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ABSTRAKT 

Under våra VFU – perioder har vi uppfattat att elevernas intresse för religion är lågt.  

Syftet med denna studie är att granska sex gymnasieelevers tankar kring nyttan med 

religionsundervisningen i skolan och varför deras intresse kan uppfattas som lågt. I 

studien undersöks också hur elever uppfattar lärarens tydlighet kring meningen med 

religionsundervisningen, religion, livsåskådningar och etik. Med utgångspunkt i detta 

syfte granskar vi elevernas syn för att hitta, för läraren, nya förhållningssätt och 

undervisningsmetoder som kan gynna elevernas intresse och lärande. 

Undersökningen har utförts med hjälp av kvalitativa intervjuer, gjorda på sex elever på 

gymnasienivå. Det vi fann i undersökningen sammanställdes och transkriberades för att 

sedan kunna diskuteras i förhållande till teorier.  

Resultatet av denna studie påvisar att det finns en plats för religionsundervisning i 

skolan. Dock visar det sig att eleverna snarare ser att religionsundervisningen är 

essentiell, även om intresset inte alltid är det största. En engagerad, kunnig och bestämd 

lärare är en aspekt som kan påverka att eleverna uppfattar ämnet som positivt.  

 

 

 

Nyckelord: religion, religionsundervisningen, läroplan, lärare, elev, intresse, religioner  
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1  INTRODUKTION 

Att få ta del av religiösa riter, symboler, tankar och handlingar kan ses som 

intressant, användbart och spännande. Framför allt i dagens samhälle där icke-kristna 

religioner och traditioner gör inslag i Sverige. Kunskapen kan öka förståelsen för 

andra människors olikheter och bjuda in till helt andra förutsättningar. Det är inte 

enbart på hemmaplan som de nya upptäckterna är användbara, utan även när vi tar 

oss utan för Sveriges gränser och får ta del av världen, vilket ständigt görs genom 

tidningar, nyheter, tv-inslag, resor, sociala sidor på nätet, radiokanaler med flera. 

Möjligheterna som kan skapas genom denna sorts kunskap och förståelse borde bidra 

till en stor nyfikenhet och vetgirighet hos bland annat dagens ungdomar. I 

skolväsendet får de möjligheten att ta del av både kristendomen som övriga 

världsreligioner och livsåskådningar. Genom skolans obligatoriska grundskolår gör 

religionsundervisningen inslag inom ramen av de samhällsorienterade ämnena (Lgr 

11) och i gymnasieskolorna ligger undervisningen inom kurserna Religionskunskap 

1, Religionskunskap 2 samt Religionskunskap specialisering (GY2011).  

Anledningen till studiens ämnesval, att undersöka gymnasieelevers uppfattning av 

religionsundervisningen och dess nytta, är att vi under vår lärarutbildningstid genom 

den verksamhetsförlagda utbildningen på gymnasieskolor fått uppfattningen att 

eleverna till viss del saknar denna nyfikenhet inför andra människor religiösa 

olikheter och därav också det eftersökta engagemanget inför 

religionskunskapsundervisningen. Problematiken ligger i att detta ämne då inte ses 

som intressant eller något som eleverna har nytta av, vilket lägger grunden för 

klassrumsklimatet och läranderesultatet. Förståelsen för andras olikheter riskerar att 

utebli. Begreppet nytta avser i denna studie själva ämnets användbarhet. Det vill säga 

det som eleverna får med sig från undervisningen och kan använda i sitt vardagliga 

liv. Det finns enligt vår mening olika faktorer som kan tänkas bidra till detta, 

exempelvis det sekulariserade samhället där religiositeten minskar eller blir mindre 

påtaglig då den blir mer privatiserad. Tankar som att individerna förstår varandra 

ändå, åsikten att religion inte skulle vara användbart eller att eleverna lär sig genom 

andra forum än skolväsendet är andra möjliga faktorer. Det skulle också kunna röra 

sig om att vi som lärare inte tydligt nog presenterar kursernas syfte och användbarhet 

på ett korrekt och intressant sätt som bjuder in gymnasieeleverna till spännande 

upptäckter och som skapar nyfikenhet.  

Föreliggande studies syfte är att utifrån intervjuer med sex elever finna perspektiv 

och uppfattningar kring religionsundervisningen och dess nytta för att kunna 

utforma, för läraren, nya förhållningssätt och undervisningsmetoder som gynnar 

elevernas intresse och lärande. 
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2 BAKGRUND 

I detta kapitel tar vi upp fakta som är relevant för arbetets helhet. Bakgrundsavsnittet 

är uppdelat i 6 huvudrubriker där samtliga ger en djupare förståelse för studien. Det 

är av stor vikt att redogöra för den religiösa tron i dagens samhälle där också de 

ungas synsätt kommer fram. Likaså skolans och undervisningens utveckling från 

kristendom till religionskunskap, presentera läroplaner, dagens kursplan och 

undervisningsmål samt tänkbara förhållningssätt lärare kan ha.  

 

2.1 Tron i det kristna samhället 

Nedan beskrivs hur religionen och religiositeten i samhället ser ut. 

I Tro, samfund och samhälle kartlägger och förklarar Gustafsson (2000) 

utvecklingen inom svenska kyrkan, förändringar i samhället, beskriver sekter och 

religiösa rörelser samt ger en grundlig orientering av trons roll i det svenska 

samhället. Att redovisa det evangelisk-lutherska trossamfundet som den 

dominerande trosriktningen i Sverige skulle kunna ses som korrekt då majoriteten av 

alla svenska medborgare är medlemmar, dock är detta långt ifrån fullständigt. 

Besöken i Svenska kyrkans gudstjänstlokaler visar exempelvis på motsatsen då få 

medlemmar deltar (a.a.). Enligt Sjödins (2001) analyserande studie är det en 

minoritet av Sveriges befolkning som är aktiva och engagerade i kyrkor och 

samfund, vilket skulle kunna ses som ett resultat av den förändring som har skett till 

mer individualiserade trosformer som innebär att svensken söker sig utanför kyrkans 

gränser. Gustafsson (2000) ger en parallell, förrättningsreligiositeten, där beteendet 

står i fokus. Den kristna begravningsseden står fast, majoriteten av nyblivna föräldrar 

döper sina barn och hälften av alla vigslar äger rum framför en präst. Dessa kyrkliga 

handlingar har en så pass stark ställning att de utnyttjas av människor som inte 

annars har någon kontakt med kyrkor och samfund och som därmed också kommer i 

kontakt med kristen förkunnelse. Konfirmationen är den handling som till skillnad 

från de ovan nämnda har gått tillbaka, eventuellt på grund av att det inte lika tydligt 

markerar att individen träder in i eller lämnar en livscykel så som övriga gör (a.a.). 

Även Furseth & Repstad (2005) tar upp samma frågeställning och menar att i det 

sekulariserade Norden finns det en stor uppslutning kring kyrkliga livs och dödsriter, 

vilket troligen grundar sig i att dessa inte är begränsade till en enda 

tolkningsmöjlighet. Vi kan se att många håller fast vid en kulturkristendom då 

människor använder sig av just dessa kyrkliga ritualer.”Kombinationen av det 

närgående och samtidigt till intet förpliktigande och mångtydiga gör att dop, 

konfirmation, kyrkbröllop och kyrklig begravning har ett brett folkligt stöd” (Furseth 

& Repstad, s.173, 2005).    

När det kommer till att ge en komplett beskrivning av Sveriges religiösa liv går det 

enligt Gustafsson (2000) inte att stanna vid den organiserade religionen, då det finns 

religiösa former som inte uttrycker sig genom kyrkliga aktiviteter och samfund. 

Istället går det att tala om begrepp så som anonym religion, privatreligiositet och 

implicit religion vilka samtliga syftar på individers sätt att närma sig livsfrågor. Den 

anonyma religionen kan ses överrensstämma med den officiella religionen, 

kristendomen, förutom när det kommer till individens deltagande i församlingen. En 

anonymt kristen delar alltså samfundets tro, men individen deltar inte i 

gudstjänstlivet. Privatreligionen innebär att individen istället väljer ut tilltalande 
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delar och kompletterar dessa med andra livshållningar. Detta förhållningssätt gör 

också privatreligionen till en osynlig religion. Implicit religion går att förklara genom 

uttrycket ”religiös på mitt personliga sätt” och är enligt Gustafsson (a.a.) den 

dominerande religionsformen i dagens svenska samhälle. Kategorin innebär till 

exempel att individen ber till Gud men är samtidigt inte någon gudstjänstbesökare 

eller att individen är tveksam till att det finns en Gud, en högre makt eller att 

individen tror att det finns en överjordisk makt eller en uppfattning kring någon form 

av liv efter döden.      

Även Sjödin (2001) tar upp frågan kring individen som formar sin egen religiösa tro 

och menar att religionen i Sverige har tagit mer individuella former. En förklaring 

som ges kan ses gå hand i hand med den ovannämnda, men Sjödin (a.a.) tar också 

upp möjligheten att svensken tvingas forma sin egen religion då denne inte har 

socialiserats in i någon religiös tradition under uppväxten.  Furseth & Repstad (2005) 

förklarar istället att människor är mer frikopplade från organiserad religiositet, vilket 

dock inte innebär att de är mindre religiösa. Men för den största andelen ses religion 

troligtvis mer som en resurs som vid behov kan plockas fram och användas.   

 

2.2 De ungas tro 

Nedan beskrivs hur flertalet unga tänker kring religion idag utifrån ett antal 

religionsforskare och religionsvetare. 

Att förvänta sig att dagens ungas religiositet skulle vara nära förknippad med 

exempelvis kyrkans tro är enligt Sjödins (2001) studie svårt. Enligt sekulariseringens 

följder kommer försvinnandehypotesen, vilket innebär att religionen successivt 

försvinner vilket borde vara fullt synligt bland de yngre idag. Om vi med religion 

menar den traditionella organiserade religionen är så också fallet. Men om vi vidgar 

definitionsgränsen finner vi en viss religiositet hos de yngre. Sjödin (a.a.) menar att 

de unga fortfarande behöver svara på livsfrågor så som ”vem är jag” och ”vart hör 

jag hemma”, vilket gör att de skapar en egen meningsfull tillvaro och intresserar sig 

för livsfrågor och utformningen av en privat livstro. Ungas religiösa aktivitet kan 

generellt sett ses som mycket låg. Exempelvis deltar endast hälften av de med en 

stark religiositet i gudstjänster och det är heller inte vanligt att ungdomar ofta ber.  

Även om de unga har en religiös tro, kommer denna inte ofta till uttryck. 

Thalén (2006) talar om två typer av människor; både-och-människan samt antingen-

eller-människan. Både-och-människan kan ses ha ett intresse för andliga frågor eller 

livsfrågor. Men denne har inget riktat intresse för religiösa institutioner så som 

Svenska kyrkan. Eleven i skolan har en kritisk hållning till nedärvda religiösa 

uttryck, men utan att förkasta allt vad religion står för. Antingen-eller-människan kan 

ses spegla den moderna fasen med ett svart eller vitt förhållningssätt. Eleven är 

antingen för eller emot. Människan ses här som troende eller icke-troende där det ena 

fullständigt utesluter det andra.   

 

2.3 Religionsundervisning och läroplaner 

Följande text tar upp hur religionsundervisningen och skolans syn på religion 

förändrats med tiden samt hur det ser ut idag.   



4 

 

 

Hartman (2000) förklarar att religionsundervisningen i den tidigare skolhistorien var 

ett nyckelämne med teologiska uttalade mål. Undervisningen kunde ses vara den 

viktigaste delen i kyrkornas dopundervisning och därav också en central 

angelägenhet i kristen tradition. Dock förändrades den teologiska läroplanen när den 

kristna tron förlorade mark och övergick i en mer moralisk läroplan. Gällande 

innehållet i undervisningen kan detta ses minska konfessionellt och istället öka i 

pluralitet, vilket också innebär stor ökning av stoffområdet som gick från en strikt 

kristen tro till en översikt över världsreligionerna och stora livsåskådningstraditioner. 

En intressant parallell är minskningen av antalet religionsundervisningstimmar som 

sjönk i takt med stoffets ökning.  

Olivestam (2006) förklarar att tidsaxeln går från kristendomskunskap till 

religionskunskap. 1842 grundades kristendomsundervisningen på biblisk historia och 

luthersk katekes, 1919 grundades undervisningen istället på de tio budorden i Gamla 

testamentet samt Nya testamentets bergspredikan. 1968/70 skulle undervisningen 

vara objektiv men också saklig och engagerad. 1994 skedde en 

tyngdpunktsförskjutning från religion mot livsfrågor, etik och värdegrund och 2007 

sågs det vara mångkulturellt och mångreligiöst, fokus på livsfrågor, etik och 

värdegrund. Hartman (2000) förtydligar att i läroplanen 1962 integrerades 

kristendomskunskap inom Oä/So, vilket fortsatte även i 1969 och 1980 års 

läroplaner, då även livsfrågebegreppet introducerades och förstärktes. I läroplanen 

1994 innebär religionskunskapen ”… kunskaper om och reflektioner kring olika 

religioner och livsåskådningar. Värdegrundsarbete”. (Hartman, s. 217, 2000).   

Olivestam (2006) förklarar att uppskattningen av religionsämnet hos eleverna idag är 

låg och hamnar i botten av de övriga samhällsorienterade ämnena. Enligt Olivestam 

(a.a.) ligger till och med religionsämnets popularitet nästsist av samtliga skolämnen. 

Förändringarna inom läroplanerna har också krävt metodiska förändringar hos 

läraren och dess arbetssätt, vilket är skolans och lärarens ansvar att fritt komma på 

sätt för eleverna att nå målen.     

Thalén (2006) menar att ett skäl till att eleverna upplever religionsundervisningen 

som irrelevant skulle kunna bero på att undervisningen innebär inlärning av 

företeelser som i dagens samhälle har blivit föråldrade. Läraren försöker förmedla ett 

kulturarv som inte längre är aktuellt vilket påverkar undervisningen negativt oavsett 

lärarens insats. Thaléns (a.a.) förslag på förbättring är att som lärare istället lyfta 

fram vissa av de föråldrade religiösa uttrycken i kombination med att bearbeta 

livsfrågorna och visa att dessa inte nödvändigtvis rymmer hela sanningen om dess 

betydelse för människan. Kombinationen skapar något som eleverna istället har 

möjligheten att se som intresseväckande.  

Knauth & Körs (2011) tar i en kvalitativ undersökning upp frågan som berör 

elevernas inställning till religion i skolan utifrån fyra viktiga aspekter; religionens 

roll i skolan, innehållet, lärares religiositet samt lärandemodeller. Studien är en del 

av en större internationell undersökning som genomfördes i åtta Europeiska länder 

(Tyskland, Estland, Ryssland, Norge, Nederländerna, England, Spanien och 

Frankrike) där resultatet jämförs utefter de fyra aspekterna. Resultatet visade bland 

annat en tydlig uppdelning mellan elever som anser att religion bör ha en plats i 

skolan och de elever som inte betraktar religion som ett ämne skolan ska hantera. 

Olikheterna beror på elevernas tidigare erfarenheter av religionsämnet. Dock visade 

majoriteten av de tillfrågade att ämnet bör ha en plats i skolan och att detta 

förhållande var något positivt. Skolan är en plats för utbildning om religioner, inte en 
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plats för religionsutövning.  De elever som ansåg att religionsundervisning skulle 

bedrivas i skolan menade att det är viktigt att lära sig om sin egen religion vilket ses 

som en viktig del av deras liv, deras utbildning och deras kulturella rötter. De ansåg 

också att religiös utbildning skulle kunna ingjuta religiösa och moraliska värderingar 

vilket bidrar till en fredlig samexistens. Knauth & Körs (a.a.) studie visade att de 

elever som är emot religionsundervisning menade att de i allmänhet inte var 

intresserad av religion då det är tråkigt, irrelevant, inaktuellt och en onödig 

belastning på en redan överbelastad läroplan. Det fanns även en rädsla för religiös 

propaganda och konflikter mellan elever som skulle kunna genereras i klassrummet.   

Berörande innehållet visade Knauth & Körs (2011) studie att eleverna menar att 

religionsundervisning innebär undervisning om religioner. Lektionerna ska bidra till 

kunskap då de vill lära sig både om sin egna men också om andra religioner samt 

utbyte av personliga erfarenheter och attityder. Lärarens religiösa tillhörighet visade 

sig vara viktig eftersom det påverkar dennes kompetens dock får denna religiositet 

inte påverka opartiskheten som utbildare.  

   

2.4 Nya gymnasieskolan – dagens centrala innehåll och mål 

Texten nedan tar upp relevant fakta från den nya gymnasieskolans läroplan. 

I kursplanen Nya gymnasieskolan (2011), även kallad GY2011, är syftet med 

religionskunskap att bredda, fördjupa och utveckla elevernas kunskaper om 

religioner, livsåskådningar och etik, vilket ska leda till att undervisningen utvecklar 

elevernas kunskaper om människors moraliska förhållningssätt. Lärarna ska ge 

eleverna möjligheten att reflektera och analysera kring människors 

trosföreställningar och värderingar men också ge dem möjligheten att utveckla 

förståelse och respekt för andra människor och deras sätt att leva. Utgångspunkten 

ligger i samhällssynen där en öppenhet kring olika livsstilar, människors olikheter 

samt förståelsen att leva i ett samhälle med mångfald präglas. Det tidigare starka 

förhållningssättet gentemot kristendomen ses nu i GY2011 istället som en kunskap 

och förståelse som har särskild betydelse eftersom denna tradition förvaltar 

värdegrunden som det svenska samhället grundar sig på. Dock finns det samtidigt i 

läroplanen en stark betoning på förståelse av människors olika livsstilar och 

livsåskådningar.     

I kursplaner och mål i GY2011 är det tydligare beskrivet. Lärare ska i sin 

undervisning behandla kristendomen, men också övriga världsreligioner och 

livsåskådningar, dess kännetecken och hur dessa uttrycker sig för individer. Viktigt 

är också att sätta religion i relation till etnicitet, socioekonomisk bakgrund, kön och 

sexualitet. Även olika gudsuppfattningar, människosyner och uppfattningar mellan 

religion och vetenskap ska tas upp. Inom normativ etik ska eleverna tolka och 

analysera olika teorier och modeller samt hur dessa tillämpas, de ska också analysera 

argument i etiska frågor med utgångspunkt i samtliga världsreligioner och 

livsåskådningar.  
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2.5 Religionsdidaktiska aspekter  

Nedan presenteras lärares förhållningssätt till undervisningen. Vad, hur och varför är 

centralt i texten. Denna underrubrik tar även upp en undersökning som berör vår 

frågeställning. 

Almén (2000), Olivestam (2005) & Pettersen (2008) presenterar lärares 

förhållningssätt till undervisningen med hjälp av termerna vad, hur och varför. Vad 

står för materialet som väljs ut av läraren till att bli undervisningsstoff och där tanken 

om vilket budskap just det stoffet sänder ut bör finnas med. Hur syftar på 

undervisningsmetoderna där eleverna får möta innehållet i vad. Varför syftar i sin tur 

på lärarens intention med undervisningen; ”varför lär jag ut detta, varför dessa 

arbetsformer och metodik”? Under varför hittas också lärarens funderingar kring 

målen med undervisningen och grunderna till varför just detta är aktuellt.  

Falkevall (2010) har i sin doktorsavhandling granskat religionsdidaktiken med hjälp 

av termerna vad, hur och varför för att kunna undersöka betydelser av livsfrågor så 

som de används i kursplaner (Lgr 69, Lgr 80, Lpo 94, Lgy 70/78 och Lpf 94). 

Falkevall (a.a.) använde sig av intervjuer med didaktiklärare, intervjuerna sattes 

sadan i förhållande till kursplanerna. Resultatet visade att det finns tydliga skillnader 

mellan de intervjuade och kursplanernas yttrande när det kommer till antalet olika 

uttryck som används inom livsfrågor. I kursplanerna används även begreppen 

religiösa och etiska samtal, livsåskådningsfrågor, existentiella frågor samt frågor om 

livet och tillvaron. De intervjuade didaktiklärarna kunde ses i störst utsträckning 

använda sig av begreppet livsfrågor. Ibland även existentiella frågor. Med livsfrågor 

syftade de intervjuade lärarna på frågor kring döden eller också övergångsriter. De 

menade att de knyter livsfrågor till likheter och olikheter inom olika religioner. Det 

kunde också ses finnas en antydan om att livsfrågor är något som finns i bibeltexter. 

De var endast två utav femton intervjuade som använde sig av begreppet 

livsåskådningsfrågor.  

Två av de intervjuade i Falkevalls (2010) studie lyfter fram att det idag inte finns 

utgångspunkter för undervisning då religion inte har någon plats i elevernas liv, 

vilket också är ett viktigt motiv till att livsfrågor införs i undervisningen. Detta kan 

ses skapa utgångspunkter. Resultatet visade vissa yttranden kring elevernas negativa 

inställning till religionsämnet eller elevernas bristande engagemang. En intervjuad 

menade att eleverna snarare är skoltrötta och ointresserade av alla ämne medan en 

annan menade att eleverna är engagerade men är kritiska till religion.  

 

2.6 Läraren och dess arbetssätt 

Nedan beskrivs olika modeller och lärandesätt som lärare kan jobba efter. Detta för 

att ge läsaren en tydligare förståelse för hur man som lärare ska eller kan vara, men 

även för att kunna problematisera lärares eventuella arbetssätt med elevernas 

uppfattningar.  

Colnerud & Granström (2002) förklarar att lärares arbete idag skulle kunna ses vara 

mer aktivitetsinriktat istället för målinriktat. Det vill säga att ambitionen i första hand 

inte är att nå vissa kunskapsmål, utan istället fokusera mer på att eleverna är 

sysselsatta. I lärares pedagogiska motiv är planeringen ofta aktivitetsinriktad med 

fokus på arbetssätt och arbetsformer. I en målinriktad planering skulle 
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förhållningssättet istället vara att tänka mer på dess innehåll, vad detta betyder och 

vilka färdigheter och attityder man vill förmedla till eleverna. En lämplig metod för 

lärare i deras planering skulle kunna vara att först och främst precisera syftet med 

undervisningen, för att sedan välja innehåll och arbetssätt och avsluta med bestämda 

ramar och arbetsformer.     

Furenhed (2000) beskriver en lärares roll på ett mer ingående sätt och lägger fokus 

på begreppet förståelse som bland annat finns med i aktuella Nya gymnasieskolan 

(2011), som menar att religionsundervisningen ska skapa förståelse för andra 

människor. När eleverna lär sig om religioner skaffar de sig faktakunskaper, vilket 

enligt Furenhed (2000) ger ett mer distanserat perspektiv som kan göra att eleverna 

känner att det är något som angår andra, inte dem själva. Detta kunskapsideal 

försvårar den empatiska förståelsen. Om eleverna istället får lära sig av religionerna 

möts deras tankar och värderingar med alternativa tolkningar och ett nytänkande 

börjar. Dock ses dessa två kombineras, då eleverna måste lära sig om religionerna för 

att sedan kunna lära sig av dem. Ett väl fungerande tillvägagångssätt enligt Furenhed 

(a.a.) är att eleverna får möta enskilda troende individer med ett uppträdande precis 

som alla andras, vilket också tonar ner det exotiska och det religiösa kan istället visa 

sig integrerat i vardagen. Härigenom möjliggörs förståelse. 

Olivestam (2006) ger exempel på hur läraren kan föra in elever i känslosituationer 

för att inte enbart berör deras förnuft, utan även deras känslor, vilket görs genom 

upplevelser så som exempelvis en berättelse, musik, ett besök, en bok eller en film. 

Känslorna och reaktionerna bearbetas sedan och även läraren bidrar med reflektioner 

för att sedan övergå i ett mer strukturerat arbete och presentera relevant fakta.   

Lindgren Ödén (2006) menar att läraryrket kan ses som ett ensamarbete där denne 

väljer ut ämnen som för eleverna kan vara värt att veta och på så sätt skapar kursen. 

Synen bör förändras. Å ena sidan kan det vara skönt att självständigt få planera och 

bestämma över kursens innehåll. Men det kan vara begränsande, vilket i slutändan 

går ut över eleverna. Att istället arbeta tematiskt över ämnesgränser ger möjligheten 

för lärare att tillsammans med eleverna planerar och formulerar innehåll och mål 

vilket ger bättre resultat.      

Catt, Miller & Schallenkamp (2007) förtydligar att elevernas inlärning inte sker 

enbart för att lärare presenterar information utan enligt författarna finns det vissa 

nycklar för att nå framgång. En lärare ska alltid ge kompletterande exempel till 

informationen som är kopplat till elevernas tidigare kunskap och erfarenheter samt 

bryta ner begrepp och förklara dessa var för sig. En lärare ska ha korrekt och aktuell 

information att presentera och här finns hjälp att finna hos kollegor. Som lärare är det 

enligt Catt, Miller & Schallenkamp (a.a.) också viktigt att hela tiden förklara för 

eleverna varför ämnet är viktigt och betona fördelarna med att få med sig denna 

kunskap. Lärarens kroppsspråk och tonläge märks tydligt för eleverna och kan 

påverka inlärningen. Slutligen kan gästföreläsare som brinner för sitt ämne skapa 

avgörande element och intresse i klassen.   
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3  SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 

Syftet med studien är att granska gymnasieelevers tankar kring nyttan med 

religionsundervisningen i skolan. Föreliggande studie avser även att ur ett 

elevperspektiv se på dagens gymnasielärare och se om dessa är tydliga i sin 

presentation av meningen med att lära sig religion, livsåskådningar och etik.  

Nyttan med studiens resultat är att utifrån de sex elevernas perspektiv och 

uppfattningar kring religionsundervisningen kunna utforma, för läraren, nya 

förhållningssätt och undervisningsmetoder som gynnar elevernas intresse och 

lärande.  

 

Studien utgår från följande frågeställningar:  

1. Vilken inverkan har elevens egen livsåskådning på dess syn på nyttan av 

religionsundervisningen?  

2. Hur ser gymnasielever på religionsundervisningens relevans i dagens 

gymnasieskola?  

3. Vad vill eleverna få ut av religionsämnet och hur stämmer detta överens med 

dagens kursplan? 

4. Vad anser eleverna att läraren har gjort och kan göra för att öka intresset för 

religionsundervisningen? 
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4  METOD 

Metodavsnittet nedan beskriver studiens genomförande. Detta kapitel tar upp 

undersökningsmetod, pilotstudie, urval, genomförande, databearbetning, etik samt 

metoddiskussion.   

 

4.1 Undersökningsmetod 

Studien har gjorts med en kvalitativ metod för insamlande av material. En typ av 

metod kan innebära att datainsamlingen görs med hjälp av kvalitativa intervjuer med 

respondenterna, men också med tolkande analyser av materialet. Intervju är ett 

utmärkt arbetssätt då man vill samla in information (Patel & Davidson, 1994). Det är 

även ett bra för just vår studie att använda detta då man undersöker det man är ute 

efter att undersöka, och på så sätt öka validiteten samt för att veta att vi gör 

undersökningen på ett tillförlitligt vis och således får god reliabilitet (a.a.).  

För att kunna belysa ämnet ur ett elevperspektiv genomfördes intervjuer med 

gymnasieelever där deras tankar och upplevelser bearbetades och analyserades.  Som 

Stukát (2005) nämner är det av vikt att inte oreflekterat ta en metod som man kan 

bra, utan istället bedöma lämpligheten i förhållande till studien. Halvstrukturerade 

intervjuer ligger som grund i denna studie. Stukát (a.a.) beskriver den 

halvstrukturerade intervjun och menar att denna ofta sker efter ett antal teman som 

innehåller huvudfrågor som ställs till samtliga respondenter. Däremot följs svaren 

upp individuellt beroende på vad respondenten svarar. Lantz (1993) förtydligar att 

det är en kombination av öppna och bundna svar. Med hjälp av denna metod kan 

också följdfrågor ställas, exempelvis ”vad menar du?” eller ”berätta mer”. Här menar 

Stukát (2005) att det skapar möjligheten att komma djupare in på svaren och nå 

längre. Med skicklighet kan svaren sonderas och närma sig motiv och känslor (a.a.). 

Enligt Patel & Davidson har frågorna en hög grad av strukturering, vilket innebär att 

de ställdes i samma ordning till alla respondenterna. Frågorna har även låg grad av 

standardisering för att lämna utrymme åt så öppna svar som möjligt (Patel & 

Davidson, 1994). 

Det första temat i intervjumallen personligt intresse (se bilaga 1) innehöll frågor som 

berörde respondenternas personliga tankar och erfarenheter kring religions- och 

livsfrågor på andra plan än i undervisningssammanhang. Syftet med detta tema var 

att kunna få fram huruvida elevernas personliga tankar och ställningstagande 

påverkade deras attityd gentemot undervisningen i skolan. Frågorna kunde även ses 

grunda sig på tidigare forskning av Gustafssons (2000) kartläggning av tron i 

Sverige, individens privata religiositet som även Sjödin (2006) tar upp samt Furseth 

& Repstad (2005) som menar att människan är mer frikopplad från religion. 

Dessutom lyfte Thalén (2006) fram att eleverna menar att religionsundervisningen 

innehåller frågor som idag är föråldrade och Knauth & Körs (2011) studie visade att 

elever som inte är religiösa och diskuterar detta hemma, tyckte att ämnet också var 

onödigt att ha i skolan. Det andra temat, vikten av religion, berörde elevernas syn på 

skolämnet och syftade till att se närmre på respondenternas tankar kring hur ämnet 

behandlas i skolan, vad det innehåller samt vilket nytta de anser att ämnet ger. Temat 

kan ses vara kopplat till kursplanen Nya gymnasieskolan (2011), men också Almén 

(2000), Olivestam (2005), Pettersen (2008) & Falkevall (2010) som berör begreppen 



10 

 

 

vad, hur och varför i undervisningen. Även Knauth & Körs (2011) studie fanns som 

grund då denna tar upp elevers tankar kring religionsämnet.  

I intervjumallens tredje tema, den undervisande läraren, fanns frågor som berörde 

elevernas syn på läraren och som syftade på att få fram vad läraren gör för ämnet. 

Om denne påverkar undervisningen på något sätt. Frågorna kopplades till tidigare 

forskning av Furenhed (2000) som menar att eleverna behöver lära sig av religion för 

att det ska beröra och skapa förståelse. Även Olivestam (2006) som lyfter fram att 

läraren bör skapa känslor i undervisningen och Thalén (2006) som menar att läraren 

bör lyfta fram vissa av de föråldrade religiösa uttrycken i kombination med att 

bearbeta livsfrågorna. Det sista temat vad saknas/saknades i undervisningen syftade 

som namnet antyder på vad respondenterna ansåg sig sakna med både själva ämnet 

och den undervisande läraren. Temat avsåg att få fram både eventuella brister i 

tidigare undervisning samt hur det i framtiden går att förbättra.     

     

4.1.1 Pilotstudie  

Provintervjuer sker enligt Lantz (1993) för att kunna göra en innehållsmässig 

granskning. Respondenten uppmanas att ge synpunkter på både uppläggning och 

innehåll och respondenterna ska självklart vara från samma kategori som 

respondenterna senare kommer att vara.  

Provintervjuer skedde vid två tillfällen i föreliggande studie. Vid det första tillfället 

provintervjuades två gymnasieelever med hjälp av ett bekvämlighetsurval, det vill 

säga att respondenterna fanns i vår närhet. Detta provtillfälle resulterade i att frågor 

omformulerades för att uppfattas bättre. Efter samtal med handledare kompletterades 

intervjumallen med ytterligare ett tema, ”personligt intresse”, och en ny provintervju 

ägde rum. Även denna gång resulterade det i att någon fråga omformulerades för att 

bli tydligare.  

  

4.2 Urval 

Med kvalitativa studier menar Stukát (2005) att forskaren är ute efter att få fram stora 

variationer av skilda kategorier av uppfattningar, inte hur många eller vilka som har 

dessa uppfattningar. I halvstrukturerade intervjuer avses att tränga in på djupet i varje 

respondents tänkande vilket också för med sig ett lägre antal deltagare (a.a.). Utifrån 

detta antagande valde vi att finna sex respondenter från två olika klasser och på så 

sätt öka variationen. Inget bortfall förekom i studien.  

Fem slumpmässigt valda gymnasielärare kontaktades via e-mail, som finns i bilaga, 

där syftet med studien presenterades och om möjligt att få komma till deras lektion 

för att berätta vidare för eleverna samt finna intresserade till intervjuer. Lärarnas 

email fann vi på respektive skolas hemsida. Två lärare på samma gymnasieskola 

svarade med ett godkännande.  I dessa klasser gick vi ut och presenterade vårt syfte, 

samt hur deras deltagande skulle betyda mycket för vårt arbete. Vi fann således tre 

självvalda respondenter från varje klass.    

Eftersom inte könsperspektivet kommer att tas upp i studien har ingen vikt lagts vid 

respondenternas kön. 
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4.3 Genomförande 

Vi mötte de sex respondenterna enskilt vid olika tillfällen. Tiden för respektive 

intervju bestämdes med var respondent för sig. Under varje intervjutillfälle satt vi 

avskiljt för att inte bli störda. Innan inspelningen startade berättade vi kort om arbetet 

och besvarade eventuella frågor respondenterna kunde ha. Vi klargjorde även att de 

skulle anonymiseras och att inspelningarna skulle spelas över för att påvisa att ingen 

skulle kunna ta reda på vem som sagt vad. Intervjun ger oss en större möjlighet att 

djupare gå in på varje fråga och förtydliga då eventuella missförstånd dyker upp. 

Detta arbetssätt bidrar till ökad reliabilitet då svaren blir mer utförliga och säkrare 

(Kvale, 2009).  

Varje intervju tog ungefär 30-35 minuter.  

 

4.4 Databearbetning  

Det insamlade materialet transkriberades först för att göra ord till text. Ordet 

transkribering betyder just att det talade språket omformuleras eller skrivs om till 

skriven text (Patel & Davidson, 1994). Efter transkriberingen sökte vi likheter och 

skillnader i de svar vi fått av respondenterna i enlighet med studiens frågeställningar. 

Vi tolkade alltså till viss del respondenternas uttalanden, men detta gjordes med stor 

försiktighet för att minska riskerna för missförstånd. Tre teman kunde sedan formas 

och döptes med tanke på föreliggande frågeställningar. I varje tema kunde nya 

underrubriker identifieras genom att urskilja respondenternas svar. Likheter samlades 

och formade kategorier och på samma sätt bildade olikheter egna kategorier.  

 

4.5 Etik  

Informationskravet och samtyckeskravet följdes i föreliggande studie. Samtliga 

respondenter informerades om studiens syfte, deltagandets frivillighet och att de när 

som helst kunde avbryta och tas bort från studien. Eftersom samtliga respondenter 

var över 15 år och då studien inte var av någon etisk känslig karaktär, behövdes inte 

vårdnadshavares samtycke (Stukát, 2005).  Stor hänsyn togs även åt 

konfidentialitetskravet som innebär att samtliga respondenter är anonyma och att 

ingen information med möjlighet till identifiering anges. De respondenters som 

önskade gavs möjligheten att ta del av studien innan den lämnades in samt 

informerades om vart resultatet kommer att publiceras. Deltagarna informerades 

också om nyttjandekravet som innebär att det insamlade materialet endast används i 

forskningsändamål (a.a.).    Vidare etiska överväganden gjordes då eleverna innan 

intervjun fick veta om att den spelades in (Patel & Davidson, 1994). 

 

4.6 Metoddiskussion  

Metodproblem och sådant som vi kunde gjort bättre är av vikt att reflektera över för 

att utveckla sitt forskande och skrivande. Under arbetets gång har vi uppmärksammat 

saker som vi ansett varit extra bra, men också sådant som skulle kunnat ha förbättrats 

för att öka både studiens reliabilitet som validitet.  
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Intervjuer anser vi var rätt val då man får så mycket mer information utav 

respondenten, samt större möjlighet att med halvstrukturerade frågor gå djupare i 

samtalet. Sådant som förtydligande och minskad risk för missförstånd är två positiva 

aspekter av att välja intervju istället för enkät (Kvale, 2009).  

I denna kvalitativa studie var syftet att få fram mönster, variationer och 

uppfattningar. Detta metodval påverkar generaliseringen då det inte blir möjligt i en 

större utsträckning (Stukát, 2005). Om generaliserbarheten är svag påverkar detta 

också de pedagogiska implikationerna. Vårt resultat kan eventuellt inte tillämpas på 

alla elever och lärare då endast sex stycken finns representerade i föreliggande 

studie. Däremot kan hypoteser formas och olika delar kan bli aktuella i olika 

klassrum. Resultatet kan också ses ge inspiration i undervisningssammanhang samt 

vara ett bra underlag för vidare forskning.   

Att vara trygg i rollen då man intervjuar stärker enligt Berg (2009) genomförandet 

och därmed också det material som kommer fram i intervjuerna. Detta i sin tur 

stärker studien som helhet. Då vi båda har tidigare erfarenheter kring 

intervjusituationer, samt att vi genomfört två pilotstudier, kunde också ett positivt 

intryck visas för respondenterna under intervju. Att intervjun spelas in på band skulle 

kunna påverka respondenternas svar samt sätt att uppträda då inspelningen kan göra 

dem nervösa och osäkra. Dock uppfattades samtliga respondenter som avslappnade 

och trygga i situationen.  

Vi inser att det kan finnas vissa nackdelar med att enbart använda elever som 

frivilligt ställer upp. En sådan nackdel kan vara att de redan innan sitter inne på ett 

intresse av religionskunskap (Patel & Davidson, 1994). Dock visade sig majoriteten 

av våra respondenter inte tillhöra en sådan grupp. En annan aspekt som motsäger att 

alla respondenter som frivilligt ställde upp redan hade ett intresse för religion är att 

de till en början tvekade inför att ställa upp.  

Att ifrågasätta studiens reliabilitet då studien är utförd med sex elever som skulle 

kunna ändra åsikter, eller att göra studien med sex andra elever och därav få ett annat 

resultat är berättigat. Vi är dock medvetna om detta och också väl införstådda med 

att resultaten således kan skilja sig åt om man försöker göra studien igen (Patel & 

Davidson, 1994). Detta innebär att denna studie därför enbart kan stå för just dessa 

sex elevers uppfattningar och inte kan stå för alla gymnasieelever.  
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5  RESULTAT 

Nedan presenteras resultatredovisningen. Resultatet av de intervjuer som gjorts står 

representerade under rubriker som kopplar an till respektive frågeställning för att på 

ett korrekt sätt kunna svara tillstudiens syfte. Rubrikerna kommer således vara; 

Elevens personliga livsåskådning, Eleven om religionsämnets relevans och Eleven 

om religionsläraren.  

5.1 Elevens personliga livsåskådning 

Utifrån respondenternas beskrivningar finns det spridda tankar och intressen gällande 

den personliga livsåskådningen. Vid analys av intervjuerna kunde följande kategorier 

identifieras:  

 

Aktivt intresse  

Resultatet visade att det finns ett visst religiöst intresse som utspelar sig genom att 

vara aktivt kristen och delta i en kyrkokör. Här diskuteras religion, vilket dock främst 

görs med vänner eller klasskamrater, inte lika mycket med familjemedlemmar. Det 

som tas upp till diskussion är;  

 

Allt möjligt, Jesus, hur man kan sprida budskapet. Saker som står i 

bibeln. Moraldiskussioner, vad som är rätt och fel diskuteras också.  

 

Det religiösa mötet ses som intressant då man lär sig mycket om hur det kan se ut i 

världen. Ett exempel som tas upp är ett besök i Afrika där kulturen var helt 

annorlunda. Respondenten ifråga fick gömma sig lite då de inte tillhörde samma 

kristna trosuppfattning och verkade ogilla att de var där. Intresse för religion, kultur 

och diskussion finns på många plan.  

 

Möte och Diskussionsintresse  

Även hos respondenter som inte var aktivt kristna kunde ett visst diskussionsintresse 

urskiljas där religion gärna diskuteras, både i skolan, med familj och med vänner.  

 

Min mamma är förskolelärare så hon hamnar ofta i sådana situationer 

där små barn kommer direkt från andra länder utan att kunna svenska 

och med andra religioner och så. Så hon får ju ett intressant 

perspektiv på det så, som även jag får sedan. Med kompisar pratar 

man om andra saker, som t.ex. Det man diskuterar i skolan pratar vi 

ofta om, och till exempel det här med burka och islam. Vi diskuterar 

också mkt rätt och fel. 

 

Utöver intresse för diskussion kring religion sågs även ett intresse att möta andra 

med olika religiösa bakgrunder. Förutsatt att de har en bra syn på sin religion.  
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Är det en person som kan diskutera och berätta om deras religion utan 

att vara helt inskränkt så är det väldigt givande.  

 

En plats för dessa möten är skolan där många som kommer från andra länder går. 

Intressanta möten som nämns är exempelvis med en kosovoalban som för föräldrarna 

inte fick vara med och fira lucia eller julavslutningar. 

 

Lågt intresse 

Hos respondenterna visas också ett lägre intresse där religion diskuteras väldigt 

sällan och när diskussionerna väl dyker upp så blir de inte långvariga. Dessa 

diskussioner förs exempelvis med klassen under lektionstid eller innan prov. Nirvana 

är ett begrepp som enligt resultatet visar sig kunna locka fram diskussioner om 

livsfrågor och liknande om läraren tar upp detta. Anledningen till att religion inte 

diskuteras så mycket beror på det egna intresset. Däremot anses det vara intressant 

att höra hur de i klassen som inte är från Sverige har det i sina hemländer. 

 

För att om man själv inte är så religiös så kommer det inte upp. Även 

om visst intresse finns! 

Visst har man växt upp med kristendomen och kan alla de 

”historierna”, men jag har aldrig riktigt trott på det. 

 

Livsåskådningsfrågor visas dock av en respondent med lågt intresse kunna diskuteras 

med vänner, inte annars. Anledningen till att det inte dyker upp är att man diskuterar 

det i skolan och att det finns roligare saker att prata om med vännerna när man är 

ledig. Dock anses möten och interaktioner med andra religioner och kulturer ändå 

som intressant. Här finns det lärdom i att se livet på ett annat sätt.   

 

Vi hade religionens dag i skolan där det kommer folk från olika 

religioner. Några från scientologkyrkan, det var ingenting man visste 

något om. Då fick man ju veta lite om dem, vissa saker hade man ju 

vissa fördomar om. Det fick man utrett. Man fick veta vad de tänkte. 

Sedan var det en kristen del med frikyrkor och så och så var det någon 

astrologikyrka. Det var jätteintressant på den här dagen. 

 

Man blir mer intresserad när man får uppleva och höra av någon som verkligen är 

troende. Möten med människor från andra kulturer ses som intressanta och en källa 

till att lära sig mer. Dock kan man även i möten skapa negativa uppfattningar, då 

man kanske inte håller med om det som sägs. Dock kunde ett flertal fördelar med 

kunskap om olika kulturella och religiösa olikheter ses, exempelvis frågan kring att 

alla inte äter allt kött.  
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Ska man bjuda hem någon som är muslim exempelvis så är det bra att 

veta att den inte äter allt kött.  

Jag träffade en kille från Gambia ute på krogen för ett tag sedan. Han 

sa till mig att jag inte fick både röka och dricka alkohol, utan välja en 

utav det i så fall. Tydligen är det en sak som de gör i sitt land… jag 

tycker det finns både bra och dåliga saker med att möta människor 

från andra kulturer. 

 

Spontana intresset 

När det kommer till diskussioner visade resultatet även att de kan dyka upp lite när 

som helst. Som exempel under tillfällen då man går på stan och ser någon som man 

tror är från en annan kultur eller religion, samt om man ser något program som 

handlar om religion och livsfrågor.  

 

Min syster målar ofta de hinduiska Gudarna på stora tavlor och då 

brukar vi prata lite om dem ibland. Både jag och hon är rätt 

intresserade av sådant även om vi inte direkt tror på något så ibland 

när jag har prov och liknande kan vi också prata om det. 

 

Annat som spontant har tagits upp till diskussion hos en respondent är hur de olika 

religionerna uppstod samt frågan om livets mening.  

 

Vår farfar dog nyligen o då är det nästan självklart att man börjar 

fråga folk vad dem tror har hänt med honom nu eller om man ens tror 

något har hänt. När jag har pratat om religion men min pojkvän, som 

absolut inte tror på någon religion alls, speciellt inte kristendomen så 

är det mer på skämt. Han tycker nästan att bibeln är kul att läsa bara 

för att det står så dumma grejer i den. Han gillar dock mystiken som 

kommer fram i olika filmer, så som i Indiana Jones. Med vissa 

människor kommer man även prata om spöken ibland. 

 

Respondenten menar att alla funderar kring livsfrågor och religiösa frågor någon 

gång i livet, men att de kanske inte inser att det hör till religionsfrågor. Anledningen 

till att många inte diskuterar religion kan vara att de inte inser vad religion är och att 

de inte förstår vilken betydelse den kan ha för andra.  

 

5.2 Eleven om religionsämnets relevans 

Vid analys av respondenternas intervjusvar gällande religionsämnets relevans i 

skolan kunde följande kategorier urskiljas: 
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Varken eller   

Resultatet visade på elever som inte ansåg att religionsämnet spelar så stor roll för 

dessa personligen. Även att det ses som ett grundämne som man måste ha, och tycker 

varken bra eller dåligt om det. Religionsundervisningen har inte gett dessa elever 

något speciellt.  

 

Det är i så fall ibland kan det vara det när man läser om andra 

världskriget. Man kan koppla ihop det med det man läser om Judar. 

Hade man inte läst det innan så hade man inte förstått det. Så är det 

även med annan religion och historia. Lättare att koppla ihop. 

 

Trots dessa tankar kring ämnets relevans visade resultatet att dessa elever fortfarande 

tycker att det är ett viktigt ämne att läsa i skolan. Anledningen till att det är viktigt är 

att man får stor förståelse för andra religioner och det blir på så sätt nödvändigt. I 

möten med andra personer som har en annan religion kan man ibland att man 

behöver mer kunskap.  

 

Man får förståelse för andra religioner och kulturer och sådant. 

Istället för att kanske agera väldigt starkt så låter man bli det för att 

man har större förståelse. 

 

Resultatet visade hos dessa respondenter att religionsundervisningen är en bra källa 

till insikt och att de nu har bättre förståelse för exempelvis varför vissa bär slöja, 

bättre än vad de skulle ha om de inte fått den kunskapen. Men ibland känner denne 

ändå att man inte hänger med; 

 

Det där med Kadaffi och det. Den händelsen har folk pratat om och då 

har jag känt att jag inte har den kunskap som behövs. Man känner att 

man skulle vilja att det togs upp i skolan på lektionen, alla läser inte 

tidningarna. Mycket om nyheter kring sådant tycker jag det borde 

finnas mer bakgrundsfakta till.  

 

För att göra religionsundervisningen mer intressant och givande ansågs att inte 

enbart blicka bakåt i tiden utan att göra undervisningen till en helhet och koppla det 

till idag.  

 

Informationssyfte 

Tillskillnad från varken eller inställningen kunde också resultatet urskilja 

respondenter som ansåg att religionsämnet kan fungera i informationssyfte. 

Anledningen till det är man inte själv är troende. Främst kan religion vara viktigt just 

för att man ska förstå sig på andra, exempelvis för att förstå varför vissa bär slöja.  
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Jag jobbar i en klädaffär i stan, och kommer det in en tjej med slöja så 

vet man att hon inte vill ha någonting som är för kort. 

 

Detta vill säga att man får användning av kunskapen man får i skolan i sitt vardagliga 

liv. Dock visades en saknad av mer ingående kunskap i de olika riktningarna inom de 

olika religionerna. Man bör alltså läsa mer om inriktningarna i exempelvis 

kristendomen och inte bara om kristendomen i sin storhet då det skiljer sig åt. 

Anledningen till avsaknade ansågs vara tidsbrist.  

 

Att behöva stressa igenom allt är trist. 

 

Att det fanns mer tid tillägnat religionsämnet visades vara önskvärt då skolan ger 

mest och bäst information, även om också TV:n finns. Men det är i skolan man får 

bakgrundskunskapen för att man ska kunna förstå sig på det som sägs på TV.   

 

Intressant och viktigt 

Religionsundervisningen visades sig för andra respondenter ge kunskap kring hur 

andra lever sitt liv och varför. Ämnet ses som roligt när man får lära sig mer och kan 

utvecklas som människa. Främst är det att försöka få bort de fördomar man har mot 

andra religioner. Religionsundervisningen ger respondenterna kunskap, förståelse 

och sammanhang, även om dessa önskat att man läst mer om de små religionerna 

också. Skolan ansågs vara det bästa stället för inhämtning av kunskap kring religion, 

och av den anledningen är det viktigt att man erbjuds en bred kunskap.  

 

Man har ju fått lära sig eftersom man möter människor hela tiden med 

olika religioner så det känns bra att veta hur man ska tolka dem eller 

hur man ska vara. 

 

Resultatet visade att respondenterna fann att det viktigaste med att läsa religion är att 

man får komma de andra kulturerna närmre. Att lära sig om andra religioner gör att 

man förstår andra vilket minskar chanserna för att man ska få förutfattade meningar 

om folk.  

När man var lite yngre så fick man ju lätt förutfattade meningar om 

”utlänningar”, att alla var våldtäktsmän eller kriminella på något sätt. 

Men efter att ha läst religion så blir man mer förstående mot dem och 

tänker inte alls likadant längre. 

 

Resultatet visade också att om man jobbar med människor är det på olika sätt bra att 

ha den typen av kunskaper som religionsämnet ger då det minskar fördomarna samt 

underlättar i arbetet. Man lär sig det viktigaste bäst i skolan och möjligtvis även i 

möten med personer från andra kulturer.   
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… då jag vikarierar på ett äldreboende kan där finnas personer som 

är starkt religiösa. De är oftast kristna, men jag kan tycka att det är 

till stor hjälp att jag lärt mig om de olika religionerna, då de gamla 

ibland vill prata om sin religion och diskutera.  Man vet hur man ska 

respektera deras religion. 

 

Med ett intresse för ämnet menar dock en respondent att det finns många andra som 

inte anser det. Många tycker enligt denne att religionen är tråkig och undervisningen 

måste därav bli mer intressant. Ju fler som tycker det är intressant desto roligare blir 

det i klassrummet. 

 

Som på religionens dag, där fick de som var troende berätta om sin 

egen religion. Då blev det mer intressant.  

 

Dagar som religionens dag, där man lyssnar till personer som faktiskt tillhör den 

religionen de talar om gör ämnet mer intressant.  

 

Undvika det svåra  

Resultatet visade att respondenterna är av uppfattningen att det finns ett visst 

undvikande från lärarnas sida gällande svårbemött information och anser att det vore 

bra att få veta mer om Islam, det är så mycket kring det just nu som behöver 

förklaras. 

 

Skolan jag gick på innan, där fanns det flera muslimer som gick till ett 

annat ställe när de skulle äta. Då förstod vi aldrig varför. Det hade 

varit bra om det tog upp det. Varför vissa inte var med i kyrkan och så. 

Man förstår ju på vissa sätt men det bli lätt förutfattade meningar om 

man inte förstår hela bakgrunden. Ta upp mer aktuella händelser. Inte 

bara ta upp historiska händelser utan också koppla till händelser idag.  

 

Lärarna verkar undvika ämnet islam då det är så känsligt, nu när det behövs kunskap 

kring Islam som allra mest. 

 

5.3 Eleven om religionsläraren 

Följande kategorier kunde identifieras i respondenternas beskrivningar av läraren och 

dennes undervisningssätt när det kommer till att väcka och öka intresset för ämnet:  

 

Introduktion med positivitet  

Resultatet visade att lärare som själva är entusiastiska i det de berättar om gör 

automatiskt eleverna intresserade. Är man som lärare självsäker, positiv men 
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samtidigt bestämd så blir undervisningen mycket bättre. Är läraren osäker, läser 

eleverna av det väldigt snabbt. Det är också viktigt att läraren är snäll, engagerad, 

rättvis och välplanerad. Inte stel och präktig. Att läraren kan föra diskussioner med 

en klass är positivt och en bra introduktion är av vikt för att väcka intresse.  

 

Första lektionen ställde hon frågan att om man hittar 2000 kr på 

marken, vad gör man då. Lämnade man det till polisen eller tog man 

det själv? Typ alla sade att de hade tagit det själv. Sedan frågade hon 

fler liknande frågor. Sedan förklarade hon att syftet var att man har 

det olika ställt, att för vissa är ex. 2000 mkt och för andra lite. Först 

ville jag ta pengarna men sedan fick jag mig en tankeställare att den 

som tappat dem kanske är jättefattig.  

 

Genom att inleda en kurs på så sätt, att förklara att religion inte bara är kristendom, 

ökar intresset. En bra lärare talar på ett sådant sätt att man blir intresserad samt att 

läraren ställer frågor under föreläsningen. Det visade sig också vara viktigt att läraren 

är glad och trevlig redan från början av kursen och pratar på ett bra och roligt sätt så 

att klassen förstår och vill lyssna. 

 

Skriva av/diskussion/grupparbete    

Om man bara sitter och skriver av det läraren skriver på tavlan så förlorar man 

snabbt uppfattningen kring vad det faktiskt är man skriver om.  En bra lärare har bra 

kunskap, kommer med frågor, är opartisk och har varierande undervisning.  

 

Det är nästan bara att skriva på tavlan och så får vi skriva av.  

 

Ska man ha diskussion så måste det vara mer lättsamt så alla vågar 

svara. Inte så strikt. Man måste få med alla i diskussionen. Lite roligt 

också! Inte bara sitta och skriva. 

 

En bra lärare kan sin sak, berättar det på ett intressant sätt och inte enbart pratar, 

skriver på tavlan och låter eleverna skriva av för att sedan ha ett prov. Variation gör 

hela undervisningen mer intressant. Samtidigt visade resultatet att andra respondenter 

föredrar just detta eller liknande arbetssätt, när undervisningen sker främst genom 

föreläsningar och grupparbeten. Då lär man sig bäst.   

 

Bästa undervisningen är när det är genomgång då man kan ställa 

frågor. Man lär sig bättre på detta sätt. 

 

… när vi bara får rak kunskap slängd i ansiktet från tavlan när hon 

pratar. 
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Film, dokumentärer och andra källor 

Resultatet visade på skilda meningar hos respondenterna gällande huruvida andra 

källor än läraren i undervisningen är kunskapsberikande. Film och dokumentärer 

ansågs vara både positivt och negativt. Det negativa lyftes fram då man inte alltid 

förstod budskapet i det som visades. Samtidigt finns det en önskan om andra 

informationskällor än just läraren.  

Roligheter och lite mer exempel på hur det kan vara skulle göra 

undervisningen ännu bättre.  

 

Resultatet visade också på andra alternativ till hur man kan ta upp religion förutom 

genom läraren.    

 

många filmer, serier, tidningar, böcker och många platser på internet 

som tar upp ämnet med men genom skolan får man en klar förklaring 

på allt. Det är säkra källor med en gång… gillar det jag kan förlita 

mig på är sant, det blir oftast skolan, dokumentärfilmer och andra 

folks tankar. 

 

han började med hinduismen genom att visa ett klipp från Indiana 

Jones och berättade hur han hade uppfattat det. Den religionen 

uppfattas där helt fel, och det är nog många andra som uppfattat den 

fel. Sedan hjälpte han att visa hur det egentligen låg till och så. 

 

Ytterligare sätt att finna information på berörande religion är enligt respondenterna 

kyrkan eller internetsidor så som flashback. Men för att börja söka upp fakta på 

internet måste man ha ett underliggande intresse. 

 

5.4 Sammanfattning 

Sammanfattningsvis kan vi se att respondenternas privata religiösa engagemang 

skiljer sig åt från att vara aktiv kristen och delta i en kyrkokör till att inte utöva något 

religiöst eller tro på något övernaturligt. Resultatet visade att det finns delade åsikter 

bland respondenterna vad gäller nyttan av religion. Dock finns en gemensam tanke, 

att religionsundervisningen är nödvändig oavsett vilken religiös bakgrund 

respondenterna har. Eleverna ser en nytta just med att lära sig för att förstå andra. De 

är också tydliga och medvetna om vad som väcker deras intresse och vad och hur en 

lärare ska vara och jobba för att göra ämnet intressant.  
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6  DISKUSSION 

Under detta kapitel diskuteras resultatet mot bakgrundkapitlet med utgångspunkt i 

studiens syfte och frågeställning.  

 

6.1 Intresse och den egna livsåskådningen 

Föreliggande studie hade som avsikt att bland annat granska vilken inverkan elevens 

egen livsåskådning hade på synen av nyttan med religionsämnet i skolan. Resultatet 

visade på skilda uppfattningar gällande detta samband, men som samtliga ledde fram 

till att ämnet var viktigt att behandla i skolan. Att en aktiv troende elev ansåg att 

religionskunskap var av stor vikt kan ses som självklart, men resultatet visade också 

att trots att vissa andra elever inte hade någon speciell livsåskådning och inte heller 

lade någon vikt vid detta, sågs religionsämnet vara en viktig informationskälla. 

Likaså kunde livsåskådningsfrågor vara något som knappt eleven diskuterade utanför 

skolans väggar, men som ändå ansågs vara intressant och roligt att ha som ämne. 

Intresset för ämnet kunde enligt resultatet ses grunda sig i att religionsämnet skapar 

förståelse för andra människor, deras trosuppfattning och kultur. Resultatet 

överensstämmer med Knauth & Körs (2011) undersökning som visade att 

majoriteten av de tillfrågade i studien ansåg att ämnet bör ha en plats i skolan och att 

detta var något positivt. Däremot överensstämde inte föreliggande resultat med 

Knauth & Körs (a.a.) undersökning som även visade att de elever som är emot 

religionsundervisning menade att de i allmänhet inte var intresserad av religion då 

det är tråkigt, irrelevant och inaktuellt. Samtliga respondenter i föreliggande studie 

ansåg trots lågt privat religiöst engagemang att ämnet var viktigt. Eleverna kunde 

alltså enligt resultatet förstå nyttan med religionsämnet och den ursprungliga 

uppfattningen att eleverna saknar intresse för ämnet då de inte förstår nyttan kunde 

därmed inte styrkas. 

Resultatet kan ses som överraskande. Det kan tyckas att om eleven själv inte har 

något religiöst intresse eller lägger något vikt vid livsåskådningsfrågor bör detta även 

spegla intresset för religionsundervisningen i skolan. Olivestams (2006) förklararing 

av att uppskattningen av religionsämnet hos eleverna idag är låg och hamnar i botten 

av de övriga samhällsorienterade ämnena skulle kunna tros vara applicerbart. Men 

trots brist på personligt intresse visade resultatet att samtliga respondenter ansåg att 

ämnet var av stor vikt då det är av avgörande för hur man bemöter och förstår andra 

människor i deras olikheter. Det överraskande resultatet skulle kunna bero på att de 

respondenter som faktiskt valde att delta i studien var elever som faktiskt är 

intresserade av ämnet. Det skulle också kunna vara så att själva intervjutillfället hade 

en viss påverkan på deras svar. Ytterligare en tänkbar förklaring är att läraren i 

enlighet med Catt, Miller & Schallenkamp (2007) hela tiden förklara för eleverna 

varför ämnet är viktigt och betona fördelarna med att få med sig denna kunskap. 

Även Colnerud & Granström (2002) lyfter fram betydelsen av att precisera syftet 

med undervisningen. 
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6.2 Religionsämnet och kursplanen 

Resultatet visade att eleverna förstår nyttan med religionsämnet, de vet vad de ska 

använda ämnet till och hur givande det kan vara i mötet med andra. Däremot kan 

elevernas engagemang på lektionerna fortfarande tas upp till diskussion. Om 

eleverna förstår nyttan med ämnet hur kan då engagemanget uppfattas brista? I 

GY2011presenteras syftet med religionskunskap som är att bredda, fördjupa och 

utveckla elevernas kunskaper om religioner, livsåskådningar och etik. Eleverna ska 

få möjligheten att reflektera och analysera kring människors trosföreställningar och 

värderingar, ge dem möjligheten att utveckla förståelse och respekt för andra (a.a.).  

Detta syfte stämmer överens med elevernas tankar presenterade i resultatet kring vad 

de vill få ut av ämnet. Däremot pekar resultatet på att det stoff som tas upp på 

lektionerna känns gammalt och inte aktuellt. Respondenterna anser att det som tas 

upp på lektionerna ska vara sådant som går att knyta till nuet, vilket gör det lättare att 

förstå och bära med sig. Tankarna påminner om Thaléns (2006) teori som förklarar 

att ett skäl till att eleverna upplever religionsundervisningen som irrelevant är för att 

undervisningen innebär inlärning av företeelser som i dagens samhälle har blivit 

föråldrade. GY2011 beskriver att kristendom innebär kunskap och förståelse av 

särskild betydelse eftersom denna tradition förvaltar värdegrunden som det svenska 

samhället grundar sig på och får då också en speciell framtoning i undervisningen. 

Enligt resultatet skulle en del av problemet kunna ligga här i. Endast en respondent 

beskriver sig själv som kristen och aktivt religiös. Övriga respondenter går från att 

inte alls vara intresserade till att finna det kul att diskutera olika religioner och 

livsåskådningar. Att just kristendom speciellt ska betonas kan då förstås vara 

irrelevant för dessa elever. Visst lyfter GY2011 fram att samtliga världsreligioner ska 

behandlas. Likaså olika gudsuppfattningar och människosyner. Men resultatet visade 

att dessa inte fick tillräckligt med utrymme i undervisning och att det fanns många 

intressanta mindre religioner och livsåskådningar som inte alls behandlades.  

Möjligheterna att diskutera religions- och livsåskådningsfrågor på övriga platser än i 

skolan kunde i föreliggande resultat ses som lågt. Enligt respondenterna var behovet 

av att föra dessa diskussioner inte så stort då de själva har ett lågt religiöst 

engagemang. Något som kan bekräftas av bland annat Sjödin (2001), Gustafsson 

(2000) och Furseth & Repstad (2005) gällande de ungas tro i dagens samhälle. En 

tanke som också fördes fram av en respondent var att många andra runt omkring inte 

förstår vilken betydelse religion kan ha för andra och därav diskuteras det inte heller. 

Tanken överensstämmer med studiens utgångspunkt men som nämnt inte kunde 

bekräftas av resultatet. Med ett lågt behov av att diskutera religionsfrågor borde detta 

spegla klassrumsklimatet negativt och hindra att beröra frågor på djupet. De 

respondenter som diskuterade religionsfrågor en del, menade att det då framför allt 

var livsfrågor som dök upp. Detta stämmer väl överens med Thalén (2006) som lyfte 

fram att just livsfrågor är det som ska få ta mycket plats för att driva en bra 

undervisning. Falkevall (2010) förde i sin doktorsavhandling fram att det finns 

tydliga skillnader mellan lärares och kursplanernas yttrande när det kommer till 

antalet olika uttryck som används inom livsfrågor. I kursplanerna används religiösa 

och etiska samtal, livsåskådningsfrågor, existentiella frågor samt frågor och livet och 

tillvaron. Med livsfrågor syftade de intervjuade lärarna på frågor kring döden eller 

också övergångsriter samt att knyta an till livsfrågor till likheter och olikheter inom 

olika religioner. Eleverna i denna studie kunde i resultatet ses mena varför vissa bär 

slöja, inte får äta griskött eller delta i luciafirande, alkoholvanor och rökning, attentat 
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och självmord. Om man som lärare är medveten kring elevernas tankar och vad som 

berör och inspirerar dem, är detta bra utgångspunkter i undervisningen som efterhand 

kan leda in på andra spår och beröra samtliga punkter i GY2011. Elevernas syn på 

livsfrågor går enkelt att koppla samman med lärarnas.  

 

6.3 Lärarens framförande  

Almén (2000), Olivestam (2005) & Pettersen (2008) tog upp termerna Vad, hur och 

varför där vad står för materialet som väljs ut av läraren till att bli 

undervisningsstoff. Resultatet visade att tankarna kring detta vad skiljer sig mellan 

lärare och elever. Det stoff som väljs ut av läraren följer inte alltid det som eleverna 

önskar att bli undervisade kring. Resultatet pekade exempelvis på att eleverna 

uppfattar det som om att läraren undviker ett känsligt ämne som islam samt väljer att 

enbart behandla större, för eleverna redan någorlunda kända, religioner. Enligt 

Lindgren Ödén (2006) är läraryrket inte ett ensamarbete där läraren väljer ut ämnen 

som för eleverna kan vara värt att veta och skapar kursen. Att arbeta tematiskt över 

ämnesgränser ger istället möjligheten för lärare att tillsammans med eleverna planera 

och formulera innehåll och mål vilket också ger bättre resultat.      

Falkevalls (2010) studie visade att det idag inte finns utgångspunkter för 

undervisning då religion inte har någon plats i elevernas liv, vilket också är ett viktigt 

motiv till att livsfrågor införs i undervisningen.  Även Sjödin (2001), Gustafsson 

(2000) och Furseth & Repstad (2005) menar att människan går ifrån det religiösa och 

blir mer frikopplade. Föreliggande resultat visade att det visst finns utgångspunkter 

då respondenterna är intresserade av diskutera religion då det bland annat skapar 

förståelse, men att dessa utgångspunkter inte alltid tas till vara på då läraren 

anammar ämnet på ett felaktigt sätt. Att koppla aktuella händelser från exempelvis 

nyheter och filmer till religionsämnet är ett sätt som eleverna uppskattar och 

uppfattar som givande. Det är något som ligger dem nära och lätt att relatera till 

vilket ses som positivt för lärandet. Föreliggande resultat överensstämmer med 

Falkevalls (2010) studie att livsfrågor bör få ta stor plats. Även Sjödin (2001) menar 

att de unga fortfarande behöver svara på livsfrågor så som ”vem är jag” och ”vart hör 

jag hemma”, vilket gör att de skapar en egen meningsfull tillvaro.   

Som nämnt visade resultatet att respondenterna förstår nyttan med att läsa 

religionskunskap i skolan och samtliga anser också att skolan ska behandla ämnet. 

Det är inom skolväsendet som det enligt eleverna går att lära sig mest. Endast en 

elev, som är religiöst aktiv, ansåg att andra forum än skolan är lärorikt. Om samtliga 

förstår nyttan, innebär då detta att läraren är tydlig i att presentera kursens 

användbarhet?  Catt, Miller & Schallenkamp (2007) betonar att det är av stor vikt att 

läraren presenterar fördelarna med att få med sig den aktuella kunskapen. Resultatet 

pekar åt olika riktningar. Eleverna kan genom aktuella händelser som tas upp på 

exempelvis nyheterna eller i möten med andra i deras olikheter, själv förstå varför 

ämnet är viktigt att behandla och ha kunskap i. Samtidigt presenterar resultatet också 

att läraren har för vissa elever öppnat upp och visat på just användbarheten genom att 

ha en bra introduktion, föra intressanta diskussioner och visa dokumentärer. 

Olivestam (2006) förklarade detta med att läraren bör föra in känslosituationer för att 

beröra elevernas känslor, inte enbart förnuft, vilket görs genom film, dokumentärer, 

musik och så vidare. Genom att vara kunnig inom sitt område, lättsam, snäll, 

hjälpsam, ibland strikt och med tydliga regler, visade resultatet också att läraren i sin 
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roll kan lyfta ämnet. Resultatet överensstämmer med Catt, Miller & Schallenkamp 

(2007) som menar att en lärare ska ha korrekt och aktuell information att presentera 

för sina elever.  

 

Gustafsson (2000) och Sjödin (2001) menar att individen idag formar sin egen 

privata religion vilket gör att religion i sin helhet får mer individuella former. 

Individen blir religiös på mitt personliga sätt. Med detta underlag finns det förståelse 

för att läraren får svårigheter att hitta bra utgångspunkter i undervisningen då det 

skulle innebära att varje elev kan ha olika sådana. Detta skulle kunna vara en orsak 

till de sämre sidor kring undervisningen som respondenterna nämner i resultatet. Om 

inte läraren hittar stoff som känns relevant och berör, kan detta enligt vår mening 

självklart påverka engagemanget på lektionerna. 

Furenhed (2000) menar att ett sätt att driva en fungerande undervisning som bidrar 

till lärande är att eleverna först måste lära sig om religionerna för att sedan kunna 

lära sig av dem. Resultatet visade på skilda meningar rörande lektionernas 

tillvägagångssätt där några elever gärna diskutera eller arbeta i grupp medan andra 

vill få faktakunskap av läraren. I den förstnämnda gruppen skulle en tolkning kunna 

ligga i att lära sig om religioner inte intresserar. Eventuellt har de redan denna 

kunskap och vill vidareutveckla, eller finner dessa elever det helt enkelt inte 

intressant. Det skulle också kunna röra sig om lärarens sätt att presentera detta om. 

Resultatet visade att eleverna uppskattar att få lyssna på personliga berättelser 

framförda av troende eller individer med andra livsåskådningar, vilket skapar en 

bättre och djupare förståelse. Att skapa dessa möten kan ses som väl fungerande i 

undervisningssammanhang, vilket även Catt, Miller & Schallenkamp (2007) 

betonade då de menar att gästföreläsare som brinner för sitt ämne skapar avgörande 

element och intresse i klassen.   

 

6.4 Pedagogiska implikationer  

För att återgå till Almén (2000), Olivestam (2005) & Pettersen (2008) med termerna 

Vad, hur och varför kan dessa ses som nyckelord i undervisningen. Varför ett ämne 

behandlas i skolan bör tydligt föras fram av läraren i någon form av introduktion. 

Föreliggande studie visade att respondenterna antingen i skolan eller på egen hand 

hade förstått betydelsen av att ha religionskunskap i skolan, vilket också lägger en 

bra grund. Men av personliga erfarenheter vet vi att så inte är fallet för samtliga 

elever i alla klasser. I GY2011 finns syftet med ämnet tydligt presenterat vilket 

läraren kan stödja sig mot. Ytterligare en idé är att ta upp en diskussion med klassen 

och samtala om varför ämnet studeras. Eventuellt kan denna diskussion föras med 

hjälp av tankeväckandefrågor som kräver att eleverna tar ställning och verkligen 

diskuterar fram ett svar. Diskussionsavsnittet i föreliggande studie tar upp betydelsen 

av att läraren tillsammans med eleverna bestämmer vad det är som ska behandlas. 

Vid introduktionstillfället bör eleverna få tillfället att berätta vad det är de vill 

behandla inom ramen för ämnet, förslagsvis i en kombination med kursplanen som 

presenteras av läraren. Om eleverna får möjligheten att känna inflytande och att 

kunna påverka, influerar detta troligtvis kursen positivt. Det kan handla om vilket 

område man tar sig an först, eller om det är något speciellt som gör eleverna nyfikna. 

En sådan diskussion kan ses som givande både för eleverna och läraren och som 
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skapar en bra utgångspunkt. Även hur kan diskuteras tillsammans i klassen. 

Föreliggande resultat visade att respondenterna har skilda meningar kring vilket 

tillvägagångssätt som är mest givande. Samtliga bör bli synliga för läraren som får 

variera sitt arbetssätt. Resultatet tog upp hur eleverna fick ny positiv energi genom en 

lärarstudent som undervisade och talade annorlunda till klassen. Att som lärare 

samarbeta med kollegor ska ses som en enorm tillgång. I detta samarbeta kan 

inspiration finnas samt vidareutvecklande feedback ges. Att få bli observerad eller få 

observera en kollega ska ses som positivt och utvecklande, inte onödigt, tidskrävande 

eller skrämmande.   

Vad föreliggande resultat också tar upp är vikten av att finna sådant som ligger 

eleverna nära tillhands, som de kan relatera till och utnyttja för att ta till sig och 

förstå ny information. Catt, Miller & Schallenkamp (2007) förklarade att en lärare 

alltid ska ge kompletterande exempel till informationen som är kopplat till elevernas 

tidigare kunskap och erfarenheter. Det framkom även i resultatet att det är av 

betydelse att verkligen bryta ner begrepp och förklara från grunden. Inte att som 

lärare ta förgivet att samtliga elever följer med och förstår. Företeelsen framkom som 

negativ i resultatet då någon elev menade att denne bara skrev av från tavlan utan att 

förstå innebörden eller vad dessa anteckningar senare skulle användas till. Här blir 

betydelsen av hur ett ämne behandlas extra tydligt.   

Ytterligare ett förhållningssätt som en religionslärare bör resonera kring är hur denne 

ska behandla samtliga ämne, även de vars innehåll är av mer känslig karaktär. Något 

som kan uppfattas som stötande eller där det kan finnas oro till att skapa fördomar 

eller negativitet. Föreliggande studies resultat visade att eleverna saknade viss 

kunskap kring Islam, ett ämne som kunde uppfattas som att läraren till viss del 

undvek. Enligt respondenterna fanns det inom Islam mycket som behövdes förklaras 

för att de i sina möten skulle kunna förstå olikheterna. Att inte utelämna 

betydelsefulla bitar i sin undervisning är viktigt även om det kan kännas svår att hitta 

bra vinklar. Om något som uppfattas som känsligt tas upp och som kan skapa 

fientlighet som eleverna, bör läraren grundligt förklarar de bakomliggande faktorerna 

till det som tas upp. Det är just här som förståelsen för andra finns.   

 

6.5 Sammanfattning  

Det något överraskande resultatet visade på skilda meningar gällande sambandet 

mellan respondenternas personliga livsåskådningar och vilken syn dessa hade på 

nyttan med religionsämnet. Dock ledde samtliga fram till att ämnet var viktigt att 

diskutera i skolan vilket grundar sig på att ämnet skapar förståelse för andra 

människor, kulturer och trosuppfattningar. Det låga personliga intresset för 

religiositet speglade alltså inte synen på skolämnet. Resultatet pekade dock mot att 

det stoff som tas upp på lektionerna är inaktuellt och gammalt och bör istället 

behandla sådant som går att knyta till nutid. Detta skulle skapa en större förståelse 

och vara lättare att bära med sig. Resonemanget innebär att kristendom som starkt 

betonas i GY2011 bör tonas ner och istället lyfta fram andra, även mindre religioner 

och livsåskådningar. Resultatet visade att dessa inte får tillräckligt med utrymme i 

undervisningen. Stoffet som väljs ut av lärarnas stämmer därmed inte helt överrens 

med vad eleverna vill lära sig om. Att tillsammans i klassen inleda med att diskutera 

vad, varför och hur skulle kunna innebär en förbättring på detta. Att undvika vissa 

eventuella svårigheter som tillexempel islam kan bära med sig är inte önskvärt. 
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Eleverna vill få förklaringar och kunskaper kring det som sker runtomkring dem. Att 

visa på ämnets användbarhet genom att ha bra introduktioner, föra intressanta 

diskussioner och visa dokumentärer ses som positivt.    

 

6.6  Vidare forskning  

Möjligt är att elevernas kön skulle kunna påverka studiens resultat. I just denna 

studie har vi dock valt att inte belysa just denna aspekt. Däremot kan vi se att 

genusperspektivet skulle kunna vara en faktor som påverkar resultatet. Vi anser att 

det vid eventuellt vidare forskning vore intressant att undersöka hur och om 

elevernas kön påverkar deras syn på religionsundervisningen och på dess nytta.  
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BILAGA 1 

Intervjufrågor 

Personligt intresse 

1. Diskuterar du någonsin religions- eller livsfrågor på andra ställen än i 

skolan? Exempelvis, med kompisar eller i hemmet? 

- Om det diskuteras, vad tas upp då? 

- Om det inte diskuteras, vad tror du att detta beror på? 

2. Tycker du att möten och diskussioner med människor från andra 

kulturer både här hemma i Sverige och utomlands är 

givande/intressant? Isf, på vilket sätt? Eller varför inte?  

- Om du tycker det, kan du ge ett exempel på ett sådant tillfälle? 

Vikten av religion 

1. Vad innebär skolämnet religion för dig?  

2. Vilken betydelse tycker du att religionsundervisningen har haft för 

dig? 

3. Hur hade du helst sett att ämnet behandlas i skolan? 

4. Finns det andra forum där du anser att du lär dig bättre om religion än 

i skolan? Isf varför? Hur gör ni? 

5. Anser du att du i ditt vardagliga liv kan använda dig av den kunskap 

du fått i religionsundervisningen? Isf hur? 

 

Den undervisande läraren  

1. Gjorde läraren något för att väcka ditt intresse?  

2. Vad anser du är goda färdigheter hos en lärare i 

undervisningssammanhang?  

 

Vad saknas/saknades i undervisningen  

1. Vad hade läraren kunnat göra annorlunda för att väcka intresse, tror 

du? 

 

Upplevelser 

1. Har du i ditt vardagliga liv varit i en situation då du kände att du 

saknade kunskap som innefattar religion eller livsåskådningar? 

Berätta! 
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BILAGA2 

 

Hej!  

 

Vi är två studenter som skriver vårt examensarbete på Linnéuniversitetet i 

Kalmar.  Vårt arbete handlar om gymnasieelevers uppfattning av nyttan med 

religionsundervisningen.  

Vi undrar nu om du har möjlighet att låta oss komma ut till en av dina 

klasser, åk 3, och se om någon kan ställa upp på en intervju?  

Vi vore väldigt tacksamma om du ville hjälpa oss genom att låta oss ta en 

stund av en av dina lektioner! 

Mvh Anna & Camilla 

 


