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ABSTRACT 

Religious education is one of the subjects that’s included in the Swedish schools’ curriculum. 

This means that religion will be taught in school, from a low age. The purpose is to deepen the 

students’ knowledge about the different world religions and the ethical and existential questions 

that exist in our society, not only in Sweden, but around the world. The curriculum believes 

that all pupils in school should gain insight into how other people’s living conditions are and 

that all people are equally valuable, even though there are people with different religious beliefs 

or different views of life. 

Previous research has shown that religious education in school is a sensitive subject and some 

teachers are uncomfortable providing religious education due to its controversial nature. This 

studies aim is to investigate whether this is something common for primary and middle school 

teachers in Sweden. If that’s so, the aim is to do research about why teachers feel uncomfortable 

while having religious education. In this study two theories has been used, two theories are 

given to why teachers may feel uncomfortable while providing religious education. One of the 

theories said that teachers may feel uncomfortable since they feared that they would offend the 

students or the students families and/or if the teacher thought they didn’t had enough knowledge 

about the subject.   

By using a web-based survey, the result showed that primary and middle school teachers in 

Sweden didn’t feel uncomfortable while having religious education, as the theories and 

previous research said. However, it did show that teachers spend more time educating the 

students about the world religions, rather than ethical and existential questions. The survey also 

showed that the primary and middle school teachers in Sweden teach about religion at an in-

depth level, rather than on basic level.  
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SAMMANFATTNING  

Religionskunskap är ett av de fyra So-ämnen som ingår i den svenska skolans läroplan. Detta 

betyder att religionskunskap ska undervisas om redan från en låg ålder, med syfte att informera 

elever om de olika världsreligioner samt livsfrågor och livsåskådningar som finns i samhället. 

Läroplanen anser att det alla elever i skolan ska få inblick i hur andra människors levnadsvillkor 

ser ut och att alla människor är lika mycket värda, även om det finns människor med olika 

åsikter om saker. 

Tidigare forskning har visat att religionskunskap är ett känsligt ämne och att en del lärare anser 

sig obekväma vid religionsundervisning. Denna forskningsstudie har därför som syfte att 

undersöka om detta är vanligt hos låg- och mellanstadielärarna i Sverige och i så fall varför 

lärare anser att religionskunskap är obekvämt att undervisa i. Förutom tidigare forskning av 

bland annat Holmqvist Lidh och Sjöborg kommer även teorier av Tannebaum och Löfstedt 

presenteras och ta ställning till, utifrån vad det empiriska material resulterar i. Teorierna tar upp 

varför låg- och mellanstadielärare eventuellt anser sig obekväma med religionsundervisningen. 

Genom en enkätundersökning visas resultatet att majoriteten av låg- och mellanstadielärare i 

Sverige inte känner sig obekväma med religionsundervisningen, utan anser att ämnet är som 

vilket annat ämne som helst att undervisa i. Det visade sig även vara faktakunskaperna om 

världsreligionerna som undervisas främst om, i jämförelse med undervisning om livsfrågor och 

livsåskådningar. Livsfrågor och livsåskådningar visade sig få väldigt lite 

undervisningsutrymme. Enkätundersökningen visade även att låg- och mellanstadielärarna i 

Sverige undervisar om religion på en fördjupad nivå, snarare än på en grundläggande nivå.  

 

 

 

 

Nyckelord: religion, religionsundervisning, grundskolan, attityder, nivå, kunskap.  
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1. INLEDNING 

Att dagens mångkulturella samhälle präglas av en rad olika religioner och livsåskådningar är 

ingen nyhet. Trots detta är religionsundervisningen i skolan ett hett ämne som många har starka 

åsikter om.1 Eftersom samhället innehåller så pass många olika religioner och andra 

livsåskådningar är det viktigt att lära ut om hur människor i samhället och inom de olika 

världsreligionerna2 lever och hur deras levnadsvillkor ser ut – dels för att det inte ska ske 

missförstånd mellan människor, men främst för att alla ska förstå att det är accepterat att ha 

olika åsikter och livsåskådningar. Barn växer upp i ett samhälle som präglas av dessa olika 

religionerna och livsåskådningar, vilket gör att de redan i yngre åldrar blir medvetna om 

olikheter mellan människor och folkgrupper. Religionskunskapsämnet är en viktig del av 

läroplanen, bland annat för att verkligen uppmärksamma och informera eleverna om varför 

dessa olikheter finns, men också för att uppmärksamma religionernas likheter. Detta bidrar i 

sin tur till mer förståelse för olika traditioner och kulturer inom de olika religionerna, samt 

större förståelse hur tolerans och främlingsfientlighet ska hanteras.3 För att belysa och 

informera barn om varför dessa olikheter finns, är religionskunskap en viktig del av läroplanen.  

Religionskunskap är, tillsammans med samhällskunskap, historia och geografi, en av de fyra 

delarna som ska ingå i läroplanens del för de samhällsorienterande ämnena – även förkortat 

SO. Syftet med att ha med religionskunskap som en del av undervisningen är att eleverna dels 

ska utveckla kunskaperna om kristendomen, men även de andra världsreligionerna, så som 

islam, judendom, hinduism och buddism, samt religionernas traditioner. Förutom detta ska 

eleverna, enligt Lgr11, även få bättre förståelse för olika livsåskådningar och frågor som rör 

exempelvis jämställdhet, samt ges möjlighet att analysera kring hur religioner påverkas 

och/eller påverkar det samhälle vi lever i idag.4 

Religionsundervisning är en obligatorisk del av skolans verksamhet redan från årskurs 1. Detta 

betyder alltså att många lågstadielärare måste planera och utföra religionsundervisning i klasser 

                                                 

1 Malin Löfstedt, Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 

2011), s. 9. 
2 Precis som det görs i denna forskningsstudie, brukar man tala om kristendom, judendom, islam, hinduism samt 

buddhism när man talar om världsreligionerna. Tomoko Masuzawa, ”World Religions”, Encyclopedia of Religion 

(Detroit, USA, 2005). 
3 ”I enlighet med skolans värdegrund?” (Skolverket, 2006), s. 33. 

4 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018) (Stockholm: Skolverket, 

2018), s. 215–216. 
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med elever i unga åldrar redan i lågstadiet. Elever som går i svenska skolan tillhör en rad olika 

kulturer, vilket betyder att det i ett klassrum kommer att finnas elever som har olika religiösa 

trosuppfattningar samt olika nivåer av religiösa uppfattningar inom samma religion. Detta 

betyder att lärare kommer att undervisa om religioner de kanske inte har stor kunskap om, vilket 

kan upplevas som en svårighet och göra lärare obekväma med sitt undervisningsuppdrag i 

religionskunskapsämnet. 

1.1 Problemformulering 

Då det redan finns en del forskning om elevers erfarenheter och problematik med 

religionsundervisningen kommer detta forskningsarbete fokusera på lärare och deras 

religionsundervisning. Enligt tidigare forskning av bland annat forskaren Tannebaum känner 

sig lärare obekväma med undervisa i religionsämnet, främst på grund av bristande kunskaper.5 

Hur skapar i så fall lärare en bra religionsundervisning i enlighet med läroplanen, utifrån sina 

kunskaper i religionsämnet? Anser låg- och mellanstadielärare att religionskunskapsämnet är 

som vilket skolämne som helst, eller finns det lärare som anser att det är mer obekvämt att 

undervisa i religionskunskap på grund av ämnets känsliga natur? Har lärarna den brist på 

religionskunskap som den tidigare forskningen utger, eller vilken undervisningsnivå ligger 

lärarna på egentligen? 

1.2 Syfte och forskningsfrågor 

Med utgångspunkt i tidigare forskning är syftet med detta arbete att fortsätta undersöksarbete 

som visar om grundskolelärare anser att deras befintliga ämneskunskaper är i tillräcklig hög 

grad för att undervisa i religionsämnet. Syftet är även att undersöka på vilken nivå lärarna 

undervisar religion, då det enligt David Carlssons tidigare forskning finns olika nivåer – mer 

grundläggande undervisning eller undervisning som går in mer på djupet. Avslutningsvis 

kommer syftet även vara att fortsätta forska på hur eller om lärare känner sig bekväma med att 

undervisa religionsämnet utifrån sina egna egenskaper och kunskaper i ämnet. 

                                                 

5 Rory P. Tannebaum, ”Teaching About Religion Within Early Childhood and Elementary Social Studies: 

Exploring how Preservice Teachers Perceive their Rights and Responsibilities as Educators”, Journal of Social 

Studies Education Research, nr 4 (2018): s .39 – 40.  
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Med syftet i åtanke kommer detta forskningsarbete ha tre stycken forskningsfrågor att besvara.  

1. Anser lärare själva att de har de ämneskunskaper som krävs för att undervisa i 

religionsämnet eller vill de ha kompetensutveckling i ämnet? 

2. På vilken undervisningsnivå ligger grundlärare i religionsämnet?  

3. Känner lärare sig bekväma vid religionsundervisning eller stämmer tidigare teorier om 

att lärare känner en viss obekvämlighet vid religionsundervisning? 

1.3 Disposition 

Denna forskningsstudie är uppdelad i 7 olika kapitel – inledning, forskningsöversikt, metod, 

teori, resultat, analys samt diskussion. Forskningsstudien inleds med en text som på en 

översiktlig nivå beskriver bakgrunden till detta arbete och dess utformning. Fortsättningsvis 

beskrivs arbetets problemformulering, syfte och frågeställningar.  

Då forskningsstudiens syfte är att vidare undersöka om lärare anser att religionsundervisningen 

är ett obekvämt ämne att undervisa i, eller om det är som vilket annat skolämne som helst, 

redovisas även tidigare forskning som varit utgångspunkten i arbetet. I kapitlet om tidigare 

forskning ges möjligheten att läsa om en rad olika forskare som skrivit bland annat antologier, 

monografier och vetenskapliga artiklar om lärares attityder till religionsundervisningen och 

varför dessa attityder och tankar finns. Det finns även tidigare forskning som tar upp olika 

undervisningsnivåer som finns inom religionskunskapsämnet och vad lärare bör kunna för ”att 

kunna sitt ämne”.  

För att samla in empiri till forskningsstudien används den kvantitativa datainsamlingsmetoden 

enkätundersökning. Under kapitel 3 redogörs bland annat hur metoden utformades och vilket 

tillvägagångsätt användes för att samla in det empiriska materialet. Efter metodkapitlet 

presenteras de teorier som forskningsstudien och dess resultat grundar sig på. I teorikapitlet 

redogörs två teorier om vad som kan vara orsaken till att lärare kan känna sig obekväma vid 

religionsundervisning. Avslutningsvis presenteras även min teori, utifrån de två andra teorierna 

som teoretikerna hade.  

De avslutande kapitlen innefattar resultatet på enkätundersökningen som gjordes för att samla 

in det empiriska materialet. För att redovisa resultatet av enkätundersökningen finns det tre 

olika kapitel. Det första kapitlet är just resultatet, det vill säga presentation av vad empirins 

resultat blev, utan vidare analyser eller diskussioner. Eftersom forskningsstudiens 
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enkätundersökning delades in i tre delar, delades även resultatet in i dessa delar, för att få en 

tydligare översikt av frågorna. Efter resultatet gjordes en analys som även den delades in i tre 

delar, dock med forskningsfrågorna som stomme för delarna. Analystexten hade som sagt 

arbetets forskningsfrågor som utgångspunkt då forskningsfrågorna analyserades och jämfördes 

med den tidigare forskning som fanns om ämnet. Analysen avslutades med förslag på fortsatt 

forskning. Avslutningsvis får läsaren möjlighet att läsa den diskussion som gjordes, då med 

teorierna i utgångspunkt mot det empiriska resultat som samlats in. Det diskuteras om huruvida 

teorierna som presenterades i teorikapitlet stämde överens med resultatet, och varför eller varför 

inte teorierna uppfylldes.   
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2. FORSKNINGSÖVERSIKT 

Detta forskningsarbete riktar sig till grundskolelärare som undervisar i religionskunskap i den 

svenska skolan. Svårigheter som har uppstått är vid skrivandet av detta forskningsarbete är den 

brist på forskning som faktiskt behandlar detta, vilket har gjort att forskningen till arbetet består 

av forskning från andra länder och/eller andra årskurser än endast lågstadiet. Det förekommer 

även forskning som har störst fokus på elever och deras erfarenheter, men som passar in i denna 

forsknings sammanhang.  

För att enklare koppla den tidigare forskningen till forskningsarbetets syfte och frågeställningar 

är den tidigare forskningen uppdelad i två underrubriker. Den första rubriken kommer att 

fokusera på vad lärare från tidigare forskning har för syn på religionsundervisningen samt 

varför de har den synen. Den andra rubriken kommer istället fokusera på om det genom tidigare 

forskning visat sig finnas bristande kunskaper inom religionsämnet. Rubriken kommer främst 

fokusera på David Carlssons avhandling om vad som krävs för ”att kunna sitt ämne”.  

2.1 Lärares syn på religionsundervisningen 

Vid läsning av Patrick, Gulayets och Pecks inledning i deras forskningsstudie introduceras man 

av meningen ”Teaching about religion in today’s classrooms is challenging.” följt av exempel 

av hur media speglar människor från olika religione ”narrow-minded and intolerant Christian, 

the submissive Muslim woman lacking agency, and the religious terrorist”.6 Detta följdes upp 

med text om att de lärare som tar sig an religionsundervisningsuppdraget måste kunna hantera 

den, enligt dem, spänning som finns när religion diskuteras. De menade även att lärare som 

undervisar i religionsämnet bör vara beredda på och även medvetna om att det kan komma 

påtryckningar av utomstående, exempelvis föräldrar, då de anser att vissa religioner borde 

presenteras och undervisas om på ett visst sätt. Detta går också att läsa om i Tannebaums 

tidskriftsartikel.7   

Patrick, Gulayets och Pecks forskningsstudie som gjordes bland högstadielärare i Kanada 

visade olika resultat på hur lärare såg på religionsundervisningen där. De tio lärarna som 

                                                 

6 Margaretta L Patrick, Vanessa Gulayets, och Carla L Peck, ”A Call for Teacher Professional Learning and the 

Study of Religion in Social Studies”, Canadian Journal of Education 40:4 (2017), s. 605. 
7 Patrick, Gulayets, och Peck, s. 605; Tannebaum, 2018, s. 31. 
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intervjuades kategoriserades in i tre olika grupper baserat på deras resultat - vilket gjorde att 

man tydligt kunde se att det fanns lärare som hade olika syn på religionsundervisningen. Vissa 

ansåg att de inte var bekväma med att undervisa i religion antingen på grund av politiska skäl 

eller för att religion kan skapa mer skada än nytta beroende på vad som undervisas om och hur 

lärarna väljer att tolka ämnet religionskunskap och ämnets riktlinjer. Det talades om att 

religionsundervisningen i så fall skulle ske under kontrollerade former och vara mer fokus på 

de olika världsreligionernas historiska händelser, regler och symboler snarare än hur 

religionerna såg ut i dagens samhälle. En av lärarna sade att det endast borde vara 

faktakunskaperna om religionerna som skulle undervisas då det skulle minska lärares förmåga 

att kunna påverka eleverna för att man aldrig vet vad eleverna gör med den lilla kunskapen de 

faktiskt får. Citerat från forskningsstudien sade läraren ”You don’t know what they would do 

with the little knowledge you give them. It’s scary”.8 

De resterande lärarna som varit med i denna undersökning ansåg att det absolut skulle 

undervisas om religion i skolan, men på olika nivåer. De flesta menade att deras 

religionsundervisning skedde kontinuerligt och att det istället för att endast undervisa om 

religionernas historiska händelser även diskuterades om händelser som skedde i dagens 

samhälle. Dock menade de att undervisningen mest berörde de grundläggande kunskaperna och 

inte saker som krävde en djupare förståelse.9 Även lärarna som intervjuades i Tannebaums 

forskningsstudie menade att religionsundervisning i skolan bör ske, redan från tidig ålder, men 

att undervisningen skulle ligga på en grundläggande nivå. Anledningen till detta var dock 

främst på grund av att många lärare kände sig osäkra på utformningen av undervisningen och 

vad som skulle undervisas om. Religionskunskap ansågs vara ett svårt ämne att undervisa om, 

då lärarna menade att det kunde skapas konflikter med antingen eleverna eller deras föräldrar, 

beroende på vad som valdes att undervisas om i skolan.10   

Vissa lärare i Patricks, Gulayets och Pecks undersökning ansåg däremot att 

religionsundervisningen skulle integreras mer vardagligt och inte endast under specifika 

lektionspass (även om det ej skulle ske varje lektionstillfälle), vilket skulle skapa en större 

förståelse och mindre spänning kring ämnet. I forskningsstudien får vi läsa om att det kunde 

hanteras genom att exempelvis diskuteras vid olika historiska händelser som uppmärksammas 

                                                 

8 Patrick, Gulayets, och Peck, 2017, s. 615–616. 
9 Patrick, Gulayets, och Peck, 2017, s. 616–618. 
10 Tannebaum, 2018, s. 31. 
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idag, genom att fråga och tala om hur eller varför händelsen uppmärksammas.11 Detta fick vi 

som sagt läsa om att lärare i Tannebaums tidskriftsartikel gjorde.12 De allra flesta i  

undersökningarna ansåg att religionsundervisning bör inkluderas i läroplanen och undervisas 

om i skolan, även om de var medvetna om att det fanns utmaningar med just 

religionsundervisningen. De menade även att religionsundervisningen kunde hjälpa elever att 

få upp ögonen för de olika religionerna och förstå varför världen omkring dem såg ut som den 

gör. Enligt vissa lärare kunde även religionsundervisningen få religiösa elever att förstärka 

deras tro.13   

Vilken syn lärare har på religionsundervisningen kan förstärkas eller förminskas beroende på 

vilken motivation de har till att undervisa. Christina Osbeck gjorde en forskningsstudie i den 

svenska skolan där det visade sig att en del lärare känner sig omotiverade till att undervisa i 

religionskunskap, då de känner att det är svårt att motivera sina elever till att lära sig om 

religion.14 Detta menar Holmqvist Lidh beror på att religionsundervisningen har ett stort 

historiskt fokus, snarare än en ”modernare” undervisning.15 För att lärares syn på 

religionsundervisningen ska förstärkas måste de främst bli bättre på att motivera och engagera 

eleverna, då det har visat sig att elever känner sig omotiverade på grund av att 

religionsundervisningen inte är ”på riktigt” och att de inte känner sig delaktiga.16 Ofta tycker 

inte eleverna att det är något fel på det lärare undervisar om, men att lärare bör bli bättre på att 

engagera dem samt göra dem intresserade av det som undervisas om.17 Lärare måste skapa en 

                                                 

11 Patrick, Gulayets, och Peck, 2017, s. 617–620. 
12 Tannebaum, 2018, s. 31. 
13 Patrick, Gulayets, och Peck, 2017, s 615–620; Tannebaum, 2018, s. 41. 
14 Christina Osbeck, ”Conditions for Teaching and Learning Religious Education (RE): Perspectives of Teachers 

and Pupils at the Beginning of the 6th Grade in Sweden”, Nordidactica - Journal of Humanities and Social Science 

Education (2014), s. 87. 
15 Carina Holmqvist Lidh, ”Representera och bli representerad: Elever med religiös positionering talar om 

skolans religionskunskapsundervisning.” (Licentiatuppsats, Universitetstryckeriet, Karlstads universitet, 2016), s. 

85–86. 
16 Martin Hugo, ”När skolans lärande saknar mening”, i Uppdrag lärare: en antologi om status, yrkesskicklighet 

och framtidsdrömmar, red. Leif Mathiasson (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2012), s. 31. 
17 Gunhild Graseman m.fl., ”Attityder till skolan 2009. Elevers och lärarnas attityder till skolan.”, 

Attitydundersökning (Stockholm: Skolverket, 2010), s. 13. 



Lärares attityder till  Daniella Järpenberg 

religionsundervisningen  tisdagen den 4 juni 2019  

 

 8 

undervisning som elever tycker är underhållande och meningsfullt, annars kan elever medvetet 

eller omedvetet ”stänga av” och koppla bort den information de blir tilldelade.18  

2.2 Bristen på kunskap inom religionsämnet 

Tidigare forskning har visat att det finns många undervisande lärare som inte har tillräckliga 

kunskaper när det kommer till religionsämnet. Det har gjorts undersökningar där lärare, eller 

framtida lärare, får svara på frågor om de olika världsreligionerna och/eller några händelser 

som förknippas med religionerna. Både undersökningarna som Tannebaum gjort på lärare samt 

undersökningarna Marks, Binkley och Daly gjort på framtida lärare visar att det finns brist och 

osäkerhet kring de olika religionerna. Trots religiösa medverkanden i undersökningarna har det 

visat sig att de har bristande kunskaper främst inom de andra religionerna, men även inom sina 

egna.19   

Tannebaum menar dock att detta inte nödvändigtvis måste vara dessa lärares egna fel, utan 

troligtvis har även de deltagit i en utbildning där de inte har fått den undervisning de behöver 

för att själva göra ett bra jobb när de sedan själva ska undervisa elever. Alltså blir det en ond 

cirkel där osäkerhet och brist på både kunskap och självsäkerhet ges vidare kring 

religionsundervisningen.20 Marks, Binkley och Daly menar dock att det är oroväckande hur låg 

kunskap många av lärarna har och att de framtida lärarna behöver skapa sig bättre kunskap om 

religionsämnet innan de själva börjar undervisa om det, då undervisningen annars kan bli 

väldigt stereotypisk, samt kan ge elever fel bild av religion som helhet eller av enstaka 

religioner.21   

David Carlssons doktorsavhandling behandlar just religionslärare och deras kunskaper kring 

religionsämnet. I avhandlingen får vi ta del av kunskapen om att begreppet ”att kunna sitt ämne” 

är indelad i tre delar: ”Behärskandet av innehåll”, ”problematiserande av innehåll” samt 

”aktualiserande av innehåll” – dessa tre delar kommer i detta arbete, precis som i Carlssons 

                                                 

18 Katarina Graffman, ”En kort introduktion till ungas mediebeteende”, i Navigera i den digitala samtiden : en 

antologi om den nya lärarrollen, red. Karin Nygårds och Terese Raymond, 1:a uppl. (Stockholm: Lärarförlaget, 

2016), s. 16–17. 

19 Melissa J. Marks, Russell Binkley, och James K. Daly, ”Preservice Teachers and Religion: Serious Gaps in 

Religious Knowledge and the First Amendment”, The Social Studies, nr 5 (september 2014), s. 255–256; 

Tannebaum, 2018, s. 39–40. 
20 Tannebaum, 2018, s. 39. 
21 Marks, Binkley, och Daly, 2014, s. 255. 
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avhandling benämnas efter kortversionerna ”Behärskande”, ”Problematiserande” och 

”aktualiserande”. Dessa delar är resultatet efter den analys Carlsson gjort av de personer han 

har intervjuat i sin avhandling. 22 När man läser Carlssons avhandling får man läsa om att de 

tre olika nivåerna ”behärskande”, ”problematiserande” och ”aktualiserande” även har mindre 

delar i sig. Alltså har de olika nivåerna inte endast en förklaring till sig, utan flera. I detta arbete 

kommer de större delarna främst förklaras på en mer allmän nivå, men även med inslag av 

förklaringar av de mindre delarna. 

Vid Carlssons analys framgår det tydligt att lärare menar att man måste ”kunna sitt ämne” för 

att kunna skapa en bra religionsundervisning. Vad detta innebär fanns det inget tydligt svar på, 

utan de personer som var med och intervjuades inför avhandlingen fick besvara vad de själva 

ansåg var viktigt för att ”kunna sitt ämne”. Ska  begreppet ”behärskande” förklaras kortfattat 

handlar det om att lärare bör kunna behärska ett ämnes faktainnehåll, i detta fall religionsämnets 

faktainnehåll. Detta kan då betyda att lärare bör behärska världsreligionernas grundläggande 

fakta, så som symboler eller historiska händelser. Vid mer detaljerad förklaring handlar den 

första mindre delen av ”behärskande” bland annat om att kunna ”fakta om något givet”, det vill 

säga de grundläggande ämneskunskaperna som lärare måste ha för att skapa en bra 

undervisning i religionskunskap. Med grundläggande ämneskunskaper menas 

faktakunskaperna och vanligare, övergripande termer och begrepp snarare än djupare och ett 

mer detaljerat innehåll. En person som har medverkat i David Carlssons avhandling genom 

intervjuer menar att det viktiga som bör undervisas om i religionskunskap är den fakta som 

finns i läroböckerna, då det som alla läroböcker tar upp är det viktiga för eleverna att kunna.23 

De andra tre mindre delar under begreppet ”behärskande” är ”fakta som begreppskunskap”, 

”fakta som kärna” samt ”fakta som mångfald”. Precis som det låter menas detta att lärare bör 

ha kunskap om olika centrala begrepp för religion i allmänhet, eller de olika världsreligionerna, 

samt kunskap om religionens kärna och att religion har byggts upp av flera olika delar, vilket 

gör att ”läraren måste ha insikt och medvetenhet att fakta kan vara flerfaldigt”.24  En av de 

personer Carlsson intervjuar menar att 

                                                 

22 David Carlsson, ”Vad är religionslärarkunskap? En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen” 

(Avhandling, Göteborgs universitet och Högskolan i Gävle, 2016), s. 87. 
23 Carlsson, 2016, s. 89. 
24 Carlsson, 2016, s. 88–95. 
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många av eleverna knappt vet vem Jesus är, eller att de har varit i en kyrka. 

Man måste ge dem orden först, så de har något språk att använda när man 

talar kring religion 25 

Detta gör att läraren som undervisar om religionskunskap måste kunna behärska och förklara 

begrepp för att eleverna lättare ska förstå vad man pratar om senare i undervisningen.26 I 

avhandlingen får vi även ta del av lärare som anser att undervisning om världsreligionernas 

historiska ursprung hör till de grundläggande faktakunskaper som bör undervisas om. En lärare 

i avhandlingen sade exempelvis i sin intervju att lärarna bör ha mer kunskaper än vad som 

behöver undervisas om, men att det är bra att exempelvis prata om världsreligionernas 

”grunder”, vilket, enligt läraren, ”var kunskaper om just religionerna kristendom och judendom, 

då dessa religioner ”hänger ihop och är grunden till de abrahamatiska religionerna””.27  Enligt 

Lendahls är det ofta grundläggande faktakunskaper lärare undervisar till sina elever, främst i 

samband med högtider som jul och påsk.28 Ska det kopplas till Carlssons avhandling framgår 

det mest som att det i så fall är delen ”fakta om något givet” som syftas på, då detta har 

artikulerats som bland annat ”mer faktakunskap”, ”själva ämneskunskapen” samt ”den 

traditionella kunskapsbasen” av de respondenter som medverkat i Carlssons avhandling.29 Det 

har även visat sig i Skolinspektionens kvalitetsgranskning ”Mer än du kan tro – 

Religionskunskap i gymnasieskolan”, som Elisabeth Porath Sjöö varit projektledare för, att det 

är just faktakunskaperna som främst undervisas om i skolan. Detta har visat sig både genom 

enkätundersökningar och observationer.30  

Utöver delen ”behärskande” av ”att kunna sitt ämne” förklarar även Carlsson vad som menas 

med ”problematiserande” och ”aktualiserande”. Att kunna problematisera 

religionsundervisningen betyder att man som lärare ska kunna förse eleverna med ännu mer 

information om religionerna, genom att exempelvis bidra med mer, fördjupad förståelse och 

fakta eller att verkligen problematisera eller provocera religionernas innehåll så att eleverna får 

nya aspekter av religion i allmänhet eller de olika världsreligionerna, då det finns flera olika 

                                                 

25 Carlsson, 2016, s. 92. 
26 Carlsson, 2016, s. 91–93. 
27 Carlsson, 2016, s. 90. 
28 Birgit Lendahls, Religion i skolan,  men hur?: metod- och debattbok för lärare och blivande lärare i 

grundskolan. (Uppsala: EFS-förl., 1988), s. 15. 
29 Carlsson, 2016, s. 89. 
30”Mer än du kan tro - Religionskunskap i gymnasieskolan”, Kvalitetsgranskning (Stockholm: Skolinspektionen, 

2012), s. 11. 



Lärares attityder till  Daniella Järpenberg 

religionsundervisningen  tisdagen den 4 juni 2019  

 

 11 

versioner av religiösa trosuppfattningar och liv. I avhandlingen menar lärare att det är viktigt 

att presentera och visa fler än en bild av religionskunskapsämnet, för att inte få eleverna att tro 

att det just är det som presenteras som är ”den rätta religionen”. Detta menar dem breddar 

elevernas religionskunskaper. För att eleverna ska få denna, bredare religionskunskap, som är 

målet när man representerar något måste läraren som undervisar om religionskunskap ha de 

kunskaper och förmågorna som behövs får att kunna problematisera religionsämnet.31  

Precis som David Carlssons begrepp ”problematisernade” menar även Almén i antologin 

”Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia Presentations, Problem Inventories 

and Commentaries” att skolan, alltså lärarna som undervisar i religionskunskap, borde fokusera 

på att ge eleverna möjlighet att få tillgång till olika versioner av världsreligionerna och andra 

livsåskådningar. I antologin fokuseras det på livsåskådningar, och inte specifikt på någon eller 

några världsreligioner. Genom att undervisa om olika versioner av livsåskådningar kan eleverna 

få olika uppfattningar om sina liv, både om vad som hänt tidigare i livet samt vad som kan 

hända i framtiden. I antologin får man ta del av  följande citat: 

The task is thus to give knowledge. But this knowledge must be given in 

such a way that the pupils open their eyes for the deep seriousness and 

importance of the questions. The school should in this way lay the 

foundations for the attempts of the pupils to reach to a personal conviction, 

to a view of life grounded on personal experience32 

Eftersom alla människor i världen har olika förutsättningar och tidigare livserfarenheter är vi 

alla unika individer och genom att undervisa i religionsämnet med öppen och objektiv 

information, utan att något ska vara rätt eller fel, får eleverna större möjlighet till en association 

om ett liv efter ens egna förutsättningar och erfarenheter.33 

Tillbaka till David Carlssons avhandling, menar Carlsson att för ”att kunna sitt ämne” på en 

mer ”problematiserande” nivå måste läraren även dels fördjupa det problematiserade innehållet 

samt använda sig av provokation. Detta kan exempelvis innebära att läraren har så pass 

fördjupad kunskap om ämnet, att han eller hon kan ha kunskap om, eller förmedla andra 

                                                 

31 Carlsson, 2016, s. 98. 
32 Edgar Almén, ”Religious Education in Sweden”, i Religious Education in Great Britain, Sweden and Russia 

Presentations, Problem Inventories and Commentaries, red. Edgar Almén och Hans Christian Øster. (Linköping: 

Linköping University Electronic Press, 2000), s. 72–73. 
33 Almén, 2000, s. 71–73. 
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aspekter av det som undervisas om, utan att egentligen ha haft med det i planeringen. Bland 

annat kan denna, fördjupade problematiseringen innebära att lärare har kunskap om något som 

en elev undrar, alltså kunna besvara en elevs följdfrågor.34 Något som kan ses som motsatsen 

till detta, är när läraren medvetet försöker provocera eleverna. Att provocera behöver inte endast 

vara något negativt, utan i detta fall provoceras eleverna för att de själva ska bidra med 

perspektiv på religionsämnet som vanligtvis inte anses vara det ”rätta”. Detta menas ge eleverna 

en fördjupad kunskap och på så vis når eleverna en högre nivå i sitt lärande.35  

För att en lärare ska ”kunna sitt ämne” talas det avslutningsvis om ”aktualiserandet av innehåll”. 

Det handlar även om att inte endast tala om religion som någonting som hände i dåtid, utan 

denna undervisningsnivå handlar om att kunna tala om världsreligionerna utifrån dagens 

samhälle och få eleverna att kunna koppla religionernas innehåll till verklighet. Alltså bör det 

fokuseras på att försöka göra religionerna levande och modernare, istället för att endast 

undervisa om religionerna på en historisk nivå.36 Då vi tidigare blivit medvetna om att elever 

ofta blir mindre motiverade till att lära sig, då de inte känner sig delaktiga eller känner att det 

som undervisas om är ”på riktigt” bör fler lärare ”aktualisera innehållet”.37 Eftersom även 

skolverkets rapport ”Attityder till skolan 2009” samt Holmqvist Lidh menade att elever behöver 

lärare som undervisar om engagerande och intressanta ämnen, kan just Carlssons begrepp 

”aktualiserandet av innehåll” vara den sortens innehåll som skapar ett modernare innehåll.38  

Utgår man från det resultat Tannebaum och Marks, Binkley och Dalys fått fram i sina 

forskningsstudier kan man tolka det som att en del lärare inte ”kan sitt ämne” utifrån Carlssons 

tre begrepp, men att de flesta kan behärska religionsämnet och undervisa om faktakunskaper, 

så som exempelvis historiska händelser, religiösa högtider och symboler. Det går även att tolka 

det som att vissa lärare även till viss del kan kategorisera sig inom de andra två kategorierna – 

problematiserande och aktualiserande, trots att det enligt resultaten verkar som att det är 

ovanligare. Enligt Lendahls är det många lärare som undviker religionsämnet på grund av deras 

bristande religionskunskaper. I praktiken betyder detta att lärare antingen ger 

religionsundervisningen för lite tid till enligt vad som timplanen egentligen säger, eller faktiskt 

ger religionsundervisningsuppdraget till någon annan lärare eller pedagog.  Enligt lärare beror 

                                                 

34 Carlsson, 2016, s. 100–102. 
35 Carlsson, 2016, s. 103. 
36 Carlsson, 2016, s. 105. 
37 Hugo, 2012, s. 31. 
38 Graseman m.fl., 2010, s. 13; Holmqvist Lidh, 2016, s. 85–86. 



Lärares attityder till  Daniella Järpenberg 

religionsundervisningen  tisdagen den 4 juni 2019  

 

 13 

det på flera saker, så som att ’det inte finns bra läromedel’, ’ämnet är för svårt för låg- och 

mellanstadieelever att förstå’ eller att det ’blir svårt att undervisa när man själv inte har någon 

religiös tro’. Lendahls menar dock att det endast är undanflykter och att det i själva verket 

handlar om att lärarna inte är säkra på vad som förväntas undervisas om och/eller vilka frågor 

religionsämnet berör.39 Som motsats till detta, kom det år 2015 ut en rapport som behandlade 

just lärares syn på deras egna kompetens. Denna rapport visade att nästan alla lärare ansåg att 

de hade tillräckligt hög kunskap och kompetens i de/dem ämnen de undervisade i.40 Rapporten 

var dock inte specifikt inriktad på just religionskunskap.   

                                                 

39 Lendahls, 1988, s 15–17. 
40 ”Attityder till skolan 2015 ”, Rapport nr 438, (Stockholm: Skolverket, 2016), s. 14-15. 
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3. METOD 

När man gör en undersökning av något finns det flera olika metoder att göra det på, exempelvis 

genom intervjuer, observationer eller enkätundersökningar. Beroende på vad som ska 

undersökas finns det metoder som passar bättre eller sämre. Metodens validitet och reliabilitet 

är något som värderar hur bra just den valda undersökningsmetoden är. Huruvida en metod är 

bra eller inte beror dels på hur väl undersökningens syfte kan mätas. I detta fall är syftet att ta 

reda på hur lärare anser att deras ämneskunskaper inom religionsämnet är, samt hur de upplever 

deras undervisning i samband med elevers religiösa trosuppfattningar. Mäts dessa syften med 

den valda metoden blir validiteten hög och metoden passar till syftet.41 

3.1 Undersökningsmetod  

Den undersökningsmetoden som passar bäst till denna sorts arbete är enkätundersökning då det 

under detta arbete ligger stor fokus på att försöka få en bättre bild över vad grundlärare tycker 

samt vad de har för erfarenheter av religionsämnet. Fokus ligger då på att göra en kvantitativ 

undersökning genom att få svar från fler lärare snarare än ett lågt antal lärare men med mer 

utförligare svar. Dock är det vanligt förekommande att göra kvalitativa undersökningar, så som 

intervjuer, vid forskningsstudier kring religion. En annan anledning till den valda metoden är, 

förutom det faktum att hellre göra en kvantitativ undersökning än kvalitativ undersökning, att 

ge lärarna möjlighet till anonymitet. Religion kan vara ett känsligt ämne, vilket gör att även 

vissa av de frågor som kommer att finnas med i enkätundersökningen kan komma att tillhöra 

frågor med känsligare karaktär. En huvudsaklig anledning till att jag och många andra använder 

sig av enkätundersökningar är just på grund av att ta reda på hur vanligt förekommande något 

är.42   

Något som utmärker sig från andra undersökningsmetoder och även är en stor fördel när man 

använder sig av enkät som metod är förmågan att dels nå ut till en stor grupp människor inom 

en kort tidsperiod, men då även få in besvarade enkäter snabbt. Eftersom det i detta fall inte är 

                                                 

41 Lotte Rienecker och Peter Stray Jørgensen, Att skriva en bra uppsats, 4:e uppl. (Liber, 2018), s. 275. 

42 Susanne Björkdahl Ordell, ”Att tänka på när du planerar att använda enkät som redskap”, i Lära till lärare: att 

utveckla läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (Stockholm: Liber, 2007), s. 85. 
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de kvalitativa, utförliga svaren som har den stora betydelsen, ligger intresset därför mer på att 

snabbt nå ut till så många människor som möjligt.43  

3.2 Urval 

Om man använder sig av enkätundersökningar finns det vissa saker som kan vara en stor aktör 

till undersökningens trovärdighet. Dels bör man innan undersökningarna tar plats, lägga stort 

fokus på konstruktionen av enkätfrågorna, men även valet av människor som ska medverka i 

undersökningen.44 Arbetets syfte riktar sig till lärare och deras erfarenheter, vilket gör det 

viktigt att människorna som deltar i denna undersökning är just lärare, då reliabiliteten blir 

större om undersökningen görs av en större grupp människor från samma typ av kategori. Något 

som dock är viktigt att nämna är att det inte är tillåtet att göra en generalisering av alla Sveriges 

grundlärare endast utifrån denna undersökning, även om svaren kommer från ett stort antal 

lärare. Däremot kan det ske generaliseringar i detta arbete inom ramen av de svar som inkommit 

från just denna undersökning, men vid en sådan generalisering är det viktigt att formulera sin 

text på ett korrekt sett, exempelvis genom att skriva att ”lärarna i denna undersökning…”. 

Eftersom reliabiliteten blir större om undersökningen görs i en grupp av samma kategori, kan 

man dock generalisera så mycket som möjligt om undersökningsgruppen är en stor grupp där 

kategorin är av samma typ, i detta fall lärare.45  

3.2.1 Medverkande 

I Marks, Binkley och K. Daleys tidsskriftsartikel hade de i sin metod gjort en 

enkätundersökning i tre olika skolor, för att se om frågorna besvaras olika beroende på de olika 

geografiska positionerna.46  Urvalet av människor att svara på enkätundersökningen till detta 

arbete gjordes på två olika vis med inspiration av Marks, Binkley och K. Daleys 

enkätundersökning. Dels kontaktades rektorer från 20 olika skolor med ett och samma 

missivbrev47.  I detta missivbrev fick rektorerna förfrågan om att skicka ut enkätundersökningen 

till sina läraranställda på skolan. Det framgick även att de som skulle medverka i 

                                                 

43 Björkdahl Ordell, 2007, s. 85. 

44 Björkdahl Ordell, 2007, s. 86 & 91. 

45 Björkdahl Ordell, 2007, s. 86–87. 

46 Marks, Binkley, och Daly, 2014, s. 249. 
47 Med missivbrev menas det brev (eller mail i detta fall) som introducerar undersökningen, Björkdahl Ordell, 

2007, s. 88. Se ”Bilaga 1: Missivbrev” för läsning av missivbrevet som skickades ut. 
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undersökningen skulle vara behöriga lärare, men de behövde inte vara behöriga i specifikt 

religionsämnet så länge de undervisade i det ämnet. Orsaken till att skriva med att lärarna ska 

vara behöriga beror på att det idag är många av de pedagoger som undervisar i skolan inte är 

behöriga. Skolverket rapporterade att det 2014 endast var 71% av de som undervisade i 

grundskolan som var behöriga. I grundskolans tidiga år motsvarade detta 60%, medan det 

endast var 52% behöriga lärare i grundskolans senare år.48  

De 20 skolor som kontaktades ligger utspridda över fyra olika kommuner. Tanken var då att se 

om religionsundervisningen för det mesta såg likadan ut eller om lärare undervisade religion på 

olika sätt. De medverkande behövde dock inte besvara vilken kommun eller del i Sverige de 

tillhörde. Alla skolor har självklart inte samma antal lärare, men vid beräkningar snittades 

skolorna på ca 30 behöriga lärare, vilket betyder ännu färre lärare som undervisade i 

religionsämnet. Tänker man att det är 10 lärare som undervisar religion i snitt på varje skola 

blir detta 200 lärare sammanlagt.  

När mailen skickades ut till rektorerna på de 20 olika skolorna gjordes en lista som sedan 

checkades av om och/eller när rektorerna mailade ett svar tillbaka om att enkätundersökningen 

skickats ut till lärarna på deras skolor. Dessvärre visade det sig att endast tre av de tjugo 

rektorerna mailade tillbaka svar om att de hade skickat ut enkätundersökningen till sina 

anställda. Detta betydde alltså att det antingen endast var dessa tre skolors anställda som fick 

tillgång till enkätundersökningen, eller att fler lärare fick tillgång till undersökningen även om 

rektorerna skickat tillbaka ett svar till mig. Tyvärr fanns ingen vetskap om hur många lärare 

från dessa skolor som faktiskt besvarade enkätundersökningen.   

Förutom utvalda skolor vars lärare fick besvara enkätundersökningen, postades även 

undersökningen i Facebook-grupper innehållandes lärare och skolpersonal. Att få 

enkätundersökningar besvarade i sådana grupper kan dock ha både för- och nackdelar. Något 

positivt med publicering i Facebook-grupperna var att många lärare var samlade på samma 

ställe, vilket gör det enklare att få fler svar till enkätundersökningen – däremot finns ingen 

garanti att de lärare som besvarar undersökningen faktiskt är låg- och/eller mellanstadielärare 

som undervisar i religionskunskap, främst beror detta på att många program eller internetsidor 

                                                 

48 ”Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare”, Redovisning av 

regeringsuppdrag, (Stockholm: Skolverket, 2014) s. 10–13. 
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där man kan skapa egna enkätundersökningar inte har något bra system eller rätt register som 

kan bevisa om de som besvarar undersökningen verkligen är den han eller hon utger sig vara.49   

Genom att genomföra webbenkäter får man in ett högt antal besvarade enkäter, vilket är att 

föredra, då Trost och Hultåker menar att ju fler som får möjlighet att besvara undersökningen, 

desto fler svar kommer finnas att analysera i slutänden.50  Detta får man bevisat då det av ’Irish 

National Teachers’ Organization”  gjordes en undersökning 2002 som handlade om religion i 

grundskolan. Undersökningen skickades ut till 677 lärare som gavs möjlighet att besvara 

frågorna, men trots det stora antalet var det endast 312 lärare som besvarade undersökningen. 

Detta betyder alltså att det endast var 46% av de 677 lärarna som från början gavs möjlighet att 

besvara undersökningen.51 När man använder sig av enkätundersökning som metod måste man 

vara förberedd på ett stort bortfall av de man från början kontaktat för medverkan – oftast är 

bortfallet i vanliga fall så stort som 25 – 50 %.52 Hade färre människor fått möjlighet att besvara 

enkätundersökningen hade alltså antalet personer som besvarat undersökningen med stor 

sannolikhet blivit ännu lägre.  

Som sagt, förutom att enkätundersökningen mailades till rektorer, publicerades även 

enkätundersökningen i Facebook-grupper. De utvalda grupperna var fyra stycken i antal med 

totalt ca 90 000 medlemmar om man sammanfattar de fyra grupperna. När man läser detta kan 

det låta som en bra förutsättning, men något som man måste tänka på vid publicering i grupper 

på internet är det faktum att det inte alls behöver vara det stora antalet som ser inlägget som 

just du har publicerat, då det sker många inläggspubliceringar varje dag. Förutom att 

medlemmarna i Facebook-gruppen måste se inlägget, måste de som ser inlägget vara dels låg- 

och/eller mellanstadielärare, samt undervisa i religionskunskap. Passar dessa variabler kan 

lärarna klicka sig in på länken till enkätundersökningen och påbörja besvarandet, men är det 

som så att lärare som ser inlägget, men som inte har rätt variabler, faller även dessa lärare bort 

ur det stora omfånget på 90.000 medlemmar som kanske ser inlägget.  

                                                 

49 Jan Trost och Oscar Hultåker, Enkätboken, 5:e uppl. (Uppsala: Studentlitteratur, 2016), s. 136. 

50 Trost och Hultåker, 2016, s. 37. 

51 ”Teaching Religion in the Primary School” Irish National Teachers’ Organization (Dublin, 2003), s. 43. 
52 Trost och Hultåker, 2016, s. 147. 
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3.2.2 Val av frågor 

För att få så bra svar som möjligt krävs det frågor som är lätta att förstå och skrivna med en bra 

formulering, vilket betyder att frågorna inte ska vara tolkningsbara samt ha tydlig koppling till 

syftet. Validiteten är alltså hög om frågorna har en tydlig koppling till syftet 53 och reliabiliteten 

blir hög om frågorna är tydliga och ej tolkningsbara.54 Finns det med frågor som är för otydliga 

kan det istället bli så att de medverkande inte svarar på frågan, vilket gör att den eller de frågor 

hoppas över, vilket vi får se har hänt när vi läser metoden som har använts i den vetenskapliga 

artikeln Marks, Binkley och K. Daly har skrivit. Precis som de har, använde jag mig till störst 

del av kvantitativa flervalsfrågor, men även några kvalitativa, öppna frågor.55 Något som skiljer 

sig från metoden i deras artikel och metoden i detta arbete är antalet frågor. De hade totalt 32 

frågor i sin enkätundersökning, vilket inte förekommer i undersökningen som gjordes under 

detta forskningsarbete. Denna enkätundersökning innehöll endast 15 frågor, då det annars kan 

göra att de medverkande avslutar undersökningen innan undersökningen är klar. Det kan även 

hända att frågor hoppas över om frågorna tar för lång tid att besvara. Vid utformningen av 

enkätundersökningen till detta arbete valde jag att använda obligatoriska frågor, alltså frågor 

som behövde vara besvarade för att kunna avsluta undersökningen. Detta gjorde alltså att alla 

frågor var besvarade.  

Vid val av enkätundersökning som undersökningsmetod begränsas möjligheten för utförliga 

svar som kan vara bra som förklaringar till vissa av de frågor som ställs. För att göra möjligheten 

större för att få förklaringar till vissa frågor kan man därför inkludera några rader som 

”följdfråga” för att ge de medverkande möjlighet att skriva ett utförligare svar om de vill, dock 

är det inte obligatoriskt. Detta är bra att göra som en kompromiss istället för att från början ha 

en fråga som kräver egna meningar som svar.56 I min enkätundersökning har detta gjort efter 

fråga nummer 9.  

De frågor som finns med i enkätundersökningen grundar sig i den tidigare forskning som finns 

kring detta ämne. Enkäten är uppdelad i tre olika delar, dels introduktionsdelen där de 

medverkande får besvara tre frågor om sig själva; vilken kön de har, när de är födda samt hur 

                                                 

53 Björkdahl Ordell, 20017, s. 91. 

54 Trost och Hultåker, 2016, s. 63. 

55 Marks, Binkley, och Daly, 2014, s. 249 & 251. 
56 Björkdahl Ordell, 2007, s. 91. 
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länge de har arbetat som behörig lärare. Anledningen till detta är att vid analysen ska se om det 

finns likheter och skillnader beroende på om de exempelvis är nyexaminerade lärare. Sedan får 

de medverkande besvara vad deras undervisning brukar innehålla, med frågor utifrån Carlssons 

tre begrepp huruvida ”man kan sitt ämne”. Tanken är att jag ska få en överblick hur lärare 

använder religionsundervisning och vad de prioriterar sina elever att lära sig. Den sista delen 

berör frågor som diskuterats i tidigare forskning av bland annat Lendahls, Tannebaum samt 

Patrick, Gulayets och Pecks, nämligen hur säkra lärare anser sig själva vara när de undervisar 

om religionsämnet. Det går även hand i hand med om de anser att deras ämneskunskaper om 

ämnet är tillräckliga för att skapa ett bra och intressant undervisningsinnehåll.  

3.3 Etiska regler 

När man gör undersökningar av alla olika typer finns det vissa etiska regler och krav man måste 

hålla sig till för att få utföra undersökningarna. Dessa krav finns för att de individer som 

genomför undersökningen ska känna sig trygga och skyddade.57 Nedan följer information om 

de etiska principerna som ska följas.  

Informationskravet 

När det samlas in material genom undersökningar ska forskaren alltid informera de 

medverkande om vad syftet med undersökningen är. Det ska även informeras om att 

medverkande i undersökningen är helt frivillig och att den medverkande när som helst har rätt 

att avbryta undersökningen. Då denna forskning kommer att använda webbenkät som 

undersökningsmetod bör man alltså skriva att de medverkande när som helst kan stänga ned 

webbsidan enkäten ligger på eller att inte klicka på ”Skicka”-knappen som gör att 

enkätundersökningen avslutas.58 Redan vid utskick av missivbrev till rektorer framgick ett 

tydligt syfte till undersökningen samt information om att deltagande till undersökningen 

självklart var frivillig och anonym. Även i Facebookinlägget som delades i Facebookgrupper 

kring läraryrket framgick denna information. På webbplatsen enkätundersökningen 

genomfördes fanns även en inledningstext där syftet tydligt beskrevs, samt igen informerade 

                                                 

57 Susanne Björkdahl Ordell, ”Vad är det som styr vilka etiska regler som finns?”, i Lära till lärare: att utveckla 

läraryrket - vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (Stockholm: Liber, 2007), s. 26. 
58 Björkdahl Ordell, 2007, s. 90. 
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om att deltagandet var helt frivilligt och att undersökningen självklart fick avbrytas när som 

helst.  

Samtyckeskravet 

Vid genomförande av undersökningen måste de deltagande ge samtycke, vilket är min uppgift 

som forskare att informera om. De medverkande kan dock ge samtycke att delta i 

undersökningen, men har även rätt att under undersökningens gång bestämma över sin 

medverkan, vilket betyder att de har rätt att avbryta.59 I inledningen av undersökningen i detta 

arbete kommer detta informeras om och därmed även informeras om att vid klick på knappen 

”Skicka” ges samtycke att använda den medverkandes enkätsvar i den forskning som kommer 

att göras.    

Konfidentialitetskravet 

Detta krav grundar sig i sekretess- och offentlighetslagen och betyder att de personuppgifter av 

de som medverkar i undersökningen ej ska ges möjlighet för oberörda att ta del av dem. De 

medverkande ska känna sig trygga med att besvara de frågor som ställs och ska veta att de är 

skyddade mot att oberörda läser deras svar. Detta ska alltså göras på så vis att de som läser ej 

ska kunna koppla ihop svaren med personen som svarade.60 För att detta inte ska ske i denna 

enkätundersökning finns det medvetet få undergrupper, då det annars kan bli lätt att identifiera 

personer genom uteslutningsmetoden.61 De undergrupper som finns med i 

enkätundersökningen som skapades i samband med denna forskningsstudie, är kön, födelseår 

samt hur många år respondenten arbetat som behörig lärare. Den undergrupp som i detta fall är 

känsligast är frågan om vilket födelseår respondenten har, dock frågas det endast om 

födelseåret, och inte något annat som kan identifiera lärarens personnummer. 

Då det även är ett stort antal skolor som har blivit kontaktade, samt inlägg om 

enkätundersökningen i Facebookgrupper, kommer det vara ännu svårare, nästintill omöjligt för 

dels mig som forskare, men även utomstående att veta vilka lärare som ens har medverkat i 

undersökningen. Det bli då även ännu svårare att lista ut vilken lärare som har svarat vad, om 

man skulle veta att någon specifik lärare har medverkat. Vid skapandet av enkätundersökningen 

                                                 

59 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Stockholm: Vetenskapsrådet, 

2002), s. 9–11. 
60 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 12–13. 
61 Björkdahl Ordell, 2007, s. 90. 
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gjordes ett medvetet val att inte begära e-postadresser. Enligt Datainspektionen är e-

postadresser även dem oftast alltid en personuppgift, vilket därför gjordes valet att inte spara 

några e-postadresser, då det i så fall hade blivit enklare att ta reda på vem som besvarat 

enkätundersökningen.62 Eftersom även IP-adresser är personuppgifter är det bra att nämna att 

inte heller IP-adresser har sparats, vilket betyder att det inte är någonting jag eller någon annan 

har fått tillgång till.63  

Nyttjandekravet 

Det sista krav av de fyra huvudkraven som ska följas vid en forskningsundersökning är 

nyttjandekravet. Detta innebär att de medverkandes svar i undersökningen endast ska användas 

till just denna undersökning. Alltså kommer enkätundersökningen inte användas i några andra 

sammanhang, så som kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften.64 

3.4 Databearbetning 

Både de lärare som blivit tillfrågade samt de på Facebook som fick tillgång till länken besvarade 

enkäten via Googles verktyg ”Google Formulär”. Genom att använda sig av detta verktyg 

sammanställdes resultatet dels i olika typer av diagram direkt i ”Google Formulär”, men 

sammanställdes även automatiskt i ett kalkylark. För att dock förtydliga och göra resultatet 

enklare att tyda har de medverkandes kvantitativa svar komprimerats och sammanfattats i 

främst text, men vissa frågor har även enklare tabell- och/eller diagram för att förtydliga 

resultatet. För att även ta del av resultat från frisvarsfrågan, som var en följdfråga av fråga 9, 

citerades ett antal frisvar i ”Resultat & Analys”-kapitlet. Dessa citat är i den ursprungliga 

formen som de medverkande svarat, vilket gör att det kan förekomma stavfel. Vid 

presentationen av frisvaren anges inte alla frisvar, utan endast ett mindre antal. För att ta del av 

hela databearbetningen läs ”Resultat & Analys”-kapitlet där svaren från enkätundersökningen 

presenteras.  

                                                 

62 Datainspektionen,, Hantera personuppgifter i e-post”, u.å., https://www.datainspektionen.se/lagar--

regler/dataskyddsforordningen/samma-regler-for-alla/hantera-personuppgifter-i-e-post/ [Hämtad 2019-05-15]. 
63 ”Vad dataskyddsförordningen innebär för dig som privatperson”, Datainspektionen, u.å., 

https://www.datainspektionen.se/vagledningar/for-dig-som-privatperson/vad-dataskyddsforordningen-innebar-

for-dig-som-privatperson/ [Hämtad 2019-05-15]. 
64 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002, s. 14. 
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4. TEORI 

Eftersom religionsundervisning ingår i skolans läroplan är det något som lärare måste undervisa 

om – även om de tycker att just det ämnet är svårare eller inte. Om det stämmer att lärare anser 

att religionskunskapsämnet är ett svårare ämne att undervisa om i skolan, jämfört med andra 

ämnen, bör det tas reda på varför lärare tycker så. I detta kapitel kommer forskares teorier om 

detta beskrivas, då dessa teorier kommer att inkluderas i forskningsstudiens senare delar, i 

samband med analysen och diskussionen av det empiriska materialet.  

Teorierna kommer att delas upp i två olika delar. Den första delen inkluderar teorier om varför 

lärare kan tycka att religionsundervisningen som fokuserar på världsreligionernas 

faktakunskaper är den del i religionskunskapsämnet som skapar mest osäkerhet. 

Fortsättningsvis tar nästa del upp teorier om varför det istället kan vara religionsundervisningen 

om livsfrågor och livsåskådningar lärare anser är den mest obekväma.  

4.1  Bristande faktakunskaper vid religionsundervisningen 

Religionsundervisningen i den svenska skolan är en viktig del av undervisningen och påbörjas 

redan på lågstadiet. Syftet med undervisningen är bland annat att ge eleverna möjlighet att 

utveckla sina kunskaper om de världsreligioner och andra livsåskådningar i dels det svenska 

samhället, men även andra delar av världen.65  

Enligt tidigare forskning har det visat sig att en stor andel lärare som undervisar i 

religionskunskap idag, samt framtida lärare som studerar till att undervisa i religionskunskap, 

saknar de grundläggande kunskaperna om de religioner som i världen.66 Forskaren Rory P. 

Tannebaum har gjort flera forskningsstudier67 om låg- och mellanstadielärare i USA, bland 

annat tidskriftsartikeln ”Teaching About Religion Within Early Childhood and Elementary 

Social Studies: Exploring how Preservice Teachers Perceive their Rights and Responsibilities 

                                                 

65 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s. 215. 
66 Marks, Binkley, och Daly, 2014, s. 255–256. 
67 Rory P. Tannebaum,”Reddit and the Social Studies: Exploring the r/Democratic Curriculum”, The Social 

Studies, 2018 och Rory P. Tannebaum, ”Preservice Social Studies Teachers’ Perspectives and Understandings of 

Teaching in the Twenty-First Century Classroom: A Meta-Ethnography”, Journal of Social Studies Education 

Research, 2015. 
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as Educators” där Tannebaum menar att lärares bristande kunskaper i religionsämnet inte 

nödvändigtvis behöver vara lärarnas egna fel, utan deras kunskaper kan vara det resultat som 

kommit av att deras egna religionskunskapslärare under deras utbildning också hade bristande 

faktakunskaper när det kommer till religionsundervisningen.68 Tannebaums forskningsstudie 

som främst tas upp i detta teorikapitel fokuserar på undervisningen av världsreligionerna 

snarare än religionsundervisning som fokuserar på livsfrågor och livsåskådningar. Tannebaums 

teori som tas upp nedan kommer därför fokusera på varför lärare anser att det finns 

obekvämlighet med den del av religionsundervisningen som berör världsreligionernas 

faktakunskaper.  

Tannebaum har teorier till vad som kan vara orsaker till varför lärare har bristande 

faktakunskaper inom religionsämnet samt varför lärare i så fall hellre undervisar om livsfrågor 

och livsåskådningar. Den första teorin är att lärare som undervisar i religionskunskap är 

medvetna om att de har dåliga religionskunskaper, vilket gör att en del lärare är rädda för att 

undervisa om ”fel saker”. Tannebaum menar att lärarna kan vara rädda för att de inte tillräcklig 

förståelse för vad vissa exempelvis högtider eller symboler inom en världsreligion har för 

betydelse. Att vara rädd för att undervisa om ”fel saker” kan även betyda att läraren inte har 

den fulla förståelsen för världsreligionernas rättigheter och regler.69 Enligt Tannebaum 

resulterar detta i sin tur att de religionslärare som själva anser att de har bristande 

faktakunskaper om världsreligionerna undviker religiösa frågor eller diskussioner i 

klassrummet, då de kan vara rädda eller osäkra på vad responsen från elever och deras 

vårdnadshavare kan bli. Rädslan för att förolämpa elever eller deras vårdnadshavare som har 

religiösa trosuppfattningar kan bero på att föräldrar antingen inte vill att deras barn får fel 

kunskaper om religionerna, kunskaper om andra religioner än de själva tror på, eller att de blir 

exponerade för religioner över huvud taget.70  

Att elever eller elevers vårdnadshavare skulle förolämpas och sedan komma i konflikt med 

läraren som undervisar i religionskunskap kommer dock i konflikt med  vad 

                                                 

68 Tannebaum, 2018, s. 39. 
69 Tannebaum, 2018, s. 31. 
70 Tannebaum, 2018, s. 37. 
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religionsundervisningen i skolan faktiskt syftar till. Enligt grundskolans läroplan ska alla elever 

få en uppfattning om religioner och livsåskådningar som finns i världen.71 

Tannebaum menar att lärare som inte själv har tillräcklig förståelse för olika religioner och dess 

livsfrågor kan ha lågt självförtroende för att sedan undervisa om detta till sina elever.72 Något 

som hänger ihop med den teorin Tannebaum har, är Sjöborgs teori om att många, i detta fall, 

elever tar avstånd från religion. Sjöborg skriver att: 

The students born in Sweden of Swedish parents were more inclined to take 

position against religion: ’as I am Swedish, I am not religious73 

Även om detta arbetet kommer att fokusera på lärare och inte elever, finns en bra poäng med 

Sjöborgs teori. Sjöborg menar att många elever tar avstånd från religion, vilket även kan ge en 

förklaring till Tannebaums teori om varför lärare har bristande faktakunskaper om 

världsreligionerna – antingen att de undervisande lärarna själva inte är på en religiös nivå, eller 

att de ej har kunskaper om de andra religionerna än dem de själva tror på. Sverige är ett av de 

mest sekulariserade länderna i världen, vilket betyder att många av invånarna ej är religiösa 

eller anser att de tillhör en religion.74  

Till skillnad från Sjöborg som menar att elever tar avstånd från religion, får vi i Lendahls 

intervjuer från 1986 information om att eleverna inte tar avstånd från religion.75 Något att 

fundera över med denna information är om sekulariseringen blir större och större, vilket skapar 

mer avstånd från elevernas sida. Enligt Holmqvist Lidh kan detta bero på att kunskaperna som 

undervisas om världsreligionerna och/eller religion i helhet ofta är ytliga och faktainriktade. 

Istället för att undervisa om något ”modernare” och något som faktiskt beskriver hur religionen 

ser ut idag, fokuseras det ofta på faktakunskaper om de olika religionerna, så som historiska 

händelser, religiösa högtider och regler. För eleverna kan en sådan religionsundervisning skapa 

negativa kopplingar till religion, då skolans religionskunskapsundervisning kan uppfattas tråkig 

och oinspirerande samt med för stort fokus på historieundervisning snarare än 

                                                 

71 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018, 2018), s. 215. 
72 Tannebaum, 2018, s. 31. 
73 Anders Sjöborg, ”Religious education and intercultural understandning: examining the role of religiosity for 

upper secondary students’ attitudes towards RE”, British Journal of Religious Education, 2013, s. 38. 

74 Sjöborg, 2013, s. 38–39. 
75 Lendahls, 1988, s. 11. 
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religionsundervisning.76 Vidare kan det då även funderas över om Holmqvist Lidhs teori 

blandat med att Sverige är ett av världens mest sekulariserade länder bidrar med mer och mer 

avstånd från religion i allmänhet, och då även religionsundervisningen i skolan.  

4.2 Osäkerhet vid undervisning om livsfrågor och livsåskådningar 

Religionsundervisningen i skolan kan delas upp i två olika delar, den del som Tannebaums teori 

handlar mycket om – undervisningen som fokuserar på utlärningen av faktakunskaper av 

världsreligionerm den delen, har religionsundervisningen i skolan även en del där tyngden 

ligger på undervisningen av livsåskådningar och livsfrågor.77   

Även om en hel del elever inte anser sig ha någon religiös trosuppfattning finns det enligt 

Sjöborg samtidigt ett intresse och nyfikenhet när det kommer till religionsundervisning, 

beroende på vad som undervisas om.78 Eftersom denna del av religionsämnet handlar om 

existentiella frågor om livet och döden, vilket ofta finns hos yngre barn, kan det skapa ett större 

intresse, då det är något barn kan ta till sig på ett annat sätt.79 Begreppet livsåskådning betyder 

att det är något som beskriver människors föreställningar om världen och människors liv. 

Eftersom livsåskådningar därför är som ett alternativ till en religiös tro (vilket man egentligen 

också kan säga är en typ av livsåskådning) menar Löfstedt att det kan vara enklare att undervisa 

om livsfrågor och livsåskådningar.80  

Falkevall menar att livsåskådning och trosfrågor är detsamma, men genom att använda 

begreppet ’livsåskådningsfrågor’ upplevs dessa frågor inte som ett religiöst synsätt att se på 

världen.81 En stor del av religionsundervisningen i skolan ska fokusera på just livsfrågor och 

livsåskådningar, vilket även många undersökningar visar är det barn och unga intresseras av. 

Trots detta har det även visat sig att lärare lägger minst tid på detta och istället prioriterar 

undervisning av faktakunskaper om världsreligionerna, vilket kan bero på att lärare tycker att 

                                                 

76 Carina Holmqvist Lidh, 2016, s. 85–86. 
77 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s 215. 
78 Sjöborg, 2013, s. 37. 
79 Malin Löfstedt, ”Livsfrågor på gott och ont”, i Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, red. 

Malin Löfstedt, , 1:a uppl. (Lund: Studentlitteratur, 2011), s. 51–52. 
80 Löfstedt, 2011, s. 55–56. 
81 Björn Falkevall, ”Livsfrågor och religionskunskap: en belysning av ett centralt begrepp i svensk 

religionsdidaktik” (Stockholm: Institutionen för didaktik och pedagogiskt arbete, Stockholms universitet, 2010), 

s. 77. 
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existentiella frågor är svåra att undervisa om.82 Anledningen till att lärare tycker att 

livsåskådningar och livsfrågor är obekvämt att undervisa i, är främst på grund av att dessa frågor 

är personliga och känsliga ämnen.83 Eftersom livsfrågor är personliga och då inte har några 

faktiska, bestämda svar, menar Löfstedt att det kan ses som ett problem, just på grund av att de 

svar eller diskussioner som förmedlas från en lärare utgår från lärarens personliga reflektioner.84 

Lärare menar att det finns en obekväm stressfaktor vid dessa frågor, då lärarna inte vill förmedla 

dömande antydanden till de elever med en annan uppfattning än de själva, vilket gör att de alltid 

försöker vara så neutrala som möjligt under religionsundervisningen.85 

Tannebaums teori menar alltså att lärare tycker det är obekvämt att undervisa om religion då de 

ej har tillräckliga faktakunskaper om de olika världsreligionerna, samtidigt som Löfstedts teori 

säger motsatsen – att lärare kan tycka att det är svårare att undervisa om livsfrågor och 

livsåskådningar 86. Löfstedt har då en teori om att lärare saknar lämpliga metoder för att 

undervisa om just dessa frågor, då det kan vara känsliga ämnen både för elever och lärare.87 Då 

dessa teorier ställer sig emot varandra, är den stora frågan egentligen vad lärare tycker är svårast 

att undervisa om?  

4.3 Kursplanens innehåll 

Vi har redan fått en liten inblick i vad religionskunskap innebär i tidigare kapitel, men under 

denna rubrik ska det tydliggöras vad kursplanen i religionsämnet faktiskt säger och vad det som 

står innebär.  

Oavsett vad tidigare forskning visar är religionskunskap ett obligatoriskt ämne i den svenska 

skolans läroplan, vilket betyder att religion kommer att undervisas om redan från lågstadiet och 

lärare kommer att undervisa i ämnet. Precis som i alla kursplaner finns syfte, centralt innehåll 

samt kunskapskrav som ska följas när undervisningen planeras och genomförs. Granskar man 

det centrala innehållet i religionskunskap för lågstadieelever finns fyra huvudkategorier:  

                                                 

82 Löfstedt, 2011, s. 59. 
83 Löfstedt, 2011, s. 59. 

84 Löfstedt, 2011, s. 57 – 59.  
85 Holmqvist Lidh, 2016, s. 86. 
86 Löfstedt, 2011, s. 59; Tannebaum, 2018, s. 37. 
87 Löfstedt, 2011, s. 63. 



Lärares attityder till  Daniella Järpenberg 

religionsundervisningen  tisdagen den 4 juni 2019  

 

 27 

1. Att leva tillsammans.  

2. Att leva i närområdet 

3. Att leva i världen 

4. Att undersöka verkligheten.88 

Inom dessa kategorier finns alltså förenklat innehåll som sedan blir mer utförliga i 

kunskapskraven och ämnets syfte. Dels är syftet med religionskunskap att eleverna ska få 

utveckla sina kunskaper om världsreligionerna samt andra livsåskådningar, men även 

exempelvis kunna tolka och reflektera över olika livsåskådningar och livsfrågor inom de olika 

världsreligionerna. Vidare kan man även se att innehållet i religionsundervisningen ska beröra 

högtider, symboler och berättelser inom de abrahamatiska89 religionerna, samt livsfrågor som 

har någon sorts betydelse för eleven.  

Lendahls menade år 1986 att lärare inte riktigt hade klart för sig vad religionsämnet egentligen 

skulle innehålla eller hur man skulle arbeta för att nå de mål som fanns i Lpr 80, vilket var 

läroplanen som användes då. 90 Tannebaums teori om att lärare anser att det är svårare att skapa 

bra undervisningsinnehåll vid undervisning av världsreligionernas faktakunskaper, samt 

Löfstedts teori om att lärare istället anser att det är svårare att undervisa om livsfrågor kan gå 

hand i hand med det Lendahls menar, om att lärare inte vet vad religionsundervisningen 

egentligen ska innehålla. Varken Tannebaum eller Löfstedts teori är rätt eller fel, utan kan då 

bero mer på hur de undervisande lärarna tolkar läroplanens innehåll. Lendahls menar att de 

flesta lärare har svårt att konkretisera kursplanens formuleringar i verkliga klassrumssituationer 

samt ta ställning till dessa situationer, snarare än att förstå kursplanens textinnehåll.91   

Skolverkets rapport om grundskolelärares tidsanvändning visar att många lärare spenderar 

majoriteten av sin tid till att planera sina undervisningstillfällen. Trots detta visar det sig även 

att det finns dåligt med tid för att exempelvis planera undervisning som ska möta alla elevers 

olika behov, så som att ta fram speciellt material för elever som enklare eller mer avancerade 

uppgifter än vad majoriteten behöver. I samband med detta skapas även sämre förutsättningar 

för att lärare ska hinna med att skapa en bra dokumentation och återkoppling för elevernas 

                                                 

88 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s 216–217. 
89 De abrahamatiska religionerna är ett samlingsnamn för religionerna kristendom, judendom och islam. Riaz 

Hassan, ”Sociology of Islam”, Encyclopedia of Sociology (New York, NY, 2001). 
90 Lendahls, 1988, s. 17. 
91 Lendahls, 1988, s. 19–20. 
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lärande. I rapporten får man läsa om att detta kan bero på just det faktum att lärare kan ha svårt 

med att tolka läroplanens innehåll, speciellt nya lärare som inte har hunnit ”lära sig” hur de ska 

tolka texten.92 

  

                                                 

92 Anneli Melén och Karolina Fredriksson, ”Grundskollärares tidsanvändning:  En fördjupad analys av ’Lärarnas 

yrkesvardag’.”, Fördjupad rapportstudie (Stockholm: Skolverket, 2015), s. 7–8. 
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4.4 Centrala begrepp 

För att det ska bli lättare att förstå vad som menas med vissa begrepp i detta forskningsarbete 

kommer det under denna rubrik finnas förklaringar av begreppen, utifrån meningen i detta 

arbete. 

1. I detta forskningsarbete finns orden osäkra (osäker) och obekväma (obekväm) som 

beskrivningar av vad lärare anser om religionsundervisningen i skolan. Dessa 

begrepp tar sig plats i arbetet främst på grund av att begreppen används i tidigare 

forskning som behandlar samma eller liknande ämne.  

 

1.1. Osäker har olika betydelser, men i detta sammanhang betyder begreppet att 

någon saknar självförtroende och/eller kunskap om något i en viss fråga.93 När 

Lendahls talar om begreppet osäker i sin forskning menar hon att lärares 

osäkerhet betyder att läraren inte har full förståelse för vad ämnet ska innehålla 

eller vad ämnets mål är, sedan menar hon även att det kan bero på att lärare har 

personlig osäkerhet inför frågor inom religionsämnet.94 Även i Tannebaums 

tidskriftsartikel uttrycks ett flertal gånger att lärare inte är självsäkra vid 

diskussioner om religion.95  

1.2. Med obekväm menas att lärare i fråga inte är väl till mods.96  I Patrick, Gulayets 

och Pecks tidskriftsartikel uttrycker lärare att de är obekväma med att undervisa 

om religion på grund av bland annat politiska faktorer, vilket betyder att lärarna 

är illa till mods.97 

 

2. Kompetensutveckling betyder att lärare behöver utveckla sin kunskap i något, i detta 

fall mer kunskap i skolämnet religion.98  

 

3. När ämneskompetens diskuteras, menas den kunskap och/eller skicklighet lärare har 

i det ämne de undervisar. 

                                                 

93 ”Osäker”, Svensk Ordbok, (Stockholm: Svenska Akademien, 2009). 
94 Lendahls, 1988, s. 17. 
95 Tannebaum, 2018, s. 38-39. 
96 ”Obekväm”, Svensk Ordbok, (Stockholm: Svenska Akademien, 2009). 
97 Patrick, Gulayets, och Peck, 2017, s. 616. 
98 ”Kompetensutveckling”, Svensk Ordbok, (Stockholm: Svenska Akademien, 2009). 
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4. Religiösa trosuppfattning är detsamma som den tilltro elever och/eller lärare har för 

en viss religion. Enligt Encyclopedia of Religion finns det vissa saker som 

karaktäriserar en religiös trosuppfattning. Detta kan bland annat vara tilltro för 

någon övernaturlig varelse, vilket i detta fall är gudar, samt böner eller andra 

kommunikationstyper till gudarna.99   

 

5. I detta arbete kan ordet ”religionsämne” förekomma, vilket i detta sammanhang 

menas skolämnet religion. 

 

6. Religionsundervisning är den undervisningen som sker i skolämnet religion. 

Innehållet i ämnet brukar delas upp i två olika kategorier – faktakunskaper om 

världsreligionerna, exempelvis genom att lära sig om deras regler, högtider, riter, 

profeter och gudar samt symboler. Den andra kategorin i ämnet är undervisning om 

livsåskådningar och livsfrågor som handlar om att elever ska reflektera över frågor 

om bland annat livet, döden, kärlek, respekt samt att kunna respektera människor 

som har andra åsikter än dem. 100 

 

7. I vissa sammanhang benämns begreppet ”de abrahamatiska religionerna”, vilket 

betyder att det talas om de tre världsreligionerna judendom, kristendom och islam 

som syftas på. Anledningen till detta samlingsnamn är att dessa religioner brukar 

kallas ”syskonreligioner” då de sägs härstamma från samma grund, vilket gör att de 

har många gemensamma rötter i grunden och på så vis även har många likheter.101   

4.5 Sammanfattning 

Då Tannebaums och Löfstedts teorier om religionsundervisningen var motsatserna till varandra 

finns ingen teori som talar om vad undersökningens empiri kommer att visa. Om lärarna som 

medverkar i den empiriska datainsamlingen anser att det finns en obekvämlighet vid 

religionsundervisningen kan resultatet bli som Tannebaums teori säger, att lärare anser att 

                                                 

99 William P. Alston, ”Religion”, Encyclopedia of Philosophy (Detroit, USA, 2006). 
100 Mark J. Halstead, ”Religious Education”, Encyclopedia of Religion (Detroit, USA, 2005). 
101Christer Hedin, ”Olika tro på samma Gud”, Pedagogiska magasinet, november 2004, 

https://pedagogiskamagasinet.se/olika-tro-pa-samma-gud/. 
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världsreligionerna kan vara det obekvämaste att undervisa om. Annars kan resultatet av empirin 

bli som Löfstedt menar, att lärare anser att det är känsligare, och därför mer obekvämt att 

undervisa om livsfrågor och livsåskådningar.  

Även om det inför den empiriska datainsamlingen inte finns någon teori som med självklarhet 

säger hur resultatet kommer att bli, stödjer jag mig främst i Löfstedts teori. Min teori om hur 

resultatet kommer att sluta är alltså att fler lärare anser att det är svårare att undervisa om 

livsfrågor och livsåskådningar än världsreligionernas faktakunskaper. Anledningen till detta är 

att Löfstedts forskning gjorts i Sverige, medan Tannebaums forskning gjordes i USA. Eftersom 

det även finns stöd i artiklar där det talas om Sveriges sekularisering och att många, både lärare 

och elever saknar religiös trosuppfattning, har jag en teori om att fler lärare är obekväma med 

undervisning om livsfrågor och livsåskådningar. Samtidigt har jag, precis som Tannebaum, en 

teori om att lärare är osäkra på vad reaktionen från elever och deras vårdnadshavare ska bli, 

dock mer vid undervisning om livsfrågor och livsåskådningar än världsreligionernas 

faktakunskaper. På grund av sekulariseringen i Sverige har jag en teori om att lärare är mer 

bekväma med att undervisa om faktakunskaper, då det finns mindre risk för frågor eller 

diskussioner som sedan kan skapa konflikter.   
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5. RESULTAT  

Det empiriska materialet i denna forskningsstudie samlades in genom en enkätundersökning 

som besvarades av 147 lärare. Dessa svar kommer att presenteras, analyseras och diskuteras 

utifrån det resultat som visats, samt jämföras med tidigare forskning och teorier. Under denna 

rubrik, kommer materialets resultat först och främst presenteras mer noggrant, men även 

analyseras genom att jämföra och tolka enkätsvaren utifrån tidigare forskning och teorier. Efter 

detta kapitel kommer det sedan ske en slutdiskussion av det som presenteras här.   

Det empiriska materialet delades först och främst in i tre kategorier utifrån de gruppindelningar 

som skapades redan innan enkätundersökningen skickades ut till de lärare som besvarade 

enkäten. Enkätundersökningen hade följande delar: 

1. Kort information om de respondenter som besvarade enkätundersökningen, med frågor 

som ålder, kön och hur länge läraren hade arbetat som behörig lärare.   

 

2. Religionsundervisningens innehåll. Frågor om hur läraren la upp sin undervisning i 

religionsämnet. Denna del i enkätundersökningen grundar sig i forskningsfrågan om 

vilken nivå lärare undervisar i religion, utifrån David Carlssons undervisningsnivåer. 

 

3. Uppfattning om religionsämnet. De frågor som besvarades i denna del har utgångpunkt 

i forskningsfråga 3, om att tidigare forskning säger att lärare känner sig osäkra när de 

undervisar i religionsämnet, samt om lärare anser att de själva behöver ha 

kompetensutveckling i religionsämnet.  

Vid utformningen av enkätundersökningen skapades enkätfrågor för att passa in i de 

forskningsfrågorna som detta arbete syftar till att besvara. Resultat och analysdelen i arbetet 

kommer därför dels presenteras efter de tre grupperna i undersökningen, men också efter 

forskningsfrågorna.  

5.1 Respondenter 

Den första delen i enkätundersökningen då lärarna fick besvara kort information om sig själva 

var den kortaste och hade inte någon koppling till forskningsfrågorna. Anledningen till att den 

första delen fanns med, var för att senare i diskussionsdelen kunna se om det fanns något 

sammanhang mellan exempelvis kön eller ålder vid besvarande av andra frågor i de andra 
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delarna. Kön visade det sig dock vara svårt att jämföra eller hitta sammanhang mellan just den 

frågan och andra besvarade frågor, då det visade sig i min enkätundersökning att hela 94,5% av 

respondenterna var kvinnor. Detta betydde att endast 7 (4,8%) av 145 respondenter var män, 

medan 1 person varken identifierade sig som man eller kvinna. 

Om det ska jämföras ålder på de medverkande var det ett jämt resultat och ingen åldersgrupp 

stack ut mer än någon annan. Stapeldiagrammet nedan visar att det var ungefär lika många 

medverkande i de grupper där födelseåren var 1995– 1986, 1985 – 1976 samt 1975 – 1964. 

Förutom de som inte ville besvara sin ålder, var det minst antal medverkande i gruppen födda 

år 1965 – 1954. Detta kan dock även ha betydelse vid de andra frågorna i undersökningen, även 

om det visade sig att det var ett jämnt resultat bland lärarnas ålder. 

 

 

Förutom kön och ålder på de medverkande, fick de även besvara hur många år de hade arbetat 

som behörig lärare. Det fanns ett alternativ där de medverkande automatiskt skickades ut ur 

undersökningen, nämligen svaret ”Ej behörig lärare”, vilket var 4% som hade svarat. Detta 

gjorde att av de 147 som hade påbörjat enkätundersökningen var det 141 personer som slutförde 

undersökningen. Under ”2.2.1 Medverkande” i metodkapitlet diskuterades det stora antal 

personer som var medlemmar i Facebook-grupperna som denna enkätundersökning 

publicerades i. Det framgick även att enkätundersökningen blivit mailad till rektorer på 20 olika 

skolor. Även om det inte går att bevisa hur många lärare som faktiskt fick tillgång till länken 

till enkätundersökningen borde antalet vara mycket större än det antal som besvarade 

undersökningen, då bara Facebook-grupperna innehöll 90 000 medlemmar, utan att räkna in 

lärarna som arbetade på de skolor som mailades ut. Detta bevisar verkligen att man bör ha i 

37 41 38
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åtanke att bortfallet kommer att vara stort, precis som Trost och Hultåker menar i sin bok 

”Enkätboken”.102  

Anledningen till att jag valde att ha automatisk utskickning av de obehöriga lärarna var för att 

det enligt Skolverket är många obehöriga lärare som undervisar i låg och mellanstadiet103 och 

jag ville att resterande frågor verkligen skulle besvaras av behöriga lärare, främst för att 

reliabiliteten skulle bli högre. För att ingen skulle klicka i någon av de andra alternativen, och 

inte ”Ej behörig lärare”, fanns ingen informationstext om att undersökningen skulle avslutas 

för de som inte var behöriga lärare. Dock finns inga garantier till att en obehörig lärare inte har 

fyllt i någon av de andra alternativen, då enkätundersökningen inte hade något program eller 

något system som kan bevisa om respondenten är obehörig lärare eller inte.104 Förutom 

svarsalternativet ”Ej behörig lärare” fanns fem andra alternativ där lärare fick besvara längden 

de hade arbetat som behörig lärare. Nedan visas resultaten i ett cirkeldiagram.  

 

Något som överraskade mig, men som visas i enkätundersökningen var det faktum att flest 

behöriga lärare endast hade arbetat i 4 år eller mindre. Detta behöver självklart inte betyda att 

det är flest behöriga lärare som är nyutbildade, utan tyder på att det är flest nyutbildade, 

behöriga lärare som har valt att besvara denna enkätundersökning. Följt av de 35% som arbetat 

som behörig lärare i endast 4 år eller mindre, var det gruppen som hade arbetat 20 år eller mer 

                                                 

102 Trost och Hultåker, 2016, s. 147. 
103”Redovisning av uppdrag om hur stor del av undervisningen som bedrivs av behöriga lärare”, 2014, s. 10–13. 
104 Trost och Hultåker, 2016, s. 136. 
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som var den med näst flest svar. Grupperna 5 år – 9 år, 10 år – 14 år samt 15 år – 19 år hade 

ungefär samma procent.  

5.2 Religionsundervisningens innehåll och nivåer 

Den andra delen som de medverkande fick besvara i enkätundersökningen fokuserade på 

religionsundervisningen som lärarna undervisar till sina elever. Denna del av 

enkätundersökningen hade som syfte att få en överblick om lärare undervisar om 

religionskunskap på en grundläggande eller fördjupande undervisningsnivå, med utgångspunkt 

från Carlssons begrepp.105 Till skillnad mot den första delen som innehöll tre stycken frågor, 

innehöll undersökningens andra del fem frågor. Fyra av de fem frågorna innehöll möjlighet för 

flervalssvar, medan den femte endast accepterade ett svar.  

I fråga ett fick lärarna besvara vilken eller vilka årskurser de antingen tidigare har undervisat 

religion i, eller undervisade under tidsperioden de besvarade enkäten. Frågan var en 

flervalsfråga och de svar som fanns var årskurs 1, årskurs 2, årskurs 3, årskurs 4, årskurs 5 samt 

årskurs 6 – alltså alla årskurser i låg- och mellanstadiet. Även om det fanns möjlighet att svara 

mellanstadiets årskurser också, var det överlägset flest lärare som svarade årskurs 1, 2 eller 3. 

Kollar man på frågans resultat ser man att lågstadieklasserna fått sammanlagt nästan 300 svar, 

medan det endast var 120 svar i mellanstadieklasserna. Något som bör has i åtanke var att det 

inte var cirka 300 lärare som undervisat i lågstadiet eller 120 lärare somundervisat i 

mellanstadiet, utan frågan var en flervalsfråga där lärarna fick besvara de klasser de tidigare 

undervisat, eller undervisade religionskunskap i just nu. Detta betyder att av de 141 personer 

som besvarat undersökningen var det mellan 94-105 personer som hade undervisat i vardera 

lågstadieklass, medan det endast var 33-47 personer som hade undervisat i 

mellanstadieklasserna stor anledning till detta var troligtvis för att undersökningen publicerades 

i en facebookgrupp som var inriktad endast mot lärare i årskurserna förskoleklass till trean.  

Även om det fanns delade meningar om vad lärare kan tycka är obekvämast vid undervisningen 

av religionskunskap, visade tidigare forskning tydligt att det är världsreligionernas 

faktakunskaper som främst undervisas om i de svenska skolorna. Detta menar dels Lendahls106 

                                                 

105 Begreppen som talas om är ”behärskande”, ”problematiserande” samt ”aktualiserande”. Dessa begrepp 

diskuteras mer utförligt om under ”2.2 Bristande kunskaper inom religionsämnet”.  
106 Lendahls, 1988, s 15. 



Lärares attityder till  Daniella Järpenberg 

religionsundervisningen  tisdagen den 4 juni 2019  

 

 36 

och Löfstedt107, men det har även visat sig i en rapport från skolverket. Visserligen var 

rapporten från år 2009, vilket betyder att resultatet kan ha ändrats.108  För att få en bättre inblick 

över hur lärares religionsundervisning ser ut i dag, undersökte fråga fem i forskningsstudiens 

enkätundersökning just detta, dock utifrån vad lärarna själv ansåg att deras undervisning till 

störst del bestod av. Frågan löd ”Vad undervisar du främst om i religionskunskap?” och hade 

följande svarsalternativ: 

1. Faktakunskaper (Världsreligionerna: exempelvis: historiska händelser, religiösa 

högtider.) 

2. Livsfrågor och livsåskådningar (Existentiella frågor/föreställningar om livet, döden, 

världen, människors liv.) 

3. Undervisningstiden jämt fördelat mellan de båda typerna (Ingen typ undervisas om 

mer än den andra) 

54,6% av respondenterna svarade att deras religionsundervisning var jämt fördelat mellan de 

olika undervisningstyperna och att ingen typ undervisades mer än den andra. Lärarna som 

svarade att de undervisade mer om faktakunskaper var 39,7%, medan det endast var 5,7% som 

svarade att det undervisades mer om livfrågor där fokus ligger på att undervisa om existentiella 

frågor om livet och döden. Den största utmaningen vid denna frågeformulering var att lärarna 

skulle förstå att just svarsalternativ tre faktiskt innebar att undervisningen av faktakunskaper 

och livfrågor skulle ha exakt lika delar i undervisningen. Då det var över hälften av lärarna som 

svarade att undervisningen var jämt fördelat kanske formuleringen inte lyckades uttrycka detta, 

eller så är det faktiskt så stor andel lärare som har lika stor andel faktakunskapsundervisning 

som undervisning av livsfrågor.  

Vidare till formulering av frågorna 6, 7 och 8 i enkätundersökningen var de formulerade på 

olika vis, då de utgick från de olika undervisningsnivåer Carlsson talar om i sin avhandling, 

dock var de utformade likadant och hade samma svarsalternativ. Fråga nummer sex utgick från 

Carlssons begrepp ”behärskande” och hade formuleringen ”Vilka världsreligioner får eleverna 

grundläggande faktakunskaper om?” då begreppet fokuserar på de den grundläggande 

religionskunskapen. Fråga 7  ” Får eleverna fördjupad kunskap om någon världsreligion? 

                                                 

107 Löfstedt, 2011, s. 59. 
108 ”Mer än du kan tro - Religionskunskap i gymnasieskolan”, Kvalitetsgranskning (Stockholm: Skolinspektionen, 

2012), s. 11. 
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Isåfall, vilken?” samt fråga 8 ”Ges eleverna möjlighet att relatera till någon religions innehåll 

och/eller religiös händelse med hur deras vardag ser ut idag?” är formulerade med utgångspunkt 

i begreppen ”problematiserande” och ”aktualiserande” som fokuserar på fördjupad kunskap 

samt kunskap som kan knytas an till dagens samhälle.109 De svarsalternativ som fanns med för 

varje fråga var de fem världsreligionerna kristendom, islam, judendom, buddism och hinduism, 

samt alternativet ”ingen” och ”annan”. Under frågan fanns även en lite längre förklaring 

och/eller beskrivning av frågans innebörd – detta fanns alltså under alla de tre frågorna för att 

förtydliga för respondenterna vad frågans mening faktiskt var, om detta inte framgick vid 

frågans formulering.  

Vid resultatet av dessa tre frågor visades det tydligt att de abrahamatiska religionerna 

kristendom, islam och judendom var de religioner som lärarna i denna undersökning 

undervisade främst om till sina elever. Över hälften av alla lärare som besvarade denna 

undersökning undervisade på en grundläggande nivå om kristendom, islam, judendom, 

buddism och hinduism. Dock var det över 97% av alla lärare som undervisade om kristendom, 

islam och judendom på en grundläggande nivå, vilket betyder att en stor del av lärarna inte 

inkluderade hinduism och buddism i sin undervisning. 

 

Vidare till fråga 7 och fråga 8 som ingick i undersökningen för att se om lärare undervisade om 

religionskunskap på en mer fördjupad nivå än grundläggande, utifrån Carlssons begrepp 

”problematisernade” och ”aktualisernade”, visade det sig ett fallande resultat. På båda frågorna 

ser man att kristendomen dominerar markant vid jämförelse med de övriga religionerna. En stor 

andel lärare undervisar även om islam och judendom på en högre nivå än grundläggande, dock 

inte lika många lärare som undervisar mer fördjupat om kristendomen. Andelen lärare som 

                                                 

109 Carlsson, 2016, s. 87 – 109.  
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undervisar om buddism och hinduism på en högre nivå än grundläggande är lika stor som 

andelen lärare som inte undervisar fördjupande om någon religion alls, utan endast på en 

grundläggande nivå.  

Något som man kan ha i åtanke när man ser detta resultat, och ser att kristendomen är den 

religion som lärare undervisar främst och mest fördjupande om, är att det finns bestämmelser 

om att skolan ska vara icke-konfessionell.110 Självklart behöver det inte vara medvetet att 

undervisningen ger en fördjupad bild av kristendomen, men något att ha i åtanke. 

5.3 Uppfattningen om religionskunskap 

Den tredje och sista delen i enkätundersökningen behandlade lärares uppfattning om religion 

som ämne i skolan. Eftersom lärare tidigare forskning uttryckt att de känt sig obekväma eller 

osäkra vid undervisningen av religion fick respondenterna här bland annat besvara frågor om 

hur de kände sig när de hade religionsundervisning, hur väl de ansåg att deras ämneskunskaper 

i religionsämnet var samt om de ville ha kompetensutveckling i ämnet religion.  

Fråga 9 var den frågan som jag ansåg vara den känsligaste frågan för lärarna att besvara, samt 

den som var mest tolkningsbar. Även om jag försökte att formulera den så tydligt som möjligt, 

för att inte ge lärarna chans att skapa egna tolkningar till frågan är det inte säkert att det lyckades 

med. Frågan frågade hur lärarna kände sig när de undervisade religionskunskap och som svar 

på frågan fick lärarna besvara en tallinje bestående av siffrorna 1-5. Siffran 1 hade 

svarsalternativet ”obekväm” medan siffran 5 hade alternativet ”bekväm”. Anledningen till att 

just ”obekväm” och ”bekväm” valdes som svarsalternativ var på grund av att det var begreppen 

obekväm och osäker som använts i tidigare forskning.111 För att försöka göra frågan så tydlig 

som möjligt för lärarna skrevs denna förklaring under frågans rubrik: 

Obekväm kan innebära att du känner att religionskunskap är ett svårt eller 

känsligt ämne att undervisa i på grund av att du inte har tillräckliga 

kunskaper om världsreligionerna och/eller religiösa trosuppfattningar. Det 

kan även innebära att du är rädd att undervisningen ska skapa konflikter 

med de trosuppfattningar dina elever har. Bekväm kan istället innebära att 

                                                 

110 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s 5. 
111 För utförligare förklaring till begreppen ”obekväm” och ”osäker” kan ”4.4 Centrala begrepp” läsas. 
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du inte har några problem med religionsundervisningen - det är som vilket 

annat ämne att undervisa i112 

Genom att ställa denna fråga fanns en förhoppning om att det tydligt skulle visa om dagens låg- 

och mellanstadielärare i Sverige tolkade religionsundervisningen på liknande sätt som de teorier 

Tannebaum hade, samt som övrig tidigare forskning bevisat. Även om frågan kan ha skapat 

tolkningsutrymme var frågan rätt fram med vad frågans syfte var – ansåg lärarna att 

religionsundervisningen var obekväm att undervisa i? Eller var det som att undervisa i vilket 

annat ämne som helst i skolan?    

Av de 141 respondenter som medverkade i detta arbetets enkätundersökning var det 121 

personer som besvarade nummer 4 eller nummer 5 på den femgradiga linjen. Då nummer tre 

ligger som det alternativ mittemellan nummer 1 och nummer 5, alltså ”obekväm” och ”bekväm” 

representerade det mellantinget mellan just dessa känslor. Det betydde att enligt resultatet på 

frågan känner majoriteten av de lärare som besvarade undersökningen sig bekväma med att 

undervisa i religionskunskap. Det var ingen lärare som kände sig helt obekväm med 

religionsundervisningen, dock var det 17 stycken lärare som svarade nummer 3, vilket var 

mittemellan obekväm och bekväm. 3 stycken lärare svarade nummer 2, vilket betyder att de 

kände sig mer obekväma än bekväma vid religionsundervisningen.  

Som följdfråga på föregående fråga fick de medverkande möjlighet att förklara sina tankar och 

varför de eventuellt kände att religionsundervisningen skapade en obekväm känsla. Eftersom 

följdfrågan inte var obligatorisk var det inte många som besvarade frågan, dock fick följdfrågan 

13 svar. Vid genomläsning av frisvaren fanns ett mönster där lärare tyckte att det var svårt med 

livsfrågor och andra frågor som kan vara svåra för lärare att besvara, speciellt om lärare inte 

var troende eller var insatta i ämnet. 

Bristande kunskap. Upplever att det kan vara svårt ibland att svara på 

följdfrågor113 

I tidigare forskning av Tannebaum har det visat sig att lärare ofta anser själva att de har bristande 

kunskaper inom religionsämnet, vilket även denna lärare uttrycker.114 Detta kan konstateras inte 

                                                 

112 Frågebeskrivning fråga nummer 9 ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”.  
113 Enkätsvar följdfråga efter fråga 9, ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 

2019. 
114 Tannebaum, 2018, s. 31 & 38. 
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endast från detta citat, utan även då läraren besvarat svarsalternativ 3 på både fråga 9, hur 

bekväm läraren känner sig vid bedrivandet av religionsundervisning, samt på fråga 10, där det 

besvaras hur goda ämneskunskaper läraren anser sig själv ha.115   

Några lärare uttryckte även att det kändes obekvämt vid vissa situationer då de själva inte var 

religiösa. En av respondenterna förklarade att det kunde bero på att undervisningen 

undervisades från ett väldigt vetenskapliga perspektiv. 

Är inte religiös själv, är väldigt vetenskaplig i min undervisning. Svårt att 

förklara Adam o Eva när vi nyss läst om evolutionen 116 

En annan lärare uttryckte att det kunde komma svårigheter och skapas en obekväm känsla om 

elever frågar någonting om undervisningen som läraren inte kunde besvara. Lärare i 

Tannebaums tidskriftsartikel uppger även de att de kan känna sig obekväma med att kanske 

undervisa om, enligt dem, ”fel” saker, vilket skulle kunna hända vid en fråga av elever.117  

När det kommer upp frågor om detta verkligen hänt och hur det kunde 

hända så tycker jag att det är svårt att svara 118 

Något som också kom upp som frisvar var svar där lärare uttryckte svårigheter om deras elever 

kom med motsägelser eller synpunkter från de religioner eleverna trodde på. Det fanns lärare 

som exempelvis ansåg att elever med bakgrund i den muslimska religionen islam inte kunde ta 

till sig information från andra religioner, då de ansåg att det som stod i koranen var det som var 

det rätta, samtidigt som de kristna eleverna inte kunde förstå att det som står i exempelvis 

koranen var det rätta för de människor som trodde på religionen islam.  

Mer än hälften av mina elever är muslimer och resten kristna. De är väldigt 

troende och går i kyrka/moske varje helg. När jag har haft religionskunskap 

har flera elever börjat bråka om vad man tror på och varför och att vissa 

saker minsan står i bibeln/koranen. Väldigt svårt att diskutera dessa saker 

                                                 

115 Enkätsvar ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 2019. 

116 Enkätsvar följdfråga, ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 2019. 
117 Tannebaum, 2018, s. 42. 
118 Enkätsvar följdfråga, ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 2019. 
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med dessa elever då de är mer insatta i sina religioner än vad jag som ateist 

är.119 

Även detta är något som har visat sig vanligt i tidigare forskning, då det har uttryckts att det 

kan skapa svårigheter med att undervisa i religionskunskap, då eleverna själva kan ha bättre 

förståelse för meningen med ”sina” religioner, än vad en lärare som inte är religiös har.120  

Möter elever med starka åsikter om att islam är det enda rätta samt det som 

står i koranen.121 

Det framgick även att beroende på hur skolan och/eller lärarna la upp sin religionsundervisning 

blev lektionerna lättare eller svårare. En lärare kommenterade att eftersom religionskunskap är 

ett så abstrakt ämne att undervisa om, skapades svårigheter med att lägga upp undervisning som 

eleverna tog till sig och förstod vad som undervisades om. En annan lärare kommenterade att 

det var svårt att hitta intressant arbetsmaterial om religionerna islam och judendom. Det var 

dock intressant att läsa följande frisvar från en av de medverkande lärarna: 

Passar på att skriva en kommentar om religionsundervisningen här. Under 

de tre åren eleverna går hos mig lyfter vi under årskurs 2 massor med olika 

högtider från många olika religioner. Lär oss mer oavsett religion. Skolan 

jag arbetar på är väl medvetna om hur undervisningen bör läggas upp122 

Detta betydde alltså att skolan som denna lärare arbetade på hade en bra plan om hur 

religionsundervisningen borde läggas upp, vilket enligt mina egna tankar, kan ge bättre 

förutsättningar för dels nya lärare, men även alla lärare som arbetar med religionskunskap.  

                                                 

119 Enkätsvar följdfråga, ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 2019. 
120 Tannebaum, 2018, s. 40. 
121 Enkätsvar följdfråga, ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 2019. 
122 Enkätsvar följdfråga, ur enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”, 2019. 
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Enkätundersökningens avslutning fokuserade på lärares ämneskunskaper och huruvida lärarna 

anser att elevers trosuppfattning skapar svårigheter med undervisningens planering, eller om 

lärarens undervisning skapar konflikter med elevernas trosuppfattningar. Precis som på fråga 9 

hade även fråga 10 en femgradig linje där lärarna fick besvara frågan om hur de ansåg att sina 

egna ämneskunskaper i religionskunskap såg ut. Om det svarades nummer 1 ansåg lärarna att 

de hade mindre bra ämneskunskaper, medan nummer 5 betydde att lärarna hade bra kunskaper.  

Vid resultatet av de medverkandes svar syntes det att tydligt att majoriteten av alla lärare 

svarade nummer 4. Det var ungefär lika många av lärarna som svarade nummer 5 som nummer 

3, medan det endast var 2 stycken som svarade nummer 2, och ingen svarade nummer 1. Om 

man sammanställer resultatet av nummer 4 och nummer 5 ser man att väldigt många ansåg att 

deras ämneskunskaper i religionskunskap var bra. Trots detta resultat visade fråga 11 att över 

hälften av alla medverkande ändå ville ha kompetensutveckling i religionsämnet. 

Eftersom Sverige är ett mångkulturellt samhälle gör det sig självklart att majoriteten av alla 

lärare kommer i kontakt med elever från olika religioner. Av de 141 medverkande i dennna 

enkätundersökning var det endast 22 lärare som inte undervisade i en klass innehållande elever 

från olika religioner. Däremot var det endast en fjärdedel som ansåg att det ”ibland” kunde 

skapa svårigheter vid planering av religionsundervisning om det fanns elever med religiösa 

trosuppfattningar. Alla resterande respondenter, förutom en, ansåg att det ”inte alls” spelade 

någon roll eller skapade några svårigheter om det fanns elever med olika religioner i en och 

samma klass. Det fanns även svarsalternativen ”oftast” och ”alltid” vid frågan om lärarna ansåg 

att det skapade svårigheter vid lektionsplanering med klasser innehållandes elever med olika 

religiösa trosuppfattningar. Svarsalternativet ”oftast” var det en respondent som svarade, medan 

”alltid” hade noll respondenter.  
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Den avslutande frågan som presenteras i detta kapitel är frågan där lärarna får besvara om de 

anser att deras religionsundervisning kan skapa konflikt med elevers tidigare religiösa 

trosuppfattningar. Hälften av respondenterna ansåg att deras undervisning ”ibland” kunde skapa 

konflikter, medan nästan alla andra ansåg att de ”inte alls” ansåg att det skapades konflikter. 

Det var en av de 141 medverkande lärarna som ansåg att det ”oftast” skapades konflikter mellan 

lärarens religionsundervisning och elevernas tidigare religiösa trosuppfattningar. 
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6. ANALYS & DISKUSSION 

I föregående kapitel presenterades resultatet på detta forskningsarbetes enkätundersökning. 

Under detta kapitel kommer enkätundersökningen istället analyseras och diskuteras med 

utgångspunkt i de tre forskningsfrågor som presenterades i forskningsarbetets inledning. Dessa 

forskningsfrågor var följande:  

1. Anser lärare att de har de ämneskunskaper som krävs för att undervisa i religionsämnet 

eller behövs kompetensutveckling i ämnet? 

2. På vilken undervisningsnivå ligger grundlärare i religionsämnet?  

3. Känner lärare sig bekväma vid religionsundervisning eller stämmer tidigare teorier om 

att lärare känner en viss obekvämlighet vid religionsundervisning? 

Analysen som görs utifrån det empiriska materialet kommer även att analyseras och diskuteras 

i samband med vad tidigare forskning och teorier har sagt om ämnet. Den tidigare forskning 

som främst kommer att jämföras med är David Carlssons avhandling ”Vad är 

religionslärarkunskap? – En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen” samt Rory P. 

Tannebaums tidskriftsartikel ”Teaching about religion within early childhood and elementary 

social studies: Exploring how Preservice Teachers Perceive their Rights and Responsibilities 

as Educators”, dock kommer även annan forskning ta plats. Det resultat som analyseras kommer 

även diskuteras med utgångspunkt i de teorier som presenterades av Tannebaum och 

Löfstedt.123  

6.1 Uppfattningen om religionskunskapsämnet 

I inledningskapitlet framgick det att en av forskningsfrågorna var ” Känner lärare sig bekväma 

vid religionsundervisning eller stämmer tidigare teorier om att lärare känner en viss 

obekvämlighet vid religionsundervisning?” Något som var tydligt när man läste tidigare 

forskning och teorier var att lärare inte kände sig helt bekväma eller säkra på sin förmåga att 

undervisa i religionskunskap. Detta gjorde att förväntningarna var att detta arbetes 

enkätundersökning skulle ge resultatet att majoriteten av Sveriges låg- och mellanstadielärare 

kände sig obekväma vid religionsundervisningen. För att försöka få en bra bild över detta ingick 

                                                 

123 Tannebaums och Löfstedts teorier finns att läsa mer om under kapitel ”4. Teori”.  
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fråga 9 i enkätundersökningen, då frågan helt enkelt var formulerad på så vis att respondenterna 

var tvungna att ange hur bekväma eller obekväma de kände sig när de hade 

religionsundervisning.  

Enligt tidigare forskning som använts i detta forskningsarbete skulle lärare som undervisar i 

religionsämnet vara osäkra och obekväma med undervisningen. Det fanns teorier om vad som 

i så fall kunde vara anledningar till att det fanns denna osäkra och/eller obekväma känslan. 

Tannebaum menade att det kunde bero på att lärarna ansåg att de själva hade dåliga kunskaper 

om religionsämnet i helhet, eller att det fanns en bristande kunskap om världsreligionerna, 

antingen helt enkelt på grund av dåliga faktakunskaper, eller på grund av att läraren själv inte 

var religiös. Detta kunde skapa osäkerheter väl vid undervisningstillfället, då lärare var oroliga 

över att det skulle komma frågor eller funderingar från eleverna som han eller hon inte kunde 

besvara. Tannebaum menar också att lärare kunde känna sig obekväma med 

religionsundervisningen då de inte var helt säkra på hur religionsundervisningen skulle formas 

eller vad som skulle ingå i undervisningen. Teorin var avslutningsvis att osäkerheten kring 

undervisningens utformning kunde göra lärare rädda för att skapa konflikter med elever på 

grund av deras egna religiösa trosuppfattningar och/eller föräldrar som ansåg att det som 

undervisades under religionslektionerna inte skulle undervisas till deras barn.124  

Förutom Tannebaums teori, uttryckte lärarna som medverkade i Patrick, Gulayets och Pecks 

forskningsstudie om just lärares religionsundervisning att det inte kändes helt bekvämt med att 

undervisa i religion. Detta kunde exempelvis bero på politiska skäl samt att beroende på hur 

lärare la upp sin religionsundervisning och vad som undervisades om, kunde 

religionsundervisningen göra mer skada än nytta för eleverna.125 

För att försöka få respondenterna att tolka frågan så tydligt som möjligt fanns en beskrivning 

under frågan. Denna beskrivning skrevs utifrån vad de medverkande i tidigare forskning 

uttryckt, för att kunna jämföra forskningsstudierna så mycket som möjligt. 

Obekväm kan innebära att du känner att religionskunskap är ett svårt eller 

känsligt ämne att undervisa i på grund av att du inte har tillräckliga 

kunskaper om världsreligionerna och/eller religiösa trosuppfattningar. Det 

kan även innebära att du är rädd att undervisningen ska skapa konflikter 

                                                 

124 Tannebaum, 2018, s. 31. 
125 Patrick, Gulayets, och Peck, 2017, s. 615–616. 
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med de trosuppfattningar dina elever har. Bekväm kan istället innebära att 

du inte har några problem med religionsundervisningen - det är som vilket 

annat ämne att undervisa i126 

Som presenterat under ”Resultat”-kapitlet ansåg nästan alla respondenter att de kände sig 

bekväma med att ha religionsundervisning – trots den beskrivning som fanns till frågan. Jämför 

man tidigare forskning med det resultat från min enkätundersökning visade det sig att låg- och 

mellanstadielärare i den svenska skolan generellt aldrig kände sig osäkra eller obekväma under 

religionsundervisningen, vilket inte alls stämmer överens med det resultat lärare från tidigare 

forskning uttryckt sig. Även om det fanns ytterst få undantag, blev resultatet i denna 

forskningsstudie helt i motsats till vad förväntningarna var när man läst tidigare forskning samt 

de teorier som fanns kring ämnet. Detta var alltså ett helt motsatt resultat än vad tidigare resultat 

har visat. Vad detta berodde på kunde tyvärr inte besvaras, dock kan en anledning vara att den 

främsta tidigare forskning som hittats kommer från andra länder än Sverige, som detta arbetets 

resultat grundades på. Då den tidigare forskningen inte visade resultat från Sverige, kan 

resultatet bero på att Sverige är ett de mest sekulariserade länderna i världen.127 

Då en del av syftet med detta forskningsarbete var att undersöka om låg- och mellanstadielärare 

upplevde den osäkerhet och obekvämlighet som det uttryckts i tidigare forskning, kan vi 

konstatera att lärarna som medverkade i denna forskningsstudie inte verkar känner detsamma. 

Värt att nämna är dock det faktum att det inte går att generalisera resultatet och skriva att ”lärare 

i den svenska skolan” inte upplever samma sak som lärarna i tidigare forskning, utan endast 

lärarna som medverkat i denna forskningsstudie. Även om enkätundersökningen som lärarna 

fick besvara inför detta forskningsarbete visade ett resultat som var väldigt tydligt att lärarna 

ansåg att religionsundervisningen var som vilket annat ämne i skolan som helst, var det endast 

141 av Sveriges alla lärare som besvarade. Anledningen till att man bör vara tydlig med att det 

endast är generaliseringen av de medverkande lärarna i denna forskningsstudie ligger i det 

faktum att man inte ska förvirra läsaren och få dem att tro att det gäller alla Sveriges lärare. 

Däremot var det 141 lärare som undervisade i religionsämnet, vilket gör reliabiliteten större 

eftersom undersökningen gjordes av en grupp människor inom samma kategori. 

Generaliseringsmöjligheten blir även större ju större gruppen av respondenter är.128 

                                                 

126 Frågebeskrivning av fråga 9 i enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet.” 
127 Sjöborg, 2013, s. 38–39. 
128 Björkdahl Ordell, 2007, s. 86–87. 
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Något som dock skiljer sig från den tidigare forskningen som använts i detta arbete, samt 

resultatet som har analyserats, är att metoderna har varit annorlunda. I den tidigare forskningen 

har det använts intervjuer som datainsamlingsmetoder, medan det har använts 

enkätundersökning som datainsamlingsmetod i denna forskningsstudie. Alltså blir detta, 

kvantitativa resultat inte detsamma som kvalitativa intervjuer med färre medverkande. Dock 

har det varit fler medverkande i enkätundersökningen, än vad som medverkade i de intervjuer 

som gjordes i de tidigare forskningsstudierna. Vilken metod som är bäst att använda kan inte 

svaras på, men om man ska jämföra svaren är resultaten motsatser till varandra.  

De teorier som fanns om varför lärare upplevde sig osäkra och/eller obekväma med 

religionsundervisningen kunde inte uppföljas, då det som sagt inte resulterade i att lärare 

faktiskt kände sig varken osäkra eller obekväma när de hade religionsundervisning. Detta 

betyder att svaret på forskningsfrågan ”Känner lärare sig bekväma vid religionsundervisning 

eller stämmer tidigare teorier om att lärare känner en viss obekvämlighet vid 

religionsundervisning?” som ställdes i inledningen av detta forskningsarbete är att majoriteten 

lärare känner sig bekväma med religionsundervisningen, vilket tyder på att tidigare teorier inte 

stämmer.  

Enligt resultatet av empirin i enkätundersökningen kan vi inte se ett resultat över om livsfrågor 

och livsåskådningar eller världsreligionernas faktakunskaper är känsligare att undervisa om.129 

Däremot tyder enkätundersökningens empiri på att Tannebaums teori om att lärare hellre 

undervisade om livsfrågor och livsåskådningar snarare än faktakunskaper om 

världsreligionerna motbevisades, då minst andel respondenter i enkätundersökningen svarat att 

livsfrågor och livsåskådningar främst undervisas om .130  

6.2 Låg- och mellanstadielärares religionskunskaper 

Vid formulering av forskningsfrågan ”Anser lärare att de har de ämneskunskaper som krävs för 

att undervisa i religionsämnet, eller behövs kompetensutveckling i ämnet?” fanns ett, för mig, 

tydligt svar innan undersökningen gjorts. Detta svar förväntades vara att de flesta lärare faktiskt 

inte ansåg att sina ämneskunskaper i religionskunskap var på en, enligt dem själva, ”bra” nivå. 

Dessa tankar kom mer och mer vid läsandet av tidigare forskning som menade att många lärare 

                                                 

129 Enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”. 
130 Tannebaum, 2018, s. 31; Enkätsvar fråga 5, i enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och 

mellanstadiet”. 
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inte ansåg att de hade tillräckliga ämneskunskaper i religion för att skapa en bra undervisning.  

Det fanns flera tidigare forskningar som visade detta – bland annat Lendahls, Tannebaum samt 

Marks, Binkley och Dalys. Lendahls menade att det exempelvis var många lärare som försökte 

undvika att få undervisningsuppdraget i religionskunskapsämnet, då lärarna själva ansåg att 

deras religionskunskaper inte var tillräckliga för att sköta undervisningen i religionskunskap.131 

Enligt den tidigare forskningen som gjorts av Marks, Binkley och Daly visade det sig att det är 

många lärare som faktiskt har oroväckande låg kunskap i religionskunskap, och inte bara är 

något lärarna själva uppger.132   

Tannebaum hade en teori om att den låga kunskapen om religion kunde bero på att många lärare 

själva anser att deras kunskaper är för dåliga, vilket gör att många undviker att undervisa i 

religionsämnet, precis som Lendahls menade133. Detta menar Tannebaum skapar ännu sämre 

förutsättningar för att skapa en bättre kunskap om religionsämnet, samt skapa en bättre 

religionsundervisning.134  

Resultatet av det empiriska material som samlades in till detta forskningsarbete visade dock att 

majoriteten av lärarna som medverkade i undersökningen ansåg att deras ämneskunskaper i 

religionsämnet var bra. Detta visade sig vara tvärtemot vad förväntningarna var vid formulering 

av forskningsfrågan. Detta var alltså även motsatsen till vad tidigare forskning visat kring detta 

ämne, vilket även gör att teorin Tannebaum hade, tyder på motsatsen i detta sammanhang. Dock 

visade det sig att resultatet stämde överens med resultatet av undersökningen i  rapporten 

”Attityder till skolan 2015”, då det framgick att nästan alla respondenter i den undersökningen 

ansåg att de själva hade tillräcklig kunskap och kompetens för de ämnen de undervisade i.135 

Trots detta fanns det däremot inget som faktiskt talade emot om lärare har oroväckande 

ämneskunskaper. Eftersom det inte gjordes någon undersökning som visar om låg- och 

mellanstadielärares religionskunskaper faktiskt är på den kunskapsnivå de själva anser, kan 

resultatet av enkätundersökningen endast visa vad lärarna själva uttrycker. Hade det istället 

gjorts ett test som lärare fick besvara, hade det kunnat göras en bättre jämförelse mot 

                                                 

131 Lendahls, 1988, s. 15–17. 
132 Marks, Binkley, och Daly, 2014, s. 255–256. 
133 Lendahls, 1988, s. 14. 
134 Tannebaum, 2018, s. 30–31. 
135 ”Attityder till skolan 2015 ”, Rapport nr 438, Skolverket, 2016, s. 14-15. 
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Tannebaums teorier, samt mot vad Marks, Binkley och Dalys forskningsstudie visade, då det 

specifikt var dem som uttryckte oro över lärares religionskunskaper.136 

Knyter man an till inledningen där syftet och forskningsfrågorna redovisades, fanns frågan 

”Anser lärare att de har de ämneskunskaper som krävs för att undervisa i religionsämnet, eller 

behövs kompetensutveckling i ämnet?”. För att besvara forskningsfrågans första halva, om 

lärare anser att de har de ämneskunskaper som krävs, gav enkätundersökningen i denna 

forskningsstudie resultatet att lärarna själva anser att de har de ämneskunskaper som krävs för 

att undervisa i religionsämnet. Då forskningsfrågan även hade som syfte att ta reda på om lärare 

ansåg att det behövdes kompetensutveckling i religionsämnet fanns även fråga 11, där frågan 

var just det: ”Vill du ha kompetensutveckling i religionskunskap?”. Det visade sig att även om 

i princip alla respondenter som medverkade i arbetets enkätundersökning ansåg att deras 

ämneskunskaper var bra, ville över hälften ha kompentensutveckling i religionskunskapsämnet.  

6.3 Faktakunskaper samt livsfrågor och livsåskådningar  

Under denna underrubrik kommer det analyseras huruvida den svenska skolans 

religionsundervisning främst fokuserar på världsreligionernas faktakunskaper eller livsfrågor 

och livsåskådningar. Det empiriska resultatet från enkätundersökningen kommer även jämföras 

och diskuteras utifrån tidigare forskning samt de teorier Tannebaum och Löfstedt hade om vad 

lärare ansåg vara obekvämast att undervisa i. 

Något som fanns delade meningar om när det kommer till tidigare forskning var vad inom 

religionsämnets ramar som undervisningen främst fokuserade på. I den svenska skolans 

religionsundervisning ska undervisningen fokusera på både världsreligionerna, men också 

livsfrågor och livsåskådningar.137 Enligt Tannebaum saknar många lärare kunskap om 

världsreligionerna och/eller religion som helhetsämne, vilket gör att lärare anser att det är 

enklare att undervisa om livsfrågor och livsåskådningar, snarare än faktakunskaper.138  

Eftersom det var skilda meningar kring just tidfördelning mellan de två delarna i 

religionsundervisningen fick de lärare som medverkande i enkätundersökningen, som gjordes 

i syfte till denna forskningsstudie, besvara frågan ” Vad undervisar du främst om i 

                                                 

136 Marks, Binkley, och Daly, 2014, s. 222. 
137 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s. 215. 
138 Tannebaum, 2018, s. 37. 
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religionskunskap?”. Tanken var från början att det endast skulle finnas de två alternativen som 

fanns med i den tidigare forskningen, det vill säga ”faktakunskaper” samt ”livsfrågor och 

livsåskådningar”. Dock lades alternativet ”Undervisningen jämt fördelat mellan de båda 

typerna” till. För att kunna ha detta alternativ fanns en förklaring om att det i så fall skulle vara 

som så att undervisningen var jämt fördelat, och att ingen av de två typerna undervisades om 

mer än den andra, med förhoppningen att lärarna istället skulle välja någon av de andra 

alternativen. Vid analysen visade det sig att det ändå var flest lärare som valde att svara att 

deras religionsundervisning bestod till lika stor del av faktakunskap av världsreligionerna, som 

undervisning av livsfrågor och livsåskådningar.  

Då frågan inte fick samma resultat som förhoppningen var från början, vilket även inte heller 

ger det samma chans att analysera och jämföra med tidigare forskning, skulle jag inte ha haft 

med denna fråga om jag skulle publicera enkätundersökningen en gång till. Om man dock 

bortser från det svarsalternativet och endast analyserar de resterande två svarsalternativen där 

lärarna besvarade ”Faktakunskaper” eller ”Livsfrågor och livsåskådningar” visade det sig att 

det var just världsreligionernas faktakunskaper som i så fall undervisades främst om. Eftersom 

det även visat sig i Löfstedts forskning att det är just världsreligionernas faktakunskaper det 

fokuseras mest på i skolan, kan det bero på att både denna och Löfstedts forskningsstudie gjorts 

i Sverige, medan Tannebaums forskningsstudie gjordes i nordöstra USA.139  

Även om det var fler än hälften av lärarna som svarade att de fördelade undervisningen jämt 

mellan faktakunskaper om världsreligionerna och livsfrågor och livsåskådningar, fanns ett 

intresse för att ta reda på vilka som valde vad. För att dock kunna göra en djupare analys av 

detta behövdes de lärare som besvarade att de fördelade religionsundervisningen jämt mellan 

tidsanvändningen bortses. Alltså är följande del av forskningsstudien bara en analys av de lärare 

som svarade att de undervisade främst om faktakunskaper eller om livsfrågor och 

livsåskådningar.  

För att få en rättvis bedömning räknades variablernas procent ut istället för att använda hur 

många lärare som besvarade vad. De lärare som främst undervisade om faktakunskaper om 

världsreligionerna var de lärare som varit behöriga i 4 år eller mindre, medan de som 

undervisade minst om faktakunskaperna vad de som varit behöriga i 10-14 år. De som istället 

främst undervisade om livsfrågor och livsåskådningar var lärare som varit behöriga i mellan 15 

                                                 

139 Tannebaum, 2018, s. 34. 
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– 19 år. De som undervisade minst om livsfrågor och livsåskådningar var även där de lärare 

som varit behöriga 10 – 14 år. Med det resultatet kunde det konstaterats att lärare som varit 

behöriga 10 – 14 år är de som fördelar tidsanvändningen lika mycket åt båda delarna i 

religionsundervisningen.  

6.4 Undervisningsnivåer i religionsämnet 

En av forskningsfrågorna för detta forskningsarbete var ”på vilken undervisningsnivå ligger 

grundlärare i religionsämnet?”. Precis som vid undervisning i alla skolans ämnen kan lärare 

olika mycket om de ämnen de undervisar i, vilket gjorde det intressant att se på vilken av dessa 

undervisningsnivåer lärare undervisade religionskunskap. Det blev även intressant att forska 

om detta då det enligt tidigare forskning visat att många lärare inte anser att de har tillräckliga 

ämneskunskaper om just religionskunskap – samtidigt som det i föregående underrubrik kan 

läsas om att resultatet för enkätundersökningen som gjordes i samband med detta 

forskningsarbete tyder på motsatsen. 

6.4.1 Grundläggande kunskaper 

För att få bättre insikt i lärares undervisningsnivåer fokuserade fråga 6, 7 och 8 på vilken nivå 

lärarna ansåg att de undervisade i religionskunskap. I David Carlssons avhandling ”Vad är 

religionslärarkunskap? – En diskursanalys av trepartssamtal i lärarutbildningen” får man läsa 

om tre olika nivåer när det kommer till lärares undervisning i ämnet. Dessa nivåer handlar om 

att lärare undervisar i olika nivåer, beroende på vilken ämneskunskap de har och hur bra de kan 

det ämne de undervisar i. De nivåer som fanns med i avhandlingen var behärskande, 

problematiserande och aktualiserande och det är även de nivåer jag har utgått från vid 

formulering av frågorna. Frågorna är formulerade efter vad mina uppfattningar av begreppen 

blivit, efter att ha läst Carlssons avhandling, dock väldigt kortfattat och med enklare språk än 

vad som stod i avhandlingen. Begreppen kan man läsa mer om under kapitlet vid namn ”1.2 

Forskningsöversikt” i detta forskningsarbete. 

Fråga 6 i enkätundersökningen fokuserade på att ta reda på om, samt i så fall vilka 

världsreligioner lärare undervisar om på en grundläggande nivå, vilket grundar sig i begreppet 

”behärskande” i Carlssons avhandling. Som sagt kan man läsa mer om dessa begrepp under 

kapitel 1 i detta forskningsarbete. Man ska dock sammanfatta begreppet ”behärskande” med 

främst de grundläggande, ”givna” faktakunskaperna som läraren undervisar om. I 

religionskunskap  handlar det oftast om världsreligionernas mest ”viktiga” och grundläggande 
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fakta som kännetecknar religionen.140 Det är alltså begreppet ”behärskande” jag kopplar till när 

det i arbetet pratas om ”grundläggande nivå”. Beskrivningen av fråga 6 i enkätundersökningen 

var följande: 

Med grundläggande faktakunskaper menas faktakunskaper om 

religionernas symboler, religiösa högtider, regler och/eller historiska 

händelser. Flera svar möjliga141 

I resultatet av fråga 6 i enkätundersökningen142 visas det tydligt att de abrahamatiska 

religionerna kristendom, islam och judendom var de religioner som det undervisades allra mest 

om, vilket kan kopplas till det lärarna i Carlssons avhandling uppger, då det i avhandlingen 

uttrycktes att något som hörde till dessa grundläggande faktakunskaper var att undervisa om 

just de abrahamatiska religionerna, då de ”var grunden till hur religionerna uppkom”.143 Med 

undersökningsresultatet i åtanke tänker troligtvis många lärare likadant som läraren i 

föregående mening, då kristendom, judendom och islam är de tre religionerna som brukar 

refereras till när man talar om de abrahamatiska religionerna. De abrahamtiska religionerna är 

uppbygga från samma grund, dock är de inte grunden till hur alla religionerna uppkom, som 

läraren i Carlssons avhandling menade, utan endast grunden för kristendom, judendom och 

islam.144   

Förutom kopplingen till lärarna i Carlssons avhandling finns ändå en ganska självklar anledning 

till att det är just kristendom, judendom och islam som är de populära världsreligionerna att 

undervisa om under religionsundervisningen – nämligen detta utdrag ur läroplanen: 

Eleven kan ge exempel på någon högtid, symbol och central berättelse från 

kristendomen, islam och judendomen145 

Utdraget finns att läsa Läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, vilket 

är det styrdokument alla lärare ska följa när de undervisar i låg- och mellanstadiet. Mer specifikt 

kan man hitta utdraget under religionskunskapens kunskapskrav för elever i årskurs 3.   

                                                 

140 Carlsson, 2016, s. 88. 
141 Frågebeskrivning från enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”. 
142 Alla frågor finns att läsa under ”Bilaga 2: Enkätundersökning”.  
143 Enligt en lärare i David Carlsson avhandling ”Vad är religionslärarkunskap?”, 2016, sida 90. 
144 Hedin, Pedagogiska magasinet, 2004. 
145 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 220. 
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Något som var intressant vid analysen av enkätresultatet var att en person svarade att hans eller 

hennes elever inte får varken någon grundläggande faktakunskap eller någon fördjupad 

kunskap om någon av världsreligionerna. Då enkätundersökningen inte hade något register eller 

system som kunde bevisa om personerna som besvarade undersökningen hade behörighet eller 

undervisade i religionskunskap går det inte heller att bortse från att det finns möjlighet att 

personer utan behörighet eller som inte undervisar i religionskunskap har besvarat arbetets 

enkätundersökning.146 Detta gör att jag börjar fundera på huruvida personen som svarat att han 

eller hon inte undervisade om någon religion på en grundläggande nivå, faktiskt är en lärare 

som undervisar i religionskunskap. Om man jämför med ovanstående utdrag ur läroplanen går 

tankar kring om läraren i så fall har missuppfattat eller tolkat frågan annorlunda, eller om 

läraren undervisar om det som ska undervisas, enligt läroplanen? Likaså var det fyra personer 

som besvarat att eleverna endast fick grundläggande faktakunskaper om kristendomen samt 

judendom eller islam, alltså inte alla de tre abrahamatiska religionerna.147  

Om lärarna som besvarat forskningsstudiens enkätundersökning tänker som lärarna i Carlssons 

avhandling, och undervisar främst om kristendomen, judendomen och islam på grund av 

religionernas historiska bakgrund, har vi i tidigare forskning, av flera forskare och/eller 

författare, fått läsa om att många elever inte tycker att det blir ett inspirerande eller intressant 

undervisningstillfälle när religionsundervisningen endast behandlar historiska händelser, 

snarare än händelser som sker i elevernas vardag.148 Enligt Sjöborg tar fler elever mer och mer 

avstånd från religionsämnet, vilket exempelvis i Holmqvist Lidhs licentiatuppsats har visat sig 

kunna bero på just att religionskunskap ofta förknippas med de grundläggande 

faktakunskaperna.149 Detta betyder att lärare överlag bör tänka över sin religionsundervisning 

och hitta möjligheter till en undervisning med mer fokus på ”modernare” religionsundervisning, 

som Holmdvist Lidh uttrycker det.150 För att kunna modernisera religionsundervisningen 

uttryckte en elev att man exempelvis kunde gå på fler studiebesök, eller bjuda in religiösa 

personer på studiebesök, då det skapar större möjlighet att ”uppleva atmosfären inifrån” samt 

                                                 

146 Trost och Hultåker, 2016, s. 136. 
147 Analys av enkätsvar under fråga 6 i enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”. 
148 Holmqvist Lidh, 2008; Hugo, 2012; Graseman m.fl., 2010; Graffman, 2016. 
149 Holmqvist Lidh, 2008, s. 85–86. 
150 Holmqvist Lidh, 2008, s. 85–86. 
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chans till diskussion med religiösa personer som kan svara på personligare frågor än lärare 

kan.151 

Förutom att det kan skapas svårigheter att faktiskt redovisa ett resultat om lärares 

ämneskunskaper, skapades det i enkätundersökningen även svårigheter att få ihop ett rättvist 

resultat vid forskning kring vilken undervisningsnivå lärare undervisar. Då det som sagt inte 

genomfördes något test, för att få ihop ett resultat, utan endast lärare som själva fick besvara 

forskningsstudiens enkätundersökning, visar resultatet inte vilken undervisningsnivå lärare 

faktiskt ligger på, utan vad de själva anser. Utifrån enkätundersökningens empiri skapades ändå 

ett resultat som bevisade att i princip alla medverkande lärare i denna forskningsstudie kan 

”behärska” sitt ämne, då de gav sina elever grundläggande faktakunskaper om de tre större 

världsreligionerna. Hälften av respondenterna gav även grundläggande faktakunskaper om 

hinduismen och buddhismen. Dessa religioner behöver inte, enligt läroplanen, undervisas om i 

lågstadiet, dock ingår hinduismen och buddhismen i utlärningen av världsreligionerna i 

mellanstadiet152. 

6.4.2 Fördjupade kunskaper 

Innan respondenterna besvarade forskningsstudiens enkätundersökning fanns en tanke från min 

sida om att resultatet skulle visa att det i princip endast undervisades om religion på en 

grundläggande nivå och inte på en mer fördjupad nivå. Med ”fördjupad nivå” menas Carlssons 

undervisningsnivåer ”problematiserande” och ”aktualiserande”. Även om Carlssons nivåer 

kallas ”problematiserande” och ”aktualiserande” valde jag att inte nämna de begreppen i 

enkätundersökningen och har i analysen oftast nämnt de två nivåerna under samlingsnamnet 

”fördjupad nivå” för att dela in nivåerna i en ”grundläggande” samt ”fördjupande” nivå. De 

båda begreppen från Carlssons avhandling tilldelades en varsin fråga i enkätundersökningen, 

men eftersom resultatet på frågorna blev väldigt jämt analyserades de tillsammans. Fråga 7 i 

enkätundersökningen fokuserar på begreppet ”problematiserande” och fråga 8 fokuserar på 

begreppet ”aktualiserande”.153  

Enligt resultatet av empirin verkade det som att en stor majoritet av lärarna som undervisade i 

religionskunskap undervisade fördjupad kunskap till sina elever också. Något som dock kan 

                                                 

151 Holmqvist Lidh, 2016, s. 113. 
152 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s. 217. 
153 Alla frågor och dess formuleringar finns att läsa under ”Bilaga 2: Enkätundersökning”. 
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funderas över är hur mycket fördjupad kunskap som undervisas till eleverna, samt på vilken 

nivå? Detta skapar intressanta tankegångar då det enligt tidigare forskning visat att 

religionskunskapslärare har bristande kunskaper. Då resultatet framkom genom att lärarna 

själva fick besvara frågorna, finns funderingar från min sida om detta resultat skulle bli 

detsamma om lärarna fick observeras eller intervjuas med följdfrågor, samt möjlighet för lärare 

att förklara vad de menar när de besvarar frågeställningarna. Det kan även skapas missförstånd 

vid en enkätundersökning, vilket framgår tydligare om jag exempelvis ställt frågorna och fått 

förklara frågorna vid en intervju. Detta hade även framgått tydligare om enkätundersökningen 

bestått av fler frågor till lärarna. 

Vid fråga 6, om huruvida lärare undervisade på en grundläggande nivå, och vilka 

världsreligioner som undervisades främst om, visades ett tydligt resultat på att det var 

kristendom, judendom och islam som var vanligast. Fråga 7 och fråga 8 hade som uppgift att 

istället fråga lärarna hur deras fördjupade kunskaper i religionsundervisningen såg ut. Fråga 7 

löd ”Får eleverna fördjupad kunskap om någon världsreligion? I så fall, vilken?” och hade även 

en beskrivning för att förtydliga vad ”fördjupad kunskap” innebar. 

Ges fördjupade förklaringar till exempelvis hur någon av symbolerna 

uppkom eller varför vissa händelser är speciella för den religionen?  

Förklaringen utgår från Carlssons begrepp ”problematiserande” som fokuserar på lärares 

förmåga att undervisa om religionerna på ett djupgående sätt genom ”fördjupning”, 

”provokation” samt ”representation”.154 Talar man om världsreligionernas symboler blir 

undervisningen ”problematiserande” om man fördjupar sitt svar med information om 

exempelvis vart symbolen kommer från och varför.155 Fråga 8 formulerades istället med syfte 

att grunda sig i begreppet ”aktualiserande” från avhandlingen. Även där fanns en beskrivning 

under frågan. 

Exempel: Lyfts någon historisk händelse och kopplas till hur den händelsen 

sett ut om det skett idag? Eller finns någon händelse idag som kan jämföras 

med en religiös historisk händelse?  

                                                 

154 Carlsson, 2016, s. 97. Begreppet kan även läsas mer om under kapitel ”2.2 Bristen på kunskap inom 

religionsämnet” som börjar på sida 10. 
155 Carlsson, 2016, s. 103. 
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Beskrivningen för frågan formulerades som ovan då begeppet ”Aktualiserande” menar att 

lärare bör undervisa om religionerna på en fördjupad nivå genom att använda sig av ”tid och 

rum”, alltså koppla historiska händelser till nutid.156  

Även om både fråga 7 och 8 visar ett fallande resultat på religioner som undervisas på en mer 

fördjupad nivå, jämfört med fråga 6, syns det ändå tydligt att kristendom, islam och judendom 

är de religionerna som undervisas främst om. Det blev även tydligt att alla, förutom de 20-tal 

som besvarade att eleverna inte fick fördjupad kunskap om någon av religionerna, besvarade 

att eleverna fick fördjupad kunskap om kristendomen. Vissa svarade att eleverna fick fördjupad 

kunskap om kristendom samt någon mer religion. Detta gör att man blir fundersam varför ca 

120 av de medverkande 141 lärare undervisar mer fördjupat om just kristendomen, än någon 

annan religion, då undervisningen, enligt läroplanen, ska vara icke-konfessionell.157   

Om man dock bortser från frågor som ”hade resultatet blivit detsamma om…” kan vi, efter min 

forskningsstudie se att resultatet visade att nästan alla lärare undervisar religionskunskap på en 

grundläggande nivå, samtidigt som det även visade att majoriteten av de medverkande lärarna 

även undervisade på en fördjupad undervisningsnivå. Då en del av syftet var att undersöka 

vilken undervisningsnivå lärarna som undervisar i låg- och/eller mellanstadiet låg på, har syftet 

uppnåtts. Även forskningsfrågan ”På vilken undervisningsnivå ligger grundlärare i 

religionsämnet?” besvarades.  

Samtidigt som undervisningen ska vara icke-konfessionell, står det i religionskunskapens 

centrala innehåll att undervisningen i ämnet ska behandla några berättelser ur bibeln samt 

kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden.158 Även om vi inte vet varför 

kristendomen nästan i alla fall undervisas på en fördjupad nivå, enligt resultatet av 

enkätundersökningen, kan detta vara en anledning.   

6.4 Pedagogiska implikationer 

Med utgångspunkt i tidigare forskning, teorier samt resultatet av insamlingen av empiriskt 

material till detta forskningsarbete, kommer jag i detta kapitel diskutera de lärdomar lärare som 

                                                 

156 Carlsson, 2016, s.  105. Begreppet går även att läsa under kapitel ”2.2 Bristen på kunskap inom religionsämnet” 

som börjar på sida 10. 
157 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s. 5. 
158 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s. 216–217. 
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läser denna forskningsstudie kan ha i åtanke. Jag kommer även presentera förslag och konkreta 

idéer på hur jag anser att dessa lärdomar skulle kunna förankras i lärarnas 

religionsundervisning, med syfte att förbättra undervisningen.  

I resultatet av det empiriska materialet som samlades in genom en enkätundersökning visade 

det sig att majoriteten låg- och mellanstadielärare som undervisade om världsreligionernas 

faktakunskaper var mycket större än undervisningen om livsfrågor och livsåskådningar.159 

Frågans syfte var att ta reda på vilken av religionsundervisningens delar som främst 

undervisades om i den svenska skolan. Detta betyder att resultatet endast visade vad som 

undervisades om, och inte hur undervisningen av världsreligionernas faktakunskaper såg ut. 

Tidigare forskning har också visat att fler lärare väljer att undervisa om världsreligionerna och 

deras faktakunskaper, snarare än livsfrågor och livsåskådningar inom religionskunskapen.160  

Från tidigare forskning har det uttryckts att religionsundervisningen ofta fokuserar mycket på 

historiska händelser samt exempelvis högtider och heliga symboler inom de olika 

världsreligionerna.161 Detta är en av delarna läroplanen för grundskolan säger ska ingå i 

religionsundervisningen, vilket betyder att det inte är något fel med den undervisningen.162 

Något som dock är värt att ha i åtanke som lärare är att det har visat sig att elever har en negativ 

inställning till religionsundervisningen, främst för att undervisningen ”känns som 

historieundervisning” eller inte får eleverna att känna sig delaktiga eftersom undervisningens 

innehåll inte är ”på riktigt”.163 Lärare bör därför hitta en strategi till hur man kan lära ut om 

världsreligionernas faktakunskaper med mindre fokus på det historiska och mer fokus på hur 

man kan undervisa om världsreligionerna på ett modernare sätt som passar in i dagens samhälle. 

I Holmqvist Lidhs licentiatuppsats ”Respresentera och bli respresenterad” finns förslag på hur 

religionsundervisningen kan bli modernare, med utgångspunkt från elever. Grunden till en 

modernare och mer intressant religionsundervisning ligger på att utgå från världsreligionernas 

nutid, detta kan exempelvis göras genom att utgå från hur religionens traditioner ser ut idag, 

istället för hur traditionen såg ut förr. Även om läraren ger en inblick i varför traditionen firas, 

                                                 

159 Resultat från enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”. 

160 Löfstedt, 2011,  
161 Holmqvist Lidh, 2016, s. 85-86. 
162 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 (Reviderad 2018), 2018, s. 215–219. 
163 Hugo, 2012, s. 31; Holmqvist Lidh, 2016, s. 85-86. 
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kan undervisningen fokusera på hur traditionen firas idag och vad som gör traditionen 

speciell.164  

Eleverna uttrycker att studiebesök kan vara ett bra sätt för att skapa en intressantare 

religionsundervisning, dels med anledning till att få ett perspektiv över hur religiösa miljöer ser 

ut, men också möjlighet att ställa personligare frågor till personer som är religiösa.165 Även om 

det empiriska materialet som samlades in i samband med denna forskningsstudie visade att 

majoriteten av lärarna själva ansåg att de hade bra ämneskunskaper i religionsämnet, kanske 

inte eleverna får samma information om religionerna som om de hade fått möjlighet att fråga 

religiösa personer frågor. Då det hela tiden diskuteras om att undervisningen bör inkludera olika 

tillvägagångsätt, kan därför studiebesök vara ett alternativ.  

Något som jag även anser att lärare bör ta lärdom av, utifrån denna forskningsstudie, är David 

Carlssons undervisningsnivåer. Även om majoriteten av respondenterna i denna 

forskningsstudies enkätundersökning uppgav att de undervisade på en fördjupad nivå, betyder 

det inte att alla lärare gör det. Både tidigare forskning och min forskningsstudie visar att de 

flesta fokuserar på världsreligionernas faktakunskaper, vilket som sagt kan vara 

undervisningsinnehåll som av eleverna anses vara ointressant och med för mycket historiskt 

fokus.166 Försöker lärare istället att uppnå ett fördjupat religionsundervisningsinnehåll genom 

att eftersträva nivåerna ”fördjupande” och ”aktualiserande” kräver det att läraren undervisar om 

religionerna med mer fokus på de rumsliga dimensionerna samt problematiserande innehåll 

med utgångspunkt från världsreligionerna.167 Detta kan exempelvis göras genom att utgå från 

en historisk händelse, men modernisera den och låta eleverna tänka hur samma händelse hade 

sett ut idag, genom att exempelvis dramatisera händelsen eller använd digitala verktyg för att 

presentera händelsen. Detta ger även eleverna möjlighet att se andra uppfattningar om 

världsreligionerna än de stereotypiska, vilket Almén menar att eleverna ska få möjlighet till.168  

                                                 

164 Holmqvist Lidh, 2016, s. 92. 
165 Holmqvist Lidh, 2016, s. 113-114.  

166 Hugo, 2012, s. 31; Holmqvist Lidh, 2016, s. 85-86. 
167 Carlsson, 2016, s. 87-108.  
168 Almén, 2000, s. 71–73. 
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6.5 Förslag på vidare forskning 

När detta forskningsarbete påbörjades spenderades många timmar till att försöka hitta bra 

forskning som fokuserade på lärare och deras religionsundervisning. Detta visade sig vara 

svårare än vad jag trodde, då det inte hittades forskning som faktiskt handlade om det jag ville 

forska om. Det finns forskningsstudier som fokuserar på elever och deras attityder om och 

förväntningar på religionsundervisningen, både innehåll och huruvida lärare ska skapa ett bra 

och intressant undervisningstillfälle. Något som dock inte finns mycket forskning kring är det 

mesta som kommer till lärare och religionsundervisningen, speciellt i den svenska skolan. Även 

om det har använts tidigare forskning i detta arbete, behövs det ännu mer forskning kring lärare, 

främst svenska lärare, då mycket av den forskning som använts i detta arbete är 

forskningsstudier från andra länder.169 Anledningen till att det användes mycket forskning från 

andra länder än Sverige var för att den forskning jag hittade fokuserade på elevers tankar om 

och attityder till religionsundervisningen.170 Det användes även svensk forskning från 

Lendahls, dock var denna forskning från 1988, vilket betyder att forskningsresultatet mycket 

möjligt har ändrats sedan dess. David Carlssons avhandling om religionslärarkunskap användes 

även mycket i arbetet, vilket är en av de få forskningarna jag hittade som fokuserar på lärare i 

Sverige.  

Denna forskningsstudie har givit en viss inblick i vilken attityd lärare har till 

religionsundervisningen, både hur bekväma eller obekväma de känner sig under lektionerna, 

samt hur de själva anser att sina religionskunskaper är. Forskning som använts i denna 

forskningsstudie uttryckte bristande kunskap hos lärare som undervisar i religionsämnet. 171 

Tannebaum menade exempelvis att lärare inte känner sig bekväma med att undervisa i 

religionskunskap, främst på grund av att de själva anser att de har bristande kunskaper om 

världsreligionerna.172 Därför forskades det även om vilken undervisningsnivå lärare faktiskt 

undervisar religionskunskap till sina elever. Dock var syftet för detta forskningsarbete endast 

att undersöka om lärare undervisade främst på en grundläggande nivå, eller en mer fördjupad 

nivå. Därför anser jag att skulle det behövas mer forskning om just undervisningsnivåer och 

undervisningens innehåll, då det visat sig vara ett blandat resultat. Min forskningsstudie tyder 

                                                 

169 Marks, Binkley, och Daly, 2014; Patrick, Gulayets, och Peck, 2017; Tannebaum, 2018. 
170 Holmqvist Lidh, 2016; Christina Osbeck, 2014; Anders Sjöborg, 2013. 
171 Marks, Binkley, och Daly, 2014; Patrick, Gulayets, och Peck, 2017; Tannebaum, 2018. 
172 Tannebaum, 2018, s. 31. 
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nämligen på att lärare undervisar på en fördjupad nivå och har en bra ämneskunskap, medan 

tidigare forskning av bland annat Tannebaum visat att lärare har bristfärdiga kunskaper och 

därför endast undervisar om världsreligionernas grundläggande faktakunskaper, så som 

historiska händelser och symboler.173  

I min forskningsstudie gavs en mindre inblick om vilka undervisningsnivåer lärare undervisar, 

utifrån Carlssons begrepp ”behärskande”, ”problematiserande” och ”aktualiserande”174. 

Eftersom detta dock inte görs en fördjupad forskning om, vore det intressant att i framtiden 

hitta mer forskning kring detta, antingen genom mer frågor i enkätundersökningar eller andra 

datainsamlingsmetoder. Forskningsstudiens syfte var bland annat att undersöka om lärare ansåg 

att deras ämneskunskaper i religionsämnet var på en tillräcklig hög grad för att för 

undervisningen, vilket den empiri som samlades in i detta forskningsarbete visade att de själva 

ansåg. Detta behöver däremot inte alltid stämmer med det som eleverna upplever, om man 

studerar något som utomstående.  Exempel på detta är då det i forskningsstudien visade sig att 

lärarna ansåg att de hade bra ämneskunskaper, men i Holmqvist Lidhs licentiatuppsats visat sig 

att eleverna anser att många lärare inte ger en rättvis inblick i de olika världsreligionerna, utan 

undervisningen blir lätt stereotypisk.175 

För att göra vidare forskning av Carlsson undervisningsnivåer är mina tankar att det hade 

kunnat göras på olika sätt – antingen utifrån lärares perspektiv eller elevers perspektiv. Skulle 

forskningen göras med eleverna som utgångspunkt, skulle det kunnat skapas en 

enkätundersökning där eleverna får besvara vad de har fått lära sig under 

religionsundervisningen. För att visa på de olika undervisningsnivåerna hade frågorna i 

undersökningen i så fall utgått från Carlssons avhandling. Även jag utgick från begreppen i 

avhandlingen, dock på en väldigt enkel nivå. Då jag endast hade en fråga utifrån varje nivå, det 

vill säga, en fråga som utgick från att kunna ”behärska” religionsundervisningens innehåll, 

vilket var den grundläggande undervisningsnivån. Sedan fanns en fråga utifrån begreppet 

”problematiserande” samt en fråga utifrån begreppet ”aktualiserande”. För att få ett mer rättvist 

resultat av lärares undervisningsnivåer hade det behövts fler frågor, då detta inte riktigt gav ett 

tydligt svar. 

                                                 

173 Marks, Binkley, och Daly, 2014; Patrick, Gulayets, och Peck, 2017; Tannebaum, 2018. 
174 Carlsson, 2016, s. 88. 
175 Holmqvist Lidh, 2016, s. 121. 
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Likadant som om forskningen utgått från vad eleverna ansåg att de undervisats om i skolan, 

hade upplägget kunnat vara om det hade varit med lärare som utgångspunkt. I så fall hade lärare 

kunnat besvara en enkätundersökning där undersökningen mer liknade ett test om vad lärare 

mer specifikt undervisade om. Det hade även kunnat gjorts ett test om vad lärarna kunde om 

världsreligionerna, precis som undersökningen som Marks, Binkley och Daley gjort, som 

visade att lärarna som medverkade i deras undersökning hade oroväckande låga kunskaper.176 

Risken med detta hade dock blivit att resultatet inte hade blivit vilken undervisningsnivå lärarna 

undervisade, utan vad de kunde om religionerna. Däremot hade även detta blivit intressant, då 

det hade kunnat skapa en vidare forskning mot den delen syftet i detta forskningsarbete där det 

skulle undersökas om lärare ansåg att de hade de ämneskunskaper som de ansåg behövdes för 

religionsundervisning. Istället för att, som mitt syfte var, ta reda på vad lärarna själva ansåg, 

hade det kunnat gjorts en undersökning om vad lårarna egentligen kan om världsreligionerna. 

Ett avslutande förslag på fortsatt forskning är vad lärare egentligen tycker är svårast att 

undervisa om, världsreligionerna eller livsfrågor och livsåskådningar? Mitt syfte var att 

undersöka om lärare ansåg att de kände sig bekväma med att undervisa i religion, vilket empirin 

i min forskning visade att majoriteten gjorde. Utifrån empirin i min forskning visade resultatet 

även att flest lärare främst undervisade om världsreligionerna, dock visade inte resultatet vad 

som var svårast att undervisa om.177 För att få ut ett bra empiriskt material om det hade gjorts 

forskning om vad lärare tycker är svårast att undervisa om, anser jag att intervju som 

datainsamlingsmetod hade passat bra, då det är enklare att kommunicera med respondenten. 

Samtidigt är det bättre att använda enkätundersökning vid känsligare frågor, vilket frågor inom 

religionskunskap kan vara. Ska känsligare frågor besvaras kan det vara enklare för 

respondenten att svara i en enkätundersökning.178 Sammanfattningsvis kan det då vara bäst att 

använda enkätundersökning som datainsamlingsmetod, dock bör det ställas tydliga och många 

frågor som behandlar båda delarna, undervisning om faktakunskaperna samt livsfrågor och 

livsåskådningar, för att få ett rättvist resultat.179   

                                                 

176 Marks, Binkley, och Daly, 2014. 
177 Fråga 5 i enkätundersökningen ”Religionsundervisning i låg- och mellanstadiet”. Enkätundersökningen finns 

som bilaga under ”Bilaga 2”. 
178 Björkdahl Ordell, 2007, s. 85. 
179 Björkdahl Ordell, 2007, s. 91. 
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BILAGA 1: MISSIVBREV 

Hej! 

Mitt namn är Daniella Järpenberg och läser sista terminen på Grundlärarprogrammet (Distans) 

med inriktning mot F – 3 på Karlstads Universitet. 

Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete i religionskunskap. Arbetet grundar sig i 

tidigare forskning kring hur lärare upplever religionsundervisningen och dess innehåll kopplat 

till läroplanen. Syftet för just mitt examensarbete är att genom en enkätundersökning undersöka 

på vilken nivå lärares religionsundervisning är samt vilka attityder lärare har till ämnet. 

För att göra det möjlig för mig att slutföra mitt examensarbete ber jag nu om hjälp att samla in 

enkätsvar från behöriga lärare i låg- och mellanstadiet. De behöver inte vara behöriga i just 

religionsämnet, så länge de undervisar i eller har undervisat i ämnet. 

Skulle du vilja skicka ut följande undersökningslänk (eller vidarebefordra detta mail) till de 

lärare på din skola hade jag blivit mycket tacksam. 

Länk:   

Enkätundersökningens svar bearbetas enligt etiska regler och medverkan är helt anonym, både 

för mig och andra. Svaren kommer inte heller användas till något annat än just mitt 

examensarbete. 

 

Ha en bra dag! 

Med vänliga hälsningar  

Daniella Järpenberg 
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BILAGA 2: ENKÄTUNDERSÖKNING 

Religionsundervisning i låg och mellanstadiet. 

Detta är en anonym enkätundersökning för behöriga lärare i låg- och mellanstadiet som 

undervisar i religionskunskap.  

Undersökningen består av 15 frågor uppdelade i tre olika avsnitt:  

1. Kort information om dig som medverkar (3 stycken basfrågor. Helt anonyma och utan 

möjlighet till personidentifiering). 

2. Frågor om religionsundervisningens innehåll. 

3. Frågor om hur du uppfattar religionsundervisningen.  

Din anonyma medverkan bearbetas utifrån etiska principer och kommer endast användas till 

detta examensarbete och inte spridas vidare. Din medverkan är helt upp till dig och kan när som 

helst avbrytas under undersökningens gång. 

Tack för att du medverkar i denna enkätundersökning. 

Med vänliga hälsningar 

Daniella Järpenberg 

Grundlärarprogrammet med inriktning F-3, Karlstads universitet. 

 

Del 1 : Religionsundervisning i låg och mellanstadiet. 

1. Vilket kön har du? 

 

 Man 

 Kvinna 

 Annat 

 

2. Vilket år är du född? 

(Tillåtet att svara ”Vill ej svara”) 

 

__________________________ 
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3. Hur länge har du arbetet som behörig lärare? 

 

 Är ej behörig lärare 

 4 år eller mindre 

 5 år – 9 år 

 10 år – 14 år 

 15 år – 19 år 

 20 år eller mer 

Del 2 : Religionsundervisningens innehåll. 

4. Vilka klasser undervisar du (eller har undervisat) religionskunskap i? 

(Flera svar möjliga) 

 

 Åk 1 

 Åk 2 

 Åk 3 

 Åk 4 

 Åk 5 

 Åk 6 

 

5. Vad undervisar du främst om i religionskunskap? 

 

 Faktakunskaper (Världsreligionerna: exempelvis: historiska händelser, 

religiösa högtider.) 

 Livsfrågor och livsåskådningar (Existentiella frågor/föreställningar om livet, 

döden, världen, människors liv.) 

 Undervisningstiden jämt fördelat mellan de båda typerna (Ingen typ undervisas 

om mer än den andra) 

 

6.  Vilka världsreligioner får eleverna grundläggande faktakunskaper om? 

(Med grundläggande faktakunskaper menas faktakunskaper om religionernas symboler, 

religiösa högtider, regler och/eller historiska händelser. Flera svar möjliga.) 

 

 Kristendom 

 Judendom 

 Islam 

 Buddism 

 Hinduism 
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 Annan 

 Ingen 

 

7. Får eleverna fördjupad kunskap om någon världsreligion? Isåfall, vilken? 

 

 Kristendom 

 Judendom 

 Islam 

 Buddism 

 Hinduism 

 Annan 

 Ingen 

 

8. Ges eleverna möjlighet att relatera till någon religions innehåll och/eller religiös 

händelse med hur deras vardag ser ut idag? 

(Exempel: Lyfts någon historisk händelse och kopplas till hur den händelsen sett ut om det 

skett idag? Eller finns någon händelse idag som kan jämföras med en religiös historisk 

händelse? Flera svar möjliga.) 

 

 Kristendom 

 Judendom 

 Islam 

 Buddism 

 Hinduism 

 Annan 

 Ingen 

Del 3 : Uppfattning om religionskunskap. 

9. Hur känner du dig när du har religionsundervisning? 

Obekväm kan innebära att du känner att religionskunskap är ett svårt eller känsligt ämne att 

undervisa i på grund av att du inte har tillräckliga kunskaper om världsreligionerna och/eller 

religiösa trosuppfattningar. Det kan även innebära att du är rädd att undervisningen ska 

skapa konflikter med de trosuppfattningar dina elever har. Bekväm kan istället innebära att 

du inte har några problem med religionsundervisningen - det är som vilket annat ämne att 

undervisa i. 

 

                               1               2               3               4               5 

Obekväm     Bekväm 

9 – Följdfråga. Om du känner dig obekväm, skriv gärna några rader om varför. 

      

      __________________________________ 
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10. Hur goda ämneskunskaper anser du att du har när du bedriver religionsundervisning? 

 

                               1               2               3               4               5 

Mindre bra     Bra 

 

11. Vill du ha kompetensutveckling i religionskunskap?  

 

 Nej 

 Ja 

 

12. Undervisar du i klass(er) innehållandes elever från flera religioner? 

 

 Nej 

 Ja 

 

13. Anser du att religionsundervisningen kan skapa konflikt med elevers religiösa 

trosuppfattningar?  

 

 Inte alls. 

 Ibland. 

 Oftast. 

 Alltid. 

 

14. Anser du att det blir svårt att planera religionsundervisning om det finns elever med 

olika religiösa bakgrunder/uppfattningar?  

 

 Inte alls. 

 Ibland. 

 Oftast. 

 Alltid. 

 

15. Ger du samtycke till att jag får använda dina svar i mitt examensarbete? (Helt 

anonymt). 

 

 Ja 

 Nej 
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