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Abstract

This essay aims to investigate how students in upper secondary school perceive the subject 

religion A. The study is both qualitative and quantitative and I will use a survey to investigate 

the perception of religion among students both vocationally oriented and theory oriented. I 

will use questions concerning religious background and perception on the subject in relation 

to the curriculum but also try to investigate whether there are differences on perception 

between the vocational and theory orientation. The theoretical approach is mainly based on 

the curriculum concerning religion A but former research is also used such as books written 

by Sven G Hartman (2000), Ulf Sjödin (1995), Ove Larsson (1991), Elsie Davidsson (1989) 

and Anders Törnwall (1988). The result in the study is that students for the most part perceive 

the subject religion A as something positive and the background has a connection to their 

present perception. Family, school and society play an important role when it comes to 

students’ perception regarding religion A, often through media which affects and contributes 

to a more secular attitude. Curriculum goals and objectives cohere fairly well with the 

students' perception on the subject and a majority of the asked students feel that education on 

religion contributes to a more open, tolerant and understanding society where people 

understand, accept and respect each other's similarities and differences in a better way. 

    

The essay title: "Religion in school - a study on students perception on religion A in upper 

secondary school". 

Term Expression: Spring 2009 

Authors Name: Kristina Cakar 

Supervisor: Staffan Nilsson 

Keywords: Religion, Education, Religion, understanding, faith, prejudice, God, life, 

secularism, knowledge.
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Inledning

Jag har valt att skriva denna uppsats om elevers uppfattning om religionskunskapsämnet 

eftersom jag anser att det har ett lågt anseende i gymnasieskolan. Denna personliga 

uppfattning som har växt fram under min studietid är något jag ville undersöka djupare. 

Jag har genomfört min verksamhetsförlagda utbildning och undervisat i religionskunskap A 

på gymnasienivå och jag upplever det anmärkningsvärt att så många elever betraktar 

religionskunskap som ännu ett obligatoriskt ämne utan större intresse, framförallt 

yrkesinriktade elever.  Jag har under min studietid undervisat både i yrkesinriktade och 

teoretisktinriktade klasser och upplevde att teorieleverna var mer motiverade till 

religionskunskap medan yrkeseleverna uttryckte att ämnet i stort sett var ointressant. Vad kan 

detta bero på? Det kan förklaras av många olika orsaker, såsom inflytande från lärare, 

föräldrar, samhället, svårigheter i livet och så vidare.

Min hypotes är att elever inte uppfattar ämnet religionskunskap som intressant och givande 

utan mer ser det som ett obligatoriskt ämne att läsa. Jag tror även att många elever inte är 

medvetna om de olika moment som kursen inkluderar utan tror att kursen handlar om Gud 

och allmän fakta om världsreligioner. Sambandet mellan bakgrund och uppfattning är även 

något jag tror spelar en viktig roll även om det kan vara svårt att precisera just vad och hur 

denna faktor påverkar elevers syn på religion. Jag vill i synnerhet undersöka hur elever 

upplever och uppfattar ämnet utifrån sina egna tankar och åsikter. Jag vill även ta reda på om 

yrkesinriktade elever generellt anser att religionskunskapsämnet mindre betydelsefullt och om 

det stämmer att teorieleverna är mer motiverade och engagerade i ämnet.  Har bakgrunden i 

viss mån bidragit till den uppfattning dem idag besitter? Det förefaller intressant att väcka 

frågan och undersöka huruvida dessa teorier överensstämmer med verkligheten och 

kursplanens mål och syfte.     
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Syfte 

Min avsikt med uppsatsen är att genom enkätresultat undersöka gymnasieelevers uppfattning 

om religionskunskap. Syftet är att ur ett elevperspektiv därefter även granska om det finns 

något samband mellan elevers religiösa bakgrund och uppfattning om ämnet samt om 

eleverna i de olika inriktningarna har olika uppfattningar om ämnet religion. Jag vill även 

granska hur denna uppfattning överensstämmer med kursplanens mål och syfte. Jag har valt 

att avgränsa min studie på så sätt att jag enbart använder mig utav respondenter som är elever 

och inkluderar därmed inte lärares uppfattning kring ämnet

.

Problemformulering

Med mitt syfte som utgångspunkt har jag valt att arbeta med följande frågeställningar:

1. Hur uppfattar eleverna ämnet religionskunskap A?

2. Har gymnasielever vid yrkesinriktade och teoretiskt inriktade program olika uppfattningar 

om religionskunskapsundervisningen i skolan?

3. På vilket sätt påverkar elevers bakgrund deras uppfattning om ämnet religionskunskap A?

4. På vilket sätt överensstämmer elevers uppfattning och erfarenheter om ämnet 

religionskunskap A med den nationella kursplanens mål och syfte med kursen?
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Teoretisk anknytning (Kursplanen)

Enligt skolverket är kursplaner för olika ämnen dokument som ska komplettera läroplanerna. 

I kursplanerna framgår det vilka mål som eftersträvas i respektive ämne och dessa mål ska i 

sin tur hjälpa eleverna att utvecklas i överensstämmelse med de värden och mål som 

läroplanen önskar. Kursplanen är formulerad på det sätt att skolor får utrymme för lokal och 

professionell tolkning och det ingår dessutom betygskriterier som uppger vilken kunskapsnivå 

eleven ska uppnå för betygen Godkänt, Väl godkänt och Mycket väl godkänt.

Här presenteras kursplanen för religionskunskap A och därigenom även dess syfte och mål 

med kursen för gymnasieskolan;

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över 

existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse till andra 

tolkningar än den egna.

Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom 

olika religioner och andra livsåskådningar samt till att skapa medvetenhet om att begrepp, 

kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning i olika frågor. 

Utbildningen ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med 

olika religioner och livsåskådningar. Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället 

allmänt accepterad värdegrund blir allt tydligare både för den enskilde och för samhället. 

Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika uppfattningar i etiska frågor, som möter den 

enskilde i samhället, analyserade i ett individuellt och ett socialt perspektiv

(www.skolverket.se: Ämnesdidaktik i religionskunskap, 2009-05-20)

Mål att sträva mot

Skolan ska i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven utvecklar sin 

personliga hållning i livs- och moralfrågor på grundval av kunskaper om olika traditioner och 

med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter. Undervisningen strävar även efter att 

eleven fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor 

som rör tro, etik och livsåskådning, utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå 

hur och varför levnadsvillkor, traditioner och samhällssystem samspelar med religion och 

livsåskådning, utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 
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livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att 

tänka, skapa och handla, fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och 

bilder som uttrycker religioners och livsåskådningars tolkningar av livet.

(www.skolverket.se : Ämnesdidaktik i religionskunskap,  2009-05-20)

Tolkning av syfte och mål för gymnasieskolan

Enligt min uppfattning framgår religionskunskap som ett ämne som ska främja 

individutvecklingen, att förstå sig själv och sin omgivning. Den syftar framförallt till att 

vidareutveckla tidigare förkunskaper, samt utveckla förståelsen ur ett fördjupat perspektiv. 

Kunskaperna om olika religioner och livsåskådningsfrågor ska vara så djupgående att eleven 

kan värdera samt ta ställning i olika typer av frågor. Syftet med ämnet ska sammanbinda 

värdegrundsfrågor genom att bearbeta etiska frågor, både ur sociala och individuella 

perspektiv. 

Eleven ska genom religionskunskap utveckla den individuella synen till ett bredare perspektiv 

i gymnasieskolan, och därefter utveckla, reflektera och analysera inte bara individmässigt utan 

också genom ökad förståelse för andra människors resonemang och ställningstaganden. 

Målen som gymnasieskolan har som uppgift att sträva efter är individens kunskaper samt 

färdigheter. Detta innebär att eleven utifrån sig själv bör uppnå grundläggande kunskaper för 

att ges möjlighet att utveckla förmågan att beskriva och analysera frågor som berör olika 

existentiella frågor som tro, livsåskådning mm. Kursplanen understryker även att kunskap 

inom kristendomen leder till ökad förståelse för den västerländska kulturen. Även om mycket 

tid ägnas åt kristendomen är kunskap och lärdom om världsreligioner och 

livsåskådningsfrågor minst lika viktigt. Vid avslutad kurs ska religionskunskap A öka 

förståelse för hur religion och livsåskådningsfrågor tar sig uttryck i människors levnadssätt. 

Eleverna ska fördjupa sig tillräckligt för att förstå religioner och livsåskådningars tolkningar 

av livet och som elev ska man även ta del av ämnets västenliga frågor. För att uppnå dessa 

mål krävs elementära kunskaper om olika religioner och livsåskådningar. 
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Begreppet Sekularisering

Jag vill även poängtera att jag utgår från nationalencyklopedins tolkning av begreppet 

sekularisering i min undersökning. Sekularisering är enligt mig ett svårdefinierat begrepp, 

men jag anser dock att det innebär utveckling som leder till att religionen blir mer obetydlig i 

människors och samhällets medvetande. Ett tecken som visar på att religionen blir alltmer 

obetydlig i människors medvetande och även vardag är bland annat kyrkans separation från 

staten. Alltfler besöker biografer för vägledning om hur man ska leva ett liv, till skillnad från 

kyrkan som tidigare varit ett viktigt element i samhället. Idag vet ungdomar mer om 

filmskådespelare och regissörer än bibliska personer vilket Tomas Axelson och Ola Sigurdson 

poängterar i boken ”Film och Religion- Livstolkning på den vita duken” (2005)

”Sekularisering innefattar både att samhälleliga institutioner dras undan religionens inflytande 

så som skett med utbildningsväsendet i Sverige och att man ersätter religiösa förklaringar till 

olika händelseförlopp med vad som ses som mer rationella förklaringar. Som en särskild typ 

av sekularisering kan man se förändringar som religiösa institutioner genomgår och som 

innebär att de till uppbyggnad och funktion blir mer lika världsliga institutioner. 

Sekulariseringen sammanhänger med andra samhällsförändringar som vetenskapens 

expansion, allmän läskunnighet, industrialisering och urbanisering”

(Nationalencyklopedin, www.ne.se/lang/sekularisering/303069.se, 2009-05-27)

Metod och material

Jag har valt att använda mig utav en undersökningsmetod som är både kvalitativ och 

kvantitativ. Syftet med den kombinerande undersökningsmetoden är dels att få ett grundligare 

perspektiv på hur gymnasieelever uppfattar ämnet religionskunskap A. 

Min enkätundersökning består av ”öppna” frågor som innebär att eleven inte bara behöver 

svara på slutna frågor som ”ja” och ”nej”, utan ges möjligheten att svara obehindrat. Att 

använda mig utav en strikt kvantitativ metod i min undersökning skulle vara problematiskt då 

syftet är att undersöka elevernas upplevelse och erfarenhet av ämnet. Frågorna 1, 3, 4, 6, 7, 

13, 18 och 19 utformade efter en flervalsmodell som innebär fasta svarsalternativ. Eleven får 

möjligheten att kryssa för det alternativ som passar bäst förutom fråga 13 som innebär att 

eleven ska rangordna ämnen (1-12) utefter eget intresse. Resterande frågor är baserade på 

”öppna” frågeställningar som eleven kan besvara fritt. 
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Eleverna har besvarat sammanlagt nitton frågor som är valda och kombinerade för att passa 

syftet med uppsatsen. Vid utformningen av frågorna valde jag frågeställningar som är 

intressanta och relevanta för min undersökning och jag kommer med hjälp av tabeller 

redogöra resultat från de olika programinriktningarna. Jag tolkar och analyserar mitt resultat 

utifrån respondentens samtliga svar i enkäten för att få en så tydlig bild som möjligt, där 

individens ståndpunkter och värderingar framgår på bästa möjliga sätt. 

Innan jag genomförde min undersökning beslutade jag mig för att formulera ett första utkast i 

en klass. Detta var ytterst viktigt för att sedan reflektera över de frågeställningar som 

formulerats för att få möjlighet att justera eventuella fel som kan ha förekommit. Exempel på 

sådana fel är frågor som formulerats på olika sätt men som syftar till samma sak. Syftet var att 

förhindra upprepande och begränsade frågor och jag ville dels försäkra mig om att eleven 

begripit de frågor som ställts men framförallt variera frågorna för att eleven obehindrat ska 

kunna svara på dem.

Jag beslutade mig för att använda första utkastet i en gymnasieskola där jag tidigare haft min 

verksamhetsförlagda utbildning = VFU. 

Efter mitt första utkast kom jag till insikt om att en del omformuleringar krävdes för att 

åstadkomma ett bra resultat av undersökningen. Frågeformuläret innehöll allt för många 

upprepande frågor som lett till att eleven blivit förvirrad. Flertalet elever hänvisade till 

tidigare och liknande frågor som påvisar att eleverna stött på förhinder i enkäten. I början av 

frågeformuläret var eleverna engagerade men efter ett antal frågor var engagemanget inte 

längre på samma nivå.

Utkastet var nödvändigt för att huvudundersökningen skulle kunna genomföras obehindrat. 

Min huvudundersökning genomfördes i två olika klasser, en yrkesinriktad klass och en 

teoretisktinriktad klass som läser sista året på gymnasiet. Mitt urval av elever är 

gymnasieelever i årskurs tre. Syftet med urvalet är att elever i årskurs tre har bildat en 

någorlunda uppfattning i religionsämnet under sin gymnasiegång. Eleven kan därför 

reflektera över sin religionsundervisning som har pågått under tre år. Ytterliggare ett motiv 

för elevurvalet är att de befinner sig i slutskedet av sin gymnasiegång och därigenom 

förhoppningsvis resulterar i mer ”väl” genomtänkta svar.

Jag har slumpmässigt valt ut de skolor jag kom i kontakt med som jag ansåg var lämpliga för 

min studie. Jag väljer att behandla skolorna konfidentiellt och följer Runa Patel och Bo 
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Davidsons linje (Forskningsmetodikens grunder, 2003 s. 70) och menar att konfidentiellitet 

innebär att undersökaren vet vem svaren kommer ifrån och det är bara han/hon som har rätt 

till uppgifterna. Jag kom i kontakt med både lärare och rektorer som var positivt inställda och 

välmottagliga för min studie. Lärarna var närvarande under 10-15 minuter av egen lektionstid 

för att genomföra enkätundersökningen.

Den yrkesinriktade klassen var fördelad i en mindre grupp om fjorton elever och den 

teoretiskinriktade klassen om tjugoåtta elever. Innan jag utgav enkäten valde jag att ta till mig 

Patels och Davidsons (Forskningsmetodikens grunder, 2003 s. 70) metod gällande anonymitet 

som i korthet innebär att det är viktigt att respondenternas anonymitet framgår. Att vara 

anonym i en enkät innebär att inte namn, personnummer eller annan typ av information som 

kan identifiera någon framgår. 

Jag valde därför att klargöra på vilket sätt elevens medverkan kommer att användas och 

underströk detta för eleverna, i synnerhet för att de ska uppleva trygghet och uppriktighet.

Jag har valt att använda mig utav en enkätundersökning istället för intervjuer med elever dels 

på grund av att jag ville ha ett bredare underlag i form av fler respondenter. Det beror även på 

intervjuareffekten och mitt syfte är ju självklart att inte påverka respondenternas svar och 

undersökningens resultat. Min undersökning handlar om individers egna uppfattningar om 

ämnet och det är därför ytterst viktigt att sträva efter så ärliga och öppna svar som möjligt, 

vilket jag inte tror kan ske i form av en intervju.

Avgränsning

Efter materialinsamlingen valde jag bort frågor ur mitt frågeformulär som inte hade någon 

betydelse för min undersökning. Flertalet elever utelämnade svar på frågorna; 6,15,17 och 18. 

Möjliga anledningar kan vara att eleverna inte uppfattat frågan eller också valt att inte besvara 

den. Jag har som jag tidigare nämnt även valt att genomföra undersökningen ur ett 

elevperspektiv och har därmed exkluderat lärares syn och uppfattning kring ämnet. 

Anledningen till detta är att min studie syftar till att just lyfta fram uppfattningen bland elever 

då lärare i efterhand kan reflektera över och analysera resultaten för bästa möjliga framtida 

undervisning.
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Förkortningar

I min uppsats använder jag mig av förkortningar gällande klassernas programinriktning och 

den yrkesinriktade klassen Handels och administrationsprogrammet förkortas HA och 

Naturprogrammet med inriktning beteendevetenskap förenklas NVBE.

Tidigare forskning

Det har gjorts en hel del studier av elevers syn på livsåskådningsfrågor och på skolans 

undervisning i religionskunskap. Tidigare undersökning som jag finner intressant är en studie 

som genomförts utav Ulf Sjödin ”En skola - flera världar” (1995) som är baserad på en studie 

som gjordes under 1993-94 då den nya läroplanen för gymnasieskolan infördes (Lpf94). 

Religionskunskapsämnet övergick till att bli ett kärnämne vilket resulterade många 

förändringar för både lärare och elever, bland annat att lärare nu skulle undervisa en helt ny 

elevkategori (yrkesförberedande elever). För eleverna innebar det undervisning i ett helt nytt 

ämne de aldrig läst då religionskunskap tidigare enbart var avsedd för teoretiskt inriktade 

elever. Hans enkätstudie belyser vad gymnasielever, framförallt yrkesinriktade som inte läst 

religionskunskap A, har för attityd till ämnet religionskunskap A.

Sjödins (1995) studie jämförs med projektet ”Gymnasieeleven och livsfrågorna” som 

genomfördes 1971 av Skolöverstyrelsens projektundersökning.

Syftet med skolstyrelsen projektundersökning avsåg att ”kartlägga elevernas syn på sin 

livssituation, deras allmänna intressen och deras upplevelser av omvärlden och sig själva” 

(En skola - flera världar, 1995 s.13). Projektet genomfördes när religionskunskap A inte var 

ett kärnämne i gymnasieskolan. Sjödins första komparativa studie till Skolverkets 

projektundersökning från 1971 anspelar på de värderingsförändringar som finns mellan 

dagens teoretiska och praktiska gymnasielever. 

Sjödins (1995) analys är inte begränsad enbart till eleverna, studien är bred och omfattar även 

lärarnas syn samt uppfattning till undervisning i religionskunskapsämnet. En anledning till att 

Sjödin hade fokus på lärarna var att omvandlingen till ett obligatoriskt ämne i skolan innebar 

stora förändringar även för religionslärare. Sjödins (1995) resultat gällande elevernas 

uppfattning visar att en tiondel av eleverna betraktar ämnet som mycket viktigt, medan en 

fjärdedel tycker att det är oviktigt eller mycket oviktigt. Andelen elever som anser att ämnet 

är viktigt är dubbelt så stor jämfört med de elever som anser att det är oviktigt. Resterande 
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tredjedelen upplever religion som ett intressant ämne, men själva har de negativa erfarenheter 

från undervisningen. Ämnet uppfattas i hög grad som positivt, även fast ämnet inte är av 

högsta prioritet bland eleverna. I hans studie framgår även att eleverna har ett starkare intresse 

för livsfrågor än för etablerade religioner/livsåskådningar och ockulta företeelser. Sjödins 

studie är kvantitativ och 1488 elever och 186 lärare medverkade i undersökningen. 

(En skola – flera världar, 1995 s. 23)

Annan forskning som har genomförts i ämnet står bland andra Ove Larsson för (1991). Hans 

studie ”Religionen i skolan och skolans religionsundervisning” syftar till att kartlägga och 

beskriva hur elever i grundskolan uppfattar fenomenet religion och ämnet religionskunskap, 

dess syfte, innebörd och relevans genom att intervjua tio elever. Jag finner hans val av metod 

är däremot mer intressant än själva resultatet i hans undersökning då metoden han använder i 

sin studie är fenomenologisk. Fenomenografi, identifierar och beskriver olika kvalitativa sätt 

människor uppfattar olika företeelser i sin omvärld. Det är viktigt att läraren reflekterar över 

hur undervisningen framstår för eleverna och hur undervisningssituationen upplevs av dem.

(Nationalencyklopedin, ww.ne.se/lang/fenomenologisk-pedagogik, 2009-05-27). 

Resultatredovisningen visar att elevuppfattningen om religionsämnet tyder på att det finns en 

avsaknad av livsfrågedimension i synen på ämnets syfte och innebörd. Larsson talar om att 

eleverna istället skapat en annan typ av huvudperspektiv på ämnet, såsom 

kulturkunskapsperspektivet som innebär att eleverna talar om att ”förstå andra”. 

Undersökningen har även tytt på att eleverna inte är medvetna om sin egen livsåskådning och 

man hävdar att livsåskådningsfrågor inte ska rymmas i skolan. Det är bara information om hur 

”andra” har det och underlaget visar att eleverna menar att man inte ska komma nära 

religioner på något sätt utan bara ta till sig fakta. (Religionen i skolan och skolans 

religionsundervisning, 1991 s. 42)

Det finns ytterliggare en studie som jag anser är relevant att nämna av Anders Törnwall 

(1988). Han studie grundar sig på lärares och elevers attityd till ämnet religionskunskap i 

skolan (Religionskunskap i skolan, 1988) och urvalet riktar sig till grundskolans tidigare och 

senare år. Han har använt sig av kvalitativ och kvantitativ intervju och trots att denna studie 

riktar sig till grundskoleelever anser jag att Törnwalls studie är mer intressant än Ove

Larssons (1991) då studien belyser framförallt lärare och elevers helhetsbild av 

religionskunskapen och dess utvecklingstendenser i ämnet. Undersökningen bygger på en 

taxonomi som innebär att olika stadier bygger på varandra i en slags utvecklingssekvens som 
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innefattar kunskapsnivån, förståelsen, tillämpningsnivån, analysnivån, syntesnivån och 

värderingsnivån. 

Resultatet som Törnvall kommit fram till är att en större helhetsbild finns hos elever och 

lärare när det handlar om relationer än när det rör religioner. Det blir svårare att få en 

helhetsbild i arbetet med religionerna eftersom man arbetar med dem i arbetsområdesform, 

där det inte ges en sammanhängande bild av läran. 

Integrerade avsnitt verkar ge bättre resultat när man får se religionens betydelse i ett 

samhällsperspektiv. Undervisningen fördjupar sig inte tillräckligt, vilket leder till att eleverna 

inte skapar förståelsen eller fördjupad kunskap om varför religiösa människor utövar sin 

religion på det sätt dem gör. Kunskaper om olika religioner och dess utövare som ges till 

eleverna i skolan tycks vara ytliga. Eleverna ser normers värde och behovet av etik, de ser 

kopplingen till religionsundervisningen, men det måste förstärkas betydligt mer i 

undervisningen. Han menar även på att skolan behandlar dessa typer av frågor som råd och 

ingenting mer. Några av Törnwalls enkätfrågor är utformade för att undersöka elevens attityd 

till ämnet och dessa frågor är jämförbara med några frågor jag valt inom mitt 

problemområde. (Religionskunskap i skolan, 1988 s. 59)

Sven Selander skriver i sin bok ”Undervisa i Religionskunskap” (1993) att 

livsåskådningsfrågor i första hand inte är klart formulerade frågor utan av mer sökande och 

frågande attityd till en del av tillvaron och något som har betydelse för det egna livet och den 

egna döden. (Selander, 1993 s. 62). 

Livsfrågorna handlar enligt Selander om primära villkor som för individer fyller ett behov 

genom bearbetning och omformulering av upplevelser i förhållande till både sig själv och sin 

omgivning. I boken hävdar Selander att man som ung utvecklas dels inifrån och utåt men 

även utifrån sig själv och sedan vidare ut till omvärlden. Det är denna orientering utåt som 

skapar en fördjupning vilket leder till att man utvecklar, omprövar och reviderar på ett inre 

plan och därigenom fattar nya ståndpunkter i livet. (Selander, 1993)
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Elsie Davidsson genomförde för drygt tjugo år sedan en undersökning ”Religionskunskap i 

tonårsperspektiv” (1989) som tydde på att livsfrågor dominerade bland de önskemål eleverna 

hade kring vad som bör tas upp och undervisas i en klass. Frågor om livets mening, döden och 

vad som kommer efter döden är, i Davidssons studie, klart och tydligt viktigare än de frågor 

som behandlar världens uppkomst som Darwin, Big Bang och evolutionen. 

I uppsatsen tar jag även hjälp utav Sven G. Hartmans studie ”Livstolkning hos barn och 

unga” (Livstolkning och värdegrund, 2000) om mellanstadiebarn. Studien visar på att ett 

sekulariserat land resulterar i en sekulariserad syn hos barn och den typiska barnatron är 

tveksam och sökande. Hartmans underlag visar att trots det faktum att många elever inte är 

troende så berättar de att dem ber till en Gud vilket Hartman hävdar är motsägelsefullt. Detta 

förklaras i studien genom att elever skapat en föreställningsvärld som kallas för privatreligion 

(Hartman, 2000 s. 87). Hartman talar även om att många barn i Sverige lever i en efterkristen 

tid och med detta menar han att barn växer upp i sekulariserade hem där vuxna inte framvisar 

någon trosuppfattning i livet (Hartman, 2000 s. 88).

Disposition

I min uppsats har jag hitintills redogjort delar som inledning, teoretisk anknytning, syfte, 

problemformulering, metod och materialinsamling, avgränsning samt tidigare forskning. 

Följande delar består av resultatredovisning, analys och sist men inte minst en avslutande 

diskussion. 
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Resultatredovisning

Enkäten har besvarats av två olika programinriktningar, en handels- och administrationsklass 

samt en klass som läser naturvetenskap med inriktning beteendevetenskap (NVBE) i årskurs 

tre. I HA-klassen har fjorton elever medverkat och i NVBE-klassen 28 elever. Sammanlagt 

har 42 elever deltagit i min studie som består av nitton frågor som kommer behandlas utifrån 

mina frågeställningar.  

Jag väljer att redovisa de bundna enkätsvaren med hjälp av tabeller för att ge en överskådlig 

bild av svaren. Svaren i varje tabell kategoriseras med förkortningarna HA-programmet och 

NVBE-programmet och jämförs därefter med varandra.

Elevernas svar presenteras med hjälp av tabeller som även visar bortfall av obesvarade frågor. 

De ”öppna” frågeställningarna som besvarats med motivering av eleven, redovisas genom en 

sammanfattning innehållande exempel av resultaten. 

När det handlar om ”öppna” frågor väljer jag att framlägga majoriteten av klassens svar.

Jag inleder min enkät med fem övergripande frågor och målsättningen är att granska elevens 

trostillhörighet samt elevens religiösa bakgrund. Dessa frågor tillämpar olika fasta 

svarsalternativ som ger eleven möjlighet att kryssa i det svarsalternativ som passar bäst. 

Uppsatsen behandlar alla frågeställningar separat förutom fråga två som redovisas löpande i 

texten.   
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Fråga 1. Tillhör du någon religion?  I så fall vilken?

Tabell 1.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Kristendomen 3 11

Islam 8

Vet ej 1

Ingen alls 2 17

Antal elever 14 28

Tabellen presenterar att majoriteten av eleverna i HA-klassen tillhör en religion. I denna klass 

tillhör huvudantalet islam, medan eleverna i NVBE-klassen inte tillhör någon religion. 

Om nej, varför inte? 

Eleverna i HA-klassen motiverar sina svar kring varför de inte har någon trostillhörighet på 

följande sätt;

”Jag är ateist, tror inte på något annat än människan. Är inte i behov av någon tro.”

”Jag är född i en religion, men inte engagerad. ”

”Jag har aldrig blivit tilltalad av någon religion, det är bara ett sätt för maktmissbrukare att 

tjäna pengar. ”

Majoriteten av de icke troende eleverna i NVBE-klassen uttrycker sina svar på följande sätt; 

”Jag är döpt, men inte aktivt troende.”

”Jag anser att det bara är en tröst och påhitt för att människor ska få svar på sina frågor.”

”Jag är uppväxt i en religion, men har inte funnit min väg. Religioner ger inte svar på alla 

frågor.”

”Jag är inte uppväxt med någon tro, det kanske hade sett annorlunda ut då om jag hade 

föräldrar som hade varit troende.”

”Jag tror inte på en högre makt, ser ingen mening med det.”

”Mina föräldrar tillhör ingen religion, de gav mig den fria viljan.”

”Jag har varit medlem i ett samfund, men känner mig inte troende.”
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Fråga 2. Utövar du någon religion?

Tabell 2.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Ja 7 3

Nej 7 25

Antal elever 14 28

I tabell nummer två svarar sju av elva elever i HA-klassen att de utövar sin religion. 

Resterande sju elever menar att de inte utövar en religion.

I NVBE-klassen visar sig tre av elva elever med religiös bakgrund utöva en religion. 

Övriga elever svarar att de inte utövar någon religion, trots att de tidigare svarat att de tillhör 

en religion. Av svaren att tyda ser man att alla elva elever har föräldrar som är troende. 

Eleverna anser att dem är uppfostrade i en religion, vilket i huvudsak inte behöver innebära att 

de själva tror eller utövar en religion. Detsamma gäller de sju icke troende eleverna i 

yrkesklassen.

På vilket sätt gör du det?

Sju elever i yrkesklassen utövar sin religion genom besök i moské eller kyrka under högtider 

och andra speciella händelser. En elev skriver att han/hon praktiserar sin religion genom att gå 

på gudstjänster i kyrkan varje söndag och emellanåt genom fasta. Andra svarar att man gör 

detta genom böner eller besök i moské och emellanåt fasta. Fyra elever skriver att de fastar 

ibland och att de utövar sin tro genom att bära slöja.

I NVBE-klassen utövar tre elever sin religion genom att gå i kyrkan och medverka i 

gudstjänster. En av eleverna är engagerad i kyrkan på olika sätt och tar även del av 

andaktstunder. En annan elev beskriver att han/hon tidigare i yngre ålder praktiserade sin 

religion genom judiska högtider med sin farmors hjälp, men uppger att det var då och inte 

numera.
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Jag deltar i en församling

Tabell 3. 

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Ja 2 6

Nej 13 22

Antal elever 14 28

I HA-klassen tillhör endast en elev en församling, Ichtus evangeliska.

I NVBE klassen tillhör sex elever en församling trots att de inte utövar någon religion. 

Exempel på församlingar är Assyriska Ortodoxa församlingen, Huddinge församling, 

Pingstkyrkan och Svenska kyrkans unga.

Ber du?

Tabell 4.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Varje dag

Det händer 9 8

Aldrig 5 20

Antal elever 14 28

Nio elever i HA-klassen kryssar i att det händer att de ber ibland. Ingen har kryssat för Ja i 

enkäten, som frågar om de ber regelbundet. I NVBE-klassen hävdar åtta elever att det händer 

att de ber någon gång vilket är fler elever än det antal som tidigare svarat att de inte utövar en 

religion.

Jag firar högtider på grund av tro eller tradition.

Tabell 5.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Jag firar pga. min tro 10 3

Jag firar pga. Tradition 4 25

Antal elever 14 28
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Tabellen ovan visar att majoriteten i HA-klassen firar högtider på grund av sin tro och fyra 

elever på grund av det är en tradition. Majoriteten i NVBE-klassen firar inte högtider på grund 

av en religion utan på grund av tradition. 

Fråga 4. Tillhör dina föräldrar någon religion?

Tabell 6.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Ja 11 11

Nej 3 17

Antal elever 14 28

Tabell sex redogör elevernas bakgrund, om deras föräldrar har en tro eller tillhör något 

samfund/religion. Majoriteten av elevernas föräldrar tillhör en religion i HA-klassen medan 

den övervägande delen av föräldrar i NVBE-klassen inte tillhör någon alls.

Vilken?

Tabell 7.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Kristendom 2 9

Islam 8

Judendom 1

Jehovas Vittne 1

New Age 1

Ingen alls 3 17

Antal elever 14 28

Tabell sju syftar till föräldrarnas trostillhörighet och i båda klasserna varierar typer av 

religion, men i huvudsak tillhör föräldrarna Kristendomen och Islam. 
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Frågorna 5 och 7 behandlar elevens personliga erfarenhet och uppfattning om religion. 

Frågorna behandlar religionsämnets betydelse för eleven i personlig bemärkelse. 

Fråga 5. Vad innebär religion för dig?

I HA-klassen motiverar tio elever i stil med varandra att religion innebär en tro på en Gud och 

liv efter döden. Ett citat lyder följande; ”Religion för mig betyder att man ska tro på något 

man ser. Att känna att det finns något starkare än oss”.

Andra elever svarar följande; ”Det är viktigt för mig att tro på Gud för att komma närmare 

Allah och Muhammed”, ”Att följa den sanna vägen och kunna utvecklas till det bättre”, ”ett 

levnadssätt och tro på Gud, Guds väg till hur man ska leva”

Resterande elever vet inte riktigt eller menar att religion inte betyder så mycket för dem. 

Såhär lyder de flesta svaren; ”Jag vet inte riktigt”,” ingenting egentligen, tycker alla borde 

vara ett och samma”, ”Att tro på något som inte existerar. En annan uttrycker följande; ”Att 

bli hjärntvättad av andra”.

I NVBE-klassen motiverar de flesta elever att religion innebär en tro på en högre makt.

De flesta skriver att religion är något övernaturligt och att religion innebär ett aktivt 

engagemang i församlingar. Många har definierat svaren både utifrån sig själva och även vad 

de tror religion innebär för andra. De flesta svar lyder såhär;

”Religion kan fungera som en slags tröst och hoppingivande i svåra tider”, ”Att följa något 

som inte kan förklaras eller påvisas”, ” Att man tillhör en församling som är religiöst aktiv”. 

”Religion för mig är när man regelbundet går till en församling och följer vissa regler för att 

nå ett bättre liv efter döden. Tro är ett slags sökande på svar, lugn och ro”. ”Jag är mycket 

engagerad i min kyrka. Där får jag samhörighet och gemenskap”, ” Att man tror på en Gud 

och ett liv efter döden. Att det finns en högre makt som vill att man lever sitt liv som 

människa på ett visst sätt”. ”Att det finns en högre makt som styr och ställer bland 

människor.” Jag tror att det är människors illustration som uppkommit genom en lång process 

av evolution. Religion är en slags illustration för tröst”. ”Jag kan tycka det är trevligt och 

intressant att lyssna på religiösa människor, men annars kan jag inte förstå hur man kan tro 

och låta det spela så stor roll i ens liv”, ”Att man tror på en eller flera Gudar och strävar efter 

att leva efter vissa ”regler” enligt religionen., ”För det första att man lever sitt liv på Guds 

villkor”, ”För mig innebär det inte så mycket, men för troende innebär det kanske vägledning 
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och stöd”, ”Jag kan förstå att människor kan vara troende eller tillhöra en religion, men skulle 

inte kunna vara troende själv, jag tror dock på något utanför vetenskapen och den materiella 

världen, fast det passar inte in i någon religion”, ”Att tro på något övernaturligt och rätt 

ovetenskapligt och ologiskt”, 

Fråga 7. Varifrån har du fått dina uppfattningar om religion?

Elva HA-elever anser att föräldrarna och skolan har bidragit till den uppfattningen de idag har 

om religion. Tre elever menar att omgivningen såsom vänner och samhället har bidragit till de 

värderingar och tankesätt dem har om religion.  

I NVBE- klassen har femton elever kryssat i att de upplever media som en bidragande faktor 

till den uppfattning de idag. Övriga elever tycker att föräldrar och vänner har varit en 

bidragande orsak till uppfattningen de idag besitter. Skolan har inte i samma utsträckning 

bidragit till uppfattningen såsom den har för eleverna i HA-klassen. En förklaring kan vara att 

eleverna växt upp i ett hem med fördjupade värderingar och åsikter om religion. 

Frågorna 8-13 behandlar elevernas individuella erfarenheter, upplevelser och uppfattning om 

ämnet religionskunskap. Dessa frågor förhåller sig i synnerhet till hur elever upplever 

religionsundervisningen i skolan.

Fråga 8. På vilket sätt har religionsundervisningen bidragit till din uppfattning om 

religion?

Två elever i HA-klassen skriver att religionsundervisningen inte har påverkat dem på något 

speciellt sätt, det finns inga rätt eller fel i tolkningen av religion, det är en individuell 

privatsak. Fyra stycken menar att de fått lära sig om olika religioner och traditioner som de 

inte vetat om tidigare. 

De vet mycket mer nu tack vare religionsämnet. Tre andra svarar att det alltid finns nya saker 

att lära sig inom religion som är intressant. En elev skriver följande; ” Som ateist har 

undervisningen fått mig att se religioner på ett mer positivt sätt ”. Tre elever har inte svarat på 

frågan alls, och ytterliggare två elever menar att religionsämnet inte påverkat deras befintliga 

uppfattning. 
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I NVBE-klassen menar 25 elever att religionsundervisningen på något sätt har bidragit till en 

mer öppen uppfattning om religion. Religionsundervisningen bidrar till en ökad förståelse i 

kulturer och religioner och en del beskriver sin uppfattning om religionsundervisningen på 

detta sätt: ”Jag har fått kunskap om flera olika religioner och förstått att religion kan innebära 

mycket mer än bara en tro på Gud”, ”Min uppfattning har påverkats mycket, undervisningen 

har gett möjligheter till att upptäcka nytänkande som kan få en människa att ändra sig. Jag 

tänker annorlunda bland annat kring varför vissa människor har en tro och försöker förstå det 

ur olika perspektiv”, ”Jag har fått större förståelse för andra kulturer och religioner”, ”Jag tror 

att jag har fått det lättare att acceptera andras tro och fått färre fördomar gentemot andra 

religioner än kristendomen”. En elev har valt att inte besvara frågan. Två andra elever menar 

att religionsundervisningen inte påverkat dem i någon utsträckning alls. Två elever 

argumenterar på följande sätt; ” Inte mycket alls. Jag är troende sen barnsben och har redan 

bildat min egen uppfattning”, ”Jag tycker inte den har ändrat min uppfattning på något sätt 

om jag ska vara ärlig”.

Fråga 9. Har religionsundervisningen påverkat din syn på andra människor eller synen 

på dig själv? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte

Fem elever i HA-klassen svarar att de med hjälp av religionsundervisningen börjat respektera 

och förstå andra religioner mer än tidigare. Två elever uttrycker sig såhär; ”Man börjar 

respektera andra människor och deras tro”, ”Man har tänkt värre om vissa religioner. Jag har 

ändrat lite åsikter kring vissa saker och börjat acceptera mer”. Tre elever tycker inte att deras 

uppfattning har ändrats på något sätt. Elevernas svar lyder; ”Nej, jag har inte tänkt mycket på 

det”, ”Nej, för jag respekterar redan deras tro och religion”, ”Nej, religion är inget man är, 

utan något man tror på”. 

Tre andra elever svarar att religionsundervisningen ändrat deras uppfattning om religion på 

något sätt. De svarar att man genom kunskap om andra religioner förstår sig bättre på andra 

människor som praktiserar olika religioner. En elev har inte besvarat frågan.

Tjugo elever i NVBE-klassen tycker att religionsundervisningen har påverkat dem på något 

sätt, men inte i någon större utsträckning. Tjugo elever har gett synpunkter på att ämnet har 

bidragit till en ökad förståelse och färre fördomar om andra kulturer och religioner. En elev 

har börjat fundera på sin egen ställning till tro och religion. Exempel på svar från klassen är 

följande; ”Jag har börjat fundera mer på andlighet. Förut har jag avfärdat det helt. Kanske har 
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vi alla en själ, något som inte beror på arv eller miljö utan något som är ickemateriellt”, ”Man 

har fått mer respekt och förståelse för andra kulturer då man förstår vad religionen säger” . 

”Religionsundervisningen har ändrat lite, religion är inte längre något för svaga individer i 

mitt huvud”. ”Jag har blivit mindre fördomsfull. Jag har börjat förstå varför andra människor 

gör som de gör”, ” Ja, synen på andra människor. Företeelser jag ansåg var konstiga har jag 

fått en förklaring till, vilket har ökat min förståelse”. 

Åtta elever anser att religionsundervisningen inte bidragit till en ändrad uppfattning varken 

om sig själva eller andra. Av deras svar att tyda saknar ämnet betydelse för dem. Några svar 

av dessa åtta elever lyder; ” Jag tycker att det är ganska oviktigt att läsa religionskunskap 

eftersom man inte kommer att få någon nytta av det i framtiden”, ”Nej jag har redan mina 

åsikter och det inget som förändras av en kurs i religion”, ”Nej inte direkt, jag accepterar 

människor för dem de är och inte för det dem tror”. ”Nej, inte särskilt mycket. Det vi blivit 

undervisade i passar in på det jag tidigare trott”.

Fråga 10. När tycker du att religionsundervisningen är som mest intressant?

Tio elever i HA-klassen anser att religionsundervisningen är som mest intressant då de får lära 

sig om religioner som de inte haft kunskap om tidigare. Att fördjupa sig i världsreligionerna 

är något eleverna anser är viktigt, eftersom många människor i världen har olika religiösa 

bakgrunder.

Två elever menar att religion aldrig är intressant; ”Religion är typ aldrig kul”. Två andra 

elever tycker att studiebesök är givande. Att ges möjligheten att lyssna och ta del av religiösa 

människors erfarenheter samt upplevelser är intressant.

Elevernas svar i NVBE-klassen varierar i hög utsträckning. De flesta besvarar frågan i stil 

med detta; ”Det är intressant när man diskuterar de mer ”sällsynta” religionerna. ”När det 

handlar om religionens syn på människan och dess värde”. Tre elever menar att 

religionsundervisningen är som mest intressant när man talar om etik, filosofi, världsbild med 

mera i olika religioner. På så sätt får man bredare perspektiv på människors levnadssätt och 

religiösa bakgrund”. Den religiösa tillkomsten är något som verkar intressant för två elever.

En elev formulerar följande; ”När man får tycka till själv och när man studerar riktigt gamla 

religioner, de som fanns innan världsreligionerna kom”. En elev menar att 

religionsundervisningen är som mest intressant när man får lära sig vad det är man egentligen 
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tror på och vilka regler man bör följa i en religion. ”Att diskutera religionens bakgrund och 

dess utövare är intressant” skriver en elev.

Fråga 11. Önskar du att du hade mer religionsundervisning? Varför/Varför inte?

Här svarar hälften av eleverna i HA-klassen att religionsundervisning två gånger i veckan är 

tillräckligt. ”Det är lagom så, mer behövs inte”. Övriga sju elever är positivt inställda till fler 

timmar i religionskunskap. De flesta svarar följande; ”Ja, jag älskar religion. Jag tycker om att 

lära mig och förstå hur andra kan ha det”, ”Det är alltid intressant att få lära sig mer”,

”Ja, vi hinner ju inte gå igenom alla religioner”.

Elva elever i NVBE-klassen tycker att det är lagom med två timmar religionskunskap i 

veckan. Sju av de elva tycker att det räcker med 50 poäng, trots det finns viljan att fördjupa 

sig världsreligionerna. Religionskunskap B är ett alternativ för att få tid att bearbeta 

världsreligionerna. Resterande fyra elever bland dessa elva tycker att det är bra som det är. En 

elev uttrycker följande; ”Nej jag tycker det är bra som det är . Man får grundläggande 

kunskaper som behövs, djupare behöver man inte gå”.

Tolv elever önskar mer religionsundervisning, för att ämnet väcker tankar och det är viktigt 

att veta mer om religioner. ”Kunskap frambringar förståelse och tolerans för andra som är 

viktigt för att förstå människor”. De flesta tycker rent utav att ämnet är intressant och att 50 

poäng är alldeles för lite för att bearbeta alla religioner. Såhär uttrycker sig en elev: 

”Religionsämnet kräver mycket mer tid för att förstå konceptet”. Ingen elev i yrkesklassen 

eller i teoriklassen motiverar att de vill ha färre timmar i religionskunskap. 

Fråga 12. Vad betyder religionsundervisningen för dig?

Majoriteten av eleverna i HA-klassen anser att religionsundervisningen betyder mycket för 

dem. Några elever har en personlig koppling till religion och andra tycker det är intressant för 

att förstå andra. Det är viktigt att få kunskap i andra religioner och traditioner än sin egen 

menar dem. Några svar lyder såhär; ”Det betyder inget speciellt, men det är fortfarande 

intressant”, 

”Mycket, jag kan utveckla mina egna tankar och föreställningar om olika religioner och 

kulturer”.
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En liten grupp elever vet inte riktigt vad det betyder personligen för dem själva, men anser att 

ämnet religionskunskap är intressant. Två andra elever anser inte det betyder något för dem 

annat än ett extra ämne. 

I NVBE-klassen menar arton elever att religionsundervisningen är ett ämne som kan verka 

ointressant men som i grunden bygger på det viktigaste av allt, respekt, förståelse och 

allmänbildning. Sju av dessa arton tycker att religionskunskap är en nödvändig kurs för att 

väcka tankar hos människor. Man intresserar sig i människors levnadssätt och vill därför veta 

varför människor uppför sig på ett visst sätt. Religionen förklarar en hel del historia, svarar en 

elev. Resterande elever känner inte att dem är i behov av religionskunskap varav vissa 

uttrycker att det är ett ämne som alla andra.

Fråga 13. Rangordna det ämne som du tycker är roligast och mest intressant (1-12)

1= roligast och mest intressant. 12= minst rolig och minst intressant.

Tabell 8.

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Plats 1

Plats 2 3

Plats 3 4 3

Plats 4 1

Plats 5 6

Plats 6 1 3

Plats 7 4

Plats 8 1 2

Plats 9 5

Plats 11 2 2

Plats 12 1 2

Inga svar 2

Antal elever 14 28

Tabell åtta visar hur eleverna placerat religionsundervisningen i rangordning i jämförelse med 

andra ämnen. Majoriteten av yrkeseleverna har rankat religionskunskap på plats tre och uppåt. 

Man prioriterar religionskunskap som ett intressant och roligt ämne i jämförelse med andra 

ämnen.
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Tretton elever i teoriklassen rankar religionskunskap på plats sex och uppåt. De tycker att 

ämnet är roligt och intressant i förhållande till många andra ämnen medan femton elever 

rangordnar religionskunskap som mindre intressant.

De sista enkätfrågorna behandlar frågor som är utformade utefter kursplanen. Syftet med 

frågorna är att granska ifall elevens uppfattning om religionskunskapsämnet överensstämmer 

med den nationella kursplanens syfte och mål. 

Fråga 14. Varför tror du man läser religionskunskap i skolan?

Elva elever i HA-klassen besvarar frågan snarlikt. Man tycker att religion är en del av världen 

och en del av människors liv. För att förebygga fördomar och religionsfobier krävs det att 

man läser religionskunskap i skolan. Att ta lärdom om olika religioner leder till ett 

öppensinnat samhälle där alla måste acceptera varandras olikheter. Tre elever har ej besvarat 

frågan. Elever motiverar svaren följande; ”Det är en del av livet, både för mig och för andra. 

Därför är det viktigt att få kunskap om olika kulturer och traditioner”, 

”För att få förståelse i hur andra lever samt bilda rätt uppfattning om andras religion och tro”

Även i NVBE–klassen besvarar eleverna frågan likartat. Eleverna menar att religionskunskap 

läses i skolan för att höja kunskapsnivån gentemot andra människor samt för att motverka 

rasism, nazism och andra typer av fördomar i samhället. När man utökar sin förståelse och 

respekt för andra människor kan ett hållbart samhälle uppbyggas. 

Exempel på elevsvar lyder; ”Öka kunskapen och minska fördomarna”, ”För att bättre kunna 

förstå andra människor som har olika religioner därmed minska fördomar och andra 

missförstånd religioner emellan”.

Fråga 16. Är du nöjd/missnöjd med hur din lärare undervisar i religion?

I HA-klassen uttrycker samtliga elever att dem är nöjda med sin lärare och motiveringen lyder 

följande; ”Han har kunskap om ämnet och vet vad han gör”, ”Jag är 100% nöjd med honom”, 

”Jag är nöjd, han är kunnig”, ” Han är duktig”.
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I NVBE-klassen skriver 25 elever att dem är nöjda med läraren. De flesta tycker att han har en 

passion för ämnet som leder till bra undervisning med kombinerande uppgifter. ”Han 

diskuterar väsentliga saker i religionerna och fördjupar sig lagom mycket”.

Tre elever tycker att det bör ingå mer värderingsövningar i undervisningen för att ämnet ska 

bli fullkomligt. 

Fråga 19. Har du som elev uppfattat målen i religionskunskap?

Tabell 9. 

Elevernas svar HA-klassen NVBE-klassen

Ja 13 9

Nej 1 19

Antal elever 14 28

De flesta i NVBE-klassen har synpunkter gällande denna fråga. Eleverna svarar att målen som 

ska uppnås i religionskunskap är oerhört otydliga och man tycker att läraren bör vara mer 

tydlig redan från kursstart. Läraren bör även redogöra målen för ämnet under kursens gång för 

att uppdatera eleverna i och med att målen tycks vara viktiga samt otydliga för dem.
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Analys 

Elevernas uppfattning av ämnet religionskunskap

Med enkätundersökningen som underlag har jag tolkat gymnasieelevernas uppfattning om 

ämnet religionskunskap A. Fråga 7-13  skildrar elevernas personliga erfarenheter och 

uppfattning om skolans religionsundervisning. Nedan följer en analys av 

enkätundersökningen och i följande text diskuteras samtliga 42 respondenters svar både som 

helhet men även i jämförelse i egenskap av klasstillhörighet.

10 av 42 elever anser att religion är tro på en Gud och ett levnadssätt som påverkar och 

präglar livet. Eleverna anser att liv efter döden är en central faktor och svaren tyder även på 

att religion är en sann väg som leder till individutveckling. Dessa tio elever betraktar religion 

som en stor del av livet och tron är en föreställning om en högre makt som präglar livet mer 

eller mindre. Här är några exempelsvar från eleverna; ”Det är viktigt för mig att tro på Gud 

för att komma närmare Allah och Muhammed”, ”Att följa den sanna vägen och kunna 

utvecklas till det bättre”. Av resultatet att döma har dessa tio eleverna en mer positiv attityd 

till ämnet än de övriga. Resterande 32 påverkas inte på samma sätt då dem inte upplever ett 

personligt band till religion. Här lyder några svar; ”Jag tror inte på en högre makt, ser ingen 

mening med det”, ”Jag är född i en religion, men är inte engagerad”, ” Jag tror att det är 

människors illustration som uppkommit genom en lång process av evolution. Religion är en 

slags illustration för tröst”, ”Att man tror på en eller flera Gudar och strävar efter att leva efter 

vissa ”regler” enligt religionen”. I svaren tydliggörs även synen på Gud där det uttrycks att 

Gud är en tillflykt i svåra tider. Majoriteten bland dessa 32 elever svarar att religion innebär 

andlighet utöver denna värld, men det är inget dem själva sätter tilltro till. Här är exempel; 

”Tron på en högre makt formar olika typer av handlingskrafter som böner, gudstjänstvisiter, 

fasta osv, men detta gäller inte mig”, ”Jag kan tycka det är trevligt och intressant att lyssna på 

religiösa människor, men annars kan jag inte förstå hur man kan tro och låta det spela så stor 

roll i ens liv. En övervägande majoritet bland dessa 32 elever hävdar att religion utspelar sig 

på regler och lagar som styrs av en Gud och bör inte överträdas. Det är en mer strikt och 

kritisk syn på religion men trots detta har majoriteten bland dessa 32 elever en positiv syn på 

ämnet religionskunskap. Ove Larsson skriver i sin studie att trots att elever upplever 

begreppet ”religiös” som starkt exkluderande så visar eleverna på mer eller mindre 

motsägelsefulla livsåskådningsmönster, t ex genom att starkt ta avstånd från religiositet och 

samtidigt erkänna sin egen ovisshet kring jordens existens. Larsson skriver vidare att man 
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ändå kan tro på någonting innerst inne dock är huvudinställningen bland elever agnostisk, den 

tredje vägen mellan tro och förnekelse.(Religionen i skolan och skolans 

religionsundervisning, 1991 s. 40) Många elevers citat tyder på att man har ett intresse ur ett 

kulturellt perspektiv och inte värderingsmässigt. Man värderar andra saker i livet, ofta går det 

materiella framför det andliga och min uppfattning är att det har kopplingar till både 

föräldrars alltmer sekulariserade värderingar men också samhällets utveckling. Underlaget 

visar på att eleverna, liksom Larsson i sin studie hävdar, inte är medvetna om att dem själva 

har en livsåskådning. Några åsikter från elever i Larssons studie är bland andra ”det är bara 

information om hur andra har det, man ska inte komma närmare religionen på något sätt, det 

är bara fakta man lär sig och man vill få så bra betyg som möjligt”..

Intresset för ämnet är stort då det bidrar till en ökad förståelse för olika religioner, kulturer 

och traditioner och så vidare. Eleverna poängterar att det är viktigt att få en inblick i 

människors levnadssätt och levnadsvanor och menar att religionsundervisningen har ökat 

deras kunskap om olika religioner, då det inte bara handlar om en Gud utan om mer än så 

såsom livsåskådningsfrågor. Två elever tycker att deras fördomar om Islam har motbevisats 

med hjälp av religionsundervisningen och ett citat lyder; ”Vi har fått se det på ett mycket 

bättre sätt”. Undervisningen skapar förståelse, respekt och acceptans för andra 

religionsgrupper och på så sätt fyller ämnet sin funktion oavsett personliga tolkningar. ”Ett 

annat exempel på från en av de två eleverna lyder följande”, ”För att bättre kunna förstå andra 

människor som har olika religioner därmed minska fördomar och andra missförstånd 

religioner emellan”. Rent generellt menar eleverna att undervisningen är en plattform för 

kunskap om andra religiösa olikheter samt att denna kunskap förebygger problem i samhället 

såsom rasism och intolerans. 

I enkätundersökningen framgår det att undervisningen berört de flesta elever i en djupgående 

eftertanke kring olika religioner och livsfilosofier som i sin tur väckt existentiella frågor 

bortom denna värld. Ett fåtal elever upplever en högre makt men syftar inte nödvändigtvis på 

en Gud. Man vet inte riktigt vad det är man söker, det känns långt borta från det liv man lever. 

Exempel på svar är; ”Jag har börjat fundera mer på andlighet. Förut har jag avfärdat det helt, 

kanske har vi alla en själ, något som inte beror på arv eller miljö utan något som är 

ickemateriellt”. Svarsexemplet är intressant och livsåskådningsfrågor av denna form berörs 

även i Sven Selanders bok ”Undervisa i religionskunskap” (1993).

”Livsåskådningsfrågor är inte i första hand klart formulerade frågor utan sökande, frågande 

attityd till en del av tillvaron, som har betydelse för det egna livet och den egna döden” 
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(Selander, 1993 s. 62). Livsfrågorna handlar om primära villkor som för individer fyller ett 

behov genom bearbetning och omformulering av upplevelser i förhållande till både sig själv 

och sin omgivning. Som ung utvecklas man dels inifrån och utåt och utifrån sig själv söker 

man sig vidare ut till omvärlden. Denna orientering utåt skapar en fördjupning som leder till 

att man utvecklar, omprövar och reviderar på ett inre plan och därigenom fattar nya 

ståndpunkter i livet. (Selander, 1993) Det är av denna anledning jag framförallt tycker ämnet 

religion är en viktig del av elevers utbildning i skolan. Just att man på individplan lär sig att 

upptäcka och utveckla sin egen livsåskådning är enligt mig en viktig process i ungdomars 

utveckling. I min studie fann jag stöd för att elever ofta inte reflekterar över livsfrågor vilket i 

sin tur kan leda till okunskap, då brist på personlig livsåskådning påverkar hur man ser på sin 

omgivning, religion och framförallt religiositet.

När jag i undersökningen frågat när eleverna anser att undervisningen är som mest intressant 

motiverar yrkeseleverna att lärdom i andra religioner som man tidigare inte fått kunskap om 

är som mest roligt. Ytterliggare svar på intressant undervisning är framförallt fördjupning i 

världsreligionerna. Man vill uppleva religionerna ur andra perspektiv, för att kunna bilda en 

personlig uppfattning som inte enbart baseras på fakta. De teoretiskt inriktade eleverna har 

varierande svar på frågan, mest intressant är diskussioner kring religionens syn på 

människovärde och rättigheter. En elev skriver följande; ”När det handlar om religionens syn 

på människan och dess värde”. Eleverna intresserar sig för etiska samt filosofiska frågor inom 

olika religioner, bland annat för att utvidga kunskap inom detta område. Återkommande 

resonemang är kunskapen om människors utövande av sin religion och studiebesök förefaller 

intressant för inblick i religiösa levnadssätt vilket leder till mer öppna föreställningar och 

därefter tolkningar. Oavsett programval upplever eleverna att fördjupad förståelse för andra 

människor, traditioner samt nationaliteter förefaller som mest intressant. 

Gällande frågan kring intresset för fler timmar av religionsundervisning svarar eleverna 

oavsett inriktning relativt likartat. Majoriteten av eleverna motiverar att religionskunskap är 

ett nödvändigt och lärorikt ämne och menar att de inte är i behov av mer än två timmar i 

veckan. Man har ändå en positiv inställning till ämnet med tanke på att det ges möjlighet att 

fördjupa sin förståelse för olika religioner om man väljer att läsa religionskunskap B och 

eleverna påpekar intresset för fördjupad kunskap inom världsreligionerna. Ämnet omfattar en 

stor del av världen och därför krävs mer tid för att förstå helheten inom religion och 

religionsbegreppet. Typexempel på svar lyder såhär; ”Om man på något sätt skulle ändra 
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mängden religionsundervisning skulle jag vilja ha mer. ”Ja, jag älskar religion. Jag tycker om 

att lära mig och förstå hur andra kan ha det ”, ”Ja, vi hinner ju inte gå igenom alla religioner”. 

I enkätundersökningen visar eleverna tydligt att religionskunskap är ett viktigt ämne som 

bidrar till öppenhet för olika nationaliteter, kulturer, traditioner osv. 

Genom svaren klargörs det faktum att religion utvändigt kan tyckas vara ett ointressant ämne, 

men eleverna förklarar att religion bygger på de viktigaste värderingarna såsom etik, moral, 

respekt och allmänbildning. En elev skriver följande; ”Jag tror att jag har fått det lättare att 

acceptera andras tro och fått färre fördomar gentemot andra religioner än kristendomen” 

Religion har en betydande roll i livet oavsett personlig inställning och för övrigt uppfattas 

ämnet som en givande kurs där tillfälle att ta lärdom om andra såväl som sig själv ges. En 

liten grupp upplever religionskunskap A som ännu ett ämne som ska studeras.

Eleverna gavs möjligheten att kategorisera religionskunskap (fråga 13) i förhållande till andra 

teoretiska och praktiska ämnen. Av resultatet att bedöma tycker 21 av 42 elever att 

religionskunskap prioriteras bland de sex roligaste och mest intressanta ämnena jämfört med 

andra. Nitton elever redogör för att religionskunskap är intressant, men andra ämnen 

prioriteras i högre grad. Majoriteten placerar ämnet på topp, vilket jag tycker var fler än 

förväntat. Det uppfattas dock inte som att ämnet religionskunskap är lågprioriterat, tvärtom 

upplevde jag att fler än förväntat placerade religionsämnet på topp. Samhället känns alltmer 

sekulariserat och detta i likhet med mina erfarenheter av skola, såväl som elev som lärare, har 

resulterat i att jag förmodat att en majoritet av unga i skolålder uppfattar ämnet som tråkigt 

och ovetenskapligt. Trots denna uppfattning visar min undersökning att en majoritet av 

eleverna upplever ämnet som väldigt intressant och givande bland annat för att motverka 

fördomar och rasism i förebyggande syfte. Intresset för det okända är stort bland eleverna

vilket är glädjande med tanke på dagens mångkulturella samhälle, det faktum att världen 

”krymper” och av det enkla skäl att alltfler människor med olika tro och bakgrund ska leva i 

samspel och visa ömsesidig respekt.

Sammanfattning

Resultatet jag kommit fram till i min undersökning är att elevernas uppfattning kring 

religionskunskap är positiv i den bemärkelsen att man har en vilja att öka förståelsen och 

kunskapen om andra religioner. Genom ökad kunskap kan eleverna förebygga egna och 

andras fördomar och istället skapa tolerans och acceptans. Religionskunskap har även 
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påverkat och utvecklat olika typer av livsåskådningsfrågor hos elever som utgår från sig 

själva och synen på andra i sin omgivning. Eleverna ifrågasätter sin egen tro och funderingar 

över andlighet och liv utanför denna värld. Det finns ett intresse för fler timmar av 

religionsundervisning hos eleverna och 50 poängskursen i religionskunskap A är för lite för 

att fördjupa sig i världsreligionerna. Det krävs fler timmar för att utveckla, analysera och 

omvärdera individuella och sociala tankar kring religion. Eleverna upplever att 

religionskunskap är ett givande och intresseväckande ämne. Även om ämnet har en personlig 

eller opersonlig betydelse så är det fortfarande grundläggande för de viktigaste frågorna i 

livet. Ämnet har hjälpt elever att förstå människor som praktiserar olika religioner och 

förmågan att utvidga synen har lett till klarhet om andras levnadsvanor. Ämnet är viktigt och 

den fyller sin funktion genom att förbättra attityder gentemot olika nationaliteter, kulturer, 

traditioner och religioner. Jag upplever yrkesklassen som mer engagerad på ett personligt plan 

medan teoriklassen uppfattar ämnet som givande mer ur ett allmänt och socialt perspektiv. 

Elevernas religiösa bakgrund

De första frågorna 1-5 och 7 redogör för elevernas bakgrund samt om dess bakgrund har 

något samband med den uppfattning de har idag. Utifrån resultaten har 22 elever i både yrkes 

och teoretisktinriktade programmen en religiös bakgrund, majoriteten Kristendomen och 

Islam. 

Nitton elever har ingen religiös bakgrund alls medan 22 elever har föräldrar som besitter olika 

religiösa bakgrunder. 11 av 22 elever praktiserar sin religion på olika sätt dock är det hela 34 

elever som inte praktiserar någon religion alls. I yrkesklassen utövar sju elever sin religion 

och i teoriklassen tre. De utövar sin religion genom besök i moské eller kyrka under högtider 

och andra speciella tillfällen. 

Jag blir förundrad då 17 av 42 elever svarar att det händer att de ber ibland (tabell 4). Det 

innebär att dessa sjutton elever ber till en högre makt och trots att sju av dessa tidigare svarat 

att de inte tror på något/någon högre makt. Det påvisar Sven G. Hartmans studie 

”Livstolkning hos barn och unga” (Livstolkning och värdegrund, 2000) som besvarats av 

mellanstadiebarn, visar på att ett sekulariserat land resulterar i sekulariserade barn och den 

typiska barnatron är tveksam och sökande. Han har kommit fram till samma slutsats gällande 

denna fråga trots att min undersökning genomförts av gymnasieelever. Hartmans underlag 

visar att somliga elever inte tror på Gud, men berättar samtidigt att de ber till en Gud. De 
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motsägelsefulla svaren, finner han, beror på att eleverna skapat en föreställningsvärld som 

kallas för privatreligion. Det betyder att man tar del av kyrkor och organisationer på egna 

villkor och att man har en egen uppfattning om en tro. Man underkastar sig inte någon Gud 

utan tror på eget vis och man väljer själv hur man vill tro. (Hartman, 2000 s. 87). Otroligt 

intressant med tanke på hur studie har kommit fram till samma slutsats som hans, trots att min 

studie genomfördes på gymnasienivå. Det uppväcker en del frågor inom mig som jag skulle 

vilja veta mer om. 

Flertalet elever anser att de har en personlig anknytning till ämnet och i den yrkesinriktade 

klassen förefaller synen på Gud mer positiv. Den teoretisktinriktade klassen har generellt inte 

en lika personlig anknytning till religion och eleverna uppfattas av mig som mer 

sekulariserade men man har ändå en vilja att förstå ”andras” levnadssätt, det vill säga 

religiösa. Viljan att förstå vanor, uppförande och beteenden om religiösa är stark eftersom 

man själv inte kan förstå hur eller varför ”andra” lever som de gör. För att acceptera och 

förebygga fördomar som uppkommer när man stöter på något/någon främmande än en själv, 

vill man öka kunskapen för att respektera sina medmänniskor.

I yrkesklassen tillhör elva av fjorton elever en religion och sju av dessa elever utövar den 

också. I teoriklassen tillhör 11 av 28 elever en religion och endast tre elever utövar sin tro. Av 

resultatet att bedöma uppkommer antalet religionsutövande elever fler i yrkesklassen än i 

teoriklassen.och min åsikt är att det troligtvis beror på att eleverna i den yrkesförberedande 

klassen hade en större andel troende bland sina föräldrar. En möjlig anledning till detta kan 

vara att människor från andra delar av världen som invandrat till Sverige tar med sig sin tro 

och kanske till om med förstärker sin tro i sitt nya och mer sekulariserade land. Dessa 

värderingar präglar barnen då man växer upp i en vardag med religiösa inslag i form av bön, 

fasta, mässbesök etc. Denna tanke om sambandet mellan graden av religiositet och etnisk 

bakgrund är något jag finner intressant och utefter svaren att döma upplever jag att eleverna i 

yrkesklassen har ett starkare och mer personligt band till religion. Synen på Gud är betydligt 

mer öppensinnad, man menar på att Gud är en högre makt och att det är viktigt att tro på 

Herren. Följande citat är skrivet av en elev med religiös bakgrund; ”Jag går i kyrkan varje 

söndag och ber när det behövs från hjärtat. Gud visar dig ett sant liv på jorden och evigt liv 

efter döden”. Man menar att religion är en betydelsefull del i livet som genomsyrar det mesta 

i vardagen. I HA-klassen firar hela tio av fjorton elever högtider på grund av sin tro (tabell 5). 
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När jag granskar svaren upplevs teorieleverna som mer sekulariserade även om flertalet har 

föräldrar som har en religiös bakgrund. Detta är ett citat från en elev som har religiös 

bakgrund men som inte praktiserar sin tro; ” Jag konfirmerade mig före några år sedan, men 

har inte gått i kyrkan eller bett sen dess”. En annan elev skriver; ”Jag är inte troende, går ej i 

kyrkan, inte heller ber jag, men jag firar högtider som påsk och jul mer av kulturella skäl”. 

Ett annat belägg är att den större delen av teoriklassen (25 elever) firar högtider enbart på 

grund av tradition (tabell 5). 

En elev med ”religiös” bakgrund i NVBE-klassen motiverar följande; 

” Religion för mig innebär att man lever sitt liv på ”Guds villkor”.  Ytterligare argument för 

synen på Gud lyder i stil med detta; ” Religion innebär tro på en Gud eller ett system med 

direktiv och mål” Flertalet elever med ”religiös” bakgrund uppfattar religion som olika villkor 

att handla ”rätt” det vill säga, lagar och regler. Genom underlaget framläggs en kritisk syn på 

Gud och en opersonlig förbindelse till religion till skillnad från svaren bland de religiösa 

yrkeseleverna.

Enligt svaren om varifrån eleven fått sin uppfattning om religion anser den större delen elever 

i teoriklassen att de blivit influerade av samhället, media och föräldrar, i synnerhet utav 

medier såsom tidningar, tv, film. Media utspelar en stor roll i samhället och förmedlar 

mestadels materialism, sexism och individualsim i min mening. Media rubricerar och 

publicerar sällan religionens betydande roll för människan ur en positiv synvinkel. Av svaren 

att döma får jag bilden av att media bidragit till en negativ och kritisk uppfattning om 

religion. Två elever tycker att religionsundervisningen har förebyggt förutfattade meningar de 

tidigare haft gentemot Islam. ”Jag ser religionen på ett helt annat sätt idag”. Därför är 

religionsundervisningen ett oerhört viktigt ämne för att förhindra och förebygga negativa 

fördomar om olika religioner.

Eleverna har i sina svar kryssat för att media är en bidragande källa till den uppfattning de har 

idag och jag utgår från att eleverna påverkats av medias uppmålade bild av religion. Detta 

behöver dock inte vara ett faktum, men underlaget talar för det i viss mån. Föräldrarna är 

också en bidragande faktor i elevernas uppfattning om religion. Några elever förmodar att om 

de hade haft föräldrar med religiös bakgrund skulle de troligtvis och ha utövat religion och 

här lyder några av elevernas svar; ”Det är blandat, men de viktigaste värderingarna kommer 

från mina föräldrar. Hade de varit religiösa skulle jag i större utsträckning ha varit det”. 

Ytterligare två elever uttrycker; ”Jag tror jag har påverkats av mina föräldrar, inte för att de 
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talat om för mig vad jag ska tro utan för att de uppfostrat mig efter sina värderingar”. Detta 

påvisar hur stor inverkan föräldrarnas åsikter och värderingar påverkar barnen. 

Yrkeseleverna har i stort sett motiverat att föräldrarna och skolan har bidragit till den 

uppfattning dem har om religion. I hemmet har de uppfostrats med religiösa värderingar som 

har följt dem i livet. exempel på elevsvar lyder; ” Jag och mina föräldrar har sedan jag var 

liten läst Koranen tillsammans, för att diskutera skriften”. Detta citat visar att föräldrarna har 

påverkat eleverna ur ett religiöst perspektiv. Detta innebär inte att eleverna i sin tur inte fått 

den fria viljan att välja sin ”egen” trosform. Efter att ha läst igenom svaren upplever jag att de 

flesta religiösa eleverna har föräldrar som själva uppfostrats med religiösa värderingar, vilka i 

sin tur har fört över värderingarna till barnen. Detta är min egen åsikt och den baserar jag på 

respondenternas svar men även min egen uppfattning och erfarenhet. För övrigt har skolan 

hjälpt eleverna att utforma och utveckla den religion de redan besitter. Det har även lett till ett 

ökat intresse, förståelse samt kunskap om andra religioner.

Sammanfattning

Resultatet i sin helhet tyder på att den religiösa samt den ickereligiösa bakgrunden påverkar 

och har påverkat den syn samt attityd eleverna har gentemot religioner. Flertalet elever i 

teoriklassen upplever inte att de placerar sig själva i något religiöst fack, trots detta menar de 

att religionskunskap spelar en viktig roll för vidareutveckling i livet. Genom undervisningen 

kan förutfattade meningar förebyggas samt intresse för livsåskådningsfrågor och religion 

väckas. De religiösa eleverna såväl som de icke religiösa påverkas mer eller mindre av 

föräldrar, media och skola. Sven G. Hartman tolkar sitt resultat i studien ”Livstolkning hos 

barn och unga” (Livstolkning och värdegrund, 2000) som att många barn i Sverige lever i en 

efterkristen tid. Hartman menar att barn växer upp i sekulariserade hem där vuxna inte 

inkluderar någon trosuppfattning i livet och föräldrar avstår kanske själva från den tro som 

förr genomsyrade deras barndomshem. I min studie upplever jag att detta kännetecknar 

teorieleverna i större utsträckning än de yrkesinriktade och trots att min undersökning syftar 

till gymnasielever ser man otroliga likheter mellan Hartmans och min egen studie (Hartman, 

2000 s.88)

Sammanfattningsvis upplever de troende eleverna att de är i behov av religionskunskap för att 

öka förståelsen för andra religioner än den egna. Oavsett programval spelar bakgrunden sin 

roll för uppfattningen och de anser att ämnet är relevant för utöka kunskapsnivån om andra 
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och sig själv. Som jag tidigare nämnt, i analysen, visar undersökningen att yrkeseleverna har 

ett starkare personligt band till religion men detta innebär nödvändigtvis inte att dessa elever 

är mer intresserade utav ämnet. Studien visar att troende såväl som icketroende tycker om 

ämnet i samma utsträckning men man studerar det utifrån olika infallsvinklar, referensramar 

och värderingar. De icketroende eleverna är mer opersonliga både i sina enkätsvar såväl som i 

sin reflektion kring livsåskådning.  

Elevernas uppfattningar i förhållande till kursplanen

Enligt kursplanen för gymnasieskolan är ämnets syfte följande; 

”ge möjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt 

till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna.

Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner 

inom olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, 

kunskaper och analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen 

ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika 

religioner och livsåskådningar” (www.skolverket.se : Kursplan i Religionskunskap A, 

2009-05-20)

I förhållande till citatet ovan och i det följande upplever jag att elevernas uppfattning om 

ämnet religionskunskap på ett någorlunda sätt överensstämmer med kursplanens mål och 

syfte. Eleverna svarar att de tror man ges möjligheten att läsa religionskunskap för att ta del 

av människors olika levnadssätt samt för att ta lärdom om olika religioner vilket bidrar till en 

ökad förståelse och öppensinnad tolkning om varandras olikheter. Exempel på elevsvar lyder; 

”Jag har blivit mindre fördomsfull. Jag har börjat förstå varför andra människor gör som de 

gör”, ” Synen på andra människor. Företeelser jag ansåg var konstiga har jag fått en förklaring 

till, vilket har ökat min förståelse”. 

Eleverna upplever religionskunskap som ett ämne som bör läsas för att ge kunskap om andras 

riter, traditioner, kulturer och religioner. På så sätt skapas en medvetenhet gentemot andra 

som syftar till att förebygga fördomar och förutfattade meningar. Dessa analysredskap hjälper 

eleven att omvärdera uppfattningar man tidigare besuttit. Genom en ökad förståelse och en 

förhöjd kunskapsnivå kan man med religionskunskap utveckla värderingar och åsikter till nya 

ställningstaganden. 
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Citaten i följande syftar till elevens mål att sträva mot i Religionskunskap A;

”fördjupar sin förmåga att reflektera över och argumentera kring existentiella frågor som 

rör tro, etik och livsåskådning” ( www.skolverket.se : Kursplan i Religionskunskap A, 

2009-05-20)

Citatet ovan beskriver elevernas förmåga att reflektera och diskutera kring frågeställningar 

som berör elevens egen livsåskådning, tro och etik. Majoriteten av eleverna oavsett 

programval upplever att dem är nöjda med hur deras lärare undervisar i religion. Såhär svarar 

några elever; ”Han har kunskap om ämnet och vet vad han gör”, ”Jag är 100% nöjd med 

honom”, ”Jag är nöjd, han är kunnig”.  Några elever i teoriklassen upplever ändå att fler 

värderingsövningar bör ingår för att ämnet ska bli fullkomligt. Ett flertal elever vill se mer 

undervisning där de får chans att reflektera över etik, moral och livsåskådningsfrågor. Detta 

för att genom grundläggande kunskaper om etik och moral kunna utvecklas och reflektera 

kring frågor som rör sitt ”egna” sökande samt etik och livsåskådningsfrågor. Såhär lyder ett 

svar från en elev om sitt ”eget” sökande; ”Jag har börjat fundera mer på andlighet. Förut har 

jag avfärdat det helt”

”utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt 

att tänka, skapa och handla” 

(www.skolverket.se : Kursplan i Religionskunskap A, 2009-05-20)

I förhållande till citatet ovantill påvisar underlaget att eleverna uppfattar religionskunskap 

som ett ämne som utvecklar och fördjupar deras förståelse för hur religion påverkar andra och 

varför människor ger uttryck för vissa handlingar och tankar som i sin tur leder till att 

fördomar om olika religioner, nationaliteter och kulturer förhindras. En elev skriver följande; 

”Religionsämnet tycks vara tråkigt, men ämnet grundar sig på det allra viktigaste såsom 

tolerans, respekt och acceptans”. Några andra motiverar sina svar följande; ”Jag kan med 

hjälp av religion utveckla mina egna tankar och föreställningar om olika religioner och 

kulturer”. Religionskunskap har påverkat elevernas ställningstagande gällande människors 

utövande i olika religioner. ”Man kan förstå de bättre” har några elever formulerat. 
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”utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 

livsåskådningars huvudtankar, värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder”. 

(www.skolverket.se : Kursplan i Religionskunskap A, 2009-05-20)

Citatet ovanför avser elevernas utveckling om kristendomen och världsreligionernas 

huvudtankar, värderingar och så vidare. Flertalet elever upplever att fler timmar i 

religionskunskap skulle leda till en fördjupning i andra världsreligioner. Eleverna menar att 

religionskunskap A inte är tillräckligt för att fördjupa sig. De insikter som inhämtas är 

grundläggande för världsreligionerna och för att fördjupa sig i olika religioner huvudtankar, 

värderingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder krävs religionskunskap B. 50 timmar i 

religionskunskap anses vara för lite timmar att bearbeta och förstå innehållet i 

världsreligionerna. Typer av elevsvar; ” Det är för lite tid för att bearbeta alla religioner och 

fördjupa sig i världsreligionerna”.  Såhär lyder elevernas svar som anser att religionskunskap 

bidragit till utvecklade tankar om andra religioner, men även kristendomen. ”Jag har fått 

större förståelse för andra kulturer och religioner”, ”Jag tror att jag har fått det lättare att 

acceptera andras tro och fått färre fördomar gentemot andra religioner än kristendomen”

   ”utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, 

traditioner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning”

        (www.skolverket.se : Kursplan i Religionskunskap A, 2009-05-20)

I förhållande till citatet ovan har eleverna i båda klasserna utvecklat förmågan att förstå hur 

och varför religiösa agerar som de gör samt hur traditioner påverkar religioner och 

livsåskådningar. Eleverna menar att religionsundervisningen bidragit till en ökad förståelse 

för andra levnadssätt. Många upplever att det har väckt tankar och frågor kring religiösa 

människors sätt att leva. Utöver detta vill många elever ändå utveckla en ingående kännedom 

så att man framöver kan utgå från sig själv och sin omgivning. En elev skriver följande; ” 

Som ateist har undervisningen fått mig att se religioner på ett mer positivt sätt”

”Min uppfattning har påverkats mycket, undervisningen har gett möjligheter till att upptäcka 

nytänkande som kan få en människa att ändra sig. Jag tänker annorlunda bland annat kring 

varför vissa människor har en tro och försöker förstå det ur olika perspektiv”, 
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Sammanfattning 

Respondenternas svar visar att eleverna anser att kursplanens mål är viktiga och en betydlig 

skillnad mellan yrkesklassen och teoriklassen är att nitton elever i teoriklassen och en elev i 

yrkesklassen upplever att målen är otydliga. Möjliga förklaringar till varför de menar att 

kursplanen är otydlig kan vara språket, men i synnerhet på grund av lärares brist vad gäller 

förtydligande av målen med kursen. Av denna anledning bör lärare ta tid att omformulera och 

förtydliga kursplanens mål inte bara vid kursstart utan också under pågående kurs. 

Utöver detta stämmer kursplanens mål och syfte överrens med elevernas uppfattning i stora 

drag. Detta är intressant med tanke på att många har en bild av att elevers uppfattning kring 

ämnet inte stämmer överens med kursplanen. Runt hälften av de tillfrågade har antytt att 

målen är ”luddiga” och svårtolkade, men när man granskar resultatet av enkätfrågorna så är 

detta inte fallet. Enligt eleverna är målen diffusa och otydliga men elevernas uppfattning av 

kursens mål och syfte stämmer relativt bra överens med kursplanens. Min slutsats är att 

många elever troligtvis är ovetande om sina kunskaper då de gärna hävdar att kursmålen är 

otydliga fastän dem i själva verket mer än väl förstår innebörden och handlar utifrån dessa. 

Jag tror att man som lärare bör förtydliga kursens mål och syfte och är övertygad om att 

elever begriper texten i kursplanen om man följer upp målen och klargör för dessa under hela 

kursens gång. Eleverna i klasserna har under sin gymnasietid utvecklat och omvärderat åsikter 

och ställningstaganden med hjälp av religionskunskap A och upplever en förhöjd 

kunskapsnivå och ökad förståelse för religiositet och syftet med religion utifrån olika 

perspektiv. 

Genom undervisning i ämnet har eleverna börjat reflektera och analysera livsåskådningsfrågor 

samt religioner, inte bara utifrån sig själva men också utifrån sin omgivning. 

De poängterar dock att religionskunskapsämnet A bör vara mer ingående i andra religioner 

och livsfrågor, men samtidigt anser de att timmarna har räckt för ett vidgat perspektiv om 

troende människors tankesätt och handlingar. Jag får däremot intrycket att lärare bör diskutera 

livsåskådningsfrågor mer ingående då elever inte alltid får möjligheten att fördjupa sig i och 

reflektera över sin egen etik, tro och livsåskådning. 

Elise Davidsson genomförde en undersökning ”Religionskunskap i tonårsperspektiv” (1989) 

som tydde på att livsfrågor dominerade bland de önskemål eleverna hade kring vad som bör 

tas upp och undervisas i en klass. Frågor om livets mening, döden och vad som kommer efter 

döden är i Davidssons studie klart och tydligt viktigare än de frågor som behandlar världens 

uppkomst som Darwin, Big Bang och evolutionen.  Jag menar att livsfrågor tillåter eleven att 
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på individnivå vidareutveckla sina djupaste tankar och föreställningar om liv och död. Denna 

typ av frågor är intressanta för att uppmärksamma elever som inte har något intresse för 

religionsundervisning bland annat för att hjälpa till med självreflektion och fördjupad 

individutveckling. Det är enligt mig viktigt att inte enbart fokusera på hur ”andra” upplever, 

känner och förstår religion utan även undersöka om eleverna själva upptäcker en djupare 

mening bortom den värld vi lever i.

Avslutande diskussion

I min studie vill jag undersöka elevers uppfattning om ämnet religionskunskap och om deras 

bakgrund har något samband med den uppfattning de idag besitter samt hur den förhåller sig 

till kursplanen.  Min hypotes har i min undersökning motbevisats och jag upplever att det 

finns tydliga skillnader i uppfattning om ämnet religion mellan de olika inriktningarna. Av 

denna anledning kan det vara intressant att forska vidare kring skillnader i uppfattning om 

ämnet bland just teoretisktinriktade och yrkeselever. Majoriteten av yrkeseleverna visar sig i 

min studie vara en klass som har ett personligt intresse för religionskunskapsämnet. 

Teorieleverna har ett starkt intresse för religion, men mer ur ett kunskapsperspektiv. 

Resultatet påvisar bland teoretisktinriktade elever en mer sekulär hållning men 

undervisningen bidrar till en ökad förståelse för ”andra” och många visar intresse för 

livsåskådningsfrågor. Teorielever upplever att man reflekterar över egna livsåskådningsfrågor 

och ett slags sökande efter något bortom det fysiska. Bakgrunden spelar definitivt en roll när 

det gäller uppfattningen och de största bidragande faktorerna är föräldrars värderingar som 

överförs till barn i tidig ålder samt media som hjälper till att bilda en uppfattning i 

ungdomstiden. Mina fördomar har motbevisats, något jag är ytterst glad över och ämnet som 

jag upplevde vara lågprioriterat verkar elever fortfarande ha ett intresse för. Kanske är det så 

att intresset ökat med åren och att människor upplever en starkare förbindelse till något 

andligt. När jag jämför mitt resultat, rörande teorielevers intresse för livsåskådningsfrågor, 

med Ulf Sjödins (En skola – flera världar, 1995) så finner man skillnader. Sjödin menar att 

han inte upplever att teorieleverna har ett större engagemang i livsfrågor medan jag i min 

studie kan se spår av detta. Däremot anser jag att engagemanget för livsåskådningsfrågor i 

teoriklassen är högre än i yrkesklassen, bland annat för att allt fler elever i teoriklassen är 

sekulariserade. Med hjälp av religionskunskap fördjupas elevers existentiella frågor på ett sätt 

som tidigare kanske aldrig skett och detta verkar vara något som teorieleverna finner 

intressant. 
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Bilaga A

Enkätundersökning

Motivera era svar så utförligt som möjligt.

Vilket gymnasieprogram läser du: ___________________

1. Tillhör du någon religion?     Ja               Nej   

Om ja, vilken? 

                                                                
Om nej, varför inte?

2. Utövar du någon religion? På vilket sätt gör du det?

3. Kryssa för det alternativ som passar dig bäst.

Jag deltar i en församling:          Ja             Nej   

Om ja, vilken?

Jag ber:        Aldrig      Det händer     Varje dag

Jag firar högtider på grund av min tro

Ja                  Nej  

Jag firar högtider enbart för att det är en tradition.

Ja                 Nej        
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Jag tror inte på något.          Ja, stämmer    Jag vet inte riktigt       Nej, stämmer inte

4. Tillhör dina föräldrar någon religion?       Ja              Nej           

Om ja, I så fall vilken?

5. Vad innebär religion/tro för dig? 

6. Är religion något du tänker på utanför skolan?

   Ja         Nej  

7. Varifrån har du fått dina uppfattningar om religion? 

Föräldrar              Vänner       Skola             Någon annan __________

8. På vilket sätt har religionsundervisningen bidragit till din uppfattning om religion? 

9. Har religionsundervisningen påverkat din syn på andra människor och synen på dig 
själv? Om ja, på vilket sätt? Om nej, varför inte?

10. När tycker du att religionsundervisningen är som mest intressant?

11. Önskar du att du hade mer religionsundervisning? Varför/Varför inte?

12.Vad betyder religionsundervisningen för dig?
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13. Rangordna det ämne som du tycker är roligast och mest intressant (1-12) 
1=roligast, mest intressant
2=tråkigast, minst intressant 

Samhällskunskap                                                        Naturkunskap 

Idrott och hälsa                         Svenska 

Språk                            Datorkunskap      

Engelska                                                     Matematik            

Religionskunskap                      Design

Estetiska ämnen                     Mediekunskap      
(Bild m.fl. )

14. Varför tror du att man läser religionskunskap i skolan?

15. Vilka frågor skulle du vilja diskutera i klassen om du var religionslärare? 

16. Är du nöjd/missnöjd med hur din lärare undervisar i religion?

17. På vilket sätt har du lärt dig om olika religioner, kulturer och traditioner i skolan?

18. Vilka religioner har du INTE fått kunskap om under din gymnasiegång?

Islam        Kristendom            Buddhism            Hinduism                  Judendom  

19. Har du som elev uppfattat målen i religionskunskap? 
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                  Ja               Nej 

Tack för ditt svar!


