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Att skriva uppsats i religionsvetenskap 

Religion är ett av de mest omdiskuterade ämnena i vår tid. Trots sekularisering är 
religion fortfarande centralt för många människors förståelse av världen. Här 
presenteras några tänkbara ämnen för uppsatser i religionsvetenskap. 

Religionshistoria 

Religionshistoria täcker en mångfald av ämnen och behandlar religioner från 
antiken till dagens mångreligiösa landskap. I ett samhälle som blir allt mer religiös 
blandat är det ett ämne som är mer aktuellt än någonsin, speciellt i skolan. Här 
följer några infallsvinklar som går att arbeta med i en uppsats. 

Att undervisa om religiösa traditioner 

Hur behandlas andra religioner än kristendomen i dagens skola? Vilka bilder 
förmedlas av dessa? 

Specifika religioner 

Sverige är idag ett mångreligiöst land med ett flertal religioner som existerar sida 
vid sida. Att fördjupa sig i en specifik religion, antingen någon av de större 
världsreligionerna som islam eller en religiös minoritet som Scientologi eller 
satanism, ger en bredare inblick i varför människor tror som de gör och hur det 
formar deras identiteter i olika sociala sammanhang. 

Religiösa förändringar 

Religioner förändras konstant, bland annat genom migration, maktförskjutningar, 
sociala omställningar och skiftande värderingar. Hur förhåller sig olika religioner 
till dessa processer? 

Föreställningar om det förflutna 

Hur påverkas vi av bilder av vår historia? Vilken funktion har exempelvis antika 
religioner haft för att forma det moderna samhället och dess traditioner? 

Ansvarig 

Fredrik Gregorius, fredrik.gregorius@liu.se 

Bibeln och skolan – uppsatsämnen inom bibelvetenskap 

Ett fascinerande ämne är hur bibeltexter används i skolan. I kursplanen för 
exempelvis religionskunskap lyfts kristendomen fram som en särskilt viktig 
tradition att studera (”Kunskaper om samt förståelse för kristendomen och dess 
traditioner har särskild betydelse då denna tradition förvaltat den värdegrund som 
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ligger till grund för det svenska samhället.”). En central del av denna tradition är 
kristendomens heliga text, Gamla testamentet och Nya testamentet. Det finns en 
rad olika infallsvinklar på Bibeln och skolan. 

Att undervisa om Bibeln 

Ämnet Bibeln i undervisningen har flera möjliga aspekter. 
I Bibeln finns centrala gestalter som Abraham och Sara, Mose, Rut, kung David, 

Jesus, Paulus och många fler. Dessutom finns en rad bärande teologiska 
övertygelser som kan sammanfattas i termer som gudsbild, människosyn, nåd, 
rättfärdiggörelse genom tro, dom och så vidare. Ett intressant uppsatsämne är att 
kritiskt diskutera hur någon av dessa personer eller teologiska övertygelser från 
Bibeln behandlas och belyses i undervisning och läromedel (i den mån de berörs). 

Uppsatser kan granska metoder för att studera Bibeln i skolan i nutid och dåtid, 
undersöka vilka ”favorittexter” som särskilt lyfts fram (varför och hur) och/eller 
diskutera hur ”problemtexter” tas upp.    

Ett tänkbart uppsatsämne är också att jämföra hur Bibeln behandlas och belyses 
i jämförelse med andra religiösa/heliga texter. Vad sägs i undervisning och 
kursböcker om likheter och skillnader, och varför?  

Bibeln, etik och verkningshistoria 

Kursplanerna för religionskunskap för grundskola och gymnasieskola talar mycket 
om etik. Ett uppsatsämne kan vara att diskutera olika föreställningar om Bibelns 
roll för etiken. Här finns en intressant spänning. Å ena sidan är Bibeln helig text för 
kristna och är normativ för denna grupp (inte för alla). Å andra sidan talar 
kursplanen (se ovan) om att kristendomen och Bibeln haft en särskilt betydelse för 
”värdegrunden” i det svenska samhället (för alla). 

Frågan om etik angränsar till den större frågan om hur Bibeln, inte minst dess 
berättelser, fungerar i människors meningsskapande. Här kommer vi in på det som 
brukar kallas verkningshistoria – hur Bibeln har inverkat på konst, litteratur, i 
samhällsdebatter och sociala omvälvningar som avskaffande av slaveri. 

Ansvarig 

Carl-Magnus Carlstein, carl-magnus.carlstein@liu.se 

Etik 

Det finns även möjlighet att skriva uppsats inom etik med en rad infallsvinklar. 


