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1. Bakgrund

Av skolans ämnen är religion ett som under 1900-talet genomgått stora förändringar. En beskrivning
av religionsämnets utveckling med utgångspunkt i de officiella styrdokumenten ger en tydlig bild av
detta.

I seklets början var ämnet både konfessionellt och starkt fostrande. Efter folkskolestadgan 1842 och
fram över sekelskiftet var skolans viktigaste uppgift för flertalet att ge förberedande undervisning
inför konfirmationsläsningen.1  Kyrkan hade starkt inflytande över folkskolan och kyrkoherden var
oftast ordförande i skolstyrelsen. Religionsämnet i 1900-talets början var styrt utifrån 1900 års nor-
malplan, och var benämnt Biblisk historia, bibelläsning & katekes. Ämnet var det näst största,
efter modersmålet, och upptog cirka en femtedel av undervisningstiden.2

Hand i hand med folkrörelseutvecklingen påbörjades skolans sekularisering. I och med 1919 års un-
dervisningsplan infördes en gradvis övergång mot icke- konfessionell religionsundervisning. Beteck-
ningen ändrades till kristendom och ämnesinnehållet fick mer ”betoning av Nya testamentet, bergs-
predikan och någon kyrkohistoria”3 Luthers lilla katekes utgick som läromedel i samband med 1921
års undervisningsplan, åtminstone i teorin. Ytterligare ett exempel på de stora förändringar som ämnet
genomgick var att undervisningstiden, om än gradvis, halverades under 10- och 20-talen.

Svensk skolas första moderna läroplan från 1962 påbjöd en integrering av religionskunskap inom
OÄ/SO. Planeringsramar angav dock religionsämnets timtilldelning. Krav på objektivitet infördes för
såväl lärare som läromedel.

”Undervisningen skall vara objektiv i den mening, att den meddelar sakliga kun-
skaper om olika trosåskådningars innebörd och innehåll utan auktoritativt söka på-
verka eleverna att omfatta en viss åskådning.”4

Den nya läroplanen betonade att man nu läste om religioner. Som en direkt följd av detta ändrades
ämnesbeteckningen till Kristendomskunskap. I utformningen av religionsämnet vändes blicken från
svenska kyrkan till universitetsvärlden. Hartman uttrycker sig så här: ”Första gången jag stiftade be-
kantskap med Lgr 62 slogs jag av förhållandet att det innehåll som angavs för grundskolans kristen-
domskunskap så nära sammanföll med universitetets religionsvetenskap.”5 Lgr 69 var allmänt mer
elevcentrerad och var mindre bundet vid lärostoffet. Detta märktes även inom religionsämnet där det
angavs att elevernas egna frågor och funderingar kunde fungera som startpunkt för undervisningen.
Integreringen inom oä/so fortsatte. Som en följd av den allmänna utvecklingen i Sverige, med en för-
svagning av kristendomens ställning i samhället, ändrades ämnesbeteckningen till religionskunskap.
Objektivitetskravet behölls, men för att minska den osäkerhet som en del lärare kände, gavs den
uttolkningen med engagemang och saklighet. Det viktiga var inte om läraren påverkade eleverna
utan hur läraren påverkade eleverna.

Livsfrågeprofilen förstärktes i samband med 1980 års läroplan. Ämnesbeteckningen blev nu Männi-
skans frågor inför livet och tillvaron, Religionskunskap. Elevens livsfrågor skulle inte längre bara

                                                                
1 Almén, Furenhed, Hartman 1994, Att undervisa om religion, livsfrågor och etik i skolan. s 11.
2 Pedagogisk uppslagsbok  1996, s 566.
3 Almén, Furenhed, Hartman 1994, s 14.
4 Lgr 62, s 217.
5 Almén, Furenhed, Hartman 1994, s 15.
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vara en pedagogisk hjälp utan det centrala i undervisningen. ”Undervisningen skall utgå från och an-
knytas till elevernas egna erfarenheter”1 I vilken utsträckning de pedagogiska riktlinjerna fick genom-
slag i praktiken varierade dock. Generellt kan man säga att synen på religion hade förändrats från att
ses som ett yttre fenomen till att uppfattas som en individuell funktion, tydligast exemplifierad i livsfrå-
georienteringen. Under 1980-talet skärptes även kravet på integrering av religionsämnet inom oä/so
ytterligare. Risken för en s k bortintegrering debatterades stundtals.

Genom Skola för bildning2 fick läroplanen en ny roll. Undervisningens styrning minskade drastiskt i
omfattning. Istället angavs i måldokumenten  s k uppnående- och strävansmål. Riktlinjer skulle fås från
skolans värdegrund. Lärare skulle sedan i lokala arbetsplaner ta ställning till hur målen på bästa sätt
skulle uppnås. Denna förändring av skolans styrning påverkade såväl skolan i stort som religionsun-
dervisningen. Begreppet kristen etik som angavs i skolans värdegrund blev hett omdebatterat, både
bland politiker och lärare. Klart är att Kristdemokraterna drev den för partiet viktiga symboliska
frågan om formuleringen kring detta begrepp väldigt intensivt. Kravet på objektivitet hade nu flyttats
från styrningen av religionsämnet till att ingå i skolans värdegrund. En anledning till detta var säkerligen
den ökande pluralismen i svenskt samhällsliv. Skola för bildning fokuserar inom religionsämnet
mycket på den personliga livsåskådningen och livstolkningsprocessen.

1993 kom ytterligare en utredning3 med förslag till kursplaner. Denna innebar en kursändring genom
sin betoning av skolans uppgift som kunskapsförmedlare. Religion som fenomen skulle studeras.
Utvecklingen av personlig livstolkning tonades ned. Däremot betonades det kristna inslaget i svenskt
samhällsliv väldigt starkt.

Som komplement till 1994 års läroplan, Lpo -94, utkom även kursplaner där staten uttrycker de krav
de ställer på varje enskilt ämne. Religionsämnet hade nu åter fått det kortare namnet religionskun-
skap. Värdegrunden i Lpo-94 innehåller ett allmänt objektivitetskrav4 , dessutom uttrycker kurspla-
nen för religionskunskap alla elevers rätt till saklig och allsidig undervisning om religioner och livs-
åskådningar. Även om studiet av religion som fenomen finns kvar, skriver kursplanen att kunskaperna
och reflektionerna ska vara en ”grund för varje elevs egna ställningstagande.”5 Ämnets inslag av
fostran märks bl a genom att det ska utveckla elevernas känsla  för respekt och tolerans, samt rusta
dem till medmänniskor och samhällsmedborgare.
Som svar på debatten om kristendomens roll och utrymme i religionsundervisningen uttrycker kurs-
planen för religionskunskap att det är ”nödvändigt med kunskaper om kristen tro och den etik som
förvaltats av den kristna traditionen”6 för att helt förstå svensk och västerländsk konst, musik, littera-
tur, historia och samhällsutveckling. Dessutom säger uppnåendemålen för nionde klass; att eleven skall
”ha kunskaper om kristen tro och livsuppfattningar med utgångspunkt i bibeln” samt ”ha kunskaper
om kristna traditioner”.

                                                                
1 Lgr 80, s 127.
2 SOU 1992:94
3 SOU 1993:2
4 Lpo 94, s 6.
5 Grundskolan, kursplaner, betygskriterier, s 61.
6 Ibid, s 61.
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För närvarande1 pågår arbetet för att ta fram en ny kursplan för religionskunskap. När och i vilken
form den antas är tillsvidare oklart, liksom vilken formell riktning ämnet religionskunskap kommer att
ta.

Religionskunskapsämnets skiftande karaktär och innehåll har fascinerat mig. Jag har dessutom fått
uppfattningen att många har väldigt bestämda åsikter om ämnet. En stundtals känslomässig debatt
med olika starkt engagerade intressegrupper med varierande syn på religion har omgivit skolämnet.
Diskussioner som rört både ämnets existens och utformning har förekommit. Detta  har bidraget till
att öka mitt personliga intresse samt skapat en vilja hos mig att undersöka vad skoleleverna egentli-
gen har för attityd till ämnet. Jag har velat göra en deskreptiv undersökning av elevernas attityder.
Undersökningen är empirisk och kvantitativ för att största möjliga mån undvika påverkan från mina
personliga åsikter och ställningstaganden.

2. Syfte

                                                                
1 Läs hösten 1999.
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Denna uppsats bygger på enkätundersökning1 och litteraturstudium. Enkätundersökningen ger en bild
av högstadieelevers åsikter om religionsämnet. Med denna som utgångspunkt - och med hjälp av
litteraturen - kan förhoppningsvis en del slutsatser dras om elevers attityder till religionsämnet.
Syftet med denna uppsats är att redovisa hur elever i högstadiet uppfattar och värderar reli-
gionsämnet.
I uppsatsen ges således en bild av religionsämnets status och roll bland dagens (1999) högstadieele-
ver. Jag vill understryka att uppsatsen inte behandlar elevers attityd till fenomenet och funktionen
religion och religiositet. Den är i stället avgränsad till attityder gentemot ämnet religionskunskap. Man
bör dock vara medveten om att elevers åsikter om religionsämnet till en del är en följd av de attityder
de har om religion och religiositet.

2.1  Problemformuleringar

Vid genomförandet av denna undersökning har jag tagit hjälp av bland annat nedanstående frågeställ-
ningar. De kan ses som försök att omvandla några av mina intresseområden till problemformuleringar.
• Vilken är elevernas attityd till religionsämnet i relation till andra skolämnen?
• Varför anser eleverna att de ska studera religionskunskap?
• Vilka situationer tycker eleverna ska studeras inom religionsämnet?
• Vilka teman i undervisningen tycker eleverna mest om?
• Hur tycker eleverna att situationen med olika religiös tillhörighet bland skolans elever ska hante-

ras?

3. Forskningsläge

Under de senaste årtiondena har det i Sverige gjorts flera religionspedagogiska undersökningar och
forskningsarbeten. Nedan följer en kortare sammanfattning av de mest relevanta undersökningarna.

                                                                
1 Se bilaga 1.
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Intentionen är att belysa forskningsläget, och då främst det svenska, kring barn och ungdomars upp-
fattningar av religion och religionskunskap.

Under 1950-talet stod empirisk forskning väldigt högt i kurs. Forskningen inom religionspedagogik
har sedan blivit allt mer fenomenografisk och hermeneutisk. Sven G Hartman framstår, med bl a sina
tre böcker(-71, -80, -86), som en föregångsgestalt, där han har bidragit till denna nya inriktningen av
forskningsmetodik inom ämnet. I dagens forskning används både empiriska och fenomenografiska
undersökningar. Lite tillspetsat kan man säga att inom media har empiriska undersökningar hög status
medan universitetsvärlden värderar fenomenografiska högre.

Inför arbetet med Lgr 69 genomförde skolöverstyrelsen en stor attitydundersökning, Tonåringen och
livsfrågorna1 , som hade till syfte att ge underlag till förnyelse av undervisningen inom momenten livs-
och trosfrågor. Undersökningen var indelad i två enkäter, omfattande 1303 respektive 884 elever. I
enkät A fick eleverna i 62 fasta frågor besvara vilka etiska och livsåskådningsfrågor som de önskade
skulle ingå i religionsämnet. I enkät B besvarade eleverna 92 frågor rörande deras attityd till olika
personliga och sociala frågor. TL 69s kommentarer och bedömningar var näst intill ett underkännan-
de av rådande religionsundervisning.  Författarna såg det som en ”primär uppgift för undervisningen
att visa hur olika tros- och livsuppfattningar söker ge svar på fundamentala existentiella problem.”2

Förslag till arbetsområden i religionskunskap för högstadiet framarbetades. TL 69 ingick som en del
av UmRe projektet (Undervisningsmetodik i Religionskunskap), vilka arbetade på uppdrag av Skol-
överstyrelsen. UmRe projektet studerade främst elevers attityder och intressen till och inom religi-
onsämnet.

1980 genomfördes en uppföljande undersökning på TL 69, som fick namnet Tonåringen och li-
vet(TL 80). Syftet var att se om resultatet från förra undersökningen fortfarande var relevant efter de
samhällsförändringar som ägt rum under tio år. Vissa frågor och svarsalternativ kompletterades eller
utelämnades. En utökning av frågorna skedde från ca 150 till 205, med ett 25-tal öppna svarsalterna-
tiv. Resultatet av undersökningen visade att liknande frågor intresserade tonåringar nu som tio år tidi-
gare. Sammanfattande kan man säga att frågor rörande relationer ansågs mest intressanta, medan
kyrkligt- religiösa frågor hamnade lågt på ”intresselistan”. Till och med lägre än -69. TL 80 skriver att
”existentiella frågorna intresserar tonåringarna allra mest. Den religiösa bearbetningen av samma fråge-
ställningar förefaller vara ännu mer inaktuella än förut.”3

På initiativ av Samkristna skolnämnden utförde Marklund 1983 en undersökning under namnet Ton-
åringen och kristendomen som hade syftet ”att kartlägga tonåringars föreställningar om vad den
kristna tron innebär, vad de vet om trons centrala innehåll och vilken uppfattning de har om dess be-
tydelse för en kristen människa.”1 I undersökningen ingick ca 700 enkäter, besvarade av elever i åk 9
vid 17 skolor, samt ett 60-tal intervjuer. Resultatet visade att kunskaper om kristen tro, bibelkun-
skap mm är allmänt svaga. Kristen tro framställs gärna som ett moralsystem, där den som håller sig till
sin tro vinner personliga fördelar. Undersökningen visade också att elever som är religiöst engagera-
de, i regel har djupare kunskaper om religioner.

                                                                
1 I fortsättningen TL 69.
2 TL 69, s 103.
3 TL 80, s 55.
1 Marklund 1983, Tonåringen och kristendomen, s 29.
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Eklund2 lät i sin undersökning 641 elever i åk 9 se fem TV-sekvenser som presenterar olika religiösa
teman. Eleverna fick sedan svara på ett antal frågor mellan varje sekvens. Undersökningens syfte var
att studera högstadieelevers attityder till människans uttryck för kristen tro. Författaren konstaterar
att, trots den negativa hållning många elever uppvisar gentemot begrepp och allmänna föreställningar
av religion och kyrka, finns det en överraskande positiv inställning till kristen tro och innehållsliga reli-
gionsfrågor. I motsats till tidigare undersökningar visar Eklund att elever från tätorter är mer positiva
till kristen tro än elever från landsbygden. Bland övriga resultat kan även nämnas att Eklunds under-
sökning bekräftar tidigare forskning att flickor uttrycker en mer positiv attityd till kristen tro än poj-
kar.

I sin religionsdidaktiska doktorsavhandling studerar Ohlingdahl3 363 grund- och gymnasieskoleele-
vers möte med några bibeltexter. Eleverna fick i en mindre egen uppsats flytta över bibeltexterna till
en nutida berättelser. Avhandlingens första huvudfråga lyder: Vilka känslor väcker bibeltext hos
elever och hur tolkar de ett par texter i den version som 1981 års bibelöversättning represen-
terar. Undersökningen berör alltså både en emotionell och kognitiv dimension. Ohlingdahls tes att
elevers texttolkning och känslomässiga reaktion inför texten hör nära samman bekräftas i undersök-
ningen. Positivt intresse hos eleverna samvarierar med god prestation ifråga om förståelse. Dessutom
förstärks svårigheter att tolka texter av negativ attityd.

Dahlin4 undersöker i sin avhandling elevers tänkande om religion. I C-G Jungs arketypiska religions-
uppfattning har författaren funnit en möjlig kunskapsgrund för icke-konfessionell religionsundervis-
ning. Genom intervjuer med ett 40-tal elever från åk 9 studerar Dahlin med fenomenografisk metod
huruvida eleverna har liknande uppfattningar av religion som Jung. Flera religionsuppfattningar fram-
kom i resultatet, däribland en som är besläktad med Jungs teorier. Med denna som utgångspunkt
skissar Dahlin på en religionsundervisning som inte fokusera på den religiösa trons intellektuella sida
utan mer på existentiella och identitetsuppbyggande aspekter.

Davidsson har inom ramen för Skolöverstyrelsens kulturprogram genomfört undersökningen Religi-
onskunskap i tonårsperspektiv5 Syftet var att studera elevers personliga upplevelser av sin skolsitu-
ation och den undervisning i religionskunskap som kommit dem till del i grundskolan. Författaren har
använt en enkät med både strukturerade och ostrukturerade svarsalternativ som besvarats av 300
elever i åk 9 från fyra olika län. Frågornas formulering  har utgångspunkt i Lgr 80. Davidssons under-
sökning visar bl a att eleverna överlag tycker om skolan och religionsundervisningen.
Larsson1 genomförde 1989 en fenomenografisk undersökning. Denna har till syfte att kartlägga och
beskriva hur elever på grundskolans högstadium i ett vardagsperspektiv uppfattar fenomenet religion
och ämnet religionskunskap. 10 elever från åk 9 intervjuades med utgång från två huvudteman: Vad är
religion för dig samt Varför läser man religionskunskap i skolan. Undersökningen visar att be-
greppet religion av de flesta uppfattades inklusivt, ungefär innefattande alla även dem själva. Medan
begreppet religiös uppfattas exkluderande, ungefär begränsat till den enskilde. Dessutom visar under-
sökningen att elevernas uppfattning är att religionsämnet i väldig liten utsträckning berör livsfrågor.

                                                                
2 Eklund 1987 Högstadieelevers attityd till kristen tro.
3 Ohlingdahl 1988 Tolkning och tillämpning.
4 Dahlin 1986 Jung och religionsundervisningen.
5 Davidsson 1989. Religionskunskap i tonårsperspektivet.
1 Larsson 1991 Religion i skolan och skolans religionsundervisning.
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Larsson kallar istället elevernas uppfattning för kulturkunskapsperspektivet, där religionskunskap
läses för att förstå andras seder och bruk.

En annorlunda undersökning gjordes av Barnikol och Larsson.2 De sammanställde en enkät med
frågor som hade sin utgångspunkt i tidigare forskning. Enkäten besvarades av 138 elever i Sverige
och 241 elever i Västtyskland.3 I båda länderna bestod urvalsgruppen av ungdomar i åldern 15-16 år.
Detta medförde att undersökningen kunde jämföra resultatet nationellt med tidigare studier, samt
jämföra likvärdiga elevgrupper i två olika länder. Med hjälp av detta hoppades författarna kunna
tolka undersökningens i sin samhällskontext samt ge underlag för utvecklings- och förändringsarbete.
Materialet är indelat i sex kategorier. Persondata och allmänna bakgrundsfakta, attityder till situatio-
ner i hemmet, attityder till religion, kyrka och tro, attityder till religionsundervisning, elevers inställning
till skilda teman i religionsundervisningen samt tankar om livet och den egna identiteten. Resultatet
visar att svenska elever anser att religionskunskap sysslar med väsentliga frågor men inte hör till de
nyttiga ämnena. Innehållet uppfattas som intressant men inte särskilt användbart. Eleverna ger övervä-
gande positiva omdömen om arbetsformerna i religionsundervisningen. Bland de enskilda temana i
religionsundervisningen har svenska elever mest positiva attityder till områden som berör miljö, jäm-
ställdhet, rättvisa och tillgång till arbete.

4. Metod

Med utgångspunkt i min uppsats syfte, har jag valt en undersökning med i huvudsak kvantitativ inrikt-
ning. Metoden jag valt att använda är gruppenkät. Eftersom elever i sjuan inte har så lång erfarenhet
av religionskunskap i  högstadiet, valde jag att undersöka åttor och niors attityd. Det finns flera anled-
ningar till att jag valt enkäter som mätinstrument och underlag till undersökningen; alla respondenter
får exakt samma frågor och utfrågas ungefär samtidigt, påverkan från intervjuaren är liten, stort antal
personer kan delta, respondenten kan i lugn och ro tänka igenom svaren, lättare bearbeta svaren
(bundna svarsalternativ), trots större antal - snabbare genomförande.

                                                                
2 Barnikol, Larsson 1993 Religionen och livsfrågor bland svenska och tyska ungdomar.
3 Enkäterna besvarades 1988 och 1989.
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249 högstadieelever har besvarat enkäten som har 16 frågor. Två frågor är bakgrundsfrågor av demo-
grafisk typ, medan resten berör elevens attityder till religionsämnet. Mer om genomförandet av en-
kätbesvarandet och frågornas natur följer nedan.

4.1 Upplägg av resultatredovisning.

Resultatet av enkätundersökningen presenteras under punkten resultatredovisning1 . Där behandlas
frågorna en i taget enligt modellen: diskussion kring den enskilda frågans syfte(1) och formulering(2),
redovisning och bearbetning av data(3) samt slutligen eventuella tolkningar och analyser(4). För att
resultatet ska bli så representativt2 som möjligt har jag i undersökningsprocessen försökt vara så ob-
jektiv och noggrann som möjligt, speciellt i momenten datainsamling och bearbetning av data. Detta
för att möjliggöra olika jämförelser. De eventuella tolkningarna av enkätresultatet utgår dock från mina
personliga reflektioner och här är metoden mer kvalitativ. Även om jag försökt att inte styra resulta-
tet i någon speciell riktning, så är detta oundvikligt. Resultatet av en enkätundersökning styrs alltid av
urval och formulering av frågorna, om inte medvetet så omedvetet.
Denna undersökning är ateoretisk, i betydelsen att den inte har något önskat resultat och den försö-
ker inte bevisa någon i förväg uppställd tes. Undersökningen ska heller inte resultera i en presentation
av ett förslag till ny inriktning av religionsundervisningen. Jag är starkt skeptisk till sådana uppsatser.
Intervjuernas underliggande syfte kan övergå till att ensidigt ge stöd till författarens förslag. Syfte och
resultat byter plats. Frågorna jag valt till denna undersöknings enkät är i stället sådana som jag är ge-
nuint intresserade av: Jag vill veta vad elever tycker om ämnet religionskunskap.

4.2 Enkätformulärets framställning

Framställningen av enkätformuläret är en process i flera steg. Först och främst gäller det att ta fram
frågor som har sin utgångspunkt i syftet och som försöker ge svar på frågeställningarna. Möten och
diskussioner med min handledare ledde till att vissa frågor ändrades, ströks eller tillkom. Ändringarna
gjordes för att bland annat undvika ledande frågor, värdeladdade ord, negationer, två frågor i ett, långa
krångliga och/eller känsliga formuleringar, samt ett inkonsekvent användande av skeende - tillstånd.

I nästa steg testas frågorna i en eller flera förundersökningar. Detta görs för att bland annat se till att
frågorna inte är så formulerade att de blir svåra att besvara. Jag lät två elever i åk 7 och två i åk 8 be-
svara enkätfrågorna, både flickor och pojkar. Efter det hade jag en diskussion med varje elev om
eventuella svårigheter och hur de hade uppfattat vad jag frågade efter. För att få öppen och ärlig re-
spons använde jag mig av ungdomar som jag kände sedan tidigare. Dessa diskussioner ledde till
omformulering av vissa ord samt till att metoden att besvara några frågor ändrades. Efter detta lät jag
två klasser från min slutpraktik, en i åk 8 och en i åk 9, besvara enkäten. De båda klasserna informera-
des om vad enkäten skulle användas till och att deras svar inte skulle ingå i undersökningsresultatet.
Dessutom uppmanades de att skriva kommentarer vid de ord och frågor som uppfattades som okla-
ra. Detta ledde till att ytterligare några ändringar gjordes. Med dessa tester av enkäten som underlag
framställde jag en slutlig form av enkätformuläret.1

                                                                
1 5.1 - 5.13
2 Benämns ibland reliabilitet .
1 Se bilaga 1.
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4.3 Urval   

I mitt urval har jag, som vid alla enkätundersökningar, fått beakta vissa tidsmässiga, geografiska och
ekonomiska överväganden. Förhoppningen har dock varit att genomföra en så representativ under-
sökning som möjligt. Jag har använt mig av flerstegsurval. Först ett areaurval där enkäten endast
besvarats av elever i Östergötlands län. Eventuella variationer i resultatet kan ha uppkommit om en-
käten besvarats av elever i andra län. Då skillnader av kyrkligt- religiös aktivitet kan förekomma
mellan olika län, och denna aspekt enligt tidigare studier påverkar attityder till religionsämnet, kunde
detta eventuellt påverkat även denna undersöknings resultat. Min personliga uppfattning av Östergöt-
land är dock att länet varken är specifikt kyrkligt- religiöst aktivt eller inaktivt. Nästa steg i urvals-
processen har varit strategiskt urval. Jag har kontaktat olika skolor i avsikten att få en spridning av
andelen skolelever med enhetskulturell- respektive multikulturell bakgrund. Dessutom har jag i un-
dersökningen använt skolor som har upptagning från olika typer av bostadsområden. Detta är gjort
för att få ett så representativt urval som möjligt. Tanken är att urvalsgruppen ska efterlikna svenskt
samhälle i dess spridning av ekonomiska och sociala förhållanden. Tredje steget i urvalsprocessen
kan kallas slumpurval, då jag inte varit inblandad i vilken klass på skolan som valts ut för att besvara
enkäten. Den på skolan kontaktade läraren har utifrån den schemamässiga situationen valt två klasser
som passat min önskan om en 8:a och en 9:a. Jag har inte fått uppfattningen att någon lärare valt ut
klasser som varit speciellt duktiga eller positiva till religionskunskap, vilket man eventuellt kunnat
befara. Däremot tror jag att några lärare valt klasser som de bedömt skulle besvara enkäten seriöst.
En av lärarna har även antytt just detta om sitt val.

4.4 Standardisering och strukturering

Inom forskningsmetodik2 brukar det sägas att intervjuer och enkätundersökningar (som är en form
av intervju) har två dimensioner, grad av standardisering och grad av strukturering. De båda dimen-
sionerna avgör vilken form av intervju det rör sig om. Standardiseringsgrad syftar på i vilken utsträck-
ning situationen är densamma för alla intervjuade och att de besvarar likadana frågor i samma ord-
ningsföljd. Avsaknad av variation, där allt är likadant för alla ger hög standardisering. Grad av struk-
turering eller struktur kan i forskningsmetodik ha lite olika betydelse. Patel talar om frågornas svars-
utrymme.1 Fasta svarsalternativ ger hög grad av struktur medan öppna svarsalternativ med maximalt
utrymme att svara ger låg grad av struktur. Trost beskriver grad av struktur som ovan men tar även
upp betydelsen av hela intervjun eller frågeformulärets struktur.2 En intervju med hög grad av struktur
har frågor som alla är kopplade till samma ämne. Så kallade omnibusar som berör många skilda äm-
nen har låg grad av strukturering eller hög grad av ostrukturering. För att intervjun ska kunnas använ-
das som precist och objektivt mätinstrument vid kvantifiering av resultat krävs att både standardise-
rings- och struktureringsgraden är tämligen hög.

Jag vill själv påstå att min enkätundersökning har en hög grad av standardisering. Samtliga elever har
besvarat samma enkätfrågor i samma ordning. Dessutom har jag försökt få de olika intervjusituatio-
                                                                
2 T ex Trost.
1 Patel, Tebelius 1987, Grundbok i forskningsmetodik, s 103.
2 Trost 1994, Enkätboken, s 55.
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nerna att vara så lika som möjligt, både vad det gäller mängden information och mitt beteende vid de
tillfällena enkäten besvarades. En faktor som påverkar standardiseringsgraden är tidsvariabeln. Där-
för har jag försökt begränsa tidsperioden mellan det att den första och den sista enkäten besvarades.
Mer om besvarandet av enkäten under den punkten nedan. Min enkät har som helhet hög strukture-
ringsgrad, Den har, med undantag av bakgrundsfrågorna, enbart frågor som berör olika aspekter av
elevens attityd till religionsämnet. Fråga 1 och 2 tar även upp vad eleven tycker om övriga so-ämnen.
Jag ansåg dock att dessa frågor inte avvek från enkätens övriga frågor på ett sådant sätt att det skapade
ostrukturering eller splittring hos eleverna. Frågorna har därför fått vara kvar i denna utformning,
dessutom tillför de kunskaper om synen på religionsämnets relativa betydelse. De enskilda frågornas
grad av strukturering varierar.
Samtliga frågor har fasta svarsalternativ, några av frågorna har dock även alternativ som uppmanar
och möjliggör för eleven att skriva ned ett eget svarsalternativ. Detta förekommer på de frågor där jag
bedömer att detta skulle kunna behövas. De flesta svarsalternativen har variabeln nominalskala,3

vilket innebär att det inte finns någon nödvändig given ordning mellan ”värdena” på variabeln. Fråga 1
till och med 3 kan dock närmast betraktas som ordinalskalor,4 där det finns ett moment av rangord-
ning på variabeln. De tydligaste inslaget av ostrukturering bland frågorna är att vissa kan eller ska
besvaras med flera kryss. Detta står i sådant fall angivet i den enskilda frågan. Dessutom innehåller
fråga 10 de facto två frågor i samma fråga. Anledningen är att underlätta jämförelsen mellan de två
frågorna, både för mig som uttolkare men framförallt för respondenten.

4.5 Frågornas ordningsföljd

Enkäten är uppställd så att de frågor som berör samma område kommer efter varandra. På grund av
att de två första bakgrundsfrågorna inte presenteras som självständiga frågor i resultatredovisningen så
är inte dessa numrerade. Enkätmetodiker varierar i sin syn på dessa demografiska frågor. Vissa häv-
dar att de bör ligga sist andra först. Jag valde att lägga dem först så att de kunde fungera som en
slags uppvärmning inför de svårare frågorna. Inom intervjumetodiken finns det en term, ”Anfangs
floskel”,5 om de omdiskuterade frågor som enbart ska förbereda och göra den potentiella besvararen
välvilligt inställd. Den första demografiska frågan om årskurs medförde inga problem. Frågan om re-
spondentens kön innebar vissa formuleringsproblem. Några flickor med invandrarbakgrund reagera-
de mot termen kvinna, vilket de inte ansåg sig vara ännu. Själv trodde jag att formuleringarna kvinna
och man skulle göra eleverna positivt inställda genom att de fick beskriva sig själva med vuxna ter-
mer, och på så sätt öka det seriösa i enkätbesvarandet.  Metoden att lägga frågorna som berör mer
övergripande fenomen (fråga 1-3) före de som berör detaljer (fråga 4-14) är inom intervju- och en-
kätteknik vanligt förekommande, och brukar vanligtvis benämnas tratteknik.1

4.6 Bortfall

Det finns två typer av bortfall. Det första är att man inte får något svar överhuvudtaget och det andra
att det blir ett bortfall på några frågor. I denna undersökning, då det rör sig om en gruppenkät, utgör
                                                                
3 Ibid, s 18.
4 Ibid, s 18.
5 Ibid, s 86.
1 Andersson 1994, s 144ff.
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den första typen av bortfall de personer som inte kom på den lektion då enkäten skulle besvaras. Då
detta bortfall är nästan omöjligt att undvika uppmanade jag berörd lärare att inte berätta för klassen i
förväg att de skulle besvara en enkät. Genom detta hoppades jag undvika ett systematiskt bortfall.
De elever som inte var närvarande och följaktligen inte besvarat enkäten innebär ett slumpmässigt
bortfall. De som besvarat enkäten kan sägas representera en verklig undervisningsgrupp. Detta är
orsaken till att jag valt att inte ta med det slumpmässiga urval som frånvaron innebar i resultatredovis-
ningen av de enskilda frågorna.  Den andra typen av bortfall är svårare att kontrollera. Det viktigaste
sättet att undvika denna är att försöka göra enkäten enkel, åskådlig och på så sätt lätt att besvara. Som
tur var, främst för tillförlitligheten, var denna typ av bortfall försvinnande liten.

4.7 Besvarandet av enkäten

Som tidigare nämnts visste inte eleverna att de skulle besvara en enkät om religionsämnet. Genom
detta försökte jag bland annat begränsa risken att eleverna påverkar varandras attityd och svarsre-
sultat. Samtliga klasser har besvarat enkäten på en samhällsorienterande lektion. Min förhoppning var
att eleverna där skulle vara mer mentalt förberedda för att reflektera kring undersökningens fråge-
ställningar. Vid gruppenkäter som denna, är jag som undersökare helt beroende av elevernas villighet
att på ett seriöst och korrekt sätt besvara frågorna. Vid frågetillfället ställs jag inför ett dilemma där jag
ska skapa ett förhållande till eleverna, så de vågar kryssa för vad de verkligen tycker, samtidigt som
jag måste tänka på att inte påverka eller styra eleverna i någon riktning. För att undersökningen ska få
hög grad av standardisering ska jag dessutom se till att de olika tillfällena är så lika varandra, speciellt
vad det gäller information från min sida. Nedan följer en kort beskrivning hur förfarandet var vid be-
svarandet av enkäten, ett mönster som jag följde för att öka elevernas inre och yttre motivation samt
skapa jämförbara situationer. Eleverna fick besvara enkäten i början av lektionen. Jag började med
att presentera vem jag var, varifrån jag kom, vilket syfte enkäten hade och vad den skulle användas
till. Innan enkäten delades ut fick eleverna en kort instruktion. Jag klargjorde att det inte var ett kun-
skapstest utan att det var elevens personliga attityder som förväntades, alltså inget samtal med kom-
pisen kring frågorna. Genom att påpeka att enbart vissa skolor och klasser blivit utvalda hoppades jag
öka elevens förståelse för att just hans eller hennes bidrag var viktigt. Jag var noga med att understry-
ka att enkäten var anonym och att läraren inte skulle titta på dem. Eleverna uppmanades att räcka
upp handen om det var någon fråga eller något ord de inte förstod. För att de skulle våga göra detta sa
jag att några krångliga ord kunde förekomma. De få ord som eleverna frågade om försökte jag för-
klara på ett så neutralt sätt som möjligt. När jag uppskattade att de flesta eleverna kommit till fråga 10,
gav jag en muntlig förklaring för metoden hur den frågan skulle besvaras. När eleverna blev klara
samlade jag ihop enkäterna. Elevernas besvarande tog mellan 10 - 15 minuter.
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5. Resultatredovisning

5.1 Fråga 1 och 2.

5.1.1 De två första frågorna jag har valt att redovisa tillsammans då dessa är lika i både syfte och ut-
formning. Fråga 1 och 2 estimerar hur roligt respektive viktigt religionsämnet anses vara. Syftet med
frågorna är att studera hur omtyckt religionskunskap är relativt övriga so-ämnen. Genom att göra de
två första frågorna lika i utformningen hoppas jag kunna jämföra resultatet och se om det finns någon
skillnad mellan vad eleverna svarar på frågorna. Finns det en diskrepans mellan vad eleverna uppfattar
som roligt och vad de uppfattar som viktigt.
Tidigare studier visar att religionsämnet under de senaste årtiondena kommit att anses allt mindre
viktigt. Ytterligare ett syfte med fråga två är att se om pendeln svängt och ämnet anses viktigt igen.
Mot detta talar troligen bl a den sekulariserade samhällsmiljön och för detta talar den invandring som
skett till Sverige under senare tid, med påföljande kulturella och religiösa möten och krockar samt
ökat fokus på nyandlighet i framförallt massmedia.

1. Vilket SO-ämne är roligast.(sätt en 1:a vid det roligaste, en 2:a vid det näst roligaste osv
till och med 4:a)
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2. Vilket SO-ämne är viktigast.(sätt en 1:a vid det viktigaste, en 2:a vid det näst viktigaste
osv till och med 4:a)

5.1.2 Jag valde formuleringarna roligt och viktigt. Ordet intressant valde jag bort i ett tidigt stadium då
betydelsen ligger någonstans mellan roligt och viktigt. I mitt första utkast till de två första frågorna
skulle eleven besvara hur roligt respektive viktigt religionskunskap var. Det roligaste/viktigaste, näst,
tredje eller minst. Min uppfattning är att det inte blev svårare att besvara frågorna i slutlig utformning
utan tvärtom enklare och tydligare. Dessutom kan den relativa uppfattningen av alla fyra so-ämnen
utläsas. Resultatet ska utläsas så att de elever som markerat ett visst so-ämne som 1:a representeras
av variabeln I under det so-ämnet. De som markerat det ämnet som 2:a representeras av variabel II
under det ämnet osv. Frågorna kunde eventuellt ha haft andra utformningar. Den relativa jämförelsen
kunde ha tagits bort och eleverna hade istället t ex fått betygsätta ämnet i omdömen eller siffror. Det
finns två anledningar till att jag valde formuleringen ovan. Risken att skoltrötta elever ger låga betyg till
alla ämnen och entusiastiska elever ger höga betyg undviks. Dessutom tror jag att elevers utvärdering
av olika skolämnen i mycket görs just på basis av jämförelse med andra skolämnen.

5.1.3.1 Av elevernas svarsresultat på fråga 1, kan tydligt utläsas att religionskunskap anses vara det
minst roliga so-ämnet. Geografi och historia anses som de roligaste ämnena medan samhällskunskap
placerats i de olika rangordningsvariblerna (I-IV) av nästan lika många elever. 69 % av eleverna
tycker att religionsämnet är det tredje eller fjärde roligaste so-ämnet, och nästan hälften anser att
religionskunskap är det minst roliga. De övriga so-ämnena visar långt ifrån den skillnaden mellan vari-
ablerna. Vid utläsande av diagrammen bör läsaren notera att skalan på y-axeln varierar. En enhetlig
skala med 100% på y-axeln skulle innebära att det blir svårare att korrekt avläsa diagramresultatet.
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Figur 5:1  Fråga 1, Vilket SO-ämne är roligast?

5.1.3.2 Fråga två, som tar upp hur viktiga de olika so-ämnena anses vara, ger en något annorlunda
bild av hur ämnena rangordnas av eleverna. Eleverna är dessutom mer samstämmiga i att gradera
vilka ämnen som är viktigast. Samhällskunskap anses generellt som det viktigaste ämnet, 69% anser
det vara det viktigaste. Geografi anses av de flesta1 som det näst mest viktiga ämnet och historia
anses av de flesta2 som det tredje viktigaste, men även relativt många anser det som fjärde viktigaste.

                                                                
1 47%
2 39%
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Religionsämnet anses, som vi såg, som det minst roliga so-ämnet, men det är ännu tydligare att det
anses som det minst viktiga. Hälften av eleverna anser att det är det minst viktiga so-ämnet och en-
dast 17% tycker att religionskunskap tillhör de två viktigaste so-ämnena. Trots att religionskunskap
rangordnas sist både på fråga ett och två, kan det utläsas en viss diskrepans i elevernas svarstenden-
ser. Ämnet anses helt klart som mera roligt än viktigt. Flera av de elever som svarat att religionskun-
skap är det roligaste ämnet har dock svarat att ämnet är det minst viktiga.
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Figur 5:2  Fråga 2, Vilket SO-ämne är viktigast?

5.1.3.3 Genom att bryta ned svarsresultatet i grupperna flickor i 8:an, pojkar i 8:an, flickor i 9:an
samt pojkar i 9:an kan vi vidare studera hur de olika kategorierna av elever svarat. Detta kan utläsas
i figur 5:3 på fråga 1 respektive 5:4 för fråga 2. Elevernas svarsresultat på fråga 1 visar att flickor i nian
anser religionskunskap som roligast, följt av flickor i åttan och sedan pojkar i nian. Ämnet anses vara
minst roligt av pojkar i åttan. Härav kan slutsatsen dras att elever i åk 9 är mera positiva till religions-
kunskap än elever i åk 8. Dessutom är flickor mer positiva än pojkar. Dessa slutsatser bekräftar vad
tidigare undersökningar, bl a Barnikol & Larsson1 pekat på. Tydligt är också hur kön påverkar attity-
den i en något större utsträckning än årskurs. Bland flickor i nian anses religionskunskap som ett av de
roligare so-ämnena. När svarsresultatet från samtliga elever slås samman syns inte detta, i första hand
beroende på den negativa attityden hos främst pojkar i åttan.
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Figur 5:3  Fråga 1, Vilket SO-ämne är roligast?

                                                                
1 Banikol & Larsson 1993.
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5.1.3.4 Genom en gruppering av svarsresultatet ser vi att fråga 2 bekräftar att flickor är mer positiva
till religionsämnet än pojkar, även vad det gäller hur viktigt ämnet är. Vi ser också att nior är mer
positiva än åttor, om än dock mera marginellt. Det som tydligast skiljer resultatet från fråga 1, är att
pojkar i nian tycker att religionsämnet är relativt mindre viktigt än pojkar i åttan. Alltså ett omvänt
förhållande jämfört med vad som anses vara roligast. Värt att notera är att ingen pojke som besvarat
enkäten, varken i åttan eller nian  tycker att religionskunskap är det viktigaste so-ämnet.
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Figur 5:4  Fråga 2, Vilket SO-ämne är viktigast?

5.1.4 En frågan man kan ställa är varför religionskunskap värderas högre av äldre elever än av yngre
samt väsentligt högre av flickor än av pojkar, både vad gäller hur roligt respektive viktigt ämnet an-
ses. Detta kan givetvis inte jag svara på, men man kan notera att många undersökningar pekar på att
kvinnor är mer religiöst intresserade än män. Vad detta beror på är svårt att veta. Inom sociologin
talas det mycket om att flickor och pojkar socialiseras olika, till exempel att man inte talar lika stor
utsträckning med pojkar om religion. Att äldre elever är mer positiva till religion beror säkerligen på
mognadsgraden, eleverna har utvecklat förmågan att värdera olika föreställningar om livet samt kan
sätta detta i relation till sin egen tro och sitt eget tänkande. Mognadsgradens betydelse spelar säkert
även in i attitydskillnaden mellan könen.

5.2 Fråga 3.

5.2.1 Syftet med fråga 3 var att utöka den relativa jämförelsen av religionsämnet (från föregående
fråga) till att inkludera alla skolämnen. Utformningen av fråga 1-3 har både för och nackdelar. Under-
sökningen av religionsämnets roll och status görs enbart i jämförelse med  andra skolämnen. Detta
kan givetvis ifrågasättas bl a eftersom skolan då ses som en verklighet vid sidan av den övriga världen.
Min personliga uppfattning är dock att den vanligaste utvärderingen av ämnen som elever gör är just
att ställa ett ämne mot ett eller flera andra ämnen. Frågornas form möjliggör också en kvantitativ re-
dovisning och jämförelse. Dessutom passar de för denna undersökning som är avgränsad till attityder
rörande religionskunskap som skolämne.

3.  Hur viktigt tycker du religionsämnet är, i jämförelse med alla skolämnen?
I. Det viktigaste. II. Ett av de viktigare.      III. Ett av de mindre viktiga.
IV. Det minst viktiga.
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5.2.2 Svarsalternativen är formulerade utifrån en ordinalskala. De fyra alternativen visar på en rang-
ordning av hur viktigt religionskunskap anses vara. Alternativen kan dock inte ses som lika stora. Det
viktigaste och det minst viktiga representerar enbart en plats var på en tänkt rangordningslista,
medan de två andra svarsalternativen täcker ett större steg. I och med att frågan inte har ett mittenal-
ternativ blir dessa steg ännu större. Gränsen mellan alternativ II och III kan dock ses som en median
av de viktigaste skolämnet. Förskjutningar av den outtalade gränsen kan förekomma bland annat på
grund av motiv och humör hos respondenten. 
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Figur 5:5  Fråga 3, Hur viktigt tycker du religionsämnet är, i jämförelse med alla skolämnen?

5.2.3 Svarsresultatet visar att 30%, alla, anser religionskunskap är ett av de viktigare skolämnena,
medan 61%, alla, anser att det är ett av de mindre viktiga. Pojkar tycker i högre grad att ämnet inte
är så viktigt. Tydligast syns detta i variabeln minst viktiga skolämnet, där 14% av pojkarna markerat
detta mot 1% av flickorna. En skillnad finns även mellan vad 8:or respektive 9:or svarat. Bland de
äldre eleverna finns det betydligt fler, 40%, som tycker att  religionsämnet är ett av de viktigare,
jämfört med 23% för 8:orna.

5.2.4 Man kan diskutera om inte frågans utformning, där eleverna får ta ställning till ett ämne,  lockat
flera att svara att det är det minst viktiga på grund av till exempel respondentens humör vid svarstill-
fället. Hade lika stor procentuell andel placerat religionskunskap sist om de hade fått alla ämnen an-
givna med uppmaningen att rangordna dessa? Vid Barnikol-Larssons undersökning1 användes just
rangordningsmetoden där angav 3,5% att so var det oviktigaste skolämnet, och 2,5% hade särskilt
angivit religionskunskap som det oviktigaste so-ämnet. Det som med säkerhet kan sägas utifrån fråga
3 är dock att religionskunskap av de flesta betraktas som ett av skolans mindre viktiga ämnen. Det
hade varit intressant att se om liknande fördelning hade uppnåtts om frågan gällt hur roligt ämnet är, då
eleverna där är lite mer positiva i sin attityd. Att de äldre eleverna tycker ämnet är viktigare kan
eventuella vara sammankopplat med mognadsgraden och förmågan att se samband med sitt eget
ställningstagande som togs upp i föregående fråga.

5.3 Fråga 4.

5.3.1 Med tanke på kursplanens ord om att val av tro eller livsåskådning inte är självklart samt Lpo’s
riktlinjer om att utgå från elevens erfarenheter och tänkande, tyckte jag det vore intressant att studera
elevernas uppfattning om hur religionsämnet berör deras tro. Fråga 4 kan alltså ses som ett test av
                                                                
1 Barnikol-Larsson 1993.
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dessa riktlinjer. Frågan är ställd så att den kan välkomna subjektiv uppfattning. Den är tänkt att un-
dersöka hur eleverna ser på religionskunskapens hantering av elevers tro och utvecklingen av den-
samma.

4. Vilket av dessa påståenden stämmer bäst, tycker du?
I. Religionsämnet berättar hur eleverna ska tro.
II. Religionsämnet ger exempel på hur eleverna kan tro.
III. Religionsämnet tar inte upp elevernas tro, utan handlar om andra människor.

5.3.2  Frågan är ställd så att eleven ska välja ett av tre alternativ. De tre alternativen kan ses som
olika nominalvärden men även som värden på en skala. Det första svarsalternativet beskriver en
proklamatorisk undervisning. Det andra ger exempel på en undervisning som tar upp elevens tro
utan att direkt proklamera vad som är det rätta att tro. Ett visst tolkningsutrymme finns i svarsalter-
nativet då viss lärarstyrning kan inbegripas.
Det tredje svarsalternativet beskriver en undervisning som inte berör elevernas tro. Detta kan ses
som en förskjutning av religionsämnets innehåll bort från en elevcentrerad undervisning.
Jag valde att inte ha ett ”jag vet inte-alternativ” för de osäkra. Genom detta hoppades jag förmå alla
eleverna att ordentligt fundera över vilket alternativ som de tyckte stämde bäst, även om inget alter-
nativ helt ordagrannt stämde med deras uppfattning. Nackdelen är att det säkerligen kan bli fler
som kryssar i ett alternativ på måfå. Marginalen vid tolkningen av svaren bör möjligen breddas något.

5.3.3 Endast 2% tycker att religionsämnet är proklamatoriskt i sin hållning till elevernas tro. Svars-
alternativet att religionsämnet ger exempel på hur eleverna kan tro har markerats av en tredjedel1

och alternativet att det inte berör elevernas tro har markerats av ungefär två tredjedelar2 . Figur 5:6
visar dessutom den tydliga skillnaden mellan dessa alternativ på vad flickor respektive pojkar sva-
rar. Pojkarna anser i större utsträckning än flickor att religionsämnet berör andra människors. Det
omvända förhållandet gäller för svarsalternativ två.
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Figur 5:6  Fråga 4, Vilket av dessa påståenden stämmer bäst?

5.3.4 Ovan beskrev jag problemet med att inte ha ett svarsalternativ för osäkra, vilket kräver en
bredare marginal vid tolkningen av resultatet. I denna fråga verkar dock resultatet vara så tydligt i
sina trender att tolkningen antagligen kan göras med förhållandevis hög grad av säkerhet. Att så väl-

                                                                
1 33%, alla.
2 65%, alla.
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digt få elever svarat att ämnet berättar hur eleverna ska tro är positivt då det stämmer överens med
att den proklamatoriska undervisningen övergavs i samband med Lgr -62. Med tanke på kurspla-
nens uppmaning att religionsundervisningen ska vara en grund för elevernas ställningstagande, kan
resultatet att två tredjedelar inte tycker att undervisningen tar upp elevernas tro utan handlar om
andra människor ses som ett misslyckande. Kursplanen är dock lite svävande då den inte under-
stryker direkt undervisning om elevers tro. Olika religioner och trosföreställningar studeras, vilket
ska hjälpa eleven att utveckla ett eget ställningstagande. Antingen har eleverna inte uppmärksammat
detta samband eller så är kopplingen till elevernas tro liten eller dålig. Att pojkarna i högre utsträck-
ning tycker att undervisningen inte handlar om deras tro, misstänker jag beror på en allmänt negativ
inställning till religion i samband med och på grund av en ibland lägre mognad vilket gör att de inte
ser kopplingen till deras egna tro och ställningstaganden.

5.4 Fråga 5.

5.4.1 I religionsämnets skilda styrdokument har elevens livsfrågor betonats olika starkt. Detta har jag
tidigare beskrivit kortfattat. Rapporter som gjorts i samband med införandet av nya läroplaner har bl
a påvisat att elever efterfrågar undervisning som berör deras frågor om t ex liv och död. I vilken ut-
sträckning religionsundervisningen i realiteten tar upp liknande frågor varierar säkerligen. Lärarens
personliga inställning har säkert stor betydelse. Fråga fem försöker se hur undervisningens utformning
upplevs av eleverna, när frågor kring liv, död, etik mm ställs i jämförelse med undervisning om
världsreligioner.

5. Vad tycker du om utformningen av religionsundervisningen?
I. För mycket om världsreligionerna.
II. För mycket om enskilda frågor om t ex liv, död, etik mm.
III. Lagom avvägning mellan världsreligionerna och enskilda frågor.
IV. Vet ej

5.4.2 Frågan och svarsalternativen är formulerade så att de tre första svarsalternativen ska upplevas
som en slags skala i undervisningen. Där för mycket om världsreligionerna respektive livsfrågor är
ytterligheter, med lagom avvägning som ett mittenalternativ. Denna skala leder till att alternativen blir
varandra uteslutande. I efterhand tycker jag att formuleringen för mycket eventuellt kunde ha ändrats
till för lite. Frågans dimension blir densamma, men får en mer naturlig koppling till tidigare ovanståen-
de nämnda rapporter.

5.4.3 De flesta elever har svarat att avvägningen är lagom eller att de inte vet. Antingen beror detta
på att de verkligen tycker avvägningen mellan världsreligioner och enskilda frågor är bra, eller att frå-
gan har varit oklar och svår att svara på. Nästan dubbelt så många åttor som nior har svarat vet ej på
frågan (46% mot 25%). Detta är givetvis naturligt då de ej läst ämnet lika länge och därmed inte kan
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uttala sig lika säkert. Av samtliga eleverna tycker 14% att det är för mycket om världsreligionerna
mot 5% för mycket om enskilda frågor. Dessutom bör framhävas att utav dessa fem procent är över
hälften pojkar i åttan. I den grafiska figuren har jag valt att redovisa 8:an, 9:an och samtliga. Det som
inte framgår där är att pojkar i liten men dock märkbar utsträckning är mer benägen att tycka att det
är för mycket av något av de båda första svarsalternativen.
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Figur 5:7  Fråga 5, Vad tycker du om utformningen av religionsundervisningen?

5.4.4 De eventuella slutsatser som kan dras utifrån denna frågas svarsresultat skulle vara att eleverna
tycker att religionsundervisningen tenderar att ha ett något för stort fokus på världsreligioner. De som
svarat detta är dock förhållandevis få jämfört med de som svarat att avvägningen är lagom, varigenom
slutsatsen har svag statistisk säkerhet. En anledning till att 9:orna, i större utsträckning än sina yngre
kamrater, svarat att undervisningen handlar för mycket om världsreligionerna kan bero på att de flesta
läroböcker lägger tonvikt på just världsreligionerna i nians bok. Läroböckernas utformning påverkar
säkert undervisningens upplägg vilket i sin tur kan styra attityderna som speglas i detta svarsresultat.

5.5 Fråga 6.

5.5.1 En av mina problemformuleringar löd, enligt ovan varför eleverna anser att religionskunskap
ska studeras. Syftet med nästa fråga är just att försöka utreda detta problem. Jag menar att det var
viktigt att tydligt betona att det är vad eleven själv anser. En rädsla fanns att eleverna annars kryssar
för de alternativ som de tror är de rätta, eller åtminstone de alternativ som de tror att de förväntas
ange.

6. Varför ska man läsa religionskunskap i skolan, Tycker du?(du får kryssa för flera förslag)
I. För att få ökad kunskap om religioner.   II. För att lära sig respektera andra människor.
III. För att bli mer kristen.              IV. För att föra vidare och bevara religiösa traditioner
V. För att ge tillfälle till samtal och funderingar om etik och livsfrågor.                                 VI.
För att lättare förstå och underlätta mötet med personer av andra religioner.
VII.  Annat…

5.5.2 Självklart ska eleverna få kryssa för flera alternativ, då de kan anse att det finns flera orsaker till
att läsa religionsämnet. Jag tyckte också att det var av betydelse att ha med ett öppet alternativ, där
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eleverna kan skriva eventuell anledning som de tycker är viktig och som jag inte haft med. Svarsal-
ternativen är olika skäl som brukar användas vid debatter om religionsämnets vara eller icke vara.
Nämnas bör att det rena allmänbildningsbegreppet är tänkt att inbegripas i det första alternativet. Ett
alternativ som jag missat är möjligheten att utveckla en egen livsåskådning. Detta är speciellt beklagligt
eftersom detta omtalas i kursplanen för religionsämnet.
 
5.5.3 Figur 5:8 visar tydligt hur flickor angivit fler argument för varför man ska läsa religionskunskap.
Av de olika alternativ som fanns att välja på verkar eleverna ha en klar rangordning om varför ämnet
ska läsas i skolan. Ökad kunskap om religioner är viktigast, följt av underlätta möte med perso-
ner av annan religion och lära sig respektera andra. Ge tillfälle till samtal om etik och livsfrå-
gor har angivits av färre än hälften pojkar jämfört med flickor, 21% respektive 43%. Bevara reli-
giösa traditioner anses som det näst minst viktiga av de angivna argumenten. Alternativet för att bli
mer kristen, har enbart angivits av ett fåtal. I det öppna alternativet har eleverna skrivit bl a leva sig
in i, för att välja religion samt en del mindre seriösa svar.
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Figur 5:8  Fråga 6, Varför ska man läsa religion i skolan tycker du?

5.5.4 Eleverna verkar visa en negativ attityd till ett proklamatoriskt religionsämne. Alternativet  beva-
ra religiösa traditioner markerades av relativt få (14%) och mer kristen markerades av enbart 2%.
En religionsundervisning för att öka kunskaper är det argument som både får flest anhängare samt
påvisar minst attitydskillnad mellan könen. Om man jämför argumenten samtal och funderingar om
etik och livsfrågor med att förstå och underlätta möten med personer av andra religioner ser vi
hur den förra markerats av betydligt färre elever, 32% mot 61%. Detta kan tolkas som att de situa-
tioner man kan möta i livet betyder mer än den inre utvecklingen. Detta påstående har även Davids-
son1 funnit. Larsson skriver i sin rapport kring elevernas attityd om ett religionsämne för att förstå
andra inte sig själv2 . Svarsresultatet i figur 5:8 bekräftar detta. Det viktigaste enligt eleverna är att få
ökade kunskaper och förstå religioner och personer från andra religioner, vilket alternativen I och VI
som fått mycket markeringar också uttrycker.

                                                                
1 Davidsson 1989, s 63.
2 Larsson 1991, s 36.
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5.6 Fråga 7.

5.6.1 Denna fråga var tänkt att undersöka elevernas geografiska perspektiv och intresse kopplat till
religionsundervisningen.  Läromedel och i viss mån ämnets styrdokument har främst haft en allmän
centrering kring religion i hela världen samt religion i Sverige. Dagens elever växer upp i en tid då bl a
begreppet Europa fått ett starkt fokus såväl politiskt som massmedialt. Min undran var om detta på-
verkar elevernas perspektiv. Dessutom var jag nyfiken på om den ökad integreringen av elever med
främmande religioner i Sveriges skolor påverkar elevernas uppfattning om var fokus bör ligga i un-
dervisningen.

7. Vilka religioner och samfund ska man läsa mest om, det vill säga var ska tyngdpunkten
ligga? (kryssa för ett eller två alternativ)
I. De vanligaste religionerna i världen.      II. De vanligaste religionerna i Europa.
III. De vanligaste religionerna i Sverige.      IV. De vanligaste religionerna på hemorten.
V.  De vanligaste religionerna bland skolans elever.

5.6.2 Frågan förutsätter att det är de vanligaste religionerna i det givna geografiska området som ska
studeras. Detta är gjort för att studera geografiska intresseområden snarare än vilka religioner som
anses mest intressanta. De olika nominalvärdena är kopplade till följande perspektiv; globalt, interna-
tionellt-regionalt, nationellt, lokalt, närmiljömässigt. Genom att tillåta markerandet av två alternativ, ger
det möjlighet för eleven att påvisa ett delat fokus, vilket jag tror många kan ha i denna fråga. Att ändå
ha en viss begränsning av svarsalternativ tror jag kan ge eleverna känslan av ett perspektivval. Ele-
verna styrs i mindre utsträckning av deras allmänna inställning till religion och religionsämnet, vilket en
obegränsad markeringsmöjlighet kunde leda till.

5.6.3 En stor del av eleverna verkar, utifrån vad de svarat, ha ett globalt perspektiv vad det gäller
religioner och samfund, 74% har världen som fokus. De andra alternativen fick i fallande ordning;
Sverige 31%, Europa 19%, skolans elever 17% samt hemorten 5%. Nior var mer benägna än åttor
att ange världen som fokus, 81 resp. 69%. Åttorna i sin tur angav i större utsträckning Europa som
fokus. Dessutom tyckte nästan dubbelt så många flickorna som pojkar att skolans elever och deras
religionstillhörighet skulle vara i fokus. I de skolor där det fanns fler elever med multikulturell bak-
grund ansåg också fler att skolans elever skulle vara fokus. Denna faktor var dock inte lika tydlig som
kön.
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Figur 5:9  Fråga 7, Vilka religioner och samfund ska man läsa mest om, dvs var ska tyngdpunkten ligga?

5.6.4 Förutom ett större globalt perspektiv kan en förklaring till att niorna angav världen som tyngd-
punkt jämfört med åttornas Europa vara den tidigare nämnda årskursvisa skillnaden av tyngdpunkter
som flera läroböcker i religionskunskap uppvisar. 8:ornas böcker behandlar ofta kristendomens hi-
storia och utbredning, vilket främst berör Europa. 9:ornas böcker behandlar ofta världsreligioner, t
ex islam, buddism m fl, vilket ger en mer global översikt. Att flickor generellt är mer positiva till både
religion och religionskunskap har tidigare belagts. Denna fråga visar att de även är mer öppna för en
undervisning som utgår från elevernas religionstillhörighet. Att eleverna från de mer multikulturella
skolorna i högre grad tycker att tyngdpunkten ska ligga vid elevernas religiösa tillhörighet tycker jag
inte är förvånande. Det man kan notera är det låga antal elever som tycker att man ska utgå från religi-
onerna på hemorten. Samtidigt föreslår/uppmanar läroplanen att eleverna ska lära känna olika kyrkor
och samfund i skolans närhet.

5.7 Fråga 8.

5.7.1 Kursplanen i religionskunskap föreskriver bland annat att eleverna ”ska ha kännedom om de
stora världsreligionernas tro och livsuppfattning”1 . Mina egna erfarenheter säger dessutom att studier
av olika världsreligioner är en inte så liten del av religionsundervisningen på högstadiet. Därför tycker
jag att det vore relevant att undersöka elevernas inställning till några av de i undervisningen mest van-
liga religionerna.

8. Vilket tycker du man ska läsa mest om? (sätt en 1:a vid det du tycker man ska läsa mest
om, en 2:a vid det man ska läsa näst mest av, osv till och med 8:a för det man ska läsa minst
om.)
I.  Asa-tro   II. Buddhism          III. Grekisk och romersk mytologi                  IV. Hinduism
II.  Islam          VI. Judendom         VI. Kristendom             VII. Naturreligion

5.7.2 Genom att eleverna rangordnar världsreligionerna utifrån vad de ska läsa mest om, kan vi se
elevernas relativa attityd till de olika religionerna. Elevernas rangordning baseras troligen på flera
faktorer, bland annat vad som är viktigast att studera, vad som är roligast och en personlig inställning
eller erfarenhet till världsreligionen i fråga. Att döma av förstudien är det den första faktoren som är
den avgörande. Den personliga inställningen väger säkerligen även in, antagligen parallellt med vad
som anses som viktigast eller som en grund för detta. Att inkludera buddhism, hinduism, islam,
judendom och kristendom bland svarsalternativen var tämligen självskrivet då dessa, i skolsamman-
hang, brukar räknas som de idag stora världsreligionerna. Huruvida naturreligioner i t ex skolböck-
er brukar räknas dit varierar, men jag valde att ha med dessa. I kursplanen står uttryckt att asa-tro
”hör till undervisningen i ett historiskt-nordiskt perspektiv.” Dessutom valde jag att inkludera grekisk
och romersk mytologi då denna får representera religiösa föreställningar från andra religioner i histo-
risk tid.

                                                                
1 Grundskolan, kursplaner, betygskriterier 1996, s 63.
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Figur 5:10  Fråga 8, Vilket tycker du man ska läsa mest om.

5.7.3 Eleverna har rangordnat världsreligionerna i åtta steg, utifrån vad de tycker det bör läsas mest
om. För att bättre kunna överblicka resultatet har jag parat ihop rangordningsvariablerna. De som
rangordnat någon religion som etta eller tvåa redovisas i den första/vänstra spalten under den religio-
nen. De som rangordnat en religion som trea eller fyra redovisas in nästa stapel osv. Denna fråga har
inneburit svårigheter för vissa elever att besvara. 8% har antingen svarat att det inte går eller ska rang-
ordnas mellan de olika religionerna eller inte svarat alls. Räknat på alla har dock 72% av eleverna
markerat kristendom som ett eller två, pojkar i något större utsträckning än flickor. Efter kristendom
anses judendom av de flesta som den religion som ska studeras mest. 60 % har markerat denna
religion på övre halvan (dvs ranordnat någonstans mellan ett och fyra). Det finns här en tydlig statistisk
skillnad mellan årskursernas svarstrend. Niorna är mer benägna än åttorna att markera judendom
högt. Islam markerades som tredje högst. Denna religion rangordnades av flest som tre/fyra, men
hade en relativ jämn fördelning av svarsspridning. Räknat enbart på kön framgår att flickor markerat
islam högre än pojkar, 28 jämfört med 15% i gruppen ett/två. Grekisk romersk mytologi markerades
i alla fyra stegen av drygt 20%, räknat på alla. Åttor har markerat dessa högre än nior. Buddhism och
hinduism följer samma svarstrender, där har flest markerat dessa i grupperna tre/fyra och fem/sex.
Relativt få anser följaktligen att dessa religioner tillhör de man ska läsa mest eller minst av. För båda
religionerna gäller att nior markerat dessa något högre än åttor. Mellan asatro och naturreligioner gäll-
er också liknande svarstrender. Båda har av klart flest markerats som det man ska läsa minst om
(sju/åtta), 44 respektive 42%. Niorna är tydligast med att rangordna dessa lågt. Dessutom gäller för
asatro att pojkar markerat detta något högre än flickor.

5.7.4 Det vi sett är att nior tycker att man ska läsa mer om judendom, hinduism och buddhism än
åttor, medan åttor relativt niorna tycker att grekisk romersk mytologi, asatro och naturreligioner ska
studeras mer. Vad beror då detta på? En enkel förklaring skulle vara att elevernas svar är beroende
av vad de studerar i sin årskurs. Judendom, hinduism och buddhism brukar traditionellt höra till
årskurs nio. De andra religionerna är det inte ovanligt att man studerar tidigare. En annan förklaring
skulle vara att nior på grund av större mognad fokuserar på så kallade levande religioner, som har
större påverkan på människor idag. Om man förlitar sig på förklaringen om olika mognad, borde inte
resultatet ha visat att flickor (vilka på flera områden visar sig mer mogna än sina jämnåriga manliga
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kamrater) i större  utsträckning markerat ovanstående religioner högre än pojkar? Vi har även sett att
pojkar relativt flickor vill fokusera på kristendom. Flickorna har däremot markerat islam högre än
pojkarna. Min teori är att detta har och göra med att flickor är generellt mer positiva till religion i
allmänhet. Kristendomen är i många avseenden integrerat i svenskt samhälle och upplevs i många
avseende inte som religion utan snarare kultur. Islam däremot uppmärksammas inte sällan i media
som en religion, vars religiösa inslag går emot samhället. Islam ses som en mer tydlig religion eftersom
den inte är lika väl integrerat i svenskt samhällsliv

5.8 Fråga 9.

5.8.1 Fråga 9 var tänkt att mäta vad eleverna tycker hör hemma inom ämnet religionskunskap. Några
av alternativen är områden som kan sammankopplas med nyandlighet, vilket  fått en växande betydel-
se i svenskt samhälle. Jag är därför speciellt intresserad av att se i vilken utsträckning  eleverna tyck-
er dessa hör hemma inom religionsämnet. En del av svarsalternativen tillhör religionsämnets periferi
som t ex veganism och ufo-sekter medan andra rent av förespråkas av kursplanen, t ex gudsförne-
kande tolkningar.

9. Vilka av dessa saker tycker du att eleverna ska läsa om inom religionsämnet. (Du väljer
hur många du vill kryssa för)
I.  Astrologi        II. Gudsförnekande tolkningar av världen          III. Healing           IV. Häxeri
V. Högtider          VI. Könsroller          VII. Rasism             IIX. Samlevnad            IX. Satanism
X. Själavandring     XI. Spådomar     XII. UFO-sekter      XIII. Veganism       XIV. Eget förslag

5.8.2 Fråga 9 är formulerad så att den efterfrågar både om ämnensområden bör studeras överhuvudta-
get och om de hör hemma inom religionskunskapsämnet. Man kan fråga sig om det nu är relevant att
tänka så ämnesuppdelat. Även om den pedagogiska utvecklingen går ifrån detta, skulle jag dock påstå
att svensk skola i stor del är väldigt ämnesuppdelad.   
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Figur 5:10  Fråga 9, Vilka av dessa saker tycker du eleverna ska läsa inom religionsämnet. (Du väljer hur många du
vill kryssa för).

5.8.3 Räknat på alla är det rasism som flest tycker eleverna ska läsa om (64%), följt av högtider,
könsroller, häxeri, samlevnad och satanism (49-43%). Ungefär en tredjedel har markerat vari-
ablerna ufo-sekter, asatro, spådomar och gudsförnekande tolkningar av världen. Minst bifall för
eventuell inkludering i religionsämnet har veganism, healing och själavandring. Förutom ett lågt
markerande av veganism har dessutom flera elever skrivit negativa kommentarer om detta ämne på
enkäten.
Denna fråga innehåller hela 14 svarsvariabler, vilka uppvisar olika statistiska variationer i svarsfördel-
ningen både utifrån faktorerna kön och årskurs. Jag har valt att redovisa de olika årskursernas svars-
fördelningen i figur 5:10, då den tydligt visar hur fler 9:or tycker att de olika områdena som berörs i
frågan ska ingå i religionsämnet. Mest markant är detta i områdena rasism och själavandring (skill-
nad 20 procentenheter), följt av gudsförnekande tolkningar av världen (skillnad 17 procentenheter).
De variabler som avviker och markerats av flest 8:or är ufo-sekter, spådomar och häxeri. Den för-
sta på grund av ett svagt intresse hos flickor i 9:an medan de andra beror på ett starkt bifall av flickor i
8:an. De största skillnaderna i svarsfrekvens utifrån faktoren kön, var i fallande ordning själavandring
(20 procentenheter), spådomar och häxeri (båda 17 procentenheter), könsroller (13 procenenheter).
Samtliga markerades av fler flickor. Efter dessa kom ufo-sekter som markerades av 11 procenten-
heter fler pojkar.   

5.8.4 De områden som markerats av flest elever och kan ses som de som anses mest intressanta är
de som inte direkt berör religiositet, utan är mer av social natur. Förutom att rasism markerats av
flest har bland andra även könsroller och samlevnad hög svarsfrekvens. Främst är det de äldre ele-
verna som fokuserar på de sociala frågorna. Flickornas relativt stora intresse för häxeri, spådomar och
satanism är värt att uppmärksamma. När undersökningen gjordes gick det på tv flera serier om häxor
med flickor i huvudrollerna. Här kan det finnas ett samband. Intressant är att det hos ungdomar inte
verkar finnas något brett stöd för veganism, vilket annars ibland kan associeras till en ungdomsrörel-
se. Det låga markerandet av vegansism skulle kunna förklaras med att det finns en positiv attityd till
det men det anses inte alls höra hemma inom religionsämnet. De många negativa kommentarerna talar
dock emot denna teori.
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5.9 Fråga 10.

5.9.1 Vilka metoder och moment i undervisningen är det som eleverna upplever som roligast. Och
vad är det i undervisningen som eleverna tycker att de lär sig mest på. Genom att ge ett antal svars-
alternativ med exempel på moment som kan tänkas ingå i religionsundervisningen försöker jag bringa
en liten klarhet i denna fråga. Även om det eleverna tycker de lär sig mest på nödvändigtvis inte är
det, så kan attityden till dessa alternativ dock innebära en ökad motivering till inlärning, likväl som de
alternativ som upplevs som roligast. Därför kan denna fråga vara värd att begrunda.
Syftet med att ha två frågeställningar i samma fråga är att försöka ge en tydlig jämförelse mellan attity-
den av det roliga och det man lär sig mest på. Att dela upp frågan i två skulle innebära att alternativen
lästes av eleven vid två tillfällen vilket skulle kunna leda till olika känslomässiga och erfarenhetsmässi-
ga tolkningar.

10. Sätt R i vänstra spalten, framför de tre alternativ som du tycker är roligast.
 Sätt L i högra spalten, framför de tre alternativ som du tror du lär dig mest på.
(du får sätta R och L framför samma men du behöver inte.)
För att undvika upprepningar av allt för stora textmassor, hänvisar jag angående formuleringen av
svarsalternativen till tabell 5:1 samt bilaga 1.

5.9.2 Jag har försökt att få de olika svarsalternativen så neutrala som möjligt, för att inte påverka ele-
verna genom värdeladdade ord och formuleringar. I det första svarsalternativet har jag samman-
kopplat studerande via läroböcker och internet. Betydelsen blir då allmänt läsande av texter om reli-
gion. Valet av medium får då mindre betydelse.
Fråga 10 är antagligen den formmässigt svåraste frågan att besvara för eleverna, då den har två svars-
spalter. Därför har jag försökt med fetstil vara extra tydlig med de moment som kan bringa svårighe-
ter vid besvarandet. Genom att ha bokstäver istället för kryss, kan eleverna trots att de kanske blan-
dar ihop spalterna, ändå skilja på vad som är roligast ( R ) och vad de lär sig mest på  ( L ). Jag un-
derströk även att tre alternativ av varje skulle väljas. Både med fetstil samt muntligt vid tillfällena då
enkäten besvarades. Detta gjordes så att de med generell positiv respektive negativ attityd till ämnet
skulle välja lika många svarsalternativ. Risken förelåg att annars skulle de sämre motiverade markera
färre alternativ än de positivt inställda, vilket skulle innebära ett snedfördelat resultat.

5.9.3 Tabell 5:1 innehåller förutom formuleringen av variablerna, även svarsresultatet räknat på samtli-
ga respondenter. Där ser vi att av de angivna inslagen i religionsundervisningen anses läroboks- och
internetstudier av religioner, etik- och moraldiskussioner samt dramatisering som roligast. Att läsa
religiösa skrifter anses av överlägset minst antal som roligast. De undervisningsinslag som eleverna
anser att de lär sig mest på är att läraren berättar samt att studera olika religioner via läroböcker och
internet. Även om läsandet av religiösa skrifter anses av 10 procentenheter fler som något av de tre
saker man lär sig mest på, så är siffran låg jämfört med de andra svarsvariablerna. Endast undersöka
och prova olika metoder och behandling inom New Age och värderingsövningar är lägre. Dessa två
har även de angivits av få som roligast.
Störst statistisk skillnad mellan vad eleverna anser som roligast jämte det de lär sig mest på uppvisar
läraren berättar (18 procentenheter) och dramatisering av olika religiösa historier (17 procentenhe-
ter). Den förra av flest markerat som det man lär sig mest på och den senare som roligast. Nedan
följer en kort genomgång av de variabler där faktorerna kön och årskurs påverkar svarsstatestiken i
störst utsträckning. Läroboksstudier anser pojkar i åttan relativt roligt. Tydligt fler nior än åttor anser
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etikdiskussioner som roligart. Pojkar är relativt mer positiva till att läsa religiösa skrifter, både rörande
vad som är roligt men främst vad man lär sig på. Fler flickor än pojkar anser att man lär sig på fråge-
stund. New age markerades av klart flest flickor i åttan, både vad det gäller roligt och lär sig. Fler nior
anser att man lär sig av att läraren berättat.

Tabell 5:1 Fråga 10,
Svarsalternativ Roligt Lär sig
I Studera olika religioner via läroböcker och internet. 38 % 38 %
II Besöka och medverka på olika gudstjänster. 18 % 23 %
III Diskussioner kring moral och etik. 35 % 26 %
IV Läsa religiösa skrifter, t ex Bibeln, Koranen mm. 5   % 15 %
V Studera och fira olika kulturella och religiösa högtider och ceremonier. 25 % 15 %
VI Skriva uppsatser och egna berättelser om religion och tro. 24 % 27 %
VII Frågestund och samtal med religiösa ledare. Präster, rabbiner m fl. 22 % 27 %
VIII Dramatisering av olika religiösa historier. 35 % 18 %
IX Värderingsövningar. Dvs träna ställningstaganden kring olika problem. 12 % 11 %
X Jämföra olika religioners syn på vissa livsfrågor. 21 % 29 %
XI Undersöka och prova olika metoder och behandling inom New Age. 18 % 8  %
XI Läraren berättar. 27 % 45 %
XII Annat. 2  % 2  %

5.9.4 De mest påfallande trenderna i elevernas svarsresultat visar hur det som kan benämnas traditio-
nell undervisning, läroboks- och internetstudier av religioner samt att läraren berättar, markerats av
många. Detta gäller både vad som är roligt och vad som man tror sig lära sig mest av. Dessa inlär-
ningsformer kanske har ett försprång då de eventuellt är mer etablerade än de andra svarsalternativen.
Det vi ser är att mindre etablerade former för lärande såsom diskussioner, dramatisering, undersöka
och prova (svarsalternativ III, VIII och XI) inte anses av så många som något man lär sig bra av rela-
tivt hur roligt det är. Jag måste säga att jag blev förvånad att så få markerade för new age. Kanske var
det uttrycket new age som var svårt att greppa, eller så är intresset för detta inte speciellt starkt bland
ungdomar.

5.10 Fråga 11.

5.10.1 Den svenska traditionen har generellt varit att alla elever i Sverige ska få en nationellt lika och
likvärdig undervisning i religionskunskap. Från början var undervisningen proklamatorisk utifrån
svenska kyrkans trosinriktning. Ökad sekularisering av svenskt samhälle innebar att centrala styrdo-
kument kom att förespråka en objektiv och öppen undervisning, som skulle passa såväl troende som
ateister. Även invandring till Sverige har medfört en ökad diversitet i det svenska religiösa landska-
pet. Den genomdrivna politiken har förespråkat en nationellt liknande undervisning som ska kunna
accepteras av alla elever genom öppen demokratisk och objektiv hållning. Denna svenska modell tas
säkerligen för självklar av många. I en del länder har dock politiker valt att lösa situationen genom att
ha olika typer av valbara religionsundervisningar. Även modellen att låta andra institutioner än skolan
sköta den religiösa undervisningen förekommer utomlands. En växande trend i Sverige är friskolor,
av vilka vissa är religiösa. Syftet med fråga 11 är att studera elevernas inställning till att alla har lika
och likvärdig religionsundervisning.
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11.  Tycker du att alla elever ska få likadan religionsundervisning, även om eleverna tillhör
olika religioner/samfund?

I. Ja II. Nej. III. Ja men elever med annan religion än svenska kyrkans bör få
läsa extra om sin religion. IV. Vet ej.

5.10.2  Frågans andra del försöker säkerställa validiteten, att den mäter det den ska, genom att på-
minna eleverna om problemet att skolans elever inte alla har samma religiösa tillhörighet. De två första
svarsalternativen är enkla i sin positiva respektive negativa hållning till likadan religionsundervisning.
Det tredje alternativet menar att skolan bör tillhandahålla möjlighet till fördjupning i den avvikande
egna religionen/tron. Formuleringen annan religion än svenska kyrkans antyder att religionsunder-
visningen styrs eller påverkas utifrån svenska kyrkan. Denna påverkan är säkerligen inte obefintlig,
trots att den offentliga och proklamatoriska kopplingen tagits bort.

5.10.3 Resultatet visar att en klar majoritet av eleverna som besvarat enkäten anser att alla ska få
likadan religionsundervisning. Antingen helt lika (57%, alla) eller en likvärdig bas av religionsunder-
visning som kompletteras med extra läsning (30%, alla). Av de få (6%, alla) som anser att alla elever
inte ska ha likadan religionsundervisning återfinns över hälften i gruppen pojkar i 8:an. Som diagram
5:13 visar ser vi hur flickor i lite större utsträckning är mer positiva till att låta vissa elever läsa extra
om sin religion. Även 9:or är något mer positiva till detta än 8.or. Denna statistiska skillnad är dock
något mindre och faller inom felmarginalen.
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Figur 5:13  Fråga 11, Tycker du att alla elever ska få samma religionsundervisning, även om eleverna tillhör olika
religioner/samfund?

5.10.4 En förklaring till att flickor är mer positiva till att låta elever läsa extra, kan vara att de är ge-
nerellt mer positiva till religion i allmänhet och där igenom även till andra religioner.  En positiv attityd
till religioner verkar dock inte ha något positivt samband med att eleverna tycker att religionsunder-
visningen ska vara olika för elever tillhörande olika religioner och samfund.

5.11 Fråga 12
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5.11.1 Denna fråga berör samma problem som föregående. Bör religionsundervisningen vara lika för
alla när eleverna tillhör olika trosinriktningar? En modell att bemöta detta problem är att låta elever
tillhörande religiösa minoriteter slippa religionsundervisning, i sin helhet eller de delar som strider mot
deras tro. Fråga 12 försöker utreda elevernas attityd till denna modell.

12.  Tycker du elever ska få slippa religionsundervisningen i skolan om de eller deras föräldrar
önskar detta p g a att de tillhör en religiös minoritet.

I.  Ja. II. De ska få slippa vissa delar. III. Nej.      IV. Vet ej.

5.11.2 Frågan försöker undersöka om avvikande religiös uppfattning bör vara motiv till att befrias från
religionsundervisningen. Svarsalternativ ja, är tämligen entydig i sin betydelse av att slippa religions-
undervisningen. Svarsalternativ vissa delar kan ses som en kompromiss, men även som ett uttryck
för att elever ska kunna befrias från vissa moment i skolan som kan uppfattas som religiösa, j m f
skolavslutning i kyrkan. Alternativ nej, innebär att elever inte ska slippa religionsundervisningen. Det
bakomliggande motivet att ange detta alternativ kan dock vara dubbelt. Det kan uttrycka uppfatt-
ningen att undervisningen förväntas vara så öppen och objektiv att ingen kan ta illa vid sig, men också
att de elever som tillhör en s k religiös minoritet ska rätta sig efter majoritetens religionsundervisning.

5.11.3 Elevernas svar på denna fråga fördelar sig förhållandevis jämnt. Räknat på hela elevunderlaget
tycker 20% att elever kan få slippa religionsundervisningen, 25% tycker att eleverna kan få slippa
vissa delar och 39% tycker inte eleverna ska få slippa religionsundervisningen. Den tydligaste skillna-
den mellan elevernas svar är mellan årskurserna. 9:orna har i större utsträckningen åsikten att elever
inte ska slippa undervisningen på grund av att de tillhör religiös minoritet. 8:ornas svar är inte lika
tydligt, utan de tre första svarsalternativen får nästan lika många svar. Dock med en liten övervikt för
nej-alternativet.
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Figur 5:14  Fråga 12, Tycker du att elever ska få slippa religionsundervisningen i skolan om de eller deras föräldrar
önskar detta på grund av att de tillhör en religiös minoritet?

5.11.4 Om vi tittar på denna samt föregående fråga ser vi att eleverna är relativt överens att alla ska
läsa en likadan religionsundervisning. När det gäller den situation som kan uppstå då vissa elever till-
hör en religiös minoritet, går elevernas uppfattning isär.
Ovan beskrev jag eventuella funderingar kring motivet till att svara nej. Eftersom det är flickor i 9:an
där flest svarat nej, samt det är den grupp som är mest positiv till religiositet och olika religioner
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misstänker jag att anledningen till att de svarat nej är att undervisningen ska vara så öppen som möj-
ligt, så den accepteras av alla.

5.12 Fråga 13.

5.12.1 Svenska religionslärare har en hög grad av lärarprofessionalitet i den bemärkelsen att de i hög
grad bestämmer hur olika samfund kan presenteras och beskrivas. Det krav som formellt ställs på
dem är att undervisningen ska vara saklig och allsidig1 . I andra länder förekommer alternativa sätt att
bestämma hur olika religioner och samfund ska beskrivas. I Storbritannien får till exempel represen-
tanter från olika religioner utforma och bestämma hur deras religion ska beskrivas. Fråga 13 försöker
undersöka elevers attityder till olika modeller rörande av vem religioner ska beskrivas.

13.  Vem ska bestämma hur olika religioner och samfund beskrivs i religionsundervisningen?
I. Lärare II. Skolpolitiker III. Föräldrar till skolans elever
IV. Representanter från de olika religionerna(t ex präster, rabbiner m fl)       V. Annat förslag.

5.12.2 Till frågans svarsalternativ ville jag ha ett yrkesprofessionellt, ett politiskt, ett brukar-
perpektviv samt ett perspektiv för de berörda samfunden. Lärare är en för eleverna klar och påtaglig
variabel. Jag valde formuleringen skolpolitiker trots det ibland negativt
laddade ordet politiker. Det tänkta alternativet skolverk befarade jag att vissa elever hade en oklar
föreställning kring. Till brukarperspektivet valde jag formuleringen föräldrar till skolans elever. Ge-
nom att inte nämna eleverna hoppades jag särskilja frågans innebörd från elevernas allmänna inflytan-
de och påverkan på sina arbetsrutiner.  I variabeln rörande berörda samfund lät jag inkludera ett för-
tydligande för att alla elever skulle tolka variabeln på liknande sätt. Den sista variabeln är öppen för
andra förslag.
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Figur 5:15  Fråga 13, Vem ska bestämma hur olika religioner och samfund beskrivs i religionsundervisningen?

5.12.3 Svarsresultat visar att det i huvudsak är två alternativ som eleverna anammar. 44% av elever-
na har svarat att lärarnas tolkning ska gälla, 25% har svarat representanter från de olika religionerna

                                                                
1 Lpo -94, s 6.
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medan inget annat alternativ har fått mer än 10%. I denna fråga, som i flera av de tidigare, finns här en
viss skillnad vad pojkarna respektive flickorna svarat. Pojkar har i högre grad svarat lärare medan
flickor relativt oftare svarat representanter från olika religioner. Tydligast märks denna skillnad i
9:an där de båda alternativen markerats av lika många flickor(31%). Av pojkarna har 61% markerat
lärare och 17% markerat representanter. Det mest frekventa svaret  bland de som markerat annat
förslag, var elever. Därav har jag valt att redovisa dessa i en separat kolumn i figur 5:14. Nästan två
tredjedelar av de som skrev elever var pojkar i 8:an.   

5.12.4 Att flickorna är mer öppna för att representanter från olika samfund släpps in i undervisningen
stämmer med Davidssons undersökning1 och går stick i stäv med tidigare svarstrender i denna under-
sökning, och beror säkerligen på en mer positiv attityd till religion generellt.

5.13 Fråga 14

5.13.1 Undersökningens sista fråga undersöker elevernas allmänna inställning och uppfattning till tro-
ende religionskunskapslärare. I debatten kring religionsämnet har det framförts argument för att det
finns både för- och nackdelar med att läraren är troende. På senare tid har dock diskussionen i
mindre utsträckning berört vad läraren tror och mer fokuserat på hur undervisningen bedrivs. Elever-
nas attityd till hur lärarens tro påverkar undervisningen styrs till viss del av hur bra eleven tycker om
religionskunskap. Dessutom styrs elevens uppfattning om undervisningen av attityden till lärarens tro
och dess påverkan på undervisningen. Fråga 14 kan därför eventuellt fungera som ett underlag i en
diskussion om och hur läraren ska framställa sin egen tro, vilket även är denna frågas syfte.

14. Hur tror du religionsundervisningen påverkas om läraren själv är religiöst troende?
I. Till det bättre. II. Till det sämre.         III. Undervisningen blir partisk och ensidig.
IV. Undervisningen blir mer ärlig och äkta.          V. Det påverkar inte alls.            VI. Vet ej.

5.13.2 De två första alternativen är enkla omdömen, positiva respektive negativa, utan någon större
innehållslig innebörd. Dessutom finns ett alternativ med ett argument för fördelar med icketroende
lärare samt ett alternativ med argument för fördelar med troende lärare. Anledningen till denna upp-
delning är att kunna mäta både den negativa respektive positiva attityden samt se i vilken utsträckning
dessa omdömen är argumentativa. På grund av detta bör möjligheten att kryssa för flera alternativ
finnas för de elever som så önskar. Utöver dessa fyra alternativ finns även ingen påverkan och vet ej
med.   

                                                                
1 Davidsson 1989, s 45.
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Figur 5:16  Fråga 14, Hur tror du undervisningen påverkas om läraren själv är religiöst troende?

5.13.3 Det statiska resultatet av elevernas svar kan utläsas av diagram 5:16. Där ser vi att de alter-
nativ som är negativa till en religiöst troende (II och III) har lite högre svarsfrekvens, jämfört med de
som är positiva (I och IV). Flickor har i större utsträckning  angivit de alternativ som underbyggs av
argument, medan pojkar mer använder de enkla attitydomdömena i svarsalternativ I och II. Inget
enskilt alternativ har fått särskilt hög procentsiffra. En anledning till detta kan vara att många eleverna
valt att antingen ange de enkla eller argumentativa omdömena. Endast 9% tror att lärarens tro inte
påverkar undervisningen. Värt att notera är dock trenden att samma elev inte sällan anger både positi-
va och negativa svarsalternativ.

5.13.4 Slutligt kan sägas att eleverna anser att lärarens religiösa tro påverkar undervisningen. Något
fler anser att den påverkas negativt, många elever anser dock att lärarens tro kan vara både positiv
och negativ för undervisningen. Som en elev skriver ”Det beror på vilken situation det är”. Det här är
för övrigt den fråga där eleverna skrivit flest kommentarer. Vilket tyder på att diskussion om lärarens
tro är något som berör och engagerar eleverna.

6. Resultatdiskussion

Då denna undersökning inte ger en sammanhållande utan snarare en aspektiv bild av högstadieelevers
attityd till religionsämnet kommer jag inte presentera en enhetlig sammanfattning av resultatet. Jag
hänvisar i stället till de olika frågorna under punkten 5, och  svarsredovisningarna därunder. Under
den här punkten kommer jag att diskutera några aspekter från denna undersökning som jag anser
värda vidare uppmärksamhet.

Det första jag vill lyfta fram är att flickor är mer positiva till religionsämnet än pojkar. Som nämnts
ovan har tidigare forskning visat på flickors mer positiva inställning till såväl religion som religionskun-
skap. Resultatet av enkäten uppvisar en tydligare skillnad mellan pojkar och flickors attityd än vad
jag tidigare föreställt mig. I denna enkätundersökning tog sig denna könsmässiga attitydskillnad star-
kast uttryck i följande; Fler flickor än pojkar anser att religionskunskap är ett roligt ämne. Flickor
anger generellt fler anledningar till att religionskunskap ska studeras än pojkar. Fler flickor än pojkar
är benägna att utgå från religiös tillhörighet bland skolans elever för fokus av religionsundervisningen.
Ett tecken på detta kan vara att fler flickor än pojkar är beredda att låta representanter från olika reli-
gioner vara med och styra utformningen på religionsundervisningen.
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Utan att göra en allt för tydlig värdering av de olika attityderna innebär den negativa inställningen till
religion, främst företrädd av pojkar, en eventuell metodisk och pedagogisk svårighet för religionskun-
skap. Ohlingdahl har till exempel visat att en negativ attityd till religion korrelerar med svårigheter att
ta till sig texter med religionsinnehåll.
Vad som är i behov av förändring kan dock diskuteras. Är det didaktiska innehållet eller den person-
liga attityden?

Nästa punkt som jag vill ta upp är något som skulle kunna benämnas religionsämnets stora problem.
Resultatet av fråga 2 och 3 i enkätundersökningen visar upp en bild av ett skolämne som många ele-
verna inte uppfattar som särskilt angeläget. Religionskunskap anges som det överlägset minst viktiga
so-ämnet. Minst betydelse har det hos pojkar. Ämnet anges också som ett av de mindre viktiga äm-
nena i jämförelse med alla skolämnen. Problemet som jag ser det, är inte i första hand att ämnet an-
ses mindre viktigt i sig. Det som är värt att uppmärksamma är istället att ämnet ses som mindre bety-
delsefullt även av de elever som tycker att religionskunskap är ett roligt ämne. Förr i tiden när Sveri-
ge med självklarhet uppfattades som kristet var religionsämnet i skolan inte speciellt ifrågasatt. I takt
med att Sverige blivit mer sekulariserat så har skolämnets roll blivit allt mer utmanat. Vilken utform-
ning skulle religionsämnet anta, när eleverna och deras familjer inte med självklarhet såsom tidigare
uppfattade sig som religiösa. Min teori är att religionskunskap i många fall blivit föremål för en under-
visning som i objektivitetens namn avgränsar sig till ett ”från ovan perspektiv”, där olika religioner
studeras utan kopplingar till elevens egna tankar och funderingar. För att elevernas intresse ska bibe-
hållas lyfts istället spännande eller udda företeelse från den religiösa världen fram. Ämnet reduceras till
ett kuriosaämne. Fram tonar bilden av ett ämne som är till för att känna igen och i viss mån förstå ett
”annorlunda” beteende. Svårigheten att hävda ämnets betydelse och angelägenhet har lett till att man
försker ge ämnet status genom att göra det spännande och roligt. Genom att ta upp extremt religiöst
beteende förloras kontakten med elevernas personliga föreställningar och erfarenheter. Att göra äm-
net roligt kan verka hämmande på elevernas uppfattning av ämnets angelägenhet. Argument för denna
tanke finner jag i några av enkätundersökningens svarsresultat. Dessa tas upp nedan, som den tredje
punkten av resultatdiskussionen.

Det tydligaste exemplet på att många elever ser religionskunskap som ett ämne som man studerar för
att förstå andra människor istället för att förstå sig själv, finner jag i svaren till fråga 4. Dubbelt så många
elever tycker att religionsämnet handlar om andra människor, som  de som tycker att religionsämnet
ger exempel på hur eleverna kan tro. Detta gäller särskilt pojkarna. Att många inte ser någon koppling
mellan religionsundervisningen och den egna tron och ställningstaganden kan vara en förklaring till att
ämnet inte ses som viktigt. Pojkar tycker också att religionskunskap är mindre viktigt än flickor. Att
säga att pojkar inte tycker ämnet är viktigt därför att det mest berör andra människors tro, skulle
vara att göra en för enkel förklaring. Vi ser i fråga 6 hur pojkar tycker att man främst ska läsa religi-
onskunskap för att få ökad kunskap om religioner och för att förstå och underlätta möte med perso-
ner av andra religioner. Detta talar för att religionsämnets problem är ett cirkeldilemma. Ämnet ses
som mindre viktigt, därför försöker man göra det roligt genom att beskriva andra människors tro.
Men detta berör inte eleven. Ämnet ses därför som mindre angeläget. Fråga 6 visar också att det är
situationer eller personer man möter i livet som är generellt mer betydande än den inre utvecklingen
både för pojkar och flickor.(se 5.5.4)
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Det är intressant att notera, att samtidigt som religionsämnet upplevs av högstadieelever som relativt
oviktigt så görs det till obligatoriskt ämne i gymnasiet. Genom att göra religionskunskap till ett obli-
gatoriskt ämne vill man förmodligen hjälpa eleverna att möta det ”annorlunda” som har tagit plats i
det svenska samhället, bl a genom invandring av människor med varierande religiös tillhörighet. Det
man kan fråga sig är i vilken utsträckning andra föreställningsvärldar kan förstås om inte den egna
ägnas tillräcklig uppmärksamhet.

7. Slutord

Denna uppsats syfte var att redovisa hur elever i högstadiet uppfattar och värderar religionsämnet.
Utifrån min enkätundersökning och genomgången av tidigare forskning inom angränsande områden,
har jag försökt få svar på vilka attityder elever har till några problemområden som är kopplade till reli-
gionsundervisningen.

Med den här uppsatsen har jag försökt ge en representativ bild av högstadieelevers attityder till och
om religionsämnet. Enkätundersökningen har varit  styrd av mina specifika enkätfrågor. Detta har haft
både fördelar och nackdelar. Positivt är att den faktiskt ger en kvantitativ bild av elevernas uppfatt-
ning av de problem och områden som undersökts. Negativt är att den ger en lite ytlig bild av elever-
nas attityder. Den redovisar hur eleverna uppfattar och värderar vissa saker, men den går inte på dju-
pet för att utreda varför eleverna tycker som de gör. Jag tycker dock att denna undersökning kan
fungera som utgångspunkt för en mer djuplodad kvalitativ undersökning. Bland annat frågorna om
varför eleverna anser att religionskunskap ska studeras och vad eleverna tycker om olika metoder
och moment i undervisningen tycker jag skulle vara värda att tränga djupare in i.
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Bilaga 1.

Enkät Religionsämnet

Jag går i årskurs:
  8.

  9.

Kön:
  Man.
  Kvinna

1.  Vilket SO-ämne är roligast? (sätt en 1:a vid det roligaste, en 2:a vid det näst roligaste osv till och
med 4.a)

…. Geografi
…. Historia
…. Religionskunskap
…. Samhällskunskap

2.  Vilket SO-ämne tycker du är viktigast? (sätt en 1:a vid det viktigaste, en 2:a vid det näst vikti-
gaste osv till och med 4:a)

…. Geografi
…. Historia
…. Religionskunskap
…. Samhällskunskap

3.  Hur viktigt tycker du religionsämnet är, i jämförelse med alla skolämnen?
   Det viktigaste
   Ett av de viktigare
   Ett av de mindre viktiga
   Det minst viktiga

4.  Vilket av dessa påståenden stämmer bäst, tycker du?
   Religionsämnet berättar hur eleverna ska tro.
   Religionsämnet ger exempel på hur eleverna kan tro.
   Religionsämnet tar inte upp elevernas tro, utan handlar om andra människor

5.  Vad tycker du om utformningen av religionsundervisningen?
   För mycket om världsreligionerna.
   För mycket om enskilda frågor om t ex liv, död, etik mm.
   Lagom avvägning mellan världsreligionerna och enskilda frågor.
   Vet ej.
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6.  Varför ska man läsa religion i skolan, tycker du?(du får kryssa för flera förslag om du vill)
   För att få ökad kunskap om religioner.
   För att lära sig respektera andra människor.
   För att bli mer kristen.
   För att föra vidare och bevara religiösa traditioner.
   För att ge tillfälle till samtal och funderingar om etik och livsfrågor.
   För att lättare förstå och underlätta möten med personer av andra religioner.
   Annat…………………………….

7.  Vilka religioner och samfund ska man läsa mest om, det vill säga var ska tyngdpunkten ligga?
(kryssa för ett eller två förslag)

   De vanligaste religionerna i världen.
   De vanligaste religionerna i Europa.
   De vanligaste religionerna i Sverige
   De vanligaste religionerna på hemorten.
   De vanligaste religionerna bland skolans elever.

8.  Vilket tycker du man ska läsa mest om? (sätt en 1:a vid det du tycker man ska läsa mest om, en
2:a vid det man ska läsa näst mest av osv t o m 8:a för det man ska läsa minst om)

…. Asatro
…. Buddhism
…. Grekisk och romersk mytologi
…. Hinduism
…. Islam
…. Judendom
…. Kristendom
…. Naturreligioner

9.  Vilka av dessa saker tycker du att eleverna ska läsa inom religionsämnet? (du väljer hur många du
vill kryssa för)

   Astrologi
   Gudsförnekande tolkningar av världen
   Healing
   Häxeri
   Högtider
   Könsroller
   Rasism
   Samlevnad
   Satanism
   Själavandring
   Spådomar
   UFO-sekter
   Veganism
   Eget förslag …………………………..
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10.  Sätt R i vänstra spalten, framför de tre alternativ som du tycker är roligast.
      Sätt L i högra spalten, framför de tre alternativ som du tror du lär dig mest på.
       (du får sätta L och R framför samma men du behöver inte)
R   L
     Studera olika religioner via läroböcker och internet.
     Besöka och medverka på olika gudstjänster.
     Diskussioner kring moral och etik.
     Läsa religiösa skrifter, t ex Bibeln, Koranen mm.
     Studera och fira olika kulturella och religiösa högtider och cermonier.
     Skriva uppsatser och egna berättelser om religion och tro.
     Frågestund och samtal med religiösa ledare. Präster, rabbiner mfl.
     Dramatisering av olika religiösa historier.
     Värderingsövningar. Det vill säga träna ställningstagande kring olika problem.
     Jämföra olika religioners syn på vissa livsfrågor.
     Undersöka och prova olika metoder och behandlingar inom New Age.
     Läraren berättar.
     Annat…………………………………..

11.  Tycker du att alla elever ska få likadan religionsundervisning, även om eleverna tillhör olika religi-
oner/samfund.

   Ja
   Nej
   Ja, men elever med annan religion än svenska kyrkan bör få läsa extra om sin religion.
   Vet ej

12.  Tycker du att elever ska få slippa religionsundervisningen i skolan om de eller deras föräldrar
önskar detta på grund av att de tillhör en religiös minoritet.

   Ja
   De ska få slippa vissa delar
   Nej
   Vet ej

13.  Vem ska bestämma hur olika religioner och samfund beskrivs i religionsundervisningen.
   Lärare
   Skolpolitiker
   Föräldrarna till skolans elever
   Representanter från de olika religionerna (t ex präster, rabbiner m fl)
   Annat förslag………………………………….

14.  Hur tror du att religionsundervisningen påverkas om läraren själv är religiöst troende. (kryssa för
en eller flera)

   Till det bättre
   Till det sämre
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   Undervisningen blir partisk och ensidig
   Undervisningen blir mer äkta och ärlig
   Det påverkar inte alls
   Vet ej


