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Abstract 

The aim of this paper is to explore the perceptions which students who study Religious 
Education experiences regarding the education that they receive. The study has been done by 
using a survey in which upper secondary students have participated. The research is based on 
the problems, which the result of earlier research claims to be a part of the Swedish Religious 
Education. These difficulties are a result of an education focusing on facts, minimized 
discussion regarding contemporary questions and not enough time given to reflect over the 
self and the pupils’ own identity. The findings of this study thus counter these claims of 
Religious Education with the students’ own perceptions as point of reference. The study 
concludes that many of the questioned students experience the education as non-relevant for 
them personally, but that it is an important part of cultivating the society.  
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1. Inledning	
Dagens många religiösa verkligheter står utan tvekan som huvudaktörer vid flertalet av 

världens nyhetshändelser. I det utrymme som den globaliserade världen utgör trängs de 

religiösa yttringarna med det svenska samhällets normer, samtidigt som den enskilde 

individens identitetsuttryck figurerar både enande såväl som åtskiljande mellan dessa två 

aspekter. Således blir det en utmaning att se på samhället eller individen, utan att i detta frånse 

religionen och dess påverkan.1 Dessa dagsaktuella religiösa yttringar är, som Daniel 

Andersson och Åke Sander beskriver, ständigt närvarande och vittnar om religionens 

betydande roll i dagens mångkulturella och globaliserade samhälle. 

     Andersson och Sander målar upp den ökade närvaron av det mångkulturella genom 

strömningar av internationalisering, migration och globalisering. Dessa är alla synliga i 

samhället – såväl i en ideologisk som fysisk aspekt. I det ideologiska rummet synliggörs 

religionen i de rapporteringar och ställningstaganden som görs genom massmedia och 

politiska debatter. Den fysiska närvaron är präglad av den migration och de människor som 

uttrycker sin religiositet i dagens samhälle. Dessa aspekter finns alla där, men detta innebär 

inte per automatik att samhället och dess individer blivit mer pluralistiska och mångkulturella 

attitydmässigt. Mångkulturalismen kan istället reproducera andra tankar och idéer.2 Trots den 

ökade närvaron tenderar undervisningen i ämnet Religionskunskap emellertid att reproducera 

ett tankemönster där sekularisering, faktakunskaper och icke dagsaktuella uttryck hamnar i 

fokus. Samtidigt som forskningen pekar på dessa brister uppmanar skolans styrdokument och 

ämnesplanen för Religionskunskap den enskilde läraren att ”[u]ndervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar 

och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och 

leva i ett samhälle präglat av mångfald.”3  

     Utmaningarna inom religionsämnet är således lika många som de elever som sitter i 

klassrummen. Hur uppfattar då dessa elever den undervisning de får? Motsvarar den de krav 

som ställs på undervisningen?  

                                                
1 Andersson, Daniel & Sander, Åke (red.), Det mångreligiösa Sverige: ett landskap i förändring, 3., 
[rev., omarb. och uppdaterade] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2015, s. 16. 
2 Andersson & Sander, 2015, s. 29. 
3 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 
Stockholm, 2011a, s. 137.	
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1.1	Pedagogisk	kontext	och	tidigare	forskning	
Ämnet religionskunskap är ett ämne som kantas av en enorm komplexitet. Denna komplexitet 

grundas delvis i dess individuella förankring i den personliga sfären. Förankringen i denna 

sfär är något som i sin tur sätter sin prägel på det samtal och den undervisning som äger rum 

inom ramarna för religionskunskapen. Karin Kittelmann Flensner uttrycker i sin avhandling 

Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden att: 

Students’ understanding and expectations influence what happens in the classroom. 
One feature that makes RE [Religious Education] to some extent special is that some 
students have a personal relationship of the subject, regardless if this involves a 
religious or a non-religious position.4  

Samtalet som sker inom klassrummets väggar då det kommer till religionskunskap är således 

påverkat både av elevers religiösa som icke-religiösa uttryck. Likt vad som nämnts i arbetets 

inledning innebär den svenska kontexten och skolan en specifik mängd spelregler för 

religionsundervisningen. Kittelmann Flensner har i sin studie poängterat denna svenska 

påverkan som stark för de diskurser som bildas i klassrummet. 5 Den svenska synen på 

religion, kantad av sekularisering och individualism påverkar de samtal som konstrueras. 

Genom denna påverkan tar ämnet även sin form med betoning på religion som konstruerat 

utifrån en dogmatisk praktik och en definierad tro.6 I detta framkommer vidare en särprägling 

i samtalet om islam i klassrummet. I studien exemplifieras det att diskussionen kring Islam 

utgörs av en agenda där religionen sammankopplas med negativa konnotationer grundade i 

medias bilder av nutida uttryck. I samtalet framkom även en definierande gruppering, där 

muslimer blev en del av en andrafiering i skillnad mot den svenska diskursen och artikulerade 

individualismen.7 Den subjektiva syn som påvisas i denna studie är emellertid avgörande för 

hur ämnet konstrueras och hur samtalet i klassrummet manifesteras utifrån såväl en lärarroll 

som elevroll. Denna konstruktion faller vid tillfällen för den subjektiva synen, och förlorar 

därmed viktiga aspekter vilka alla föreskrivs i de styrdokument som syftar till att reglera 

religionsundervisningen. Dessa aspekter beskrivs nedan närmre. 

     Skolinspektionen beskriver i sin granskning Mer än vad du kan tro, där de granskat 

religionsämnet i den svenska skolan, att undervisningen till stora delar motsvarar de krav som 

                                                
4	Kittelmann Flensner, Karin, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs 
universitet, Diss., 2015, Göteborg, s. 164. 
5 Kittelmann Flensner definierar diskurs som ett meningsskapande med språket som hjälpmedel. I 
diskursen antas positioneringar i relation till andra individer och grupper. Se Kittelmann Flensner 
2015, s. 282. 
6 Kittelmann Flensner, 2015, s. 258–259. 
7 Kittelmann Flensner, 2015, s. 295. 
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finns föreskrivna av Skolverket. Skolinspektionen uppger att det i klassrummen som 

observerats finns ett gott klassrumsklimat där eleverna tillåts att uttrycka sina åsikter och 

samtala kring ämnet.8 I relation till detta uttrycker undersökningen även att 

Precis som forskning har visat, uttrycker eleverna i granskningen att innehållet i ämnet 
är relevant och aktuellt. Ändå visar granskningen att många lärare i större utsträckning 
skulle behöva planera och genomföra kursen utifrån de intressen och erfarenheter som 
den aktuella elevgruppen har. Det gäller särskilt elever som har negativa förväntningar 
på kursens innehåll. Det finns mycket som tyder på att lärare snarare gör det omvända, 
det vill säga att i stället för att utgå från elevernas intressen och erfarenheter reducerar 
de sin undervisning till att mest förmedla fakta. Mindre utrymme ges för övningar där 
eleverna får reflektera över sig själva och sina egna liv.9 

Anledningen till att denna reducering i undervisningen sker beskriver Skolinspektionen ha en 
möjlig grund i att 

Lärarna i granskningen berättar att de prioriterar förmedling av grundläggande fakta om 
världsreligioner eftersom de ofta upplever att eleverna saknar dessa kunskaper. Många 
lärare menar också att det krävs vissa baskunskaper för att kunna genomföra uppgifter 
av mer filosofisk karaktär.10 

Med utgång i ovan formulerade citat går det att urskilja en undervisning vilken tenderar att 

hamna på en nivå där faktakunskaper betonas. Denna upplevda brist på kunskaper får vidare 

konsekvenser för eleverna då deras uppfattningar kring religionskunskapsämnet formas 

utifrån detta. Skolinspektionen beskriver att ”[e]levernas intresse avtar när undervisning i för 

hög utsträckning handlar om det generella i religionerna, visar granskningen. Elever berättar 

att kursen då upplevs som en repetition från grundskolan och att den inte engagerar, eftersom 

innehållet inte berör dem.”11 För att skapa intresse hos eleverna betonar Skolinspektionen att 

den existentiella aspekten av undervisningen som viktig, ”[n]är eleverna i kursen får stanna 

upp och reflektera över existentiella frågor som berör dem uppfattar de kursen som relevant 

och intressant, och att den bidrar till att motverka fördomar.”12 Anders Karlsson påvisar i sin 

studie Vilket Religionskunskapsämne? en liknande problematik då den undervisning som han 

undersökt tenderade att behandla det eleverna uttrycker i form av värderingar, vilket han 

benämner är en del av elevernas så kallade förgrund. Genom att behandla frågor av denna 

                                                
8 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : Religionskunskap i gymnasieskolan,  
Skolinspektionen Stockholm, 2012, 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela 
slutrapport.pdf (hämtad 2017-04-12), s. 6–7.	
9 Skolinspektionen, 2012, s. 16. 
10 Skolinspektionen, 2012, s. 11–12. 
11 Skolinspektionen, 2012, s. 11. 
12 Skolinspektionen, 2012, s. 14. 
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karaktär hamnar undervisningen på en ytlig nivå, istället för att betona elevernas ontologiska 

förståelse av religioner och dess uttryck.13 För att möta denna kritik mot undervisningen 

betonar Skolinspektionen elevinflytande som ett medel för att möta elevgruppens individuella 

önskemål och därmed nå en mer individanpassad undervisning.14 Religionsämnet står sålunda 

inför en rad utmaningar i dess utformning i relation till den komplexitet som kantar de många 

uttryck som framkommer i klassrummet. En generaliserande och faktabaserad 

kunskapsförmedling tenderar att bli resultatet av en undervisning som upplevs kantad av 

tidsbrist och förutsättningar för filosofiska resonemang.  

      Benägenheten till den fokuserade faktaundervisningen är en aspekt som även Maria Olson 

tar fasta på. Olson beskriver att det i religionsundervisningen finns en distinktion mellan att 

bilda sig och att bilda sig. Det förstnämnda, vilket tenderar att utgöra fokus inom 

undervisningen, innebär att eleverna får möjlighet att mot ett givet mål tillägna sig de 

föreskrivna ämneskunskaperna. Att bilda sig innebär däremot att eleven får möjlighet till 

självutveckling, och detta som en del av den medborgerliga fostran vilken skolan ska verka 

för.15 Att skapa en balansgång mellan dessa två aspekter av undervisningen är en utmaning för 

den enskilde religionsläraren. Utgången av denna balansering sker i det didaktiska frirum 

läraren skapar, det vill säga det som skapas i översättningen av de styrdokument vilka denne 

har att förhålla sig till i relation till de elever som läraren möter i klassrummet. Denna 

översättning och spelet i detta frirum ska således generera såväl objektiva som subjektiva 

kunskaper för eleverna. Olson förtydligar att  

För det första behöver läraren skapa förutsättningar för att de studerande i och genom 

ämnet kan gå in i en målriktad process med en relativt given början och slutpunkt med 

tydliga ämnesmål och ”kunskapskvaliteter” som slutstation för vad de studerande kan 

och ska uppnå i ämnet. För det andra behöver läraren ge förutsättningar för ett mera fritt 

reflekterande kring livet och varat som del av deras egen personliga växande – ett 

växande där de väntas göra sig (själva) till något som inte är förhandsgivet eller 

bedömningsbart utifrån något annat håll än deras eget.16 

Den undervisning som tenderar att hamna på en faktabaserad grund möjliggör således inte den 

självutvecklande aspekten, vilken Olson beskriver är en viktig del av religionsundervisningen. 

                                                
13 Karlsson, Anders Vilket Religionskunskapsämne?, Karlstads Universitet, 2015, s. 27. 
14 Skolinspektionen, 2012 s. 6–7.	
15 Olson, Maria, ”Att ’bilda sig’ och att ’bilda sig’: Om religionslärarens frirum som medborgarbildare 
i det nya gymnasiet”, Skeie, Geir & Olsson, Maria (red.), Spänningsfyllda erfarenheter: ämnesdidaktik 
i skilda kontexter, Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2013, s. 54–55.	
16 Olson, 2013, s. 54. 
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Kittelmann Flensner beskriver en liknande problematik i relation till hur religionsämnet 

presenteras och de möjligheter som i relation till detta ges till självutveckling.17 De 

förutsättningar som ges inom ramen för religionsundervisningen ska således innefatta en 

självutvecklande aspekt för eleven, något som dock blir problematiskt med den ovan nämnda 

tidsbristen och dess utmynning i faktakunskaper. Skolverket föreskriver i ämnesplanen för 

Religionskunskap 1 att eleven skall utveckla kunskaper kring ”[i]ndividers och gruppers 

identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till 

exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.”18 I sitt 

kommentarmaterial utvecklar Skolverket ”[e]n människas identitet – såsom hon själv 

uppfattar den eller som den uppfattas av andra – är därför komplex och i viss mån föränderlig. 

Det innebär att man i ämnet Religionskunskap kan studera människors identiteter på ett mer 

problematiserande och nyanserat sätt.”19 Denna problematisering och komplexitet av 

identitetsskapande går sålunda förlorad i en undervisning som domineras av faktabaserade 

kunskaper. 

     Den problematik som ovan beskrivs och dess koppling till kursmålen för Religionskunskap 

1 har ytterligare parametrar. Skolinspektionen uttrycker i sin granskning att de nutida 

uttrycken av religion kopplade till dagens samhälle och hur de där manifesteras åsidosätts i 

viss grad i undervisningen. Rapporten beskriver att: 

 
Den undervisning om världsreligionerna som har granskats utformas så att den i stor 
utsträckning omfattar religionernas historiska kännetecken och uttryck. I mindre 
utsträckning ger undervisningen eleverna möjlighet att utveckla sin förmåga att 
analysera världsreligionerna och redogöra för deras uttryck i samtiden, i Sverige och 
omvärlden.20 

Genom att i undervisningen betona grundläggande uttryck och religionshistoria går således de 

samtida uttrycken av religioner förlorade eller blir i hög grad bristfälliga. Även Kittelmann 

Flensner påvisar att samtida uttryck av religioner och levd religion är något som tenderar att 

falla bort i de samtal som äger rum i klassrummet.21 Att denna bristfällighet finns kan vara en 

del av de möjligheter som lämnas genom vad som aktualiseras i religionsundervisningen. 

Olson beskriver att genom ett fokus på världsreligionerna, kristendom, judendom, islam, 

                                                
17 Kittelmann Flensner, 2015, s. 293.	
18 Skolverket, 2011a, s. 138.	
19 Om ämnet Religionskunskap, Skolverket, Stockholm, 2011b, https://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/sok-amnen-kurser-och-
program/subject.htm?tos=gy&subjectCode=rel (hämtad 2017-05-22). 
20 Skolinspektionen, 2012, s. 11. 
21 Kittelmann Flensner, 2015, s. 294. 
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hinduism och buddhism, faller de samtida uttrycken för flertalet andra religioner och 

livsåskådningar bort. Genom detta bortfall, försvinner därmed en stor del av flertalet 

religioners mångfacetterade uttryck och former. Emellertid innebär även detta att eleverna 

tappar en jämförande aspekt som religionsundervisningen syftar till att erhålla. Att kunna se 

till sin samtid och de religions- och livsåskådningsuttryck som finns där, beskriver Olson är 

en viktig del av styrdokumentens förskrifter.22 Elevernas förmågor kring att kunna se till 

samtiden och dess mångfacetterade religions- och livsåskådningsuttryck tenderar sålunda att 

fallera. I relation till de faktabaserade kunskaperna lämnas detta, eller begränsas, till att 

handla om världsreligionerna istället för att visa på en bredare komplexitet. De samtida 

religions- och livsåskådningsuttrycken är därmed ytterligare en problematisk faktor vilken 

religionsundervisningen har att förhålla sig till. 

     Sammanfattningsvis återfinns det i religionsämnet och dess undervisning en stor 

komplexitet. Ämnet och dess uttryck i klassrummet gör intrång i den personliga sfären och 

därmed finns det många uttryck och åsikter som lärare bör ha i beaktning. Knutet till dessa 

åsikter och uttryck finns det dominerande diskurser vilka formar de samtal som äger rum i 

klassrummet. I Sverige tenderar en syn på individualism och sekulära värderingar att utgöra 

en rollskapande faktor, vilket Kittelmann Flensner beskriver. Dessa uppfattningar av 

religioner och livsåskådningar inom religionsämnet är således avgörande för hur diskussioner 

i klassrummet, och därmed även hur undervisningen, utformas. Ytterligare en utmaning som 

religionsundervisningen möter är att den enskilde individen i sin undervisning ska ges 

möjlighet att utmana dessa hegemoniska positioneringar genom självutveckling, något som 

dock genom granskning av religionsämnet visat sig vara svårt. Tidsbrist och faktabaserade 

kunskapsgenomgångar är delar vilka forskningen påvisar har en dominerande roll i den 

undervisning som sker. Detta genererar i sin tur en kunskapsutveckling där dessa 

självutvecklande aspekter inte tas i aktning. Denna dominerande undervisningsbetoning har 

vidare en benägenhet att begränsa de samtida uttryck som lämnas för jämförelse och 

diskussion i klassrummet. Viktigt att påpeka är dock att varje klassrum utgör en unik 

diskursiv arena, där dessa uttryck framkommer i olika grad. Med detta i åtanke kommer det 

här arbetet att formulera sitt syfte och frågeställningar med mål att nå elevernas åsikter kring 

hur denna problematik manifesteras i klassrummet och genomsyrar den undervisning som där 

äger rum.  

 

                                                
22 Olson, 2013, s. 57–58.	
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1.2	Syfte	och	frågeställningar	
Syftet med denna studie är att, genom en enkätbaserad undersökning, efterforska 

religionsundervisningens upplevda innehåll ur ett elevperspektiv. Studien ämnar undersöka 

elevernas uppfattningar kring den undervisning som ges, utifrån de behov vilka tidigare 

forskning uppger är aktuella. Däribland uttrycks det att Religionskunskapen kantas av ett 

faktabaserat fokus, att den del av undervisningen som syftar till identitetsutveckling är 

bristfällig, samt att undervisningen på grund av tidsbrist tenderar att mista analytiska poänger 

kopplade till nutida religions- och livsåskådningsuttryck och aktuella samhällsfrågor. Dessa 

problematiska punkter är alla en del av den komplexitet som präglar ämnet Religionskunskap. 

Att möjliggöra detta och samtidigt se till varje individ i klassrummet, där varje elev har sitt 

egna religiösa eller icke-religiösa ställningstagande, innebär stora utmaningar i såväl 

klassrumssituationer som i utformning av kursen som helhet. Religionsundervisningen i 

dagens skola har sålunda en rad punkter vilka från olika håll uttrycks vara problematiska i 

relation till de mål som skall uppnås inom ämnet. Hur de elever som ligger till grund för 

denna undersökning upplever denna problematik kommer i detta arbete att undersökas. 

   Syftet till denna uppsats tar sin utgångspunkt utifrån följande huvudfrågeställning, vilken 

sedan kan delas upp i två mindre följdfrågor: 

• Hur uppfattar de undersökta eleverna sin religionsundervisning? 

o Hur väl förankrad är religionsundervisningen till dagens samhällsfrågor enligt 

de undersökta eleverna? 

o Hur ser de undersökta eleverna på sina möjligheter till självutveckling inom 

ämnet Religionskunskap? 

2. Metodologiska	överväganden	

2.1	Urval	och	etiska	aspekter	
Undersökningens urval grundar sig i den redovisade tidigare forskningen och det syfte som 

tidigare formulerats i avspegling av detta. De elever som utgjort grunden för 

enkätundersökningen har därför alla läst kursen Religionskunskap 1, antingen tidigare under 

sin gymnasiala utbildning eller under den pågående terminen. Denna avgränsning gjordes i 

enlighet med vad ovan presenterade studier undersökt. Då fokus i dessa studier varit på kursen 

Religionskunskap 1, gjordes här samma gränsdragning för att möta kunskapskraven och dess 

förankring i klassrummet. Totalt har 101 elever från 4 skolor i Östergötland svarat anonymt 

på enkäten. De elever som deltog studerade såväl vid friskolor som kommunala skolor. I 
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urvalet har ingen avgränsning gjort gällande de gymnasieprogram eleverna studerar vid, detta 

då det inte är i arbetets syfte att undersöka denna eventuella skillnad i uppfattningarna kring 

ämnet. 

     Av de elever som ombads göra enkätundersökningen var delar av dem myndiga, och delar 

av dem omyndiga. Detta utgör emellertid en viss etisk problematik i relation till 

Vetenskapsrådets föreskrifter. För att bemöta dessa rådets föreskrifter poängterades studiens 

syfte och frivillighet i en förklarande inledning, vilken kunde återfinnas i början av den 

genomförda enkätundersökningen. Även de lärare som var närvarande vid insamlingen och 

utförandet av undersökningen lämnades med instruktioner gällande såväl undersökningens 

syfte som dess frivillighet. Detta i enlighet med etikprövningslagen som uttrycker att 

forskning vilken innefattar barn över 15 år kan genomföras utan målsmansgodkännande 

förutsatt att barnet själv är insatt i syftet med forskningen.23 

2.2	Studiedesign	
Undersökningen samlade sin empiri från en enkätbaserad insamlingsmetod. Denna metod 

syftade till att skapa en bred bild av hur elever uppfattar den undervisning de fått ta del av i 

kursen Religionskunskap 1. Insamlingsmetoden möjliggjorde för flertalet individer att utgöra 

basen för analysen, vilken syftade till att genomföras i avspegling av tidigare forskning. 

Genom en enkätbaserad studie kunde vidare elevernas uppfattningar efterfrågas utan att en 

intervjuperson fanns där för att påverka respondenterna, och således lämnade denna metod 

rum för elevernas egna erfarenheter och upplevelser av ämnet.24 Den valda metodansatsen 

möjliggjorde emellertid även en viss grad av generaliserbarhet vilket jämväl återfinns i den 

tidigare forskningen, där genom att titta på specifika skolor och specifika klassrum en bild av 

den svenska religionsundervisningen skapats. Den enkätundersökning som i detta arbete 

genomförts har åsyftat att skapa en bild över hur dessa elever, vilka läser kursen 

Religionskunskap 1, ser på denna påstådda problematik som beskrivs vara närvarande. För att 

skapa just denna breda bild har en enkätundersökning varit fördelaktig ur ett kvantitativt 

perspektiv.25 Viktigt är att i denna generalisering ha den lokala kontexten och dess 

sammanhang i beaktning. Klassrumsklimatet och hur enskilda lärare tolkar styrdokumenten är 

båda faktorer som kan vara avgörande för den undervisning som äger rum och därmed även 

                                                
23	Codex – regler och riktlinjer för forskning, ”Forskning som involverar barn”, Vetenskapliga rådet, 
Stockholm, http://codex.vr.se/manniska1.shtml (hämtad 2017-04-10).	
24 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011,, s. 229. 
25 Bryman, Alan, Social research methods, Fifth edition, Oxford University Press, Oxford, 2016, s. 
195. 
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för hur eleverna uppfattar ämnet.26 Ytterligare problematik som varit aktuell i detta 

metodologiska sammanhang rör tolkning av frågorna, något som inte kunnat fullständigt 

säkerställas.27 För att minska denna risk har en dialog med den aktuella läraren hållits i 

samband med att enkätundersökningen skickades ut. I denna dialog betonades essensen och 

syftet med studien såväl som de aktuella frågorna, vilka beskrevs grundligt. 

      Den enkät vilken varit till grund för denna undersökning bestod av nio frågor, varav fyra 

var öppna frågor och fem bestod av en graderingsskala. Graderingen utgjordes av åsiktsfrågor 

med mål att få fram elevernas innehållsmässiga uppfattningar om den undervisning de fått. 

Häri fanns möjligheten att svara ”inte alls”, ”till viss del”, ”till stor del” och ”genom all 

undervisning”. Alternativen gavs i vertikal ordning med ”inte alls” som första alternativ. Den 

vertikala svarsordningen kan ses som fördelaktig i jämförelse med den horisontella, detta då 

denna ordning, enligt Alan Bryman, minimerar risken för felsvar.28 En riskfaktor med frågor 

av denna karaktär är dock att informanten tröttnar då kvantiteten av frågor uppnår en viss 

grad.29 För att undvika denna negativa aspekt minimerades antalet frågor till fyra. 

Graderingsfrågorna kom vidare inte i en listad följd utan uppdelades på separata sidor, vilket 

möjliggjordes genom den webbaserade tjänst, Google Forms, där enkäten utformades. Denna 

utformning föll även i enlighet med en upplevd arbetsamhet för respondenten, som beskrivs 

vara avgörande för en enkäts svarsfrekvens, och därmed även dess utfall. Vidare motsvarar 

detta vad Bryman uttrycker vara ytterligare en framgångsfaktor för en enkätutformning, 

nämligen att skilja på frågor av olika karaktär.30 

     De fyra frågor som var av öppen karaktär syftade till att uppmärksamma en övergripande 

uppfattning av elevernas förståelse och attityd till religionsämnet. Av denna anledning 

utgjordes de öppna frågorna av ställningstaganden till ämnet där informanterna uppmanades 

att redogöra för ämnets syfte, såväl på en samhällelig som på en individuell nivå. Frågor av 

denna karaktär, öppna frågor, kan emellertid inneha en problematik i relation till hantering 

och inläsning av dessa frågor. Dels finns det en tidsaspekt knuten till denna problematik, dels 

en tolkningsaspekt rörande informantens kognitiva förståelse för den formulerade frågan.31 

Genom den bifogade lärarhandledningen, vilken medföljde enkäten, återgavs en förklaring av 

                                                
26 Lindström, Gunnar & Pennlert, Lars Åke, Undervisning i teori och praktik: en introduktion i 
didaktik, 3. uppl., Fundo, Umeå, 2006, s. 43–44. 
27 Bryman, 2011, s. 250. 
28 Bryman, 2011, s. 234. 
29Trost, Jan & Hultåker, Oscar, Enkätboken, 5., [moderniserade och rev.] uppl., Studentlitteratur, 
Lund, 2016, s. 71. 
30 Bryman, 2011, s. 233. 
31 Trost & Hultåker, 2016, s. 74. 
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de frågor som formulerats och syftet med dem, och således fanns det möjlighet till guidning 

rörande eventuella frågor i samband med undersökningens insamling och genomförande.   

     Den enkät som utformats i syfte att besvara denna undersöknings frågeställningar har 

sammanfattningsvis utgått från både öppna och åsiktsfrågor. Frågorna har formulerats i åtanke 

med den problematik som finns riktad mot enkätundersökningar. Bland annat har enkäten 

utgjorts av en luftig design och information har lämnats i syfte att undgå tolkningsdissonans. 

Bifogat till detta arbete finns en modifierad version av enkäten i sin helhet, samt den 

lärarhandledning som medföljde. Då enkäten var webbaserad har den som bilaga modifierats 

för att kunna medfölja.   

2.3	Insamling	och	bearbetning		
Bearbetningen av den enkätbaserade empirin grundade sig på en kategorisering av svaren på 

de öppna frågorna, samt en statistisk omvandling av svaren uppskattningsfrågor som 

formulerats. Kategoriseringen gjordes med inspiration från Guttmanskalan och dess metodik 

för avläsning av attitydenkäter, för att utläsa kvalitativa svar från redan föreställda antaganden 

om undervisningens beskaffenhet.32 Denna påstådda sanning skall således besvaras genom 

välformulerade frågor och ses i relation till de tidigare formulerade föreställningarna, som i 

detta fall utgjordes av den tidigare forskningens antaganden om religionsundervisning. 33 

Bearbetningsmetoden handlade därmed snarare om att besvara en hypotes än om att skapa en 

mätbar skala.34 Med detta som inspirationskälla bearbetades den insamlade empirin, och då 

framförallt dess kvalitativa del med öppna frågor, utifrån en kategorisering i relation till de 

attityder som kunde urskiljas i studien. De öppna frågorna lästes och tolkades utifrån svarets 

karaktär där svar som liknade varandra kom att hamna under en specifik färgkod. 

Guttmanskalan användes således då tolkningen av enkätsvaren gjordes utifrån redan gjorda 

antaganden. Enkätsvar som var svåra tolkningsmässigt frångick kategorisering, men togs i 

beaktning under en helhetsanalys. Det interna bortfallet utgjordes därmed av en begränsad del 

och kom endast att bli aktuellt då svar av oseriös karaktär återfanns. Detta rörde sig om en 

enkät där respondenten valt att svara med en förkortning, ”LOL”, på samtliga frågor.  

     Den del av enkäten som utgjordes av graderingsfrågor statistikfördes genom det program 

som enkäten utformades i och bearbetades sedan i Microsoftprogrammet Excel. Utläsningen 

av dessa svar grundade sig därmed på en statistisk analys. Detta sattes sedan i samband med 

                                                
32 Trost & Hultåker, 2016, s. 169. 
33Himmelstrand, Ulf, ”Attitydsmätning och psykologiska skalor” i Anderson, Bo & Karlsson, Georg 
(red.), Sociologiska metoder, Sv. bokförl. (Norstedt), Stockholm, 1961, s. 306. 
34 Himmelstrand, 1961, s. 330.	



 11 

de svar som framkommit på frågorna av öppen karaktär för att möjliggöra en mer djupgående 

analys i relation till tidigare forskning.  

3. Teoretiska	förutsättningar	
Den arena där lärandet konstrueras och förmedlas i skolan är en del av ett aktivitetssystem. I 

detta aktivitetssystem ryms bland annat religionsundervisningen som kopplat till den lokala 

kontexten och dess specifika praktik får sin egen problematik och förutsättningar.35 Det går 

således att urskilja två parametrar i dessa aktivitetssystem – skolans värld och 

religionsundervisningens värld. Dessa verkar tillsammans inom skolans väggar och påverkas 

av varandra. Denna påverkan blir emellertid viktig att belysa i studiet av 

religionsundervisningen, och då även i denna undersökning, då varje enskilt system får sina 

egna förutsättningar och konsekvenser. Av denna anledning följer nedan en teoretisk 

redogörelse för synen på såväl skolan som enhet samt religionsundervisningen med dess 

specifika problematik och utmaningar. 

3.1	Sociala	och	didaktiska	förutsättningar	
Den plats där lärandet huvudsakligen och uttalat äger rum, klassrummet, är en plats där olika 

spelregler råder beroende av den lokala kontexten. Det sociala klimatet i klassrummet, 

skolklimatet, utgörs av den egna gruppens värderingar, mål och normer. Detta är alla aspekter 

vilka verkar i ett interaktionsmönster mellan elev och elev, lärare och elev samt lärare 

sinsemellan och påverkar därmed det samtal och de lärprocesser som äger rum i 

lärandemiljön.36 Att vara en del av och verka inom ett positivt skolklimat blir emellertid en 

viktig aspekt för undervisningen och dess förutsättningar. Tillit och möjlighet att uttrycka sig 

och påverka blir för religionsundervisningen av stor vikt, vilket Skolinspektionen i sin 

granskning, som ovan nämnts, tagit fasta på. För denna studie blir det skolklimat som råder en 

direkt avspegling av de svar som framkommer från de tillfrågade informanterna. Avgörande 

för hur detta skolklimat utvecklas och manifesteras, är den känsla och upplevda kohesion som 

uttrycks i den aktuella gruppen, beskriver Robert Thornberg. Detta innebär att gruppen har en 

känsla av samhörighet där dess medlemskap värderas högt. Att skapa denna kohesion inom 

den enskilda gruppen och klassrummet innebär således att läraren skapar ett klimat där åsikter 

                                                
35 Osbeck, Christina, religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält, i Löfstedt, Malin 
(red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, 
s. 35. 
36Thornberg, Robert, Det sociala livet i skolan: socialpsykologi för lärare, 2. uppl., Liber, Stockholm, 
2013, s. 43.  
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och värderingar kan uttryckas och känslor bemötas med respekt och förståelse.37 Likt vad den 

tidigare forskningen undersökt gällande religionsämnet och dess undervisning finns det ett 

behov av att se till den enskilda elevgruppen och dess förutsättningar, och därmed blir 

skolklimatet och känslan av kohesion en viktig del i undervisningens och dess förutsättningar.  

     Julia Ipgrave skildrar, i en brittisk kontext, att det sammanhang där 

religionsundervisningen äger rum påverkas av den lokala kontexten och de grupper som 

verkar innanför skolans väggar. Attityden till religion och religiositet skiljer sig i förhållande 

till de värderingar som yttras inom den lokala sfären, vilket i sin tur påverkar undervisningen 

och inställningen till den.38 Denna omfattande brittiska studie påvisar vidare att de lärare som 

är verksamma inom den engelska religionsundervisningen arbetar för att undervisningen ska 

fylla en meningsskapande funktion för eleverna. Detta manifesteras genom ett tydliggörande 

av syften och mål inom undervisning, vilket kan liknas vid Olsons beskrivning av att bilda 

sig. Ansatsen som här görs innebär dock inte per automatik att undervisningen blir av mer 

filosofisk karaktär, problematiserar studien. Genom denna belysning av mål och syften 

riskerar emellertid undervisningen att fyllas av en symbolisk tystnad där, istället för 

vidareutvecklande och sokratiska samtal, en kommunikation kantad av korrekthet och 

principiella svar äger rum.39 Komponenterna som slutligen utgör den undervisning som äger 

rum är följaktligen många. Elevers attityd och inställning till religion i kombination med det 

skolklimat som finns och den mål- och syftesformulering som betonas i det enskilda 

klassrummet är alla faktorer som påverkar undervisningen och dess utgång. Dessa faktorer 

bör således tas i beaktning vid tolkning av den empiri, vilken nedan kommer att presenteras 

och analyseras. Detta är även en aspekt vilken kan agera som kritik gentemot den tidigare 

forskningens antaganden kring religionsundervisningen. 

3.2	Styrdokumentens	föreskrifter	
Den undervisning som slutligen blir resultatet av skolans och religionsdidaktikens 

problematik och förutsättningar har, oavsett den lokala kontexten, gemensamma dokument att 

förhålla sig till. De dokument vilka figurerar som ramverk för undervisningen i svensk skola 

skapar riktmärken för läraren i dennes planering och utformning av kurser och dess innehåll. 

Styrdokumenten har förändrats med tiden, och för religionsämnet har detta bland annat 

kommit att innebära en större beaktning av den enskilda elevgruppen och för vem 
                                                
37 Thornberg, 2013, s. 44. 
38 Ipgrave, Julia, ”Relationships between local patterns of religious practice and young people’s 
attitudes to the religiosity of their peers”, Journal of Beliefs & Values, Vol. 33, No. 3, 2012, s. 271. 
39 Conroy, James C, Lundie, David & Baumfield, Vivienne. ”Failures of meaning in religious 
education”, Journal of Beliefs & Values, Vol. 33, No. 3, 2012, s. 319.	
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undervisningen sker, samt ett större fokus på pluralism och mångfald i samhället. Detta fokus 

har tillsammans med detta kommit att innebära en ökad mängd stoff för den enskilde läraren 

att bearbeta under sina undervisningstimmar, detta samtidigt som dessa timmar 

schemamässigt minimerats.40  

     Det ansvar skolans styrdokument påför den enskilde läraren återfinns såväl i skollagen som 

den enskilda läro- och ämnesplanen. Skollagen uttrycker bland annat att skolan ska verka för 

att ”främja barns och elevers allsidiga personliga utveckling till aktiva, kreativa, kompetenta 

och ansvarskännande individer och medborgare.”41 Detta uppdrag, vilket kan tolkas som en 

del av en identitetsskapande funktion, återfinns även i den läroplan som reglerar och ska 

efterföljas av gymnasieskolan. Där formuleras det att “[s]kolans uppgift är att låta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge 

sitt bästa i ansvarig frihet.”42 Dessa övergripande uppdrag åligger hela skolan och dess 

verksamhet, vilket därmed påverkar även den religionsundervisning som där äger rum. I den 

ämnesplan som finns föreskriven specifikt för religionskunskapen anges det att 

”[u]ndervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga 

om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla 

en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.”43 samt: 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors 
moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska 
ges möjlighet att reflektera över och analysera människors värderingar och 
trosföreställningar och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka 
och leva.44  

Vad Skolverket uttrycker kring syftet med religionskunskap kan sålunda ses som en 

nedsippring av vad skollagen och läroplanen uttrycker. Elevernas möjlighet till 

självutveckling och till att bli goda medborgare blir därmed en del av en förståelse för dagens 

samhälle och de olika uttryck vilka däri kan återfinnas i form av religion och livsåskådningar. 

Det som dock förefaller problematiskt till detta är vad som i tidigare forskning nämnts kring 

en faktabaserad undervisning och tendensen till dess huvudsakliga fokusinnehåll. Malin 

Löfstedt förklarar att anledningen till detta kan vara ”att lärare i större utsträckning prioriterar 

                                                
40 Hartman, Sven, Perspektiv på skolans religionsundervisning, i Löfstedt, Malin 
(red.), Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011,  
s. 29. 
41 Skollagen 2010:800: med Lagen om införande av skollagen, 1:4.  
42 Skolverket, 2011a, s. 5. 
43 Skolverket, 2011a, s. 137.	
44 Skolverket, 2011a, s. 137. 
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faktabaserad religionsundervisning, och att just undervisningen om de stora världsreligionerna 

går före livsfrågorna”.45 Detta ställs i relation till att lärare kan tänkas uppleva en svårighet då 

det kommer till att undervisa och tala kring dessa personliga frågor. Löfstedt sammankopplar 

även detta med en studie som gjorts hos lärarstudenter Där framkom det att de uttrycker ett 

fokus på kunskaper om världsreligionerna i sin lärarundervisning, vilket således skulle kunna 

förklara denna yttring som ett resultat av den undervisning som slutligen äger rum i 

gymnasieskolan.46  

     Sammantaget går det i de styrdokument som reglerar skolan och dess verksamhet att 

tydligt urskilja ett uppdrag, vilket verkar för att främja elever och deras identitetsutveckling. 

Skolan skall även verka för att skapa goda medborgare kapabla att leva i dagens samhälle, 

något som kan sammankopplas med religionsundervisningen och dess syfte att aktualisera en 

undervisning präglad av mångfald och hur denna mångfald kan yttra sig i samhället. 

4. Resultat	
Resultatdelen utgår från en tematisk uppbyggnad, där enkätundersökningens olika områden 

redogörs för. Den första delen behandlar elevernas syftesföreställningar av religionsämnet. 

Den påföljande delen behandlar undervisningen och dess upplevda tidsomfång i fråga om 

olika teman. Resultatets tredje rubrik behandlar respondenternas formuleringar kring ämnets 

relevans för samhället såväl som den enskilde individen. Den sista delen benämner de 

önskemål kring undervisningen vilka framkommit genom den gjorda undersökningen.  

     De citat som i finns med i resultatpresentationen har hämtats direkt ur enkäterna, och av 

denna anledning kan det förekomma stavfel. Dessa har inte ändrats utan bevarats, detta för att 

ange korrekta elevsvar. 

4.1	Syftet	med	Religionskunskap	
Då eleverna fick möjlighet att uttrycka sina syftesföreställningar kring ämnet 

Religionskunskap framkom bland annat svar där respondenterna betonade ett fokus på 

kunskapsförmedling och allmänbildning. Denna kunskap sattes då främst till en 

faktaförståelse samt ”för att få kunskap om dom olika religionerna runt om i världen”,47 vilket 

en respondent uppgav. Detta faller i likhet med ett annat elevsvar som yttrade syftet som att 

                                                
45 Löfstedt, Malin, Livsfrågor på gott och ont, i Löfstedt, Malin (red.), Religionsdidaktik: mångfald, 
livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011,  s. 59. 
46 Löfstedt, 2011, s. 59.	
47 Enkätsvar #010. 
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”Veta vad olika religionerna gör”48 eller som en informant beskrev: ”att kunna om religion och 

få kunskap”.49 Kunskapsförmedlingen kom även att tas i uttryck genom en beskrivning av 

syftet, där ett fåtal respondenter betonade betyget som slutprodukt av kursen, då med det korta 

svaret ”Betyg”50 som syftesformulering. Några elever svarade även att de inte vet eller inte 

var säkra på vad syftet med att läsa Religionskunskap är. 

      Svaren kom framförallt att utgöras av en spegling där syftet med ämnet formulerades som 

att skapa en förståelse för andra individer och grupper i samhället. En respondent uttryckte 

syftet med undervisningen som ”Att lära sig om olika religioner och förstå andras situationer 

och sätta sig in i dessa. Även att kunna respektera andras tro och religioner, eftersom man 

förstår hur de fungerar”,51 vilket faller i likhet med vad en annan elev formulerade då denne 

uttryckte att: ”Lära sig om andras religioner och att kunna förstå och acceptera andra 

människor och att folk är och tror olika”.52 Denna tolerans för andra individer var något 

flertalet respondenter betonade. En elev beskrev: ”Främst för att motverka ignorans och för att 

ta del av hur andra människors liv kan se ut beroende på kultur och tro. I grunden för att 

motverka konflikter med andra människor på grund av okunskap och skapa ett så fredligt 

samhälle som möjligt genom kunskap”.53 En del informanter var, vilket även speglas i 

föregående citat, noga med att betona tro som en del av religionsundervisningen och dess 

syfte. I ett enkätsvar formulerade en elev att syftet med undervisningen är ”Så att man vet lite 

om religonerna och vad olika folkgrupper har för åsikter om gud”.54 Vissa respondenter 

sammankopplade detta med såväl historia som nutida händelser, vilket kan exemplifieras 

genom följande citat: 

Att man lär sig om andras religioner och tro, att alla tror på olika saker och jag tror att 
religion skapar en bredare förståelse för andra människorn och grupper. Har man hört 
talas om tex judendomen och vet lite vad det är för något så tror jag att man bemöter 
den på ett bättre sätt än vad man gjort om det var något helt nytt!55 

Således speglas en historisk och jämförande syftesformulering. En respondent uttryckte ”Att 

lära sig om olika religioner & hur folk har levt förr till skillnad med nu. Att man ska få 

                                                
48 Enkätsvar #024. 
49 Enkätsvar #008. 
50 Enkätsvar #018, #021, #022. 
51 Enkätsvar #007. 
52 Enkätsvar #026.	
53 Enkätsvar #095. 
54 Enkätsvar #013. 
55 Enkätsvar #055. 
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kunskap om sådant som rör oss dagligen”.56 Betoningen på kopplingen mellan dåtid och nutid 

tog även en annan elev fasta på då denna svarade: 

Att få en bredare förståelse för samhälle, historia och människor eftersom att religionen 
har präglat våra liv i urminnes tider. Det har spelat en stor roll i samhällets utveckling 
och även i många konflikter under tiderna och därför är det en viktig del i att förstå 
många saker som har hänt och som händer nu. Dessutom finns det många som är 
religiösa och ökad förståelse för våra medmänniskor är alltid bra.57 

Att förstå andra människor och kulturer uppgavs, likt citaten ovan påvisar, vara syftet från 

merparten av de elever som besvarat enkäten och detta framförallt i avseende till den tro dessa 

människor påstås besitta. Anledningen till varför detta är av vikt förklarade en respondent då 

denne uttryckte att syftet återfinns i att ”Lära sig mer om religionerna så att man kan få bättre 

förståelse varför personer tänker på ett visst sätt då kan man lättare respektera deras tankar”.58 

Betoning här blev emellertid den andre och grupper i samhället i relation till respondenten 

själ. Ett fokus på eleven själv i undervisningen var ett svar vilket återfanns hos endast en av 

enkätrespondenterna då denne uttryckte att ”Förstå andra människors sätt att tänka. Och 

kanske till och med hitta rätt tro för sig själv”.59 

       Få av informanterna betonade området etik och moral som syfte med kursen. En elev 

nämner detta då denne formulerade följande: ”Lära sig om religioner och ’ideologier’ från 

olika ställen/i olika kulturer. Etik och moral också”.60 Andra respondenter som betonade detta 

gjorde det dock i ett sammanhang där det upplevs som viktigt för den enskilde individens 

förståelse och toleranta syn på andra människor i samhället. En elev förklarade att ”I min 

mening är syftet att lära sig mer om etik,moral och hur vi från individ till individ ser olika på 

hur och efter vilka regler man ska leva livet efter. Religionskunskap ger mig också 

möjligheten till att förstå att det finns oändligt många religioner i världen”.61 

     För att sammanfatta går det att urskilja syftesformuleringar av olikartad karaktär. 

Merparten av respondenterna uppgav ett syfte som utgår främst från en tolerans och förståelse 

för samhället och dess individer utifrån religiositet och tro. Stora delar av de tillfrågade 

eleverna svarar även att just kunskap om religion på en faktabaserad nivå är vad som 

förefaller som syfte med att läsa Religionskunskap. Ett fåtal respondenter uppger att syftet 

med ämnet är att lära sig om etik och moral eller få ett betyg som slutprodukt.   

                                                
56 Enkätsvar #025. 
57 Enkätsvar #063. 
58 Enkätsvar #049. 
59 Enkätsvar #097.	
60 Enkätsvar #060. 
61 Enkätsvar #052.	
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4.2	Undervisningens	innehåll	
Nedan följer en statistisk sammanställning av de undersökta elevernas uppskattningar kring 
den tid som åläggs olika teman inom religionsundervisningen. Talet som anges i stapeln 
utgörs av elevsvaren beräknat i procent. 

 

Diagram 1: Andelen faktabaserad undervisning 

Vad det första diagrammet visar är hur stor andel av undervisningen eleverna upplevde 

berörde faktakunskaper. 64 % av eleverna uppgav att en stor del av undervisningen betonades 

av detta, men endast 5 % uppgav att all undervisning berörde faktakunskaper. Av de 

tillfrågade eleverna besvarade ingen enkäten med att ange undervisningens innehåll som inte 

alls utgjord av faktakunskaper. I relation till detta fick eleverna även besvara i vilken 

utsträckning de upplever att undervisningen tar upp temat religionshistoria. Utgången av detta 

redovisas i diagrammet nedan: 
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Diagram 2: Andelen religionshistorisk undervisning 

Diagrammet ovan påvisar sålunda den undervisningstid eleverna uppskattade utgjordes av 

religioners uppkomst och historia. Såväl staplarna ”ingen alls” som ”all undervisning” har 

med denna formulering ökat en aning. 1 % uppgav vid denna formulering att ingen del av 

undervisningen betonade detta tema, och 7 % uppskattade att all undervisning belyste denna 

tematik, samtidigt som det skett en jämnare procentuell fördelning mellan de elever som 

uppskattade att undervisningen till liten del, eller till stor del, berörde denna tematik. 

 

Diagram 3: Andelen dagsaktuell undervisning 

Gällande uppfattningen kring hur stor del av undervisningen som utgår från aktuella 

samhällsfrågor uppgav nu endast 42 % av respondenterna att en stor del av den undervisning 

de tillhandahållit betonade detta, medan 55 % uppgav att detta behandlades till en liten del. 

Stapeln vilken uppger att all undervisning betonade dessa frågor uppmättes nu till 0 %, 

samtidigt som stapeln ”ingen alls” ökat till 7 %. 
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Diagram 4: Andelen samtida religiösa uttryck i undervisningen 

Ovan aktualiseras elevernas uppfattningar kring den tid som ålagts frågor kring att vara 

religiös i dagens samhälle. De tillfrågade eleverna uppgav med viss skillnad att såväl en liten 

del som en stor del av undervisningen kommit att betona detta. Ett fåtal elever har besvarat att 

ingen del alls eller all undervisning utgjorts av frågor kring samtida religiösa uttryck i 

samhället. 

     Sammanfattningsvis utgör de fyra diagrammen en sammantagen bild kring hur eleverna 

uppfattat betoningen av olika teman i den undervisning de fått. Frågorna har berört 

faktakunskaper, religionshistoria, aktuella samhällsfrågor samt hur det är att vara religiös i 

dagens samhälle. Den bild vilken eleverna uppvisat är att mer än hälften av eleverna angett att 

stora delar av undervisningen behandlat faktakunskaper och religionshistoria. Gällande 

tematik kring nutida samhällsfrågor och samtida uttryck för religiositet uppgav mer än hälften 

att en liten del av undervisningen behandlat detta. 

4.3	Relevans	för	samhälle	kontra	individ	
Nedan presenteras elevernas uppfattningar gällande relevansen av ämnet religionskunskap. 

Denna relevans är uppdelad och behandlar först de tillfrågade elevernas tankar kring 

Religionskunskapens relevans för samhället. Därefter följer en redogörelse för hur de 

tillfrågade eleverna uttryckt att Religionskunskap är relevant för dem personligen. 

4.3.1	Relevans	för	samhället	
I fråga om religionsundervisningens varande och relevans för samhället, kontra dess relevans 

för individen, kom svaren att variera. Då eleverna fick ta ställning till huruvida religionsämnet 
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är aktuellt idag och något som behövs i dagens samhälle, utgjordes delvis respondenternas 

svar av formuleringar kring dess varande och relevans utifrån en förhöjd förståelse av andra 

grupper och individer i samhället, såväl i en global som en svensk kontext. Anledningen till 

denna relevans uppgav en elev vara ”För att folk är inkompetenta rasister”.62 Detta 

vidareutvecklas av en annan respondent som yttrade att ”för att det finns så många som har så 

lite kunskap om olika religioner osv och därför har lätt för att döma och dra fel slutsatser om 

religioner och människor”,63 vilket går i enlighet med vadytterligare informant beskrev då 

denne formulerade att: ”Ja eftersom det pågår så mycket i världen idag pga religioner så jag 

tycker det behövs så man får en inblick i hur andra ser på saker o ting”.64 Världens händelser 

var något ett flertal enkätrespondenter tog fasta på i sin argumentation, och då i vissa fall 

kopplat till terrorism och extremistgrupper. ”Jag tycker att det är viktigt, framförallt eftersom 

att religion idag kritiseras så hårt pga bland annat terrororganisationer som IS”,65 uttryckte en 

elev, vilket även kan härledas till ”Ja, människor behöver lära sig mer om andra religioner och 

att tex alla muslimer inte är terrorister”,66 som en annan respondent beskrev. Islam blev i 

denna diskussion således särpräglat från andra religiösa strömningar. En informant förklarade 

att detta kan sammankopplas med ”Exempelvis eftersom slöjförbud införs i länder och det 

finns förutfattade meningar/förfomar människor har mot religiösa och troende som i grunden 

bygger på okunskap, generaliseringar och ignorans”.67  

     I relation till denna mångkulturella förståelse återgavs även detta som del av en svensk 

kontext. Detta blev tydligt genom bland annat yttrandet från en elev som skrev: ”jag tycker att 

det är väldigt bra att man lär sig om dom olika religionerna speciellt i sverige där det finns 

väldigt många olika religioner, så det kan vara väldigt bra att man får lite kunskap om folket 

som kommer hit”,68 vilket faller i likhet med vad en annan elev beskrev då denne formulerade 

att: ”eftersom vi i sverige är så ickereligiösa så kan det vara bra att få veta hur dem lever i 

andra länder”.69 Just förståelsen för andra individer i samhället var något som återfanns hos ett 

stort antal respondenter. En informant beskrev att ”religion används mest för att förstå 

andra”,70 och en annan beskrev att ämnet är relevant ”för att öka förståelsen för andra, och för 

                                                
62 Enkätsvar #012. 
63 Enkätsvar #027. 
64 Enkätsvar #015. 
65 Enkätsvar #049.	
66 Enkätsvar #058. 
67 Enkätsvar #054. 
68 Enkätsvar #011. 
69 Enkätsvar #072. 
70 Enkätsvar #008. 
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att religion kan vara en viktig del av folks identitet”.71 Mångfalden i samhället togs i stor 

uträckning en viktig roll i argumentationen för religionsundervisningens aktualitet. En elev 

påvisade detta då denne uttryckte:  

Ja, jag tycker att religion är ett ämne som alltid är aktuellt eftersom det alltid kommer 
finnas människor med olika religioner, och förståelsen kring dessa kan hjälpa 
människor att acceptera och behandla andra på ett bra sätt. Okunskap föder rädsla som i 
sin tur kan leda till främlingsfientlighet och konflikter.72 

 
Ytterligare en respondent lyfte denna aspekt då denne påpekade att: ”då världen globaliseras 

just nu och människor av olika etnicitet från olika kulturer förflyttar sig så är det högst 

relevant att skapa en medvetenhet och förståelse hos alla om olika kulturer och dess ursprung 

osv”.73 Mångfalden gavs dock vid tillfällen i ett sammanhang där den samtidigt som den 

påvisades även tonades ner. Detta kan exemplifieras genom en respondent som beskrev att det 

”Kan vara bra att veta lite men religion är inte så stort idag så jag anser att energin kan läggas 

på annat. Det kan vara viktigt att belysa hur man ska handskas med och respektera andra 

religioner i vårat numera blandade samhälle men övrigt anser jag inte att det är så viktigt”.74 

Just ämnets, och religioners, varande i ett modernt samhälle var en aspekt som belystes av 

flertalet elever. Detta yttrades då i ett sammanhang där relevansen av religionsundervisningen 

tonades ned. Argument såsom ”jag inte tycker att det passar in i moderna samhällen”.75 eller 

framtidsreflektioner likt ”framtidens uppgifter är viktigare”,76 återfanns även bland svaren. 

Emellertid går det i linje med detta att utläsa en ateistisk hållning till religionskunskapen. En 

elev yttrade att ämnet inte behövs då ”dom flesta är atister i dagens sverige”,77 vilket går i 

linje med en annan respondent som hänvisade till religion som del av en ”fantasi med folk 

som inte har egna åsikter”.78 

     Sammanfattningsvis uppgavs svar kring religionsämnets relevans i dagens samhälle att 

utgöras av många olika åsikter och uppfattningar. Eleverna var i många fall noga med att 

betona att en förståelse gällande andra människor var av stor vikt kopplat till 

                                                
71 Enkätsvar #057. 
72 Enkätsvar #050. 
73 Enkätsvar #056.	
74 Enkätsvar #048. 
75 Enkätsvar #017. 
76 Enkätsvar #036. 
77 Enkätsvar #021. 
78 Enkätsvar #031. 
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mångkulturalism. En sekulär hållning kunde även framkomma där vikten av religion och 

religionsämnet tonades ner i förhållande till ett modernt samhälle. 

4.3.2	Relevans	för	individen	
I relation till eleven själv och dennes möjligheter till självutveckling inom ämnet och 

undervisningen framkom frekventa svar på en sekulär hållning: ”Nej jag tycker inte att den 

hjälper min vardag efter som att jag inte är troende”,79 eller ” Nej, för att jag inte tror på någon 

religion och inte finner den nödvändig för dagens samhällen”80 är exempel på svar av sådan 

karaktär. En annan elev svarade att ”Nej jag är ateist. Jah är glad över att jag är frisk och att 

min familj o vänner älskar mig för den jag är. Sen skiter jag i vad Gud eller vem de är 

säger”.81 

     Andra elever uppvisade en hållning där de artikulerade en redan välgrundad förståelse för 

andra. En elev betonade att kursen inte är relevant för denne då ”jag är redan så tolerant”.82 

Likt detta beskrev ytterligare en informant att: ”bara man respekterar andra så behöver jag 

egentligen inte kursen alls”.83 Sålunda återfanns en betonad tolerans, vilket flertalet elever var 

noga med att framhålla. Denna tolerans betonades då antingen som redan havd, likt citatet 

innan, eller som något önskvärt. En respondent uttryckte i relation till detta följande: ”det ger 

mig en insikt i att alla människor har en bakgrund och anledning till valen de tar. Jag blir mer 

medveten om religionens inverkan på individen och blir en mindre fördomsfull person tack 

vare djupare kunskap och förståelse om religion”.84 Ytterligare en enkätrespondent 

formulerade att:  

Det är viktigt för mig för jag får lära mig om hur andra människor ser på saker och ting 
och det kan vara något att reflektera över. Man får lära sig om hur man bör bemöta andra 
människor på ett sätt som jag kanske inte hade gjort om jag inte blivit utbildad i ämnet. 
Dock känner jag inte att jag behöver analysera mig själv mer grundligt bara på grund av 
Religionskunskap.85 

Detta kom i vissa fall även att kopplas till en sekulär livssituation där förståelse för religion 

och religiositet var en del av den individuella relevansen. Detta kan exemplifieras genom svar 

som: ”Oftast är ämnet relevant då den grundas ur alla synvinklar, även ateister som mig”,86  

                                                
79 Enkätsvar #021. 
80 Enkätsvar #022. 
81 Enkätsvar #027. 
82 Enkätsvar #038. 
83 Enkätsvar #013.	
84 Enkätsvar #054. 
85 Enkätsvar #095. 
86 Enkätsvar #046. 
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vilket en respondent uttrycker. Detta går i likhet med enkätsvaret: ”Jag är inte religiös så 

personligen reflekterar jag inte kring mig själv men man kan bättre förstå medmänniskors 

tanke- och levnadssätt”.87 Andra respondenter utgick istället i sina svar utifrån sig själva och 

sin egen religiositet. Vilket kan påvisas genom följande citat: 

Själv är jag kristen och jag tycker att det är relevant, dels därför att andra som kanske inte 
är religiösa får reda på mer om min eller andra religioner. Och jag tänker djupare i olika 
slags frågor, det finns topics som kan vara viktiga att tänka på och man får reflektera själv 
om vad man tycker inom det. Sen tycker jag att det är ganska intressant hur olika personer 
ser världen och det är viktigt att kunna respektera och förstå varandra.88 

Det återfanns således såväl en sekulär hållning som en religiös hållning i förhållande till 

ämnet och dess relevans för den enskilde individen. Det som emellertid betonades från båda 

parter var en förståelse för andra i samhället. 

     En del av respondenterna uppgav att de fått goda möjligheter till att utvecklas själva, och 

då främst i relation till att få förståelse för andra. ”Jag får en annan blick på hur andra 

människor lever utifrån deras religioner & jag tycker att alla är lika mycket värda”,89 nämner 

en elev. Ett fåtal redogör i sina svar för hur de fått utveckla sina värderingar i relation till 

aktuella samhällsfrågor. En respondent utvecklade följande: 

Jag har fått möjligheten att reflektera över mig själv då många av uppgifterna vi fått har 
varit baserade på hur vi i slutändan tänker. Och alltså hur vi känner själva. Samt att man 
i uppgifterna har fått tänka mycket på vart man står i många frågor vilket gör att man 
ifrågasätter vart man står.90 

I linje med ovan nämnda citat beskrev ytterligare en respondent att denne upplevt att: ”mycket 

av lektionerna har man fått berätta utifrån sig själv i samhället”.91 Denna självreflektion 

kopplat till dagens samhälle är en aspekt vilken återfanns hos en annan informant som 

förklarade att: ”inte för att jag reflekterar över mig själv utan snarare för jag är en del av 

samhället, oavsett om jag har användning för kunskapen är det viktigt att jag besitter den”.92 

En respondent gjorde denna samhälleliga koppling genom följande beskrivning: ”det 

utvecklar min syn av hur samhället samt människan kan påverkas och har påverkats av 

religion”.93 I denna självreflekterande fråga nämnde dock en elev att ”Jag får delvis möjlighet 

                                                
87 Enkätsvar #059. 
88 Enkätsvar #100. 
89 Enkätsvar #029.	
90 Enkätsvar #020. 
91 Enkätsvar #033. 
92 Enkätsvar #064. 
93 Enkätsvar #065. 
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att reflektera över mig själv. Det som gör att det inte går att göra fullt ut är för att mycket är 

baserat på fakta och att man ska reflektera på ett mer allmänt sätt”.94 I relation till denna 

faktakunskap betonade en annan respondent hur detta fått denne att själv reflektera. 

Respondenten förklarar detta genom följande citat: 

Jag har fått en större förståelse för hur man kan leva och tro, vare sig om man är troende 
eller inte. Jag har lärt mig om olika begrepp som jag inte hade gjort innan som 
exempelvis agnostiker. Detta har fått mig att själv fundera på vart jag står och hur jag ser 
på saken, mer än vad jag hade gjort innan.95 

     För att summera hur eleverna upplever religionsundervisningens relevans för dem själva 

går det att urskilja flertalet strömningar, men ändock med tydliga trender i de formulerade 

svaren. En stor del av respondenterna uppgav att religionsämnet inte är av relevans för dem då 

de inte är intresserade av religion eller inte är religiösa själva. Många respondenter betonade 

vidare att relevansen av ämnet var starkt kopplat till en tolerans. Denna tolerans beskrev 

eleverna själva antingen redan besitta eller som en önskvärd egenskap. Ett fåtal elever beskrev 

att de fått goda möjligheter till självreflektion och då främst i relation till nutida 

samhällsfrågor.  

4.4	Önskemål	
Vid frågan om att formulera egna önskemål för den undervisning som bedrivs svarade 

eleverna i stor utsträckning att några specifika önskemål inte fanns. De elever som uttryckte 

en önskan uppgav bland annat att undervisningen skulle behandla ”inte bara dom stora 

religonerna som finns idag utan även andra utdöda religoner , som nordiskmytologi osv”,96 

och en annan elev formulerade att denne ville ha mer undervisning kring ”mera unika 

religioner”.97 Många elever uttryckte även en önskan kring att läsa om sekter. Elevernas 

önskningar kunde även härledas till en, av eleverna betonad, samhällsdebatt och hur dagens 

samhälle är format. En respondent påvisade önskemål kring ”dagens religion. Varför 

fördomar finns, och hur vi ska stoppa dom. Hur det egentligen är och att det inte är som media 

målar det idag (muslimer)”,98 vilket vidare kan ses i ljuset av vad ytterligare en respondent 

formulerade då denne beskrev en önskan om att läsa mer kring ”religion och politik och hur 

det ser ut runtom i världen. Titta på sekulariseringsprocesser och vilka mönster/gemensamma 

                                                
94 Enkätsvar #074. 
95 Enkätsvar #075.	
96 Enkätsvar #019. 
97 Enkätsvar #020. 
98 Enkätsvar #027. 
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faktorer som finns i nationer/delar av världen där religion utövas eller inte”.99 Detta kan 

sammankopplas med ett önskemål en enkätrespondent yttrade som berör dagens samhälle och 

aktuella frågor i relation till detta, ”Det som jag skulle vilja veta mer om är hur de som en 

gång har varit troende lever idag, när de inte är lika troende eftersom att vi får oftast lära oss 

om de som är starkt troende och därför får vi se det ur ett perspektiv”.100  Ytterligare en 

informant uppgav önskemål i likhet med detta då denne beskrev: 

Jag skulle vilja höra mer om personliga berättelser, mycket fokus läggs på de som är 
riktigt troende men i dagens samhälle finns det många som är lite troende och tvivlar 
inom sin religion, jag tycker det vore intressant att ta upp sådana religiösa situationer, 
varför de tvivlar på sin religion, varför de ibland tappar kontakt med gud osv. alltså lite 
mer personligt.101 

En respondent önskade även att få veta ”Mer om hur andra upplever att det är att leva efter en 

visst typ av religion”,102  vilket kan liknas vid vad en annan enkätrespondent uppgav som 

önskemål då denna beskrev: ”jag tycker att det skulle bli kul att få veta mer om hur de andra 

personer i klassen tycker om religon eller vad de har för religon”.103 Sammantaget går det 

dock inte att urskilja många önskemål kring undervisningen från eleverna, och flera 

respondenter svarade att kursen tagit upp tillräckligt med innehåll, och därmed är behoven 

tillgodosedda. En elev svarade även att denne lärt sig allt under sina år i grundskolan.  

5. Diskussion	
Följande avsnitt syftar till att sammanfoga det resultat denna studie frambringat tillsammans 

med den tidigare forskning som presenterats i arbetets inledning. Avsnittet är uppdelat i 

rubriker vilka syftar till att blicka tillbaka på arbetets formulerade frågeställningar. 

Diskussionen utgörs inledningsvis av hur eleverna uppfattar undervisningens dagsaktuella 

inslag, och följaktligen av dess självutvecklande aspekter.  

5.1	Den	samtida	religionsundervisningen	
Enligt de föreskrifter som Skolverket formulerar för ämnet Religionskunskap finns det en 

tydlig betoning på att undervisningen ska ta sin utgångpunkt i dagsaktuella frågor och 

debatter. Huruvida detta aktualiseras tillräckligt i klassrummet är dock något som tidigare 

forskning fastslagit som bristfälligt. Den tid som åläggs nutida samhällsfrågor tenderar, enligt 

                                                
99 Enkätsvar #068. 
100 Enkätsvar #094. 
101 Enkätsvar #083. 
102 Enkätsvar #075. 
103 Enkätsvar #099.	
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Skolinspektionen, att minimeras för att istället ge plats åt faktakunskaper om framförallt 

världsreligionerna. Genom denna undervisning finns det en risk att detta genererar en negativ 

syn på, och attityd gentemot, ämnet Religionskunskap. Denna typ av undervisning har även 

en benägenhet att inte utgå från eleverna själva och deras egna intressen. Aktualiseringen av 

nutida frågor i undervisningen är något även enkätrespondenterna till denna undersökning 

tagit fasta på. En övervägande del av respondenterna uppger att ämnet är av stor relevans i 

dagens mångkulturella samhälle för att förstå de individer som lever och verkar inom det. 

Detta i enlighet med vad som aktualiseras av Olson i sin redogörelse för att bilda sig. I denna 

studie förefaller detta som en stor del av den uppfattning eleverna påvisar för ämnet och dess 

syfte. Genom att se till de syftesformuleringar eleverna formulerar blir det tydligt att ett fokus 

ligger på att få kunskap, då främst i förhållande till andra individer som verkar i en 

globaliserad och mångreligiös värld.  

      En tematik som återfinns hos merparten av respondenterna är tolerans kopplat till 

mångkulturalism. I relation till detta går det att bland informanternas svar urskilja en 

särhållning när det kommer till förståelsen av muslimer och islam i samhället. Denna 

särhållning kan ses grundad i ett perspektiv där individer med denna bakgrund reduceras till 

att definieras av andra. Vidare betonar respondenterna att religionsämnet blir relevant för att 

bryta denna särhållande ställning där islam och muslimer faller under specifika epitet vilka 

ofta sammanlänkas med terrororganisationer och våldshandlingar. Detta gör att ett samband 

kan utläsas mellan denna studie och vad som framkommer hos Kittelmann Flensner, där islam 

faller som en del av en specifik klassrumsdiskussion. Vad som dock betonas av informanterna 

till denna studie är nedbrytningen av denna särhållning. Sålunda går det att utläsa en förståelse 

för den bild som målas upp av islam och muslimer, vilken Kittelmann Flensner påvisar, och 

därmed uppvisas inte en reproduktion av dessa uttryck utan istället en nedbrytning av dem. 

     Informanterna poängterade även vid flertalet tillfällen att religionskunskap behövs för att 

skapa en förståelse för de individer som kommer till eller verkar inom det svenska samhället. 

Kopplat till denna svenska diskurs, vilken tidigare beskrivits, finns det även en sekulär 

hållning. Denna hållning blir i denna studie tydlig genom de respondenter som inte finner 

någon personlig relevans eller något syfte med att studera ämnet. Dessa informanter uppvisar 

sedermera en attityd där religion ses som något förlegat och inte en del av det moderna 

samhället, således uteblir relevansen av ämnet och dess eventuella kopplingar till nutida 

frågor. Anledningen till denna hållning skulle kunna vara en spegling av den undervisning 

som ges. Detta kan ses i linje med vad Skolinspektionen uttrycker kring att intresset hos 

eleverna upplevs avta då undervisningen fokuserar på generella frågor inom 
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Religionskunskapen. Detta faller även i likhet med vad Olson beskriver gällande att ett fokus 

tenderar att finnas kring världsreligionerna, och därmed faller de samtida uttrycken bort. En 

del informanter uppgav dock vid tillfällen att dessa kunskaper blir en del av att förmågan att 

förstå andra individer. Således finns det en syn på historisk kunskap samt faktakunskap som 

del av en förståelse för nutida frågor. 

     Då enkätrespondenterna fick möjlighet att uppskatta den tid som åläggs nutida frågor 

respektive faktakunskaper inom undervisningen kom resultatet att spegla det som ovan 

nämnts. 64 % av de tillfrågade eleverna uppger att undervisningen domineras av 

faktakunskaper, detta samtidigt som ytterligare 5 % upplever att all undervisning berör detta. 

Samtidigt som detta upplevs betonat av mer än hälften av de tillfrågade eleverna, uppger även 

31 % att undervisningen endast utgörs till en liten del av faktakunskaper. Detta innebär 

sålunda att en relativt splittring verkar upplevas. Därmed finns det en övervägande del av 

respondenterna som upplever sin undervisning som dominerad av faktakunskaper. I relation 

till detta uppger 52 % att en stor del av undervisningen berör ämnet religionshistoria, 

tillsammans med de 7 % som upplever sin undervisning som helt dominerad av detta finns det 

således en korrelation mellan dessa två frågor som speglar det såväl Olson som 

Skolinspektionen uttrycker. Ett undervisningsupplägg som belyser faktakunskaper och 

generella drag kring religioner och deras uppkomst, är sålunda något eleverna betonar som en 

mycket stor del av den undervisning de får.  

     I kontrast till ovan nämnda problematik kring tematiken inom religionsundervisningen 

påvisar enkätrespondenterna en tidslig uppskattning där religioners nutida uttryck inte lämnas 

lika mycket plats. Vid fråga om hur stor del av undervisningen som utgörs av samtida och 

dagsaktuella frågor besvarar nu 42 % att en stor del av undervisningen betonar detta. 

Samtidigt påvisar 55 % att en liten del av undervisningen domineras av denna tematik, 

tillsammans med 7 % som besvarar att ingen undervisning alls tar upp dessa frågor. Detta 

resultat speglas även i elevernas tidsliga uppfattning då det kommer till frågor kring levd 

religion i undervisningen. Kring detta tema uppger 51 % att en liten del av undervisningen 

betonar detta, tillsammans med 8 % som upplever att ingen del alls av undervisningen 

aktualiserar levd religion. I relation till detta uppger dock 43 % att stora delar av 

undervisningen belyser detta. Hur detta tema aktualiseras är således för merparten av de 

tillfrågade endast en liten del av undervisningen, samtidigt som en del även uppger att det tas i 

åtanke till en stor del. Med dessa siffror går det således att urskilja en undervisning där 

tematiken betonas i olika grad, något som blir en del av det frirum Olson beskriver i sin 

studie. Varje lärare tolkar de aktuella styrdokumenten olika och således blir varje klassrum 
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olikt det andra, detta tillsammans med skolans klimat och klassens uppsättning blir 

såledesavgörande för de yttringar som utgör varje lektion och de samtal som där äger rum. 

Enligt de enkätsvar vilka ligger till grund för denna studie uppger många av eleverna att en 

stor del av undervisningen utgörs av såväl faktabaserad kunskap som frågor kring dagens 

samhälle samt levd religion. Denna svarsfrekvens kan tänkas återspegla en balanserad 

undervisning där den enskilde läraren hittat ett koncept vilket berör samtliga teman i 

undervisningen. Detta i enlighet med vad Skolinspektionen uttrycker kring att ämnet i stort 

lever upp till de krav och föreskrifter som finns.  

      Således finns det en stor problematik gällande undervisningens kopplingar till nutida 

frågor. Enkätrespondenterna besvarar i stor grad den problematik vilken den tidigare 

forskningen beskriver kring en faktabaserad undervisning. Elevsvaren återger en undervisning 

som utgår från en definierad tro och frågor kring att vara troende. Eleverna betonar i detta 

dock en relevans av denna kunskap i syfte att förstå andra individer, många gånger kopplat till 

beskrivningen av en aktuell samhällssituation, vilket sålunda kan ge antydningar om en redan 

införstådd medvetenhet hos eleverna eller en aktualisering av samhällsfrågor vilken dock blir 

implicit för eleverna. I relation till vad som ovan nämnts där tolerans framhävs som en viktig 

del av undervisningen, syftar även en stor del av elevernas önskemål till att hitta nya vägar 

och öppna upp för att lära sig mer i relation till detta. 

5.2	Den	självutvecklande	religionsundervisningen	
Skolverket uttrycker i sina föreskrifter att religionsundervisningen skall aktualisera individers 

identiteter. Detta tar även Olson fasta på som en viktig del av undervisningen, vilken verkar i 

syfte att skapa goda samhällsmedborgare, och detta med en betoning på självutveckling och 

att möjliggöra för eleven att bilda sig. Undervisningens möjligheter till självutveckling var en 

aspekt enkätrespondenterna i många fall kom att beskriva som icke närvarande. En förklaring 

till detta går emellertid att finna genom att se till elevernas tidsliga uppfattningar kring hur 

stor del av undervisningen som betonar religionshistoria samt faktakunskaper. Denna tematik, 

hävdar bland annat Skolinspektionen samt Kittelmann Flensner, är hämmande för en 

självutvecklande undervisning. Karlsson utvecklar detta i sitt resonemang gällande det fokus 

som finns i undervisningen kring de uttryck som eleverna yttrar, vilka blir en del av den 

förgrundskunskap som han beskriver. Denna förgrund blir då utgångspunkt i undervisningen 

och således går en ontologisk förståelse förlorad. En bekräftelse av detta återfinns bland annat 

genom de respondenter som yttrar att faktakunskapens betoning i undervisningen agerar som 

förhindrande för en vidgad självutveckling.  
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     Sålunda går det, utifrån vad som ovan diskuterats, att utläsa den personliga kopplingen till 

undervisningen som förlorad, vilket Skolinspektionen menar är en viktig del för att skapa 

intresse för undervisningen. Att den personliga kopplingen till ämnet tenderar att bli åsidosatt 

återspeglas även i de elevsvar som uttrycker en sekulär hållning i relation till ämnets relevans 

för den enskilde individen. Eleverna svarar i detta avseende att undervisningen saknar 

relevans för dem personligen då de inte är religiösa eller troende. Detta tyder sålunda på en 

hållning där religion ses ur ett subjektivt perspektiv och just tron betonas, vilket faller i likhet 

med vad Kittelmann Flensner beskriver kring den religionsundervisning som äger rum i de 

svenska klassrummen. Här lyfts religion fram som konstruerat och utgjort av en definierad tro 

samt dogmatisk praktik. Till detta uppvisar vidare en del av de elever som utgör grunden för 

denna undersökning en religiös personlig förankring vilken de beskriver gör att ämnet blir 

relevant för dem, men dock framhålls ämnet speciellt relevant för att andra ska förstå och få 

kunskap kring deras tro. 

     Kopplat till de elever som inte uppfattar undervisningen av personlig relevans återgavs 

emellertid ytterligare en aspekt av detta spektrum. Denna aspekt framhäver ämnet som icke 

relevant då respondenterna i fråga accentuerar en tolerans och respekt för andra som en redan 

havd egenskap. Detta kan ses i ljuset av informanternas uppfattningar kring ämnets syfte, som 

frekvent kom att aktualiseras av en förståelse för andra individer i samhället. De som redan 

säger sig besitta en sådan förståelse ser därmed inte ämnet som kunskapsbringande eller 

betydelsefullt.  

     Vad som således kan utläsas är en paradox, där eleverna uppfattar religionsundervisningen 

som relevant för det mångkulturella samhället, men i stor utsträckning inte för dem själva då 

de antingen påvisar en sekulär hållning eller framhäver en redan havd tolerans. Detta kan 

sammanfogas med tidigare forskning som ett svar på en upplevd avsaknad av personlig 

koppling till ämnet. Figuren nedan förklarar denna paradox. 
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Figuren ovan redovisar en överblick av frekvent förekommande svar. Det har uppenbarats i 

studiens resultat att det i fråga om ämnets relevans för samhället kontra individen, finns en 

skillnad. På en samhällelig nivå upplevs ämnet vara relevant för att genom kunskap förstå det 

mångkulturella samhälle vi lever i. På en individnivå blir religionskunskapsämnet istället 

irrelevant, eftersom individerna i fråga redan anser sig själva vara tolerant, inte behöva eller 

redan ha kunskap. Individen kunde även hänvisa till sig själv som icke troende, och därmed 

finna en irrelevans. Vad forskning visar är en brist, och eftersträvansvärt för att bryta detta 

synsätt blir den personliga kopplingen till ämnet, något som återspeglas i elevsvaren som 

bristande och icke närvarande. Det denna studie påvisar skulle således kunna tolkas som en 

brist i elevernas religions- och livsåskådningsmedvetande, där undervisningen inte möjliggör 

personliga kopplingar till samhället och de förhållningssätt som där verkar. Detta bidrar 

emellertid till en saknad relevans för den enskilde individen i en samhällelig kontext, där 

eleverna inte blir medvetna om denna koppling mellan individ, religion och livsåskådning, 

samt samhället. 

     Vidare har detta arbete kunnat fastslå att en stor del av de tillfrågade informanterna uppger 

att deras undervisning inte berör temat självutveckling. En förklaring till detta har tidigare 

formulerats av Skolinspektionen. En tidsbrist och en elevgrupp som inte förmår att diskutera 

frågor av existentiell karaktär beskrivs vara en stor del av detta bortfall. Den förgrund, som 

Karlsson beskriver, faller i linje med detta och blir en stor del av undervisningen. Detta sätter 
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därmed ett hämmande ramverk för denna typ av frågor i klassrummet. En vidare aspekt vilken 

skulle kunna förklara elevernas uppfattningar kring denna bristande möjlighet till 

självutveckling i undervisningen kan möjligen återfinnas i en tolkningsdissonans av det frirum 

som Olson beskriver. Skolverket betonar att undervisningen ska aktualisera identiteter, vilket 

även förstärks i det kommentarmaterial som finns tillgängligt till kursen. Vad som dock inte 

betonas i dessa föreskrifter är den egna identitetsutvecklingen hos individen, vilket Olson 

snarare betonar är en del av skolans helhetsomfattande uppdrag med den medborgerliga 

uppfostran som utgångspunkt.104 Det fokus på en självutveckling som betonas av flertalet 

forskare samt Skolinspektionen, blir sålunda en fråga om tolkning i klassrumspraktiken. 

Lärarens enskilda tolkning blir däri en viktig del av utgången för undervisningens innehåll 

och de möjligheter som där ges. Skolklimatet är i relation till den enskilde lärarens tolkningar 

ytterligare en förklarande faktor för studiens resultat, där den lokala sfären är avgörande för 

det aktivitetssystem som sätter ramarna för den enskilda religionsundervisningen.  

     Sammanfattningsvis går det i linje med den tidigare forskningen att urskilja 

enkätrespondenternas uppfattningar kring undervisningens självutvecklande möjligheter som 

bristfälliga. En stor del elever upplever att de inte får utveckla detta eller att det inte är 

relevant för dem, då främst i relation till en sekulär hållning. Anledningen till denna bristande 

aktualisering skulle kunna återfinnas i det frirum som utgör den slutliga undervisningen, och 

den tolkningsdissonans som däri kan uppstå kopplat till den enskilde lärarens uppfattningar av 

de förskrivna styrdokumenten. En ytterligare förklaring skulle kunna återfinnas i en bristande 

personlig koppling till ämnet vilket genererar ett synsätt där religion och livsåskådningar inte 

anses beröra den enskilde individen, och således går relevansen förlorad. Det framkommer 

vidare en inställning vilken sammanfaller med den attityd som tidigare formulerats kring 

elevernas syftesuppfattningar av ämnet. En tolerans för andra individer värderas högt och ses 

som eftersträvansvärt, av denna anledning uppfattar somliga respondenter undervisningen 

som icke relevant då de redan besitter denna tolerans.  

	
 

                                                
104 Jämför med Eriksson, Anna, Känsla och förnuft: Gymnasielärares uppfattningar av identitet i 
religionsundervisningen, opublicerat examensarbete vid Linköpings Universitet. 
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6.0	Slutsats	
Denna studie har genom en enkätundersökning syftat till att skapa en bild över hur 

gymnasieelever uppfattar den religionskunskapsundervisning de får. Detta har i sin tur 

bearbetats genom en kategorisering samt en statistisk grund, vilket sammankopplats med den 

tidigare forskningens antaganden kring den svenska religionsundervisningen. Resultatet av 

detta påvisar en uppfattning kring en undervisning som är relevant och nödvändig för dagens 

mångkulturella samhälle, men inte för den enskilde eleven. I detta finns det resonemang vilka 

utgår från såväl religionens koppling till nutida händelser och åsikter kring självutveckling 

inom ämnet. Nedan följer en redogörelse för denna studies resultat kopplat till de 

frågeställningar som i inledningen formulerats. Efter denna presentation följer förslag på 

vidare forskning. 

6.1	Elevernas	uppfattningar	om	religionsundervisning	
Vad som i denna studie framkommit gällande elevernas uppfattningar om den 

religionsundervisning som ges kan i många fall sammanfalla med vad tidigare forskning 

formulerat. De tillfrågade eleverna uppger att undervisningen i stor grad berör 

faktakunskaper, och i relation till detta uppges inte lika mycket fokus ligga på nutida 

samhällsfrågor. Detta genererar en bild av religion som ett definierat subjekt och en del av 

andra personers upplevelser och liv. Eleverna beskriver dock att kunskaper kring detta blir 

viktiga i dagens mångkulturella samhälle.  

     Undervisningen tenderar att bli bristfällig i en självutvecklande förmedlingsaspekt. Detta i 

enlighet med vad tidigare forskning betonat som problematiskt. Anledningen till detta resultat 

har i studien tolkats som en del av en bristande koppling till individens personliga 

erfarenheter i undervisningen. Detta påvisas genom de elevsvar som framkommit, där en 

upplevd personlig irrelevans betonats. Denna irrelevans sammankopplas främst med en 

sekulär hållning eller en eftersträvansvärd tolerans. De elever som inte anser sig vara en del 

av den subjektiva religionen, eller de elever som redan anser sig vara toleranta och respektera 

andra finner ingen relevans i ämnet.  

     Sammanfattningsvis går det i denna studie att finna korrelation till vad tidigare forskning 

målar upp som problematiskt med ämnet Religionskunskap. Studien har även funnit en 

toleransaccentuering. Denna accentuering återfinns såväl i ämnets upplevda syfte som 

relevansen för samhället samt för individen själv. Att få tolerans och respektera andra 

människor beskrivs vara en viktig del av ämnet samt en eftersträvansvärd egenskap. Är denna 

egenskap redan utvecklad hos eleverna själva upplevs ämnet sakna relevans. Detta tolkas i 
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denna studie som resultatet av en bristfälligt förmedlad religions- och 

livsåskådningsmedvetenhet, där eleverna inte fått möjlighet att se den egna personliga 

kopplingen till samhällets föreställningar kring religioner och livsåskådningar. Detta är något 

som inte varit betonat i den tidigare forskningen, vilket skulle kunna bero på en tidslig aspekt 

såväl som en lokal kontext eller en specifik tolkning i den enskilda klassrumspraktiken. Vad 

studien kan konstatera är att det hos de undersökta eleverna finns en uppfattning om att 

religionskunskapsämnet finns till för att bilda samhällets individer vilka verkar inom en 

mångkulturell arena, men att eleverna själva inte behöver bildas i relation till detta. 

6.2	Vidare	forskning	
Då resultatet av denna studie kom att frångå den tidigare forskningen i det avseende att en 

accentuerad inställning till tolerans framkom vore detta vidare intressant att undersöka. Hur 

detta diskuteras i klassrummet och i vilken utsträckning det betonas av lärare inom 

Religionskunskap är något denna studie inte undersökt, men som vore av intresse för att 

förklara denna betoning. Då en studie av sådan karaktär genomförts i en brittisk kontext vore 

det av intresse att undersöka eventuell korrelation till den svenska skolan. 

     Ytterligare ett förslag tar sin grund i den toleransparadox som i detta arbete presenterats. 

Hur denna ska brytas och arbetas med i klassrummet vore ur ett religionsdidaktiskt perspektiv 

relevant för att möjliggöra en självutvecklande undervisning. 
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Bilagor	

Bilaga	1:	Enkät		
Denna bilaga har modifierats för att här kunna presenteras. Frågorna är de som i 

originalenkäten ställdes, men då denna genomfördes via ett internetbaserat program kan 

enkäten i sin ursprungliga form inte bifogas. 

Inledning 

Hej! 

Välkommen till denna enkät. Syftet med denna enkät är att få fram vad just du tycker om den 

undervisning du har fått eller får i Religionskunskap. Svara därför utifrån dig själv och dina 

personliga upplevelser av undervisningen, och tänk - dina svar kan förändra den framtida 

undervisningen! 

Deltagande är frivilligt. Genom att göra enkäten godkänner du att dina svar blir en del av 

denna undersökning. 

Enkäten är helt anonym. 

Fråga 1 

Vad är syftet med att läsa Religionskunskap? 

Fråga 2 

Anser du att undervisningen berör faktakunskaper? Dvs. saker som högtider, religiösa texter 

och symboler. I vilken utsträckning upplever du att undervisningen domineras av detta? 

o Ingen del alls av undervisningen 

o En liten del av undervisningen 

o Stora delar av undervisningen 

o All undervisning 

Fråga 3 

Hur stor del av undervisningen upplever du tar upp religionernas historiska bakgrund och 

uppkomst? D.v.s. behandlar ämnet religionshistoria. 

o Ingen del alls av undervisningen 

o En liten del av undervisningen 
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o Stora delar av undervisningen 

o All undervisning 

Fråga 4 

Upplever du att den undervisning du får tar upp aktuella samhällsfrågor? Ex. aktuella 

händelser i världen idag. I vilken utsträckning sker i så fall detta? 

o Ingen del alls av undervisningen 

o En liten del av undervisningen 

o Stora delar av undervisningen 

o All undervisning 

Fråga 5 

Tycker du att undervisningen tar upp frågor kring hur det är att vara religiös i dagens 

samhälle? 

o Inte alls 

o En liten del 

o Till stora delar 

o Genom all undervisning 

Fråga 6 

Tycker du att religionsämnet är aktuellt och behövs i dagens samhälle? Varför, eller varför 

inte? 

Fråga 7 

Upplever du att religionsämnet är relevant för dig personligen i dagens samhälle? Får du 

möjlighet att reflektera över dig själv och dina värderingar? Varför eller varför inte? 

Fråga 9 

Slutligen, finns det något du känner att du vill veta mer om inom religionsämnet? 

Avslut 
Tack för ditt svar! Du har just bidragit till denna undersökning och till skolans utveckling.  
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Bilaga	2:	Lärarhandledning	
	
Lärarhandledning - enkät kring religionsundervisning 

Hej, och tack för att du ställer upp och hjälper mig samla svar till denna enkät! Syftet med 
denna enkät är att få fram elevernas perspektiv kring den religionsundervisning de får i 
Religionskunskap 1. Anledningen till att denna undersökning görs grundar sig i vad tidigare 
forskning sagt om religionsundervisningen. Syftet med det examensarbete jag gör är därför att 
se hur just eleverna uppfattar just dessa frågor. Enkäten är webbaserad och tar ungefär 10-
15 minuter att genomföra. Länken till enkäten är som följer: http://bit.ly/2o6OHLl 

Nedan följer en förklaring av frågorna som ställs i enkäten. Har du ytterligare frågor eller är 
nyfiken på att veta svaren kan du maila mig på: ellba643@student.liu.se 

Tusen tack! 

Fråga 1 
Vad är syftet med att läsa Religionskunskap? 

Denna fråga ställs för att få en övergripande bild över elevernas förståelse kring ämnet och 
varför det är en del av skolans undervisning.  

Fråga 2 
Anser du att undervisningen berör faktakunskaper? D.v.s. saker som högtider, religiösa texter 
och symboler. I vilken utsträckning upplever du att undervisningen domineras av detta? 

Tidigare forskning nämner att religionsundervisningen tenderar att hamna på en 
grundläggande faktabaserad nivå på grund av tidsbrist. Maria Olson nämner bland annat att 
det finns en skillnad på att bilda sig, och att bilda sig. Kortfattat innebär detta att 
religionsundervisningen ska möjliggöra för eleverna att utveckla sig själva, men att 
undervisningen tenderar att hamna på ett bildande plan där fakta hamnar i fokus.  
 

Fråga 3 
Hur stor del av undervisningen upplever du tar upp religionernas historiska bakgrund och 
uppkomst? D.v.s. behandlar ämnet religionshistoria. 

Denna fråga är formulerad aningen annorlunda än den förra och tar upp religionshistoria, 
något som skall tas upp enligt de styrdokument som finns formulerade. Anledningen till att 
denna fråga ställs är direkt kopplad till fråga 4. 

 

Fråga 4 
Upplever du att den undervisning du får tar upp aktuella samhällsfrågor? Ex. aktuella 
händelser i världen idag. I vilken utsträckning sker i så fall detta? 
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Bland annat Skolinspektionen nämner i sin granskning Mer än vad du kan tro från 2012 att 
religionsundervisningen inte lämnas tid åt att diskutera aktuella samhällsfrågor (vilket således 
kan kopplas till hur eleverna uppfattar både fråga 2 och 3). Denna fråga ställs således och i 
relation till ovan nämnda frågor.  

 

Fråga 5 
Tycker du att undervisningen tar upp frågor kring hur det är att vara religiös i dagens 
samhälle? 

Levd religion är ett begrepp som inte uttrycks i kurs och ämnesplanen för Religionskunskap 1, 
men tendenser som hänvisar till begreppet finns, vilket Karin Kittelmann Flensner betonar i 
sin avhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden. Bland annat 
uttrycks det i styrdokumenten att undervisningen ska ta upp ”Individers och gruppers 
identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till 
exempel skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser.” Just hur människan 
gör detta, dvs. hur de lever ut sin religion, är dock något forskning pekar på glöms bort.  
 

Fråga 6 
Tycker du att religionsämnet är aktuellt och behövs i dagens samhälle? Varför, eller varför 
inte? 

Denna fråga är öppen och syftar till att besvara den uppfattning som framgår i den tidigare 
forskningen om att eleverna uppfattar religion som något gammalt och förlegat. Elevernas 
svar här kan förhoppningsvis även vara en spegling av de svar som tidigare lämnats. 

	
Fråga 7 
Upplever du att religionsämnet är relevant för dig personligen i dagens samhälle? Får du 
möjlighet att reflektera över dig själv och dina värderingar? Varför eller varför inte? 

I ljuset av den självutvecklande aspekten av undervisningen, att bilda sig, ställs denna fråga. 
Identitet är ett begrepp som finns med i styrdokumenten, och möjlighet att själva utveckla sig 
är något forskningen tillskriver religionsämnet.  

 

Fråga 9 
Slutligen, finns det något du känner att du vill veta mer om inom religionsämnet? 

För att blicka framåt och ta till vara på elevernas åsikter om religionsundervisningen avslutas 
enkäten med en öppen fråga.  

 


