 

sker genom att fokusera tro och elevens egen tro, att alla tror olika och ingenting är fel. Det 

sker genom att lyfta elevens reflektion och hans/hennes existentiella frågor. Det sker också 

genom att arbeta med etik och moral utifrån elevens egna åsikter och ställningstaganden. I den 

tidigare forskningen kan man se hur detta perspektiv förespråkas bland forskare, hur 
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läroplaner sökt att öka den elevcentrerade undervisningen och hur undersökningar visat på att 

det är en sådan religionskunskap eleverna vill ha. Det blir uppenbart att det talas mer om den 

rent subjektcentrerade undervisningen i den tidigare forskningen än i våra intervjuer. Selander 

(1994) är en av de forskare som anser att religionskunskapens resa gått från objekt till subjekt. 

Han beskriver hur eleven förvandlades till skapare av den egna livstolkningen och hur Lgr 80 

kom att bli den kursplan som hitintills haft tydligast betoning på subjektet. Detta 

uppmärksammas av flera av forskarna och Hartman (2000) menar att det skedde som reaktion 

på de tidigare läroplaner, som uppfattats som opersonliga. Det subjektcentrerade lärandet 

framställs i forskningen som fokuserat på eleven, elevens existentiella frågor, tro och etik, 

utgångspunkter som vi alltså också finner i våra intervjuer. Mest tydligt blir det kanske hos 

lärare 1 som fokuserar tron och hos lärare 3 som talar om de existentiella frågorna som 

utgångspunkt.  

De andra två underrubrikerna i intervjustudien, lärarroll och relevans, är det framförallt 

relevansen som blir intressant i förhållande till forskningen. I resultatet beskrivs hur eleven 

och hans/hennes frågor skapar relevans för ämnet. Detta blir konkret bara i en lärares 

uttalande. Så i förhållande till forskningen, där eleven tydligt förespråkas, råder inte jämvikt 

gällande att ta utgångspunkt i subjektet. Olivestams (2006) åsikt, som vi nämnde också under 

föregående tolkningsram, om att det är svårt att få in en livsfrågebaserad religionskunskap, 

verkar också här bli uppbackad. 

7.1.3 Religionsundervisning som vägen mellan objekt och subjekt 

Här finner vi ett omvänt fenomen jämfört med föregående tolkningsram, vi finner mer 

material i våra intervjuer än i forskningen. Vi har relaterat många av lärarnas resonemang till 

denna tolkningsram, medan den enbart förespråkas av ett begränsat antal av forskarna, 

nämligen Härenstam (2000), Sjödin (1995) och Osbeck (2006). Det finns dock flertalet 

intressanta punkter att komparera. I vår intervjustudie framgår det två tendenser under 

rubriken utgångspunkter för religionskunskap. Den första handlar om att förstå sin egen 

livsåskådning och sina egna existentiella frågor med hjälp av andra religioner och 

livsåskådningar. Den andra handlar om att innehållet nästan enbart får funktionen som 

igångsättare, att väcka tankar och frågor om det egna livet genom att använda innehåll som 

ruskar om. Den sist nämnda kan kopplas tydligt till den tidigare forskningen där det talas om 

religionen som ett medel. Bland annat Osbeck (2006) talar om att religionerna skall ge ett 

språk för de egna frågorna. Här blir innehållet ett medel för att nå fram till eleven. Detta liknar 
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något den andra tendensen som handlar om religionen som igångsättare för att nå en 

diskussion om eleven själv. Den förstnämnda tendensen finner också sin motsvarighet i 

forskningen. Framförallt kan sägas att den står i linje med Sjödins (1995) beskrivning om att 

det krävs kunskap om religion och livsåskådning för att kunna bearbeta frågor om den egna 

identiteten.  

Vad gäller lärarrollen under denna tolkningsram finner vi ett intressant resonemang som kan 

kompareras med den tidigare forskningen. Det är uttalandet om tankeboken, från lärare 1, som 

visar på att en del elever ogärna talar högt om sina existentiella funderingar, varför 

möjligheten ges att skriva ned dem och på så sätt föra en dialog med läraren. Hartman (2000) 

ställer sig frågan varför intresset är lågt för religion när det enligt undersökningar finns ett 

intresse för livsfrågor. Hans analys är att det kan vara känsligt att dryfta dylika frågor högt i 

en klassrumssituation, ett liknande resonemang som förs av lärare 1.   

När det kommer till religionsämnets relevans har den under denna tolkningsram fått 

underrubriken, att motverka fördomar i ett mångkulturellt samhälle. Relevansen för ämnet 

handlar i stor grad om just detta, att motverka fördomar och skapa förståelse för andra 

religioner och kulturer. Hartman (2000) funderar över religionsämnets existens som kärnämne 

och undrar om det kan vara så att det berättigas med att ämnet är en del i en 

medborgarutbildning. Alltså, att ämnet är viktigt för att utbilda medborgare i ett 

mångkulturellt Sverige. Hartman (2000) verkar inte tycka att detta är en god anledning till 

kärnämnesstatus, men hos lärarna anses detta vara en viktig faktor för ämnets relevans.  Detta 

motiveras av att vi lever i ett mångkulturellt samhälle och att det finns många fördomar mot 

framförallt islam. Kopplingen till medborgarutbildningen skulle kunna beskrivas med att 

lärarna i religionsämnet söker utbilda fördomsfria ungdomar. Hartman (2000) beskriver i 

samma sammanhang som tidigare hur denna typ av lära hör samman med en mer 

kunskapsförmedlande karaktär på religionskunskapen. Vi kan delvis hålla med författaren i 

denna analys. Att förespråka pendlingen mellan objekt och subjekt innebär, i förhållande till 

den subjektcentrerade undervisningen, ett steg tillbaka mot objektcentrering. Vi tar inte 

ställning hur vida det är bra eller dåligt, men vi anar att religionens intågande i samhället 

enligt lärarna skapar en relevans att tala om religioner, detta för att hindra fördomar. Vi tycker 

det blir extra tydligt då exemplet om fördomar mot islam lyfts av alla lärare som argument för 

att undervisa om denna religion.                              
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7.2 Ämnets tolkningsbarhet/komplexitet 

Vi nämnde tidigare att vi här ämnar svara på vår fråga gällande vilka tolkningsramar som 

kommer till uttryck i lärares tal om religionsundervisning? Vi ämnar nu göra detta med en 

diskussion över de svar vi fått i vår resultatdel, som springer ur intervjuerna med de fyra 

lärarna.  

Det som är direkt slående är den komplexitet vi ser i analysen av resultatet. Vi tänkte visa på 

denna med något som vi kallar för en komplexitetskarta. Den ser ut på följande vis: 

 

Tabell 1. Komplexitetskarta 

 

Här har vi alltså strukturerat upp de tre tolkningsramarna och de tre underrubrikerna vilka 

utgör en karta där vi har placerat in lärarna efter de citat som framkommit under resultatdelen. 

Det som framkommer när man tittar på denna karta är att de flesta lärare (3 av 4) hamnar 

någon gång under alla tolkningsramar. Om vi ställer detta svar i förhållande till vår fråga, 

vilka tolkningsramar som kommer till uttryck i lärares tal om religionsundervisning, blir 

svaret, många. Det verkar inte som att lärarna, enligt de tolkningsramar vi skrivit fram, 

 

 

 

Objektcentrerad 

undervisning 

 

Subjektcentrerad 

undervisning 

 

Vägen mellan objekt 

och subjekt 

 

Utgångspunkter 

 

 

L1, L2, L3, L4 

 

L1, L2, L3 

 

L1, L2, L3 

 

Lärarroll 

 

 

L2, L3, L4 

 

L1, L2, L3 

 

L1, L3 

 

Relevans 

 

 

L2, L4 

 

L2, L3 

 

L1, L2, L3 
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relaterar enbart till en tolkningsram. Vi ska dock nämna att lärare 4:s citat hamnar enbart 

under ramen objektcentrerad undervisning. Men tittar vi på någon av de andra lärarna som 

exempel så blir komplexiteten tydlig. Ta till exempel lärare 1. Denne hamnar under 

objektcentrerad undervisning när det kommer till utgångspunkter för religionskunskap, under 

subjektcentrerad undervisning vad gäller lärarroll och ämnets relevans, samt under vägen 

mellan objekt och subjekt gällande alla tre underrubriker. Detta visar tydligt att svaret på vår 

fråga blir ett påvisande av mångfald gällande tolkningsramar och utgångspunkter. Läser vi 

istället kartan vågrätt efter underrubrikerna kan vi se att lärare 1 hamnar under alla tre 

tolkningsramarna beträffande till exempel religionskunskapens utgångspunkter. Man kan 

ställa sig frågan hur det kan komma sig? Låt oss se på de resonemang som togs upp i 

intervjustudien i just detta fall. Under den objektcentrerande undervisningen handlar de för 

lärare 1 om jämförande religioner emellan och etik och moral. Under subjektcentrerad 

undervisning handlar de om tro och elevernas tro. Under vägen mellan objekt och subjekt 

handlar de också om tro men här knutet till religionerna, men de handlar också här om etik 

och moral. Tendensen hos lärare 1 skulle alltså kunna tolkas som ett innehållsfokus på etik 

och moral och elevernas tro, samtidigt som utgångspunkterna varierar, varför hennes citat 

hamnar under olika tolkningsramar. Detta skulle kunna tolkas som att läraren väljer 

tolkningsram och utgångspunkt efter vad hon tycker passar bäst till det innehåll som 

presenteras. Till exempel verkar det som att presentation av religioner enligt läraren passar 

bäst med en objektcentrerad undervisning.   

7.3 Metoddiskussion 

Låt oss nu gå igenom hur vi uppfattar vårt tillvägagångssätt i vår uppsats. Vad brottades vi 

med under arbetets gång i fråga om metod och hur bar vi oss åt för att försöka få en hög 

validitet och akribi i vår undersökning? 

Vad gäller valet av den hermeneutiska tolkningsmetoden, har vi upplevt den som relevant för 

vårt arbete. Det har varit ett bra metodval att först tolka vad den vetenskapliga forskningen 

säger i frågan och mejsla fram tre tolkningsramar (vår förförståelse), för att sedan använda 

dessa i vår andra studie. Under den andra studien (intervjustudien) gällde det att hålla sig 

öppen för att nya tolkningsramar ur intervjuerna kunde träda fram. Under vår analys har vi 

alltså ständigt fått ifrågasätta vårt tillvägagångssätt beträffande användandet av de tre 

tolkningsramarna. Frågan om vi varit för trångsynta och försökt trycka in lärarna i dessa tre 

fack har vi haft uppe i våra diskussioner.  
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För att nå en hög validitet i vår undersökning har vi under intervjuernas genomförande strävat 

efter att påverka läraren så lite som möjligt. Ett sätt att gå tillväga har varit att vara vaksam på 

att inte ställa ledande frågor, vilket inte alltid är lätt då vi strävar efter att försöka förstå 

läraren på ett så korrekt sätt som möjligt och inte vill påverka denne i en viss riktning. Detta 

dilemma blev speciellt tydligt under en av intervjuerna, då läraren aldrig gick in på ett visst 

område i sina svar, vilket blev ganska tydligt för oss under intervjun. Var det ett medvetet val 

av honom att i sin tolkning av religionsämnet exkludera detta område? Därför ställde vi en 

följdfråga på det området som han inte berörde. Hans svar blev då mycket liknade det han 

tidigare sagt utan att inkludera området i sitt svar. Då släppte vi detta område och tolkade det 

som att han inte lade så stor vikt vid detta i sin tolkning. Detta dillemma blev för oss mycket 

lärorikt, då vårt sökande efter en så korrekt bild som möjligt av lärarens tolkning, kom i 

konflikt med vår strävan efter att påverka så lite som möjligt. På liknade sätt har vi försökt 

vara vaksamma så att inte intervjuns validitet sätts på spel.  

För att öka akribin har den språkliga medvetenheten varit viktig i våra intervjuer, eftersom 

den är avgörande i den hermeneutiska tolkningsprocessen. För att öka akribin gäller det alltså 

att inte sätta orden i munnen på den intervjuade läraren, vilket vi tycker hos ha undvikit.  

Under intervjuerna har vi även försökt skapa en öppen, tillåtande atmosfär. När vi märkt att 

läraren varit lite osäker på sina ståndpunkter, har vi vid något tillfälle bekräftat att det inte 

finns någon rätt eller fel tolkning av religionsämnet. Vår attityd har varit instämmande, 

samtidigt som vi ofta ställt följdfrågor om hur de menar då vi märkt att detta behövts. Då vi 

funnit det nödvändigt, har vi också poängterat att deras synpunkter är viktiga för oss och att 

de besitter kunskap som vi gärna vill få del utav. 

7.4 Egna tankar/ämnets framtid? 

Med tanke på kursplanens tolkningsbarhet som vi tog upp i vår inledning var vår förväntan att 

kanske kunna särskilja tydliga typer av tolkningsramar hos lärarna. Genom att tolka lärarnas 

svar och att förklara dessa utifrån vår förförståelse har vi fått en ny förståelse för ämnets 

tolkningar. Den hermeneutiska förståelsen, som beskrivits i metoden, syftar till att beröra och 

kanske förändra vår egen livsstil. Det kanske är lite väl extremt att påstå att vår egen livsstil 

berörts av denna uppsats men vi kan åtminstone säga att vår didaktiska medvetenhet ökat 

något. 

Vi får nog säga att vi är något förvånade över våra resultat. Vi trodde att vi skulle se en 

tydligare uppdelning mellan lärarna, att vi skulle finna olika ”typer av lärare” så att säga. Så 
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blev nu inte riktigt fallet. Vi blev också, som redan nämnts, överraskade över det stora 

religionsfokus som trots allt råder hos alla intervjuade lärare. Vi hade olika föreställningar 

innan uppsatsskrivandet och trodde bland annat att någon eller några av lärarna skulle se på 

ämnet mer som någon form av livskunskap där religionen hamnar i periferin och där etiken 

och mer allmänna livsfrågor skulle hamna i fokus. Våra funderingar över det stora 

religionsfokus som vi funnit har att göra med religionens återintåg i samhället med islam som 

det tydligaste exemplet. Det verkar som sagt vara framförallt detta och talet om att motverka 

fördomar, som hos lärarna motiverar att religionerna får så stort utrymme. Vad gäller 

framtiden verkar det alltså, enligt de intervjuade lärarna, som att det inte vore en god idé att 

sluta lära om religioner eftersom kunskap motverkar fördomar. Detta går något emot de 

rådande tendenser som vi finner i den tidigare forskningen, där många förespråkar en 

tydligare elevcentrering och ett fokus på subjektets egna frågor. Hartman (2000) beskriver 

dock att han anar en tillbakagång mot en mer kunskapsrelaterad religionskunskap, vilket vi i 

viss mån nu kan hålla med om. Men även om vi ser den tendensen är det komplexiteten som 

tydligast speglar uppsatsens resultat. Vår mening att styrdokumenten är tolkningsbara trodde 

vi skulle leda till olika tydliga tolkningsramar hos lärarna. Istället mötte vi en komplexitet 

som visar på att lärarna inte gärna väljer enbart det ena eller det andra sättet att tolka ämnet 

religionskunskap.  

Vår analys av lärarnas olika resonemang tyder på att ämnet är tolkningsbart men också att 

ämnets relevans främst bygger på förståelse för andra religioner, kulturer och nedbrytandet av 

elevers fördomar. Detta hör samman med det mångkulturella samhälle vi lever i. Vi ser att 

samhället håller på att bli mer och mer mångkulturellt och undrar om religionsämnet därför 

alltmer kommer få ett religions- och kulturfokus? Om vi enbart skulle utgå från de fyra 

intervjuade lärarna i uppsatsen anar vi att så blir fallet. Då det finns två tydliga spår i 

religionskunskapen, kommer en uppdelning av ämnet krävas? Dessa två nya ämnen skulle 

kanske kunna benämnas ”Att förstå sig själv – livsfrågor, tro och etik” och ”Att förstå den 

andre – tankar om religion, kultur och omvärlden”. 
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 Bilaga 

Intervjuguide 

Inledande frågor: 

A. Hur länge har du arbetat som religionslärare?  

B. Har du arbetat på en annan nivå än gymnasiet? 

C. Varför valde du att undervisa i religionskunskap? 

Tema: Vad? Innehåll… 

1. Vad handlar religionskunskap om för dig? Varför? 

2. Vilka 2-3 arbetsområden anser du vara viktigast i religionskunskapen? Varför? 

3. Vad tycker du religionskunskap bör ha för funktion?  

4. Vad anser du varje elev bör få med sig efter att ha läst religionskunskap? (I första 

hand kurs A, men också som helhet.)  

5. Anser du religionskunskap vara ett viktigt ämne? Varför?  

6. Skiljer sig religionskunskap från andra ämnen? - och i så fall på vilket sätt? 

 

7. Hur tolkar du kursplanens innehållsdirektiv? Vad tycker du om dem? Hur 

tolkningsbara tycker du de är? Vänta med den frågan sist av alla.  

 

Hur? Arbetssätt. 

8. Hur går du tillväga i din planering av kursen? 

9. Hur går du tillväga i din undervisning? Kanske kan du beskriva en ”vanlig” 

lektion? 

10. I vad tar din undervisning sin utgångspunkt? Varför?  

11. Hur väljer du ut undervisningsinnehållet? 

Vem?  

12. Är det bra att religionskunskapen är ett kärnämne? Skall alla läsa religion? Vad är 

din argumentation? 

13. Viktigare för vissa? Olika inriktning för olika klasser/program? 

Kompletterande fakta 

14. Är det något du vill tillägga eller förklara?  


