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Abstract 
 
This essay searches to examine religious education (RE) in Swedish primary school through a 

comparison to the teaching of the same subject in Germany. The perspective used is the one 

of the teacher, and the methods and content of religious teaching have been investigated by 

interviews and a minor study of the curricula of RE in both nations. The three central concepts 

of teaching RE, defined by Michael Grimmit, operate as a mould for the findings to be 

organized after. 

 
The purpose is not to investigate the knowledge of religions among pupils, but to compare 

two different methods of RE, both being used in two secularized North European nations, and 

how they are practically performed by six teachers. The respondents’ experiences of their 

mission will be the focal point of the study, but didactics methods of RE have also been an 

important part of  the literary synthesis as well as of the interviews. A survey of which 

cathegories of methods were described in the interview will be presented in a chart.  

 

The synthesis of the respondents’ reflections suggests that the experience of the professional 

mission varies between the teachers teaching confessionally and those teaching 

unconfessionally. The first include in their charge to breed their pupils into the culture and 

heritage of their religion, and guide them into living within it. The second stress their target as 

objective founders of knowledge, responsible to offer varying views of the world and society.  

 

The collective opinion among the respondents was however that to be able to interact well in 

a society of multiple religions, the pupils need to reach substantial knowledge of the religions 

of the world, including other outlooks on life, and develop understanding and tolerance for 

their neighbours. 

 

English title: Let the children come to me – a comparative studie of religious education in 

Sweden and Germany 

Author: Sandra Nordberg 

Supervisor: Fredrika Björklund 

Keywords: RE-teaching, primary school, denominational teaching, Sweden and Germany 

Nyckelord: Religionsundervisning, grundskolan, konfessionell undervisning, Sverige och 
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Inledning 

Bakgrund 

I Sverige fastslår skollagen att undervisningen skall vara icke-konfessionell, så tillvida att 

religiösa inslag eller försök till påverkan överhuvudtaget inte får förekomma. Även religiösa 

friskolor måste lyda under denna lag i den mening att undervisningen skall vila på saklig 

grund, medan religiösa inslag i skolans övriga verksamhet dock tillåts.1 

 

I Tyskland råder en annan uppfattning. Utifrån en författning från 1949 medges konfessionell 

undervisning, där trossamfunden bidrar till elevernas skolning enligt en statlig 

överenskommelse. Undervisningen skall därmed ske utifrån den rådande uppfattningen inom 

respektive tro, utan att begränsas eller påverkas från statligt håll. Detta gäller dock enbart 

inom religionsämnet och förutsatt att läraren godkänts för att undervisa i det. Undervisningen 

skall inte vara av samma art som kyrkans egen – exempelvis konfirmationsundervisningen – 

men skall ändå utformas med elevens egen religion som utgångspunkt och konfessionella 

inslag som psalmsång och bön ingår i läroplanen.2 

Religionens vara eller icke vara i den svenska skolan 
I den förra svenska läroplanen (Lpo1994) betonades att skolans värdegrund vilade på ”kristen 

tradition och västerländsk humanism”,3 en formulering som senare har kritiserats för att ge 

kristendomen en särställning bland livsåskådningar.4 I den därpå följande och nu aktuella 

                                                
1	  Skolverket;	  Skolan	  och	  kyrkan;	  2012	  	  
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162944!/Menu/article/attachment/Skolan%20och%20kyrkan%20121
016_granskad121018.pdf	  (Hämtad	  2016-‐03-‐14);	  s.3	  
2	  Heimbrock,	  Hans-‐Günther	  (övers.	  Rune	  Larsson	  &	  Nils-‐Åke	  Tidman).	  Religion-‐Lärande-‐Sanning;	  Några	  tankar	  
om	  dagens	  religionsundervisning	  I	  Tyskland	  Religion	  och	  livsfrågor	  no.	  1	  (2008);	  s.	  5	  
3	  Skolverket;	  Läroplan	  för	  det	  obligatoriska	  skolväsendet,	  förskoleklassen	  och	  fritidshemmet	  Lpo94;	  [Baserad	  på	  
SKOLFS	  1994:1];	  Ödeshög;	  2009;	  	  
4	  Runblom,	  Karin;	  Kritik	  mot	  kristen	  formulering	  i	  läroplanen;	  Sveriges	  Radio;	  2006-‐08-‐17	  	  
http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=83&artikel=918079	  (Hämtad	  2016-‐03-‐13)	  
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läroplanen (Lgr11) har ursprunget till värdegrunden omformulerats till ”etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism” och detta ska innebära rättskänsla, generositet, 

tolerans och ansvarstagande.5 

  

I nästa mening fastslås att ”undervisningen ska vara icke-konfessionell” i enlighet med 

skollagens bestämmelser. Religionsfriheten stadgas i den svenska grundlagen och syftar till 

att skydda varje medborgare från religiöst tvång. Den berättigar också den enskilde att hålla 

sin livsåskådning hemlig, samt att avstå helt från religion.6 Det sistnämnda stöds dessutom av 

Europakonventionens grundläggande friheter.7 

 

För skolan som en offentlig institution innebär religionsfrihet och icke-konfessionalitet att 

ingen religionsutövning eller -bekännelse får förekomma inom ramarna för undervisningen. 

Detta gäller oavsettt huvudman, men för de friskolor som har en religiös profil medger 

nuvarande bestämmelser viss trosutövning på skolan. Denna måste dock läggas utanför 

undervisningen och det ska vara frivilligt för den enskilda eleven att delta.8   

 

Just detta att konfessionella inslag kan accepteras i skolan, givet att de är frivilliga och hålls 

utanför undervisningen, är relevant för den diskussion om skolavslutningar i kyrkan som ofta 

lyfts i Sverige. Skollagen gör skillnad på utbildning (skolans verksamhet) och undervisning 

(målstyrda processer under ledning av pedagog, i syfte att inhämta kunskap)9 och 

konfessionalitetsförbudet gäller enbart undervisningen. Då skolavslutning anses vara 

utbildning, men inte undervisning, finns det alltså inget juridiskt hinder för att hålla 

skolavslutning i kyrkan. Samtidigt betonar Skolverket att skolavslutningen är en viktig del av 

skolåret och att alla elever och föräldrar bör få möjlighet att delta. Lämpligheten i en kyrklig 

skolavslutning måste noga övervägas och ceremonin får inte bli till religionsutövning. Var 

gränsen för religionsutövning går definierar inte Skolverket, utan menar att detta måste 

bedömas i det enskilda sammanhanget och faller på rektorns ansvar.10 

 
                                                
5	  Skolverket;	  Läroplan	  för	  grundskolan,	  förskoleklassen	  och	  fritidshemmet	  2011;	  2:a	  uppl.	  [Reviderad	  2015];	  
Västerås	  2015;	  s.7	  
6	  SFS	  2	  kap.2§	  Regeringsformen,	  ref.	  i	  Skolverket;	  Skolan	  och	  kyrkan;	  2012	  	  
http://www.skolverket.se/polopoly_fs/1.162944!/Menu/article/attachment/Skolan%20och%20kyrkan%20121
016_granskad121018.pdf	  (Hämtad	  2016-‐03-‐14);	  s.2	  
7	  Europakonventionen	  (1994:1219),	  art.9.,	  ref.	  i	  ibid	  
8	  Skolverket;	  Skolan	  och	  kyrkan;	  2012;	  s.3	  
9	  Ibid;	  s.2	  
10	  Ibid;	  s.5	  
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Skillnaden mellan utbildning och undervisning betyder att en elev inte kan åberopa 

möjligheten till befrielse från vissa obligatoriska inslag om hen inte vill närvara på en 

skolavslutning i kyrkan.11 Tidigare lagstiftning medgav dock att elever som tillhörde visst 

annat samfund befriades från skolans hela religionskunskap. Denna rätt togs bort 1997, men 

befrielse har fortfarande förekommit i fall där synnerliga skäl anses föreligga. År 2012 

beslutade Kammarrätten i Göteborg att en judisk-ortodox familj, som menade att den svenska 

grundskoleundervisningen stred mot deras religiösa uppfattning, hade rätt att undervisa sina 

barn i hemmet och via internet eftersom denna undervisning kunde anses vara ett acceptabelt 

alternativ till skolans.12  

 

Religionskunskapen i den svenska grundskolan 

Historisk återblick 
Pedagogikprofessorn Sven G. Hartman menar i sin redogörelse över den svenska 

religionsundervisningens historia i antologin Livstolkning och värdegrund att den svenska 

folkskolan under sina första 75 år kan betraktas som en religionsskola. 

Kristendomskunskapen var skolans viktigaste inslag och det primära syftet med skolgången 

var att förbereda eleverna för konfirmationsundervisningen. Folkskolestadgan ålade 

församlingarna att hålla skola för sina insocknes barn och fram till 1930-talet var det alltid 

kyrkoherden som var ordförande i skolstyrelsen. Kyrkan och undervisningen har en lång 

gemensam historia, vilket exempelvis kan ses i 1686 års kyrkolag,som förpliktade föräldrar 

och husbönder att sörja för sina barns och sitt tjänstefolks läskunnighet och kännedom om 

katekesen.13 

 

Det var 1946 års skolkommission som föreslog att skolans kristendomskunskap skulle bytas 

ut mot religionskunskap. Docenten i tros- och livsåskådningsvetenskap Björn Skogar menar 

att detta kan ses som ett uttryck för en förändrad målsättning gällande skolans 

fostransuppdrag. Istället för att vidarebefordra ett historiskt kristet arv ville man ge eleverna 

utrymme för eget identitetsskapande, däribland att bilda sig en egen existentiell uppfattning. 

1900-talet såg också en påtaglig internationalisering, vilket aktualiserade behovet av att fostra 

                                                
11	  Skolverket;	  Skolan	  och	  kyrkan;	  2012;	  s.5	  
12Falkevall;	  Björn	  (red.)	  Att	  undervisa	  i	  religionskunskap	  –	  en	  ämnesdidaktisk	  introduktion;	  Stockholm;	  Liber	  
2013,	  s.	  71	  
13	  Hartman,	  Sven	  G.,	  Hur	  historieämnet	  formades;	  i;	  Livstolkning	  och	  värdegrund:	  att	  undervisa	  om	  religion,	  
livsfrågor	  och	  etik,	  Univ.,	  Skapande	  vetande,	  Linköping,	  2000,	  s.212;	  214-‐215	  
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demokratiska samhällsmedborgare som var rustade att möta andra grupper än den egna med 

kunskap, insikt och respekt.14   

Hur ser vi på religionskunskap? 
Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 
fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 
segregation.15 

 

Denna anvisning avslutar första stycket i syftesbeskrivningen för religionskunskapsämnet i 

Lgr11, ett stycke som betonar religioners och livsåskådningars samhälleliga betydelse. 

Undervisningen ska medvetandegöra eleverna om den religiösa mångfald som finns både i 

deras närhet och i världen i stort, samt lära dem att känna igen olika uttryck för denna.16  

 

Undervisningssammanhanget ska inbjuda till reflektion över existentiella frågor, liksom över 

några av de punkter värdegrunden tar upp, exempelvis jämställdhet och människolivets 

okränkbarhet. 

 

Förmågorna som religionskunskapsundervisningen syftar till att utveckla är följande;  

1. analysera kristendomen, andra religioner och livsåskådningar samt olika 
tolkningar och bruk inom dessa, 

2. analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och skeenden  i 
samhället, 

3. reflektera över livsfrågor och sin egen och andras identitet, 

4. resonera och argumentera kring moraliska frågeställningar och värderingar 
utifrån etiska begrepp och modeller, 

5. söka information om religioner och andra livsåskådningar och värdera 
källornas relevans och trovärdighet.17 

 
Undervisningsinnehållet för årskurs 4-6 skall bland annat innefatta begreppen religion och 

livsåskådning, samt lite av vad som är centralt gällande levnadssätt och religionsutövning 

inom de fem världsreligionerna kristendom, judendom, islam, buddhism och hinduism. Det 

inflytande religionen historiskt sett har haft över det svenska samhället betonas också, då 

undervisningen skall ta upp hur såväl kristendom, fornskandinavisk religion samt äldre 

                                                
14	  Skogar,	  Björn,	  I	  stormens	  öga;	  i;	  Livstolkning	  och	  värdegrund:	  att	  undervisa	  om	  religion,	  livsfrågor	  och	  etik,	  
Univ.,	  Skapande	  vetande,	  Linköping,	  2000,	  s.205	  
15	  Skolverket;	  Läroplan	  för	  grundskolan,	  förskoleklassen	  och	  fritidshemmet	  2011	  	  
16	  ibid	  
17	  ibid	  
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samisk religion har satt spår som ännu idag märks av. Kristendomens inverkan på vårt dagliga 

liv exemplifieras med högtider kopplade till kyrkoåret, sånger och psalmer.18 

 

Det centrala innehållets (i religionskunskap) andra del viks åt etik och livsfrågor. Etiska 

begrepp skall tas upp; jämlikhet och solidaritet nämns som två exempel. Man skall också 

behandla vardagliga moraliska frågor, samt vad ”ett bra liv” och ”att göra gott” kan betyda. 

Under rubriken Livsfrågor anvisas att svar på existentiella frågor – som exempelvis vad som 

händer efter döden – skall sökas i både religiösa läror och andra livsåskådningar, samt i 

populärkulturen. Religionens eller livsåskådningens betydelse för individen skall också ingå i 

undervisningsinnhållet.19 

 

Juridikprofessorn och lärarutbildaren Reinhold Fahlbeck framhåller i antologin Att undervisa i 

religionskunskap att även om de svenska styrdokumenten utgår från målsättningen att 

undervisa icke-konfessionellt om religion riskerar ändå undervisningen om de icke-kristna 

religionerna att färgas av ett kristet persektiv. Han hävdar som exempel att många svenska 

elever tror att pesach är judendomens viktigaste högtid, medan någon som lever som jude 

snarare skulle framhålla sabbaten eller chanukkah. Anledningen till att pesach tenderar att 

missuppfattas som viktigast skulle, enligt Fahlbeck, vara att den judiska påsken förklarar den 

kristna, eftersom Jesus fängslades och korsfästes i samband med pesach.20 

Religionsundervisning i den tyska skolan 

Religionen i det tyska samhället 
Sedan Martin Luther initierade en ny kristen riktning på 1500-talet har protestantism och 

katolicism samexisterat i Tyskland utan några större motsättningar mellan grupperna. 

Traditionellt har den katolska befolkningen dominerat i landets södra och västra delar, medan 

protestantismen haft starkare fäste i nord och öst. Dess anhängare utgör idag varsin dryg 

tredjedel av landets totala befolkning (34% vardera). Bland de icke-kristna religionerna är 

islam den mest omfattande - den muslimska befolkningen uppgår enligt en mätning från 2015 

till 3,7%. Bland de 28,3% som inte bekänner sig åt varken kristendom eller islam uppger sig 

den absoluta majoriteten ha en sekulär livsåskådning, medan en mycket liten grupp tillhör 

                                                
18	  Skolverket;	  Läroplan	  för	  grundskolan,	  förskoleklassen	  och	  fritidshemmet	  2011	  
19	  ibid	  
20	  Falkevall;	  Björn	  (red.)	  Att	  undervisa	  i	  religionskunskap	  –	  en	  ämnesdidaktisk	  introduktion;	  Stockholm;	  Liber	  
2013,	  s.	  80	  
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andra samfund, framförallt judendom eller någon av de kristen-ortodoxa kyrkorna21,22. 

 

Tyskland som nation betraktar sig som religiöst neutralt, men har en lång kristen historia och 

en påtaglig kristen prägel. Kyrkorna fyller en viktig samhällelig funktion, inte minst avseende 

de sociala välfärdsfunktionerna. Religionsfrihet råder, men offentligt utövande av icke-kristna 

ceremonier eller riter tillåts inte.23   

Religionsämnet i den tyska skolan 
Tyskland saknar motsvarighet till den nationella läroplan som tillämpas i Sverige. Det är 

istället delstaterna som utformar skolundervisningen och gällande religionsämnet sker detta i 

samverkan med trossamfunden. Grundlagarna sätter ramarna för hur läroplanen får utformas, 

men det är trossamfunden som svarar för innehåll och avgör vilken typ av andlighet läraren 

skall förmedla. Staten har å ena sidan inte rätt att gå in och inverka på detta, samtidigt som 

trossamfundens delaktighet i skolväsendet inte får äventyra den vetenskapliga saklighet som 

enligt den tyska konstitutionen skall garanteras i skolan. Det innebär mer konkret att en aktivt 

troende lärare som av sitt samfund godkänts för att undervisa i exempelvis katolicism inte får 

låta sin religiösa övertygelse inverka på undervisningen i andra ämnen.24,25 

 

Enligt de tyska forskarna Hans-Georg Ziebertz och Ulrich Riegel leder de tyska 

trossamfundens inflytande över skolans religionskunskapsundervisning till att den i praktiken 

får karaktären av instruktion till religion (förf. översättn.). Syftet är att lära eleverna hur det är 

att leva inom en given livsåskådning och detta är obligatoriskt upp till 14 års ålder, då 

möjlighet finns att söka dispens från religionsundervisningen. I enlighet med att 

religionsfrihet är en del av grundlagen beviljas det i regel och de flesta delstater erbjuder idag 

ett närliggande alternativämne, som till exmpel etik.26 

 

Utöver att utforma religionsundervisningens innehåll och utse dess lärare åligger det också de 

trossamfund som samarbetar med de tyska skolorna att bistå med finansiellt och själsligt stöd. 

                                                
21	  Central	  Intelligence	  Agency	  (CIA);	  The	  World	  Factbook;	  2015;	  https://www.cia.gov/library/publications/the-‐
world-‐factbook/fields/2122.html	  (Hämtad	  2016-‐04-‐19)	  
22	  Riegel,	  Ulrich	  &	  Ziebertz,	  Hans-‐Georg	  (red.),	  How	  teachers	  in	  Europe	  teach	  religion:	  an	  international	  empirical	  
study	  in	  16	  countries,	  LIT,	  Münster,	  2009,	  s.	  69	  
23	  Ibid,	  s.	  70	  
24	  ibid	  
25	  Heimbrock,	  Hans-‐Günther;	  Religion-‐Lärande-‐Sanning;	  Några	  tankar	  om	  dagens	  religionsundervisning	  I	  
Tyskland;	  2008;	  s.	  5	  
26ibid	  
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De kan sponsra och arrangera lärarfortbildning, driva daghem och förse skolor med 

skolpräster som erbjuder eleverna själavård.27 

 

Det pågår emellertid en debatt i Tyskland om hur religionskunskapsämnet skall komma att se 

ut fortsättningsvis för att fylla sitt syfte i ett alltmer rörligt och mångkulturellt samhälle. Kritik 

har framförts mot att religionsundervisningens uppdelning av elever i katoliker och 

protestanter inte längre speglar det tyska samhället, vilket exempelvis visar sig i att alltfler 

numera väljer att läsa etik (detta blir ofta valet för dem som inte kan få undervisning i sin 

egen religion). Denna diskussion har pågått under en längre tid, men har på sistone skiftat 

fokus från att tidigare ha problematiserat konfessionell religionsundervisning utifrån 

uppfattningen om att religion är något privat, till att nu istället peka på hur kristendomen 

tappar utbredning.28,29,30 

 

Styrdokument för tysk religionsundervisning 
I min studie har jag använt mig av informanter och källmaterial från delstaten Bayern. 

Grundskolans läroplan delas in i en del för årskurs 1-2 (vilket i Tyskland innebär åldrarna 

6/7-7/8) och en del för årskurs 3-4 (8/9-9/10 års ålder) och protestantisk religionslära 

ingår jämte katolsk religionslära och etik i förteckningen över skolans ämnen. De varierar 

i omfattning – läroplanen i etik är avsevärt kortare än de två i kristendom. De sistnämnda 

har också en tydlig konfessionell inriktning och som exempel på rubriker kan nämnas 

Gemensam upplevelse av kyrkoåret och Bibelns befriande budskap (protestantisk 

religionslära), samt Uttryck för gudstro – be och praktisera, bilder och symboler och Att 

vara Kristus – i mötet med andra (katolsk religionslära). Inom etikämnet finns endast fyra 

huvudrubriker, som kretsar kring olika aspekter av det mänskliga livet, men utan någon 

religiös färgning. Se bilaga 1-3.  

                                                
27	  Ibid	  
28	  Sadigh,	  Parvin;	  Kirchen	  raus	  aus	  den	  Schulen;	  Zeit	  Online;	  2014-‐04-‐16;	  
http://www.zeit.de/gesellschaft/schule/2014-‐04/ethik-‐grundschule-‐religion	  (hämtad	  2016-‐03-‐31)	  
29	  Kamann,	  Matthias;	  Religionsunterricht	  an	  Schulen	  ist	  ricthig;	  Die	  Welt;	  2009-‐01-‐24	  
http://www.welt.de/politik/article3082491/Religionsunterricht-‐an-‐Schulen-‐ist-‐richtig.html	  (hämtad	  2016-‐03-‐
31)	  
	  
30	  Posener,	  Alan,	  Religionsunterricht	  an	  Schulen	  ist	  falsch;	  Die	  Welt;	  2009-‐01-‐24	  
http://www.welt.de/politik/article3082495/Religionsunterricht-‐an-‐Schulen-‐ist-‐falsch.html	  (hämtad	  2016-‐03-‐
31)	  
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Teoretisk utgångspunkt 
 
Min empiriska studie genomförs med utgångspunkt i Ziebertz och Riegels tolkning av de tre 

religionsundervisningskoncept som definierats av den brittiske docenten i religionsdidaktik 

Michael Grimmitt, se nästa sida.  

  

Grimmitt skriver att alla varianter på religionsdidaktik återspeglar en kontextuell uppfattning 

om hur pedagogik kan samverka med religionsvetenskap. Givet det faktum att synen på dessa 

båda vetenskaper förändras över tid och skiftar mellan samhällen uppstår olika 

kombinationer, när en särskild syn på pedagogik i ett visst sammanhang och vid en viss 

tidpunkt möter en särskild syn på religionsvetenskap. Sådana kombinationer ger upphov till 

olika antaganden om vad religionsundervisning bör vara, vad dess syfte är och på vilket sätt 

den ska bidra till elevernas utveckling. Gemensamt för de skiftande uppfattningarna är dock 

tron på att interaktion mellan elever och religiöst innehåll leder till någonting gynnsamt. 

Beroende på diskurs och målsättning med undervisningen kan det vara olika former av 

interaktion som eftersträvas; konceptuell, empatisk, reflekterande, kritisk, tolkande med 

mera.31  

 

Grimmitt definierade 1994 tre typiska undervisningskoncept inom religionsämnet – 

teaching/learning religion, teaching learning about religions och teaching/learning from 

religion. Ziebertz och Riegel presenterade i studien How teachers in Europe teach religion: 

An international Empirical Study in 16 Countries följande tolkning av dem; 

 

1. Undervisning i religion (RE in religion)  

• Undervisningen har en konfessionell karaktär och syftar till att bilda elever inom 
ramarna för deras egen religionstillhörighet. Utgångspunkten är att det bara finns en 
sanning, vilket enligt Ziebertz och Riegel påminner om de monoteitiska religionernas 
övertygelse. Man medger att det finns andra samexisterande religioner, men är tydlig 
med att den egna är den ”riktiga”.32  
 

 

[Förf. kommentar:] Läraren verkar som en representant för den trostillhörighet hen 
                                                
31	  Grimmitt,	  Michael	  (red.);	  Pedagogies	  of	  religious	  education:	  case	  studies	  in	  the	  research	  and	  development	  of	  
good	  pedagogic	  practice	  in	  RE;	  McCrimmons;	  Great	  Wakering;	  2000;	  s.17	  
32	  Grimmitt	  (1994);	  samt;	  Ziebertz	  och	  Riegel;	  How	  do	  teachers	  in	  Europe	  teach	  religion?;	  2009;	  	  s.14	  
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delar med sina elever. I uppdraget ingår att informera om den gemensamma 

trostillhörigheten och guida dem genom kyrkoåret, men även i existentiella frågor. 

Trosutövning, som psalmsång, bön och välsignelse sker på lektionstid.  

 

2. Undervisning om religion (RE about religion)  

Undervisningens mål är att ge eleverna objektiv kunskap om världsreligionerna, vilket 

innebär att de alla presenteras på ett neutralt sätt utan att rangordnas eller bedömas. 

Religiösa läror och seder studeras ur ett utifrån-perspektiv och alla framhålls som 

likvärdiga. Undervisningen får en multi-religiös utformning och påvisar att 

trosinriktningarna har viktiga likheter, då de alla strävar efter någon typ av upphöjning 

men har olika idéer om vad denna är och hur den uppnås33. 

 

[Förf. kommentar:] Lärarens roll är den som objektiv informatör. Uppdraget blir att 

förmedla kunskap och inbjuda till reflektion, men utan att själv ta ställning. Eleverna 

behöver inte definiera, tillkännage eller försvara sin egen eventuella tro och lärarens 

personliga livsåskådning skall inte inverka på undervisningsinnehållet. Däremot är 

skolans etik (i Sverige läroplanens värdegrund) ständigt närvarande och värden som 

överensstämmer med de mänskliga rättigheterna genomsyrar undervisningen. 

 

3. Undervisning utifrån religion (RE from religion) 

Religionsstudier ses som ett forum för diskussioner om etik och livsfrågor, där 

religiösa läror kan ge svar, tröst och vägledning. Aktuella dilemman och konflikter 

lyfts i klassrummet och lösningar söks i religioner. Undervisningen är multi-religiös, 

eftersom ingen enskild trosuppfattning dominerar. Alla läror tillhandahåller förslag till 

riktning och mening och därför kan också hjälp fås från samtliga.34 

 

[Förf. kommentar:] Läraren förhåller sig neutral, men varvar sitt kunskapsförmedlande 

uppdrag med rollen som moderator. Elevernas reflektioner, frågor och synpunkter, 

samt vad som pågår både lokalt och globalt formar undervisningen. Läraren lotsar 

eleverna genom alternativa synsätt och ger dem sedan tillfälle att reflektera över dessa, 

exempelvis i texter eller samtal.  

 

                                                
33	  Grimmitt	  (1994);	  samt;	  Ziebertz	  och	  Riegel;	  How	  do	  teachers	  in	  Europe	  teach	  religion?;	  2009;	  s.14	  
34	  ibid	  
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Den österrikiska professorn i sociologi Kristina Stoeckl har presenterat en liknande 

distinktion forskningssammanställningen Future religious education in Europe 

(2015). Med utgångspunkt i en studie hon gjort där teologer och 

religionskunskapslärare fått uttala sig om sin syn på religionsämnet urskiljer hon tre 

ytterligheter i lärarnas förhållningssätt; 

1. Konfessionellt förhållningssätt – Läraren har en teologisk roll och en uttalad 

religionstillhörighet. Inriktningen på religionskunskapen är valbar för eleven 

och/eller föräldrar utifrån trosuppfattning. Lektionerna har en religiös utformning. 

2. Sociologiskt förhållningssätt – Läraren undervisar objektivt om religioner och 

sekulära livsåskådningar ur ett utifrånperspektiv. Alla elever undervisas 

tillsammans. 

3. Inkluderande förhållningssätt – Läraren är fungerar främst som en länk mellan 

elev och verklighetens trosutövare. Hen tar själv inte ställning, men kompletterar 

sin sakliga undervisning genom att låta representanter från olika trossamfund gästa 

lektionerna för att informera om samfundets livsåskådning och verksamhet.35 

 

Stoeckl skiljer även mellan kunskap om religion och religiös kunskap (förf. 

översättning). Valet läraren, huvudmannen eller skolsystemet ställs inför är då 

alltså om eleverna skall 

- utbildas om och ges möjlighet att diskutera religiös mångfald 

eller 

- först få särskild kunskap om en enskild religion (mest troligt den egna/förf. 

kommentar) innan de utbildas om flera olika.36 

 

Jag vill mena att Stoeckls distinktion av undervisningskoncept styrker Grimmitts 

genom att det till stor del är samma tendenser som beskrivs. Den centrala frågan är 

vad det kunskapsförmedlande uppdraget innebär för skolan och läraren – att presentera 

eller representera. Bägge ser att det förstnämnda landar i saklig undervisning ur ett 

utifrånperspektiv, medan det sistnämnda istället innebär att eleverna och läraren bildar 

en gemensam religiös identitet, som sätter sin prägel på studierna i religionsvetenskap.  

 

                                                
35	  Stoeckl,	  Kristina	  (red);	  The	  future	  of	  religious	  education	  in	  Europe;	  European	  University	  Institute,	  Fiesole;	  
2015;	  s.	  2-‐3	  
36	  ibid	  



15 
 

Grimmitt och Stoeckl framhåller också varsin tredje variant på 

religionsundervisningen, men dessa skiljer sig märkbart åt. För Grimmitt innebär 

alternativet till konfessionell eller icke-konfessionell undervisning ett upplägg där 

olika livsåskådningar används parallellt till varandra i exitentiella kontexter. Det finns 

beröringspunkter med konfessionell undervisning i det att religiösa läror agerar 

vägvisare, men samtidigt skall ingen av dem ha någon särställning och 

konfessionaliteten saknar alltså riktning. Läraren är neutral, liksom i icke-

konfessionell undervisning och vilken lära som anses mest tilltalande kan skifta med 

elev, tidpunkt och livsfrågan som ställts. 

 

Också Stoeckls tredje modell för religionsundervisning kan anses befinna sig i  

gränslandet mellan konfessionell och icke-konfessionell undervisning i och med att 

läraren har en neutral roll, men tar hjälp av personer inom olika samfund för att ge 

ytterligare dimension på sin undervisning. Dessa representanter kan ge undervisningen 

en konfessionell prägel. 

 

Stoeckls definition hade likväl som Grimmitts kunnat fungera som mall att jämföra 

min empiriska data mot och eftersom deras beskrivningar av konfessionell respektive 

icke-konfessionell religionsundervisning är mycket snarlika hade det förmodligen 

utmynnat också i en snarlik resultatdiskussion. Anledningen till att jag ändå väljer att 

använda mig av Grimmitts definitioner är dels att de är äldre och har reviderats genom 

Ziebertz och Riegel vilket jag menar stärker deras validitet. Dels är jag osäker på om 

en sådan undervisning som Stoeckl benämner inkluderande är förenlig med svensk 

skollag och de krav den ställer på absolut icke-konfessionalitet i undervisningen. 

Slutligen uppfattar jag att Grimmitts tredje koncept inom religionsundervisning har en 

bredare spännvidd än Stoeckls, eftersom existentiella funderingar ofta är särskilt 

närvarande hos barn i mellanstadieåldern och kan aktualiseras i flera av skolans 

ämnen.  

 

Syfte och frågeställningar 

Det jag i denna uppsats vill lyfta fram och diskutera är hur lärare i två olika skolsystem 

upplever sitt uppdrag att undervisa i religionskunskap antingen konfessionellt eller icke-
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konfessionellt. Min ambition är att ge en objektiv presentation av den svenska respektive 

tyska relgionskunskapsundervisningens utformning, samt att genom intervjuer ta reda på hur 

sex i dessa länder verksamma lärare ser på sitt uppdrag. Den typ av undervisning och de 

vägval de berättar om kommer att analyseras utifrån Ziebertz’ och Riegels definitioner av 

Grimmitts undervisningkoncept.  

 

Mitt fokus rör inte främst elevers resultatuppnåelse avseende inhämtande av teoretisk 

kunskap, utan snarare hur skolan utifrån sitt fostrande uppdrag förhåller sig till existentiella 

frågor. Genom att ställa den svenska läroplanens anvisningar gällande religion och icke-

konfessionalitet mot det tyska systemet, där konfessionell religionsundervisning länge varit 

normen, vill jag ge möjlighet till utvärdering av vårt eget system. Detta utifrån tanken om att 

man för att veta vad något är också måste veta vad det inte är. Att det sätt, på vilket vi 

undervisar i religionsvetenskap i Sverige idag, är ett gynnsamt sätt är ett antagande våra 

politiker gjort, men ett antagande kan bara bli en sanning genom att undersökas och testas. 

Min förhoppning är att detta arbete kan vara ett litet utredande bidrag. 

 

Sammanfattningsvis är syftet med min uppsats alltså att jämföra vad det innebär och hur det 

upplevs att undervisa konfessionellt respektive icke-konfessionellt i religionskunskap . 

Frågeställningar 
• Hur upplever religionskunskapslärare i Sverige sitt uppdrag att undervisa icke-

konfessionellt? 

• Hur upplever religionslärare i Tyskland sitt uppdrag att undervisa konfessionellt? 

• Hur ställer man sig till samarbete med religiösa samfund? 

• Hur ser de lärare som undervisar icke-konfessionellt på konfessionell undervisning 

och vice versa? 

Tidigare forskning 
Stoeckls studie, där teologer och lärare i religionskunskap möttes i en workshop för att 

diskutera konfessionell respektive icke-konfessionell undervisning, redovisar en 

sammanställning över vad som får dessa sakkunniga att förespråka det ena eller det andra 

alternativet. Bland dem som var positivt inställda till konfessionell religionsundervisning 

framhölls att en sådan didaktik behandlar eleverna som religiösa subjekt, vilket enligt 

desamme ger dem möjlighet att lära inte bara om utan också av religion. Får de tillfälle att 
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bilda sin egen existentiella uppfattning (man utgår inte från att alla elever har en religiös 

tillhörighet) kan de med sig själva som referens förstå och respektera också  

andra livsåskådningar. ”An informed atheist is a valid outcome of our religious education”, 

citeras en av de medverkande i studien.37 

 

De medverkande som var av motsatt uppfattning menade att religionskunskap skulle likställas 

med vilket annat ämne som helst. Man motsatte sig uppdelningen av elever utifrån 

trostillhörighet och ifrågasatte ovan nämnda grupps påstående om att alla elever kan 

kategoriseras till något samfund utifrån sin familjehistoria eller var man växer upp. 

Deltagarna framhöll att undervisningen måste följa med i den moderna utvecklingen utan att 

fastna i historisk tradition.38 

 

De deltagare som visade på det inkluderande förhållningssättet instämde i förespråkarnas för 

det sociologiska förhållningssättet uppfattning om att alla elever gemensamt bör undervisas 

om religion, men framhöll också att sådan undervisning bör innefatta möten med 

representanter för de olika religionerna. Ansvaret att se till att externa resurser utnyttjas så att 

religionerna kan levandegöras är en del av lärarens uppdrag39.  

 

Förespråkarna för alla de tre förhållningssätten är egentligen överens om vad som skall vara 

syftet med religionskunskapsundervisning i skolan. Man vill rusta sina elever för att fungera 

väl i och förstå det moderna multireligiösa samhället, men man har olika uppfattning om med 

vilken metod detta bäst kan uppnås. Stoeckl sammanfattar de olika infallsvinklarna som att de 

som undervisar icke-konfessionellt verkar universellt, medan de som undervisar 

konfessionellt eller inkluderande verkar kontextuellt. 40 

 

Edgar Almén, docent i systematisk teologi vid Linköpings universitet, har beskrivit hur han, 

då han undervisade i religionskunskap på gymnasiet, uppmärksammade en skillnad i vilken 

karaktär han i sin undervisning gav kristendomens utövande jämfört med utövandet av andra 

religioner. De icke-kristna religionerna framhöll han som något av ”kulturmiljöer”, vilka 

formade individen genom att förse henom med mönster för tanke och handling. Detta 

perspektiv hade han inte när han undervisade om kristendom, även om han medger att samma 
                                                
37	  Stoeckl;	  The	  future	  of	  religious	  education	  in	  Europe;	  2015;	  s.	  2	  
38	  ibid	  
39	  Stoeckl;	  The	  future	  of	  religious	  education	  in	  Europe;	  2015;	  s.	  2-‐3	  
40	  ibid	  
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resonemang måste kunna tillämpas också på den. Det är dock inte önskvärt att förmedla en 

sådan syn i sin undervisning, menar Almén, eftersom livsåskådning då inte tillräckligt tydligt 

framställs som något som kan väljas, tolkas, utmanas, omvärderas, nekas eller bejakas. Tro 

riskerar att istället ses som någonting som alltid pågår passivt genom omgivningens 

indoktrinering.41 

 
 

Metod  
För att undersöka hur läraruppdraget ser ut och upplevs i ett konfessionellt respektive icke-

konfessionellt religionsundervisningssystem beslutade jag att genomföra intervjuer med 

verksamma religionslärare i Sverige och Tyskland. 

Intervjuer 
Intervjuerna genomfördes under mars och april månad 2016 med sex lärare som alla 

undervisar i religion eller religionskunskap. De tre informanterna från Sverige är SO-lärare 

och undervisar alltså i religionskunskap som ett av de fyra samhällsorienterande ämnen. Jag 

hade inte kännedom om dessa lärares personliga trosuppfattning. 

 

De tre informanterna från Tyskland är religionslärare inom protestantism (informant P), 

katolicism (informant K) och etik (informant E). Dessa har, undantaget informant E, utbildats 

för sitt uppdrag av sitt samfund och deras trostillhörighet kan därmed anses vara 

underförstådd. 

Metodkritik 
Intervjuerna med de tyska informanterna har genomförts på engelska, då mina kunskaper i 

tyska inte är tillräckliga för ändamålet. Det finns emellertid ingen anledning att tro att detta 

faktum skall ha spelat väsentlig roll för intervjuernas resultat, då samtalen fungerade väl och 

språket aldrig upplevdes som något större hinder. 

 

Kontakten med de tyska informanterna inleddes via e-post och eftersom jag inte hade 

kännedom om deras kunskaper i engelska erbjöds de att få frågorna skickade till sig i förväg 

för att kunna förbereda sig på dem rent språkligt (exempelvis ta reda på ord och begrepp som 

behövdes för att beskriva deras arbete). Jag är medveten om att detta kan ha påverkat deras 

                                                
41	  Almén;	  Livstolkning	  och	  värdegrund:	  att	  undervisa	  om	  religion,	  livsfrågor	  och	  etik;	  2000,	  s.195	  
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svar, då de inte var spontana, men bedömer ändå att denna åtgärd var nödvändig för att inte 

språkliga barriärer skulle riskera att inverka på samtalen. 

 

De svensktalande informanterna hade inte sett frågorna i förväg, eftersom samma behov av att 

förbereda sig och ta reda på betydelsen av ord inte fanns. Däremot hade de fått information 

om ämnet för intervjun och ungefär vad som skulle tas upp, dock utan att ha sett de specifika 

frågorna i klartext.  

 

Dessa intervjuer skedde också i personliga möten. Sammanlagt innebär detta att intervjuerna 

med de svenska respektive tyska informanterna blev av något olika art, men jag bedömer inte 

att detta påverkar undersökningens kvalitet.  

Etiska ställningstaganden 
Som riktlinje i min empiriska studier har jag följt Vetenskapsrådets fyra huvudkrav på 

forskning. 

1. Informationskravet, som innebär att forskaren ansvarar för att alla som berörs av 

forskningen får information om syftet med dem. Deltagarna bör få veta vad deras 

inblandning kommer att leda till och på vilka villkor de deltar. Forskaren informerar 

också om att deltagandet är frivilligt och när som helst kan avbrytas42. 

Detta krav har jag tillgodosett genom att dels i min skriftliga förfrågan berätta kortfattat 

om syftet med min undersökning. I början av varje intervju frågade jag också informanten 

om hen kände sig tillräckligt informerad om vad som skulle undersökas, varför och vad 

intervjun skulle komma att användas till. Informanterna erbjöds också att fritt ställa frågor 

under intervjuns gång. 

2. Samtyckeskravet, som ger deltagaren rätt att bestämma fullt över sin egen 

medverkan43, exempelvis hur omfattande den ska vara och villkoren för den44. 

Alla mina informanter hade tillfrågats skriftligen om att medverka och vid intervjuns början 

fick de än en gång bekräfta sitt samtycke. Samtliga har också godkänt att samtalen spelades in 

och kan komma att utlämnas till en tredje part om detta blir nödvändigt. 

                                                
42	  Vetenskapsrådet;	  Forskningsetiska	  Principer;	  2011;	  www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf	  (Hämtad	  2015-‐04-‐13)	  
s.7	  
43	  Ibid	  s.9	  
44Ibid	  s.10	  
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3. Konfidentialitetskravet, som ålägger forskaren ansvar för att hantera data om 

deltagarna, särskilt uppgifter av känslig karaktär, konfidentiellt. Enskilda deltagare 

skall inte kunna kännas igen och forskaren ansvarar för att omöjliggöra 

identifikationen, samt i de fall en deltagare är möjlig att identifiera utifrån annan 

information, i största möjliga mån försvåra detta. 

Redan i den skriftliga förfrågan garanterade jag mina informanter full anonymitet i 

undersökningen. Detta upprepades i det personliga mötet med de svenska lärarna innan 

intervjun och inspelningen tog sin början. Jag var tydlig med att inga uppgifter om namn, 

ålder eller arbetsplats skulle finnas med i det färdiga arbetet och förklarade också att jag 

skulle referera till dem med enbart en initial utifrån deras religionstillhörighet (de tyska 

informanterna) och utifrån deras verksamhetsområde (de svenska informanterna).  

4. Nyttjandekravet, som innebär att informationen som inhämtats inte kommer att 

användas till något annat än den forskning som deltagarna informerats om och 

samtyckt till.  

Samtliga av mina informanter har godkänt att samtalen spelades in och förvaras i min ägo, 

enbart för att jag skulle kunna lyssna på deras svar igen. Informanterna är medvetna om och 

har samtyckt till att dessa inspelningar kan komma att utlämnas till en tredje part för att 

verifiera undersökningens äkthet. Enligt vår överenskommelse skall informanten i sådant fall 

informeras om detta först.  

I annat fall kommer ingen annan än jag att lyssna till eller hantera dessa inspelningar. 

Intervjuer 
Mina medverkande refereras till utifrån initaler. 
 

• Lärare K – verksam i Tyskland, undervisar i katolsk kristendom 

• Lärare P – verksam i Tyskland, undervisar i protestantisk/evangelisk kristendom 

• Lärare E – verksam i Tyskland, undervisar i etik (som alternativ till religionskunskap) 

• Lärare A – verksam i Sverige, undervisar på en skola i Stockholms län 

• Lärare B – verksam i Sverige, undervisar på en skola i Stockholms län 

• Lärare S – verksam i Sverige, undervisar på en skola i Stockholms län 

Genomförande 
Intervjuerna utfördes under mars och april 2016 och följde en semistrukturell form, där jag 
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utgick från en lista med åtta frågor (se bilaga 1 och 2) som en sorts mall för samtalet, men 

också spontant följde upp de nya områden eller infallsvinklar som togs upp. 

 

Med de tyska informanterna genomfördes intervjuerna över den internetbaserade 

telefontjänsten Skype. Samtalen spelades in med hjälp av Mp3 Skype Recorder 4.20 och 

förvaras i författarens ägo.  

 

Lärarna A, B och S (vilka är verksamma i Sverige) intervjuades istället i personliga möten, 

men tillvägagångssättet var snartlikt intervjuerna över Skype. Samtalen spelades, med 

informanternas godkännande, in med hjälp av applikationen Voice Recorder på surfplatta och 

mobiltelefon.  

Analys av lärarnas svar 
Nedan följer en sammanställning över hur informanterna i sina svar visat indikationer på att 

något eller flera av de tre koncepten förekommer. 

 Undervisning om 
religion 

Undervisning i 
religion 

Undervisning utifrån 
religion 

Lärare K Andra religioner 
studeras ur ett 
utifrånperspektiv 

Lektionen inleds med 
bön och avslutas med 
välsignelse. Läraren 
berättar om hur hon 
lever som katolik. 

Livsfrågor 
diskuteras, ämnen 
som symbolik och 
vänskap tas upp. 
Eleverna ska ges 
möjlighet att uttrycka 
sina tankar och 
funderingar. 

Lärare P Andra religioner 
studeras ur ett 
utifrånperspektiv. 

Lektionen inleds med 
bön och avslutas med 
välsignelse. Psalmer 
förekommer. 
Kyrkoårets högtider 
uppmärksammas. 

Diskussioner om vad 
Bibelns berättelser 
ger för vägledning i 
det vardagliga livet.  

Lärare E Världsreligionerna 
studeras ur ett 
utifrånperspektiv 

 Undervisningen 
kretsar kring 
livsfrågor och 
existentiella 
funderingar. 

Lärare A  Värlsreligionerna 
studeras ur ett 
utifrånperspektiv 
utifrån fem eller sju 
centrala aspekter 

 Olika 
livsåskådningars syn 
och svar på 
existentiella frågor 
studeras och jämförs. 

Lärare B Religion märks 
genomgående av 

 Etik och moral är 
återkommande i 
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inom SO-ämnena, 
exempelvis vid 
historiska studier. 
Utöver det läses 
religionsämnet som 
ett block. 

undervisningen. 

Lärare S Världsreligionerna 
studeras ur ett 
utifrånperspektiv. 
Religionskunskap 
läses som ett block. 

 Etik och moral är 
återkommande i 
undervisningen. 

    
I ovanstående sammanställning kan alltså ses att de två konfessionella lärarnas undervisning 

uppvisade drag av samtliga tre koncept. Medvetenheten om den egna religionen är alltid 

närvarande och eleverna utbildas i hur ett liv inom den kan se ut, men detta utesluter varken 

undervisning om eller undervisning utifrån religion.  

 

För de svenska lärarna samt lärare E lämnas spalten för det konfessionella konceptet, 

undervisning i religion, tom. Avseende de svenska lärarna var detta väntat, eftersom 

undervisninginslag av bekännande art inte är tillåten i den svenska grundskoleutbildningen. 

Bön, psalm och välsignelse, som ingår i lärare K:s och lärare P:s undervisning får i Sverige 

bara förekomma på religiösa friskolor utanför ordinarie lektionstid och ingen av de svenska 

lärare jag har intervjuat arbetar på en sådan skola. Om fokus breddas från undervisning till att 

även innefatta utbildning är det dock möjligt att företeelser som skulle kunna tillskrivas ett 

visst mått av konfessionalitet kan förekomma i den svenska skolan, exempelvis Lucia-firande 

eller sången Nu tändas tusen juleljus, som också är en psalm. 

 

Samtliga svenska lärare beskriver dock en undervisning som visar drag också av Grimmitts 

tredje koncept. Att diskutera och jämföra hur olika religioner, livsåskådningar och filosofier 

ser på livet, godhet och moral kan vara en del av undervisning om religion, vilket betyder att 

det inte måste finnas någon motsättning mellan att undervisa utifrån religion och att 

undervisa icke-konfessionellt. Detta påstående bottnar dock i min tolkning av begreppen – det 

är möjligt att någon som uppfattat dem annorlunda skulle ha invändningar. 

 

I och med att lärare E undervisar i etik som alternativt ämne till religion blir hennes 

förankring i det tredje undervisningskonceptet ganska givet. Hennes ämne har visserligen en 

sekulär profil och syftar inte explicit till att eleverna ska finna en tro, men eftersom det byggs 
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upp kring livsfrågor och studier av religion ur ett utifrån-perspektiv ger undervisningen också 

fingervisningar om vad olika läror ger för svar på olika frågor. Detta antagande gäller i viss 

mån även de svenska lärarna, även om jag uppfattar att deras uppdrag är mer kunskaps- och 

religionsvetenskapligt orienterat.  

Uppdraget som religionslärare 
På frågan om hur informanterna upplevde sitt uppdrag att undervisa i religionsämnet och 

vilken som var deras målsättning kunde en tydlig skillnad ses mellan de lärare som 

undervisade icke-konfessionellt (de svenska lärarna samt lärare E)  jämfört med dem som 

undervisade konfessionellt (lärare K och lärare P). De förstnämnda beskrev sitt uppdrag i stort 

sett identiskt och menade att det viktigaste var att genom kunskap skapa tolerans och 

förståelse för andra människor och deras levnadssätt. Detta blir allt viktigare i en allt mer 

globaliserad värld och ett mångkulturellt Sverige, poängterade lärare A. Utifrån sitt tyska 

perspektiv beskrev lärare E en liknande målbild – hon ansåg att hennes uppdrag som lärare 

inte borde innefatta att påverka eleverna i någon särskild riktning, utan istället sträva mot att 

förse dem med kunskap om varierande perspektiv. Därefter skulle eleven kunna bilda sin egen 

uppfattning. 

 

Det gemensamma för dessa icke-konfessionellt undervisande lärare är att de alltså använder 

sig av det undervisningskoncept som Grimmitt, Ziebertz och Riegel beskrev som att 

undervisa om religion. Att studera religion är som att studera vilket ämne som helst. Läraren 

har en informativ och neutral roll och målet är att förse eleverna med kunskap om religion 

som samhällsfenomen och vad olika trosuppfattningar kan innebära för deras medmänniskor. 

 

En skillnad som märktes mellan de svenska respektive tyska informanterna svar var att 

samtliga av de tyska (även lärare E) talade om en strävan att förse eleverna med kunskap att 

bygga sin egen trosuppfattning på. Bland mina svenska informanter var det ingen som riktigt 

framhöll någon sådan tanke, utan den dominerande målsättningen var den att skapa förståelse 

och tolerans i ett mångkulturellt samhälle. För mig blir detta något av en distinktion mellan 

inre och yttre funktioner med ämnet religionskunskap, där målet för individen antingen är 

intra- eller interpersonell utveckling, det vill säga antingen att nå god självkännedom eller att 

samspela väl med andra. Utifrån min svarsdata tycks den tyska 

religionskunskapsundervisningen balansera mellan bägge dessa, medan den svenska främst 

syftar till den interpersonella utvecklingen som rustar eleven att fungera väl i omvärldens 
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mångfald. Detta noterar jag som ett av de tecken på samhällelig sekularisering som 

religionsprofessor Oliver Roy definierat; att religiositet gått från att vara något kollektivt till 

privat.45 

 

Lärare K och lärare P beskrev, till skillnad från de övriga fyra, att deras uppdrag som 

konfessionella religionslärare var att medvetandegöra eleverna om deras religion, historiskt 

och kulturellt. Också dessa svar liknade varandra mycket - de hade en gemensam uppfattning 

om att många elever i det tyska samhället idag lever i sekulariserade hem och samtidigt 

formellt tillhör något samfund. Därför ansåg de att skolan. spelar en viktig roll i att utbilda 

eleverna om innebörden av deras trostillhörighet.  

 

Lärare K framhöll också en själavårdande aspekt på sitt uppdrag. Hon var tydlig med att hon 

inte ville påtvinga eleverna sin egen trosuppfattning, men att hon ville visa dem vad den 

betydde för henne och att den ofta gav henne tröst, vägledning och svar på svåra frågor. 

 

Lärare K:s och lärare P:s undervisning faller alltså inom det av Grimmitt definierade 

konceptet undervisning i religion. Som lärare i katolicism respektive protestantism är de 

också representanter för sina samfund och visar på vad det innebär att leva inom dem. De 

förnekar inte att andra uppfattningar finns, men har själva tagit offentlig ställning för sin 

religion och förmedlar till sina elever att ”detta är vad jag tror på”.  

 

Det sätt som mina svenska informanter samt lärare E beskriver sina respektive uppdrag har 

mycket gemensamt med de argument som förespråkarna för icke-konfessionell undervisning 

framhåller i Stoeckls studie. Dessa säger att läraren ska vara en informatör och inte en teolog, 

något jag bedömer vara underförstått i den svenska skollagens krav på icke-konfessionalitet i 

all undervisning.46 I samtalen med lärare B och lärare S frågade jag om de någon gång hade 

fått frågan av en elev om vad de själva tror på. Lärare S hade det och berättade att hon tidigare 

hade varit rädd för att svara på det eftersom hon var så mån om sin neutrala roll. Nu hade hon 

emellertid ändrat uppfattning och kände att hon kunde svara ärligt på frågan, så länge hon var 

tydlig med att det var hennes personliga uppfattning och att det står var och en fritt att tro vad 

man vill. Lärare B hade inte fått den frågan av någon elev, men framhöll samma åsikt som 

lärare E.  

                                                
45	  Roy,	  Oliver;	  i	  Stoeckl,	  Kristina	  (red.);	  The	  future	  of	  religious	  education;	  2015;	  s.	  1	  
46	  SFS	  2010:800;	  Skollagen;	  1a	  kap.;	  6-‐7§§	  
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Att undervisa i religion inom religionskunskapens ramar strider mot både lag och läroplan, 

men lärare S reflekterade över att även om undervisningen skall vara icke-konfessioell präglas 

skolan generellt sätt fortfarande av kristendomen. Detta märks i vilka skollov som finns och 

vilka traditioner som uppmärksammas under skolåret och därför kände hon exempelvis en 

viss tvekan inför Lucia-firande. 

 

Arbetssätt 
Samtliga informanter arbetar i någon mån med världsreligionerna. De två som undervisar 

konfessionellt skall enligt läroplanen också ta upp andra religioner (se läroplanen för 

evangelistisk religionslära i Bayern, s. 10), men när de ombads beskriva hur de gör detta 

förklarade de att det sker ur ett tydligt utifrånperspektiv. På den inledande frågan ”Vad arbetar 

du med i religionskunskap just nu?” svarade lärare K att de just nu studerar islam, men att det 

för henne skiljer sig stort mot att undervisa om katolicism. Hon förklarade att hon var tvungen 

att själv läsa på inför arbetsområdet islam, eftersom hon inte visste lika mycket om den 

livsåskådningen som om den egna. Undervisningen vilade också enbart på fakta – de såg på 

videor om vad det kan innebära att vara muslim, talade om islams levnadsregler och de fem 

pelarna, men med ett klart utifrånperspektiv. När de talade om katolicismen fanns en 

personlig koppling – vad vi gör, medan det i studierna av islam handlade om vad de gör.  

 

Att studera en annan religiös inriktning än den egna blir för de tyska eleverna att undervisas 

om religion, i viss likhet med hur man går tillväga i Sverige. Samtidigt blir referensramen en 

annan. En svensk klass som studerar islam har en varierad uppsättning av livsåskådningar 

representerade i klassrummet, vilket gör att islam i sig kan ha mycket skiftande betydelse för 

olika elever. För någon är det den egna religionen som beskrivs (och ibland på ett sätt som 

upplevs felaktigt, vilket kan leda till sårade känslor eller protester, något som lärare B hade 

erfarenhet av), för någon annan är det en främmande livsåskådning långt ifrån den egna. I det 

tyska exempelvis katolska klassrummet har man däremot definierat en religiös samhörighet 

vilket gör att islam för samtliga är ”någon annans religion” och katolicismen ”vår 

gemensamma”. Att undervisa om religion utifrån konfessionella eller icke-konfessionella 

ramar skulle kunna innebära skillnader i hur undervisningen om religion ser ut. Detta ligger 

inte inom mitt forskningssyfte denna gång, men skulle kunna undersökas vidare.  
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Bland de svenska lärarna framhöll särskilt lärare A och lärare S att de har som målsättning att 

arbeta jämförande när de studerar religionerna. Lärare A framhöll att likheterna ofta är större 

än vad eleverna är medvetna om och att man behöver uppmärksamma dem på dessa likheter. 

De abrahamitiska eller linjära religionerna delar stamfader och uppfattningen om att det finns 

en enda Gud, men också de cirkulära kretsar kring någon form av gudomlighet eller högre 

makt. Skillnaden ligger i hur man ser på livet och tiden. Lärare A menade dock att eleverna 

ofta är ytterst medvetna om vad som skiljer religionerna åt och att hans mål därför var att få 

dem att också uppmärksamma likheterna.  

 

Lärare S betonade också vikten av att eleverna ser likheterna mellan världsreligionerna.  

Det jag vill uppnå med religionsundervisningen är att jämföra och se likheter, 
framförallt, men även skillnader mellan religionerna. Då ägnar man rätt mycket tid 
bara åt basen, behöver man göra, så att de har begreppen, för det är ju många nya 
begrepp för dem. De är intressanta att diskutera, de begreppen… Men det är viktigt 
sen, tycker jag, att man kommer fram till själva analysen och den jämförande delen 
och ser likheter och skillnader.  

 

Hon menade att det också var viktigt att medvetandegöra eleverna om själva teologin i varje 

religion, så att bilden av religionsutövare inte fastnar på ett ytligt plan där kunskaper om namn 

på platser, skrifter och högtider etc. är det enda som består. 

 

Att uppmärksamma likheter mellan religioner skulle kunna förekomma inom de samtliga tre 

koncepten – även en lärare som är öppen med sin egen trostillhörighet och arbetar 

konfessionellt, eller en inbjuden representant för något samfund (om läraren har ett sådant 

arbetssätt som Stoeckl kallar inkluderande) kan ta upp likheter mellan den egna religionen 

och andras i undervisningen. Om vi vänder oss till Grimmitts, Ziebertzs och Riegels tredje 

perspektiv torde likheterna också framgå tydligt om man undervisar utifrån religion, eftersom 

de alla har det gemensamt att de talar om för oss hur vi ska vara som människor och leva våra 

liv. Uppmaningarna kan skilja sig åt till viss del, som gällande hur man ska se ut, vad man ska 

eller inte ska äta och vilka högtider man ska fira, men på ett större och mer existentiellt plan 

framträder mer likheter än skillnader. Budskap om fredlighet och kärlek genomsyrar alla 

världsreligionerna, liksom tron på en högre makt, mening med vad som sker och tron på ett 

fortsatt liv i en annan värld än den jordiska.  

 

Det finns ingen motsägelse i att undervisa konfessionellt i religion och att arbeta jämförande, 

även om jämförandet i Grimmitts, Ziebertzs och Riegels definition framhålls som ett 
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kännetecken för undervisning om religion. I lärare K:s och lärare P:s uppdrag ingår att 

undervisa också om andra religioner än den egna och i likhet med de svenska lärarna 

beskriver de jämförande som en grundläggande del av arbetssättet. 

When I talk about other religions, we compare it to Christian faith and practice. We 
search differences, however, first of all we search similarities to Catholic or 
Christian faith. 

(Lärare K.) 
 

Här aktualiseras det som diskuterades på s.26 igen. Oavsett om man är verksam i ett 

konfessionellt eller icke-konfessionellt undervisningssystem kan man använda sig av 

jämförelser som didaktiskt verktyg i religionsundervisningen, men perspektivet skiftar. I den 

svenska skolan saknas den kollektiva religiösa referensramen, ett ”oss” som i mer eller 

mindre grad åtskils från ”dem”. Att arbeta jämförande om man undervisar i religion medför 

att en religiös mall alltid är närvarande, men samtidigt poängterar lärare K vikten av motverka 

exotifiering av andra religioner än den egna. Hon uppmanar sina elever att närma sig 

människor som utövar andra religioner för att få en verklig inblick i vad det innebär att leva 

inom dessa.   

 

En aspekt av arbetssättet som undersöktes i intervjuerna var om och i så fall hur lärarna 

samarbetade med religiösa samfund i sin undervisning. På denna fråga svarade samtliga 

informanter att man inte gjorde det alls, vilket gav upphov till vidare reflektioner åt ganska 

skiftande håll. Lärare S poängterade att studiebesök är viktiga, men måste föregås av en 

dialog mellan lärare och samfund så att bägge parter är införstådda med varandras 

förväntningar på besöket och har kommit överens vad som ska och inte ska ingå. Lärare S 

hade vid ett tidigare tillfälle varit med om ett studiebesök där samfundets representant blivit 

för konfessionell i sin presentation och propagerat för sina egna religiösa värderingar. Med 

väl inarbetade kontakter och god kommunikation kan sådana situationer undvikas,  men hur 

lätt kontakter kan skapas varierar mellan olika samfund eftersom de är olika utbredda och i 

olika utsträckning tar kontakt med skolorna. Lärare S ville ogärna besöka ett enda samfund 

och utelämna övriga, men med målsättningen att göra ett flertal studiebesök, som alla ska 

förberedas och kvalitetssäkras på förhand, blir det ett mycket omfattande projekt. 

 

En viktig skillnad mellan den svenska och den tyska skolan är hur religionsämnet behandlas 

schemamässigt. I Tyskland är religionskunskap ett fast inslag på schemat och undervisas i 
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genom hela läsåret. I Sverige tycks man (baserat på mina intervjuer) istället arbeta med 

religion som ett av de fyra SO-blocken, vilket betyder att religion alltså läses i perioder på de 

timmar man annars läser geografi, samhällskunskap eller historia. Samtliga svenska 

informanter svarade på första frågan ”Vad arbetar du med i religionskunskap just nu?” att de 

just nu inte arbetade specifikt med religionskunskap. Frågan omformulerades då så att de 

istället fick berätta vad de senast hade arbetat med inom religionsämnet. 

 

Lärare S nämnde att andra SO-ämnen hade dragit ut på tiden, vilket hade gjort att 

religionsvetenskapen inte hade hunnits med än. Lärare B återkom till att tidsnöd var ett 

problem som störde religionsundervisningen och att läroplanens centrala innehåll var så 

omfattande, givet tiden, att det varken fanns marginal för avsteg från planen eller 

tidsförskjutningar. Detta innebar för honom ständiga avvägningar – att gå djupare in i någon 

del av de centrala innehållet måste alltid ske på bekostnad av någonting annat som då bara 

kunde beröras ytligt. 

 

Gällande läroplanen gav lärare A och lärare B rakt motsatta svar, då lärare A kände sig fri och 

obegränsad i sitt arbetssätt utifrån Lgr11, som han menade framförallt fungerade som en 

vägvisare. Lärare S uppgav också att hon kände sig relativt fri i utformningen av 

religionsundervisningen, men efterlyste mer diskussion kring vad anvisningarna i läroplanen 

egentligen skall innebära eftersom hennes uppfattning var att även om de är skrivna i syfte att 

vara vidsynta kan de lika gärna tolkas snävt. Lärare B däremot kände sig styrd och framhöll 

också att läroplanen för religionsvetenskap tenderade att bli politisk på bekostnad av det 

vetenskapliga. Han uppmärksammade motsägelsen i att den svenska skolans läroplan har en 

tydligt kristen prägel, vilket nämns explicit i värdegrunden, samtidigt som den strävar efter att 

förmedla en icke-religiös och humanistisk syn på kunskapsinnehållet. 

 

Ur mina tyska informanters svar kan jag inte identifiera någon riktigt motsvarande kritik. Det 

skall förtydligas att de utifrån sina olika inriktningar på religionskunskap följer varsin 

läroplan, men ingen talade om tidsnöd eller motsägelsefulla riktlinjer. Alla sade sig vara fria i 

hur de utformade sin undervisning, även om detaljinnehållet styrdes av läroplanen. Den 

läroplan man använder sig av i Bayern är ny för 2016 och lärare K beskrev att den skilde sig 

mot den gamla genom att vara friare och mer öppen. Enligt hennes beskrivning anger den 

främst vad eleverna ska uppnå och vilka ämnen som ska ingå, men tillvägagångssättet är fritt 

för läraren att utforma. Lärare E gav en liknande beskrivning av en läroplan där få 
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restriktioner och mycket tolkningsutrymme gav henne möjlighet att låta elevernas intressen 

och funderingar påverka undervisningsinnehållet. Detta var någonting hon uppskattade, även 

om det innebar en större arbetsbörda för henne. Inte heller lärare P pekade på några särskilda 

problem som läroplanen medförde. Hon menade att mycket av dess innehåll var självklart för 

henne, ”there’s nothing in it you wouldn’t already have done”. 

 

Elev- och föräldraattityder  
Samtliga informanter i bägge länderna beskriver religionsvetenskap som ett ämne med låg 

status. Lärare E beskrev det som ett problem i Tyskland att elever känner stark press från sina 

föräldrar att lyckas väl i skolan. Religionsämnet upplevde hon som ett undantag. Lärare K och 

lärare P gav samma bild och beskrev hur eleverna pressas hårt inom framförallt matematik 

och tyska, medan religionsämnet ses som mindre viktigt. För lärare K kunde det bli ett 

problem att också eleverna underskattade dess betydelse och inte visade samma koncentration 

eller engagemang på lektionerna. Samtidigt såg hon också att religionskunskapslektionerna 

fyller en viktig funktion som ett tillfälle för eleverna att stressa ner och få möjlighet till 

eftertanke och diskussioner om känslor och vad som kändes viktigt i deras liv. Visserligen 

betygsätts eleverna här precis som i alla andra ämnen, men betygen var för lärare K av 

underordnad betydelse jämfört med den personliga utvecklingen. 

 

Lärare P var kritisk till att det överhuvudtaget sätts betyg inom religionskunskap. Hon menade 

att det är viktigt för de protestantiska eleverna att kunna sin bibliska historia, men att den 

bestående kunskapen framförallt hängde på hennes lärarinsats och inte gynnades av prov. 

Tvärtom befarade hon att pressen som följde med proven riskerade att störa lärandet och 

förståelsen av religionskunskapen. I likhet med lärare K beskrev hon hur religionskunskapen 

hade en mer avspänd karaktär än övriga skolämnen och att det fanns utrymme för kreativa 

inslag som att måla och pyssla eller handarbeta (nyligen hade man exempelvis 

uppmärksammat påsken genom att dekorera påskljus). 

 

Lärare A och lärare B hade båda erfarenhet av att ha undervisat i olika skolor med mycket 

olika elevsammansättning, gällande etnisk och religiös bakgrund. I sin nuvarande verksamhet 

har de båda ett multietniskt och –religiöst elevunderlag, vilket de bägge ansåg medförde 

ökade möjligheter till insyn i hur det kan vara att leva i de religioner som finns representerade 

i klassen. Om eleverna själva ville kunde deras erfarenheter och kunskap få bidra till 
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undervisningen då man studerade just deras religion. Lärare A:s erfarenhet var också att de 

elever som hade en egen religiös övertygelse ofta gynnades av den också när det gällde att 

förstå andra trosuppfattningar. Lärare B gav en liknande bild, men berättade att somliga elever 

också kunde markera avstånd mot andra religioner än den egna, som ett sätt att markera sin 

egen religiösa identitet. Han reflekterade över att han hade sett ett liknande motstånd då han 

undervisade på en skola med mer homogen elevsammansättning och där vetenskap sågs som 

den enda sanningen. Religionsvetenskapen som ämne ifrågasattes av såväl elever som 

föräldrar och lärare B menade att även om orsakerna såg olika ut på de olika skolorna blev 

resultatet i stort sett detsamma, nämligen att religionsvetenskapen ifrågasattes och inte alltid 

sågs som jämvärdig de andra skolämnena. 

Reaktioner på det motsatta systemet 
Reaktionen på beskrivningen av den svenska religionskunskapsundervisningen varierade 

något mellan mina tyska informanter. Lärare K och lärare P poängterade båda två att det för 

skolan är en viktig uppgift att hålla det religiösa arv vid liv, som i många sekulariserade 

familjer inte längre märks av. Lärare K tryckte särskilt på att kristendomen är en så viktig del 

av Tyskland, både historiskt och i samtiden, att den inte kan bortses ifrån. Denna uppfattning 

överensstämmer med en formulering från Europarådets konvention om att i de fall en religion 

har haft särskild inverkan på en nation kan det godtas att den ägnas mer utrymme än de andra 

i undervisningen.47 

 

Lärare P uttryckte större skepsis mot det svenska systemet än lärare K, som gissade att 

Tyskland var på väg att övergå till icke-konfessionell undervisning i sinom tid som en följd av 

sekularisering. Lärare P framhöll att många elever idag saknar en religiös identitet och att hon 

därför såg det som sitt uppdrag att förse dem med nödvändig bakgrundsinformation för att 

hjälpa dem skapa en identitet, men också förstå sitt samhälle och dess historia. Hon trodde 

således inte att hon skulle trivas med att undervisa i religionskunskap på det sätt som man gör 

i Sverige. 

 

Om lärare K:s och lärare P:s reaktioner på den svenska icke-konfessionella undervisningen 

kan beskrivas som något tvekande och lätt skeptisk, så var de svenska informanternas reaktion 

på beskrivningen av det tyska systemet mer öppet kritisk. ”Jag blir nästan besviken”, 

konstaterade lärare A, medan lärare B menade att han kunde förstå att detta system hade 

                                                
47	  Falkevall;	  Att	  undervisa	  i	  religionskunskap;	  2013,	  s.	  70	  
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utvecklats i Tyskland med tanke på landets historia. Dock kunde han inte själv tänka sig att 

undervisa konfessionellt i religionskunskap.  

 

Trenden för just denna fråga var väldigt tydlig – lärare K och lärare P förespråkar 

konfessionell religionsundervisning och menar att elevernas egen religiösa identitet och 

kulturella historia riskerar gå förlorad i icke-konfessionell undervisning. Lärare A, lärare B 

och lärare S framhåller däremot vikten av skolans roll som neutral kunskapsförmedlare och 

ifrågasätter hur förståelse och tolerans ska gynnas av att eleverna skiljs åt i 

religionsundervisningen. Dessa fem bedömer alltså alla att det system de själva är verksamma 

i är det mest gynnsamma och uttrycker mer eller mindre skepsis mot det motsatta. 

 

Det är i vägvalet mellan kunskap om religion och religiös kunskap (se s.14) som Sverige och 

Tyskland gått i motsatta riktningar. Detta befäster Grimmitts påstående om att 

religionsdidaktik uppstår ur kombinationen av synen på religion och synen på didaktik i ett 

visst samhälle vid ett visst tillfälle. Även om Sverige och Tyskland ligger relativt nära 

varandra geografiskt och kulturellt är vi varsitt samhälle, med olika diskurser i ständig 

förändring och där författningar och läroplaner har utformats vid olika tidpunkter. Det har lett 

till olika uppfattningar om vilken undervisningsmetodik som är mest gynnsam för eleverna.    

 

Lärare E visade dock ett tydligt trendbrott då hon efter att ha hört beskrivningen av det 

svenska systemet sa; “I think that’s perfect. That’s the right way.”. Hon är alltså den enda av 

de sex tillfrågade som tror att hon skulle föredra det motsatta systemet framför det hon nu är 

aktiv i. Hon är också den enda som inte ställer någon följdfråga eller framför någon typ av 

kritik mot hur man gör i det andra landet. 

Diskussion och slutsats 
Gällande religionsundervisningens utformning framstår valet mellan koncepten undervisning i 

religion och undervisning om religion som den stora vattendelaren. Undervisning utifrån 

religion kan, beroende på vad man tolkar in i begreppet, sägas förekomma i både den svenska 

och den tyska skolan, men är inte karaktäriserande för något av utbildningssystemen. 

Undantag är det tyska alternativämnet till religionskunskap, etik. 

 

I min studie uttrycker de lärare som undervisar konfessionellt en annan syn på sitt uppdrag än 

de icke-konfessionellt undervisande. Under deras lektioner i religionskunskap ses både lärare 



32 
 

och elev som religiösa subjekt som förenas av en fastställd trostillhörighet. Lärarna som jag 

har intervjuat beskriver båda att de vill agera förebilder för sina elever, genom att visa dem 

vad religionen kan betyda för en vanlig människa i det vardagliga livet. De känner också ett 

ansvar att föra sitt religiösa och kulturella arv vidare i ett alltmer sekulariserat samhälle. 

 

De lärare som undervisar icke-konfessionellt ser det som sitt uppdrag att ge eleverna en så 

allsidig religionskunskapsundervisning som möjligt, där alla religioner behandlas rent 

vetenskapligt utan att värderas. Också de konfessionellt undervisande lärarna är måna om att 

visa alla religioner samma respekt, men de svenska lärarna samt lärare E känntecknas också 

av sin objektivitet. För dem handlar det fostrande uppdraget om att förmedla tolerans och 

hänsyn i enlighet med värdegrunden, inte om att lära ut en särskild trosuppfattning. 

 

Det sägs att var och en blir salig på sin tro och jag tycker det är viktigt att hålla i åtanke att de 

lärare som deltagit i intervjun sannolikt är präglade av sitt samhälle och sin egen skolgång. 

Utöver utbildning och erfarenhet i yrket bidrar troligtvis också deras egna minnen av den 

religionskunskapsundervisning de fått till uppfattningen om vad religionskunskap är och 

borde vara. Att det andra landets modell för religionskunskapsundervisning tycktes 

främmande var en ömsesidig uppfattning, för alla utom lärare E.  

 

I den studie Stoeckl tidigare gjort, där förespråkare för konfessionell respektive icke-

konfessionell undervisning diskuterade sina ståndpunkter, framhålls samma argument av de 

icke-konfessionellt undervisande som i mina intervjuer. Läraren skall vara en neutral 

informatör och inte en teolog. Gällande de konfessionellt undervisande är Stoeckls och mina 

respondenter inte riktigt lika samstämmiga. Medan man i Stoeckls studie framhåller att en 

stabil egen religiös identitet lägger grunden för förståelse för andras, betonar mina 

respondenter framförallt ett upplevt ansvar att medvetandegöra sina elever om den egna 

religionen som en del av kulturarvet. 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att Grimmitts, Ziebertzs och Riegels definition av 

undervisning om religion överensstämmer med hur det svenska icke-konfessionella 

bildningsuppdraget utformas i praktiken. Den tyska undervisningen låter sig inte lika enkelt 

definieras, eftersom den konfessionella undervisningen dels bär drag av samtliga tre koncept, 

dels kan ersättas med ett icke-konfessionellt ämne. Jag kan inte utläsa ur mina intervjusvar att 

de konfessionellt undervisande lärarna framhåller sin tro som ”den enda sanningen” (vilket 
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Ziebertz och Riegel beskrev i sin definition av undervisning i religion), däremot skapar man 

en kollektiv religiös identitet, ett konkret vi som medför att det också finns ett de. 

Reflektionen att undervisning i religion kan bli till instruktion i religion tycks ringa in en 

betydande del av den konfessionella undervisning lärare K och lärare P bedriver. Samtidigt 

finns en öppenhet för andra livsåskådningar och fördjupningen i den egna sker inte på 

bekostnad av tolerans för andra. 

 

Sverige och Tyskland, liksom flera andra europeiska länder, mottar idag stora 

flyktingströmmar och samhällena kännetecknas på ett religiöst plan inte bara av sekularisering 

utan också av stor mångfald. I Tyskland har detta framförts som ett argument för att införa 

icke-konfessionell religionsundervisning, som passar alla,48 medan andra menar att man 

istället måste anpassa skolan till mångfalden genom att erbjuda fler olika alternativ. En sådan 

ståndpunkt framhåller sociologen Kjell Magnusson i en debattartikel i tidningen Dagens 

samhälle, där han menar att religioner och kulturen i minoritet måste ha rätt att upprätthålla 

sitt levnadssätt hellre än att assimileras in i majoritetssamhället.49 Framtiden skulle alltså 

kunna se att Sverige och Tyskland rör sig mot varandra gällande religionsundervisning – i 

målsättningen att kunna erbjuda undervisning som är bättre anpassad för mångfalden kan de 

komma att anamma varandras tidigare system. 

 

Underlaget för min undersökning är mycket litet och därför kan dess generaliserbarhet 

naturligtvis ifrågasättas. Mina resultat kan inte på egen hand ge svar på hur 

religionsundervisning bör se ut, eller vilken variant av den som är mest gynnsam. Däremot 

ger den en fingervisning om hur de olika alternativen kan se ut i praktiken och hur lärare 

upplever sitt uppdrag beroende på vilket system de tillhör, men mer forskning behövs. I min 

studie har bara två europeiska länder undersökts, men ytterligare varianter på 

religionsundervisning förekommer exempelvis i Schweiz, där den är frivillig och i Österrike, 

där alla statligt registrerade trossamfund tillåts bedriva religionsundervisning. I Nederländerna 

undervisar man inte överhuvudtaget i religion annat än på religiösa privatskolor.50 Finland och 

Belgien har undervisningssystem som liknar det tyska,51,52 medan till exempel Norges, 

                                                
48	  Sadigh;	  Kirchen	  raus	  aus	  den	  Schulen;	  2014	  
49	  Magnusson,	  Kjell;	  Svårt	  förhindra	  religiösa	  friskolor	  i	  vårt	  samhälle;	  Dagens	  samhälle;	  2015-‐12-‐01	  
http://www.dagenssamhalle.se/debatt/skola-‐och-‐religion-‐i-‐ett-‐mangkulturellt-‐samhaelle-‐20654	  (Hämtad	  
2016-‐04-‐19)	  
50	  Ziebertz	  och	  Riegel;	  How	  teachers	  in	  Europe	  teach	  religion;	  2009;	  s.	  7,	  22	  
51	  ibid	  s.	  33	  
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Islands och Storbritanniens mer liknar det svenska.53,54 En större studie med fler nationer i 

underlaget skulle ge en bredare och mer mångfacetterad bild av vilka olika didaktiska synsätt 

religionsundervisningen i Europa influeras av. 

 

Oavsett syn på religionsämnet, gällande dess karaktär och utrymme i läroplanen, har jag i 

litteraturen och den empiriska studien kunnat urskilja en genomgående uppfattning: God 

kännedom om världsreligionerna är vitalt för att individen ska kunna interagera väl i ett 

multireligiöst Europa. Därför skulle en större undersökning av europeiska elevers kännedom 

om (och kanske attityd till) världsreligionerna samt ateism kunna ge viktig information om i 

vilken utsträckning detta uppnås. Kan någon skillnad ses i hur elever som fått konfessionell 

eller icke-konfessionell undervisning beskriver religioner och vad de vet om dem?  

 

Kunskap sägs ofta vara botemedlet mot fördomar och intolerans. Därför välkomnar jag en 

fortsatt diskussion hur skolan, utifrån sitt kunskapsförmedlande uppdrag, kan bidra till att 

forma ett accepterande samhälle med medborgare som respekterar och interagerar väl med 

varandra. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

                                                                                                                                                   
52Ev.	  Luth.	  Kyrkan	  i	  Finland;	  Fakta	  om	  religionsundervisningen	  i	  Finland;	  	  	  
http://evl.fi/EVLsv.nsf/Documents/5931A34239346496C22570FC002CACB3?OpenDocument&lang=SV	  
(Hämtad	  2016-‐04-‐19)	  
53	  Uppsala	  Universitet;	  Centrum	  för	  forskning	  om	  religion	  och	  samhälle;	  Konfessionell	  religionsundervisning	  kan	  
se	  ut	  på	  många	  olika	  sätt;	  
http://www.crs.uu.se/aktuellt-‐religion-‐och-‐samh%C3%A4lle/?tarContentId=293768	  2013	  (Hämtad	  2016-‐04-‐19)	  
54	  Gunnarsson,	  Gunnar	  J.;	  Kristendomskunskap,	  etik	  och	  religionskunskap	  –	  på	  Island;	  Religion	  och	  livsfrågor	  no.	  
1	  (2008);	  s.	  9	  
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Evangelisk religionslära 
1. Nach Gott fragen  

Att fråga efter Gud 

2. Jesus Christus 

3. Kirche  

Kyrka 

4. Gemeinsam das Kirchenjahr gestalten 

Gemensam upplevelse av kyrkoåret 

5. Beten 

Att be 

6. Kirchenräume 

Kyrkorum 

7. Mit menschen anderer Religionen im Dialog sein 

Att vara i dialog med andra religionsutövare 

8. Das Evangelium der Bibel als befreiende Botschaft warhnehmen   

Att uppfatta Bibelns evangeliers befriande budskap 

9. Existenzielle Fragen stellen 

Att identifiera existentiella frågor 

10. Sich Herausforderungen im Zusammenleben stellen 

Att identifiera utmaningarna i att leva med andra 

Elektronisk resurs: http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/3/evangelische-religionslehre 
(Hämtad 2016-04-19) 
 
Övrsättning: Lisa Hansen samt förf. 2016 

Bilaga 1-3: Tyska läroplaner i religionsvetenskap 
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Katolsk religionslära 
1. Jeder mensch – einmalig und gemeinschaftbezogen 

Varje människa – unik och en del av samhället 

2. Die Größe und Vielfalt der Welt – Schöpfung Gottes 

Världens storhet och mångfald – Guds skapelse 

3. Nach Gott fragen – Gottesvorstellungen und biblische Glaubenszeugnisse  

Att fråga efter Gud – Gudsbilder och bibliska trosbekännelser 

4. Ausdrucksformen des Glaubens an Gott – Beten und Handeln, Bilder und 

Symbole  

Uttryck för gudstro – be och praktisera, bilder och symboler 

5. Die Heilige Schrift – Buch des Lebens und des Glaubens  

Den heliga skriften – boken om livet och tron 

6. Mit Gott auf dem Weg – Glaubenserfahrungen des Volkes Israel  

Med Gud på vägen – uttryck för det israeliska folkets tro 

7. Die Zuwendung Jesu zu den Menschen – die Botschaft vom Reich Gottes  

Jesus som gåva till mänskligheten -  Guds rikes budskap 

8. Jesus, der Christus – Leben, Leiden, Tod und Auferstehung 

Jesus Kristus – liv, lidande, död och uppståndelse 

9. In der Gemeinde leben – zur katholischen Kirche gehören  

Att leva i samfundet  – att tillhöra den katolska kyrkan 

10. Den Glauben feiern – Jesus Christus begegnen  

Att hedra sin tro – att möta Jesus 

11. Christ sein – im Austausch mit anderen 

Att vara kristen – i mötet med andra 

12. Menschen anderer Religionen begegnen – Juden und Muslime  

Att möta andra religionsutövare – judar och muslimer 

Elektronisk resurs: http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/3/katholische-
religionslehre (Hämtad 2016-04-19) 
 
Översättning: Lisa Hansen samt förf. 2016 
 
 
 
 
Övrsättning: Lisa Hansen samt förf. 2016 
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Etik 
1. Menschsein: Sich selbst begegnen  

Mänskligheten: Att möta sig själv 

2. Zusammenleben: Dem anderen begegnen  

Att leva tillsammans: Att möta medmänniskor  

3. Religion und Kultur: Dem Leben begegnen  

Religion och kultur: Att möta livet 

4. Die moderne Welt: Umwelt und Medien  

Den moderna världen: Miljö och media 

 

Elektronisk resurs: http://www.lehrplanplus.bayern.de/fachlehrplan/grundschule/3/ethik (Hämtad 2016-04-19) 
 
Övrsättning: Lisa Hansen samt förf. 2016 
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Intervjufrågor – på svenska 
1. Berätta om vad du arbetar med i religionskunskap just nu. 

- Är detta typiskt? 
 

2. Hur ser du på ditt uppdrag som religionslärare? 
- Vilken är din målsättning?  

 
3. Vad anser du om de riktlinjer som finns för ämnet i styrdokumenten? 

- Hur fritt känner du att du kan lägga upp undervisningen? 
 

4. Skiljer sig religionsundervisning från annan undervisning? 
- På vilket sätt? 

 
5. Hur upplever du elevernas inställning till religionsämnet? 

- Märker du någon skillnad mot annat ämne du (eventuellt) undervisar i? 
 

6. Samarbetar du med religiösa samfund för din undervisning? 
- Vilka? Hur? 
- Vad upplever du att detta ger? 

Eller 
- Av vilken anledning väljer du att inte göra det? 

 
7. I Tyskland är religionsundervisningen konfessionell och eleverna undervisas där 

utifrån sin religionstillhörighet. Vilken är din spontana tanke om det? 
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Intervjufrågor – på engelska 
Inom klamrarna visas de frågor som ställdes till läraren i etik, i de fall frågorna var tvungna 

att omformuleras. 

 
1. What are you currently doing in RE with your pupils?  

- Is that typical work?  

 

2. Do you practice religion during the lessons? 

[How do you practically work with ethics?] 

 

3. How do you experience your commission as an RE teacher? 

- Which is your prime target? 

 

4. What do you think about the directions of the RE curriculum?  

- How independently would you say you can design your teaching? 

[Since your subject is non-denominational, who decrees the content of your 

teaching?] 

 

5. Do you experience a difference in teaching RE compared to other subjects? 

- (if yes) How is it different? 

 

6. If asked to describe the pupils’ attitude in general towards RE, what would you say? 

- Do you experience a difference in their attitude towards RE compared to their 

attitude towards other subjects you teach?  

 

7. How do you cooperate with your denomination? 

- How would you say this cooperation contributes to the teaching of RE? 

[Do you cooperate with any kind of organizations instead of denominations?] 

 

8. In Sweden, it is stated in the law that all education must be non-denominational. All 

pupils are being taught together, and all the major religious groups of the world are 

being presented detachedly. What do you think of that? 


