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2. Inledning 

Religionsundervisning i Sverige har funnits under en lång tid. Dock har själva ämnet, 

som resten av skolan, med åren gått igenom väldigt många förändringar; nu lär sig 

eleverna om etik kombinerat med olika religionsföreställningar, identitet och olika 

livsåskådningar.  

Religionskunskap i Sverige har minst sagt förändrats. Från 1600-talets skola där 

prästerna var ansvariga för läskunnigheten, till bestämmelsen 1841 om att 

kristendomskunskap i skolan skulle vara en central del av skolan. Sverige lagstiftade 

om religionsfrihet 1952, vilket resulterade i år 1962:s läroplan där det stod att 

religionsundervisning i skolan skulle vara konfessionslös och icke-bekännande.  

I dagens Lgr 11 står det att elever ska lära sig om hur det kan vara att vara människa 

på olika platser runt om på jorden, omgiven av olika religioner samt hur religion 

påverkar samhällen runt om i världen. Religionskunskap är idag ett ämne som ger 

väldigt mycket förståelse för andra personer och kulturer.  

När jag själv gick i högstadiet var det Lpo 94 som gällde för skolan. Jag kan verkligen 

inte minnas att jag någonsin fick prata om etik. När vi hade religionskunskap var det 

endast fokus på de fem stora världsreligionerna kristendom, islam, judendom, 

hinduism och buddhism. Jag hade inte hört talas om ordet sekularism förrän en bra bit 

in på religionskunskapen i gymnasiet. När jag fick lära mig mer än om de fem stora 

världsreligionerna blev ämnet plötsligt mycket mer intressant. När vi diskuterade 

etiska dilemman blev det tydligt att vi var individer med olika värderingar. 

Diskussionerna bildade bra lektionsmaterial, då vi fick lägga fram både för- och 

motargument. Diskussionerna lade en viktig grund till att religionskunskapen i 

gymnasiet var så rolig för mig som den var.  
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3. Syfte och frågeställningar 

Syftet med det här arbetet är att genom en enkätundersökning gjord på 

högstadieelever se hur eleverna ser på ämnet religionskunskap i skolan. Enkäten 

skickades ut till 6st högstadieklasser. Genom undersökningen vill jag även se om det 

skiljer sig mellan de olika könen.  

För många framtida lärare inom ämnet religionskunskap kan det att vara av intresse 

att se vad eleverna tycker om ämnet. Har en lärare kunskap om vad elever tycker så 

kan läraren planera mycket därefter. 

Hur ser högstadieelever i årskurs 8 och 9 i sydvästra Sverige överlag på skolämnet 

religionskunskap?  

Vilka skillnader finns mellan könen för hur de ser på skolämnet religionskunskap och 

hur kan eventuella skillnader förklaras? 
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4. Bakgrund 

4.1 Religionskunskap genom historien 

Kyrkan hade ansvar för människors läskunnighet vilket slogs fast i kyrkolagen 1686, 

medan undervisningsplikten tillhörde föräldrar och husbönder, skriver Christina 

Osbeck i sin doktorsavhandling (2006 s. 89). År 1841 beslutades det att ge 

kristendomskunskap en central ställning i den nya folkskolan och då var även prästen 

ordförande i skolrådet. En viktig del av utbildningen för barn var att förbereda dem 

inför nattvardsläsning.  

Samtidigt som skolans och kyrkans förbindelse började avta så blev det i 1919 års 

läroplan Luthers katekes avskaffades som läromedel och skolan blev då icke-

konfessionell, skriver Osbeck (2006 s. 89) 

I början av 1950-talet tilläts lärare som inte var medlemmar i svenska kyrkan att 

undervisa i kristendom. Då togs det avgörande steget mot det religionskunskapsämne 

som vi har i Sverige idag, menar Osbeck (2006 s. 90). 1952 infördes religionsfrihet i 

Sverige, men det dröjde ändå till 1960-talet innan skolan förändrades, menar 

Stockholms universitetslektor Björn Falkevall (2013 s. 20). I Lgr 62 stod det att 

undervisningen i kristendomskunskap skulle vara konfessionslös och icke-

bekännande. Undervisningen skulle vara objektiv och inte försöka få elever att 

påverkas till att omfatta en viss åskådning. I Lgr 69 skulle det fortsatt vara objektivt i 

undervisningen. Då kristendomens ställning i Sverige fått en försvagad utveckling 

ändrades det i denna läroplan från att ämnet skulle heta kristendom till 

religionskunskap. I Lgr 80 ändrades ämnet till att bli mer elevcentrerad istället för att 

lägga vikt vid framförallt fakta. Lärare uppmanades att aktivt påverka elever till att 

även omfatta vår demokratis grundläggande värderingar. I Lgr 80 stod det att 

kristendom skulle ha en ställning i relation till övriga religioner, och där jämfördes de 

olika religionerna/åskådningarna. I Lpo 94 läts eleverna ha en personlig 

utvecklingsprocess med fler reflektioner och personliga bearbetningar av ämnet. 

Samtidigt hade undervisningen något av ett “konfessionellt drag”, då kristendomens 

roll markerades tydligare än de övriga religionerna. (Svensson 2001 s. 6-9) 
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4.2 Religionskunskap i dagens skola 

I dagens läroplan Lgr11 ser kunskapskravet för betyget E ut såhär: “Eleven 

har grundläggande kunskaper om kristendomen och de andra världsreligionerna och 

visar det genom att beskriva centrala tankegångar, urkunder och konkreta religiösa 

uttryck och handlingar inom religionerna” (Skolverket 2011).  

Redan i Skolverkets riktlinjer för förskoleklass (2016) är det tydligt formulerat att ett 

av skolans ansvar är att motverka traditionella könsmönster. Detta för att ge elever, 

oavsett könstillhörighet, utrymme att prova och utveckla sin förmåga i deras intressen. 

Professorn i religionsvetenskap Jonas Svensson (2015 s. 24) skriver om den nya 

läroplanen och menar att jämförelsevis med de föregående läroplanerna så är Lgr 11 

mycket mer omfattande än tidigare läroplaner. Han menar att de nya styrdokumenten 

för religionskunskap lägger mer fokus på elevernas eget livsåskådningsbyggande. 

Livsåskådning har tidigare varit en central del av undervisningen, men att 

undervisningen då utgick från livsåskådningar som kärnpunkt för att nå ut till 

religiösa samt icke-religiösa livsåskådningar. I Lgr 11 ser vi istället mänskliga 

livsåskådningar som är relevanta för mänsklighetens historia. Professorn i 

utbildningsvetenskap Ninni Wahlström (2016 s. 132) menar att utbildning ska 

“erbjuda kunskaper, färdigheter, och en vana att reflektera och göra egna 

bedömningar inom områden som kan sträcka sig från mer generella insikter till 

mycket specifika yrkesinriktade moment.” Wahlström menar även att utbildningen är 

ett sätt för barn och ungdomar att socialisera sig in i samhället då de får ta del av 

samhällets sociala, kulturella och politiska normer.  

”Religionskunskap är ett utav de få ämnena i skolan som sätter frågor om livet, 

identitet och värdegrundsarbete i fokus.” Skriver Camilla Löf, universitetslektor i 

Malmö (i Falkevall 2013 s. 31). 

Länder där en religion har (och har haft) en dominerande ställning tillåts att ge, i viss 

utsträckning, denna religion större utrymme i undervisningen än andra religioner. 

Detta är i enighet med Europakonventionens regler. I Sverige har vi alltså i senaste 

läroplanen Lgr 11 lite mer kristendom än de övriga religionerna, menar juristen och 

professorn Reinhold Fahlbeck (i Falkevall 2013 s. 70). 

Religionsundervisning är i grundskolan obligatorisk, medan den i gymnasieskolan är 

ett kärnämne. Men inte alla länder har religionsundervisning i skolan. Det skulle till 
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exempel i Frankrike och USA förut inte vara en möjlighet att obligatoriskt lära ut om 

olika religioner i skolan, skriver Falkevall (2013 s. 17). 

I det centrala innehållet för religionskunskap i Lgr 11 står det att vardagliga dilemman 

ska vara en del av undervisningen. Även etiska frågor skall vara något att ta upp under 

religionsundervisningen. Detta menar professorn i historia Niklas Ammert (2015 s. 6) 

är läroplansförfattarna vilja att eleverna i grundskolan dels ska kunna reflektera över 

sitt förhållningssätt, men också att utveckla en personlig hållning till livet.  

Svensson (2015 s. 19) menar att religionsundervisningen inte enbart handlar om 

“gudar, demoner, änglar eller djävlar”, utan att den senaste ändringen i läroplanen 

gjort att religionskunskap i skolan numera har blivit mer mänsklig, mer humanistisk. 

Svensson menar även att om skolorna gör som Lgr 11 säger och för över det 

humanistiska till undervisningen så blir religion i skolan helt plötsligt ett ämne som 

kan ge eleverna de redskap och hjälp som de behöver för att förstå och förklara vad 

det innebär att vara en människa.  

I dagens religionsundervisning så har Skolverket (2011) delat upp det centrala 

innehållet i fyra delar, dessa är: 

- Religioner och livsåskådningar 

- Religion och samhälle 

- Identitet och livsfrågor 

- Etik 
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5. Metod 

5.1. Val av metod 

Undersökningen som gjordes i den här studien utgår från en enkät som kan ses som en 

blandning av kvalitativ och kvantitativ. Tanken var först att det skulle vara en 

kvalitativ studie, där de medverkande eleverna skulle förklara deras syn på de olika 

frågorna, men jag ville även ha inslag av kvantitativa frågor för att få en större 

tillförlitlighet. Vissa frågor i enkätstudien har alltså rum för respondenten att svara 

med egna ord, medan andra frågor har svarsalternativ som till exempel “Mycket 

viktigt”, “Viktigt”, “Inte viktigt” och “Vet inte”. Trost (2016 s. 18) menar att 

kvalitativa studier oftast anses vara mindre värda än de kvantitativa, men menar att de 

är lika mycket värda då olika arbeten kräver olika metoder, och att de två olika 

metoderna oftast kan kombineras. Även Tjora (2012 s. 16) menar att de båda olika 

typerna av studier, kvalitativa och kvantitativa behövs lika mycket och därmed är lika 

viktiga. Han menar samtidigt att en kombination av dessa två ibland kan vara idealisk. 

Jag valde att använda mig av enkäter istället för intervjuer med hänvisning av Kylén 

(2004 s. 8). Han menar att enkäter tar mer tid att konstruera än vad intervjuer gör, 

men med enkäter går det att nå ut till flera elever som kan svara på kortare tid än vad 

som hade behövts för att intervjua samma antal. Ju fler respondenter vid en studie, 

desto högre trovärdighet på svaren. Under tiden som arbetet tog sin start var just tid en 

faktor, som gjorde att valet föll på att skicka ut enkäter till enbart en skola.  

5.2. Webbenkät 

Online finns idag mängder med hemsidor som erbjuder funktioner för webbenkäter. 

Webbenkäter fylls i på ett elektroniskt formulär och skickas sedan tillbaka till 

personen eller företaget som står bakom enkäten, skriver Dahmström (2011 s. 89). 

Kylén (2004 s. 57) säger att vissa webbenkäter kan ha en fördel om enkätformgivaren 

valt att låta respondenten kunna gå tillbaka och se över sina tidigare svar, vilket den 

här enkäten tillät respondenterna att göra. 
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5.3. Urval 

Urvalet av respondenter för den här enkätstudien är elever på en högstadieskola i 

sydvästra Sverige. Eleverna går i åttonde och nionde klass och är fördelade på tre 

olika lärare. Att ha elever från tre olika lärare är enligt mig positivt då de olika lärarna 

förmodligen har olika lärostilar. Eleverna har därefter förmodligen olika syner på 

ämnet. Varför inga sjundeklassare användes är för att det inte alltid är säkert att sjuor 

har haft religionskunskap i högstadiet ännu. De har haft ämnet i mellanstadiet, men 

det är skillnad på vad elever ska lära sig i mellan- respektive högstadiet. Det är då inte 

säkert att eleverna i årskurs sju hade fått någon information om vad som kommer att 

komma inom ämnet.  

5.4. Genomförande 

Enkäten som användes skapades i Google docs formulärfunktion. Efter att enkäten var 

färdig mailades denna till en högstadielärare som kontaktats tidigare. Denna lärare 

vidarebefordrade sedan enkäterna till sina kollegor, som i sin tur gav ut enkäter till 

sina elever under valfri lektion. Med Google docs formulärfunktion räckte det sedan 

för eleverna att fylla i enkäten och sedan trycka på Skicka för att jag skulle få in 

resultaten i min dator.  

5.5. Enkätkonstruktion 

Enkäten är utformad så att respondenterna hela tiden har möjlighet att få en överblick 

över alla frågorna, samt kunna gå tillbaka och se alla frågor som de svarat på. I 

enkäten stod Religion istället för Religionskunskap då begreppet religion är mer känt 

för eleverna. Kön och årskurs var först i enkäten och sedan kom två frågor där 

respondenterna endast behövde klicka i alternativ som fanns: 

• Vilket av SO-ämnena Historia, Religion, Geografi eller Samhällskunskap 

tycker du är viktigast? 

-Frågan ställdes för att se hur religionskunskap upplevdes jämfört med de 

övriga SO-ämnena.  

 

• Hur viktigt tycker du att det är att lära sig om olika religioner i skolan? 

- Jag ville veta hur stort intresset var för religion.  

 

Dessa två frågor följdes av en Ja/Nej/Tveksam-fråga: 
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• Tycker du att religionsundervisning behövs i skolan? 

-Kort och sammanfattande fråga. Tycker eleverna att de behöver undervisas i 

religionskunskap? 

 

Dessa frågor följdes av två frågor där de fick fylla i med egna ord. Frågor ställdes för 

att se vad eleverna själva vill ha och inte ha i undervisningen: 

• Vad är du mest intresserad av i religionsundervisningen? 

 

• Om du fick ändra på någonting i religionsundervisningen, vad skulle det då 

vara? 

 

Därefter kom en till fråga där eleverna kunde svara Ja/Nej eller tveksam: 

• Har du fått lära dig någonting om etik i religionsundervisningen? Om ja, 

tycker du att det är viktigt?  

-Frågan ställdes för att se hur många av eleverna som lärt sig om det relativt 

nya inslaget etik i religionskunskap, och vad de anser om detta. 

 

Sista frågan ställdes för att helt enkelt se om eleverna tror sig ha nytta av den 

information de fått i ämnet i framtiden. 

• Tror du att du i framtiden kommer ha användning av vad du har lärt dig i 

religionen i skolan? 

 

Sista frågan behövdes bara klicka i ett alternativ och efter det var enkäten 

färdigsvarad. Målet med enkätens uppbyggnad var att det skulle gå snabbt att svara 

på. Av tidigare erfarenheter i skolan minns jag när det var dags att fylla i enkäter, och 

att det inte alltid var så populärt bland eleverna. Därför ville jag inte att enkätens 

utformning skulle vara för lång, då fanns risken att vissa elever skulle ignorera vissa 

frågor. Jag utformade istället åtta frågor som tillsammans skulle få mina 

frågeställningar besvarade.  

5.6. Anonymitet  

Tjora (2012 s. 156-158) menar att det finns vissa forskningsstudier där all data ska 

anonymiseras. Han tar upp ett exempel om medicinstudenter som haft patienter som 
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det inte fick spridas någon information om, på grund av den tystnadsplikt 

medicinstudenterna var tvungna att skriva under.  

I den här studien har respondenterna till enkäten inte fyllt i någon personlig uppgift 

utöver kön och hålls därmed anonyma.  

5.7. Etik 

Tjora (2012 s. 29) tar upp att i alla forskningar som görs bör det finnas övergripande 

etiska aspekter som tillit, konfidentialitet, respekt och ömsesidighet. Dessa bör vara 

oberoende av redan existerande formella juridiska krav. I detta arbete följs 

Vetenskapsrådets etiska riktlinjer (Vetenskapsrådet).  

Dahmström (2011 s. 432) skriver om de etiska reglerna som finns vid 

samhällsforskning och att det finns olika krav; informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Hon listar sedan sex punkter som kan 

utgås efter vid forskning; 

1. ”De berörda skall informeras om alla inslag i undersökningen som kan 

påverka deras vilja att deltaga 

2. De berörda skall lämna sitt samtycke till medverkan. Inga påtryckningar får 

förekomma. 

3. De berörda skall informeras om att de när som helst kan avbryta sin 

medverkan utan att det får negativa konsekvenser för dem.  

4. Det får inte finnas något beroendeförhållande mellan forskare och 

deltagare/uppgiftslämnare. 

5. Personuppgifterna skall förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del 

av dem. Vidare skall tystnadsplikt för forskningspersonal gälla. 

6. Personuppgifter som insamlas för forskning” 

I min studie hade jag endast en kort informationstext i början av enkäten som löd: 

Det här är en enkät skapad av mig, Rasmus Persson. Jag läser en lärarutbildning på 

högskolan i Halmstad och hade blivit tacksam om du tar dig 3-4 minuter att svara den 

här enkäten.  

Du som svarar kommer att förbli anonym.  

Tack på förhand. 
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6. Teori 

Teorin som studien bygger på finns beskriven i Furseth och Repstad (2005 s. 255-

256) samt i McGuire (2002). Furseth och Repstad nämner två grupper av teorier; en 

grupp som betonar det sociala och kontextuella inflytandet som gör att kvinnor och 

män skapar olika hållningar till religion. Här ingår en teori som bland annat menar att 

kvinnor blir lärda under uppväxten att vara mer lydiga, passiva och omsorgsfulla 

gentemot män tack vare socialt och kontextuellt inflytande, dessa drag har sedan ett 

samband med att kvinnor har en högre grad av religiositet än män. Teorin uppkom 

1971 av Jeffrey Gray. Jag har valt att utgå ifrån den här teorin i mitt arbete, teorin om 

könsrollssocialisering.  

 

Den andra gruppen av teorier fokuserar på personliga och individuella drag som är 

olika för kvinnor och män. Här ingår bland andra könsorienteringsteorin.  

 

McGuire (2002 s.127–128) menar att alla religioner lägger vikt vid ojämställdheten i 

kön, då just kön i många olika samhällen är någonting som kan användas för att bygga 

upp ett hierarkiskt samhälle. Alltså ett samhälle grupperat i olika klasser. 

McGuire (2002 s. 132) fortsätter med att religion genom tiderna har legitimerat 

könsuppdelade sysslor när det kommer till bland annat roller i arbetet, hemmet, 

barnomhändertagandet och utbildning.  

 

Furseth och Repstad (2005 s. 255) skriver att det finns studier i USA som visar på att 

kvinnor har en mer positiv inställning till kristendom än vad män har. Studierna visar 

också att kvinnor har en tendens att ha ett högre intresse vad gäller religion, religiös 

tro samt kyrkobesök. Detta resultat har visat sig vara stabilt oavsett vilken typ av 

religiös organisation som studerats. Resultatet har även visat sig vara stabilt även 

utanför USA. I Europa har studien jämförts med liknande studier i länder som 

Storbritannien, Tyskland, Norge och Danmark, alla med samma resultat.  

Miller och Hoffman (1995 s.63-75) som gjort en av dessa studier utgick från att 

kvinnor överlag är mer religiösa än män, att de tillexempel ber oftare och besöker 
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gudstjänstlokaler oftare. De utgick från att kvinnor ofta är mer religiösa än män på 

grund av strukturella nivåskillnader i samhället, där kvinnan inte var lika högt 

värderade som männen. Miller och Hoffmann hade två hypoteser; ”Females exhibit 

greater religiosity than males in part because they tend to be more risk averse” 

och ”Risk preferences influence religiosity within as well as between the sexes”. 

Miller och Hoffman sammanfattar med att säga att de förväntar sig att både män och 

kvinnor som är mindre benägna att ta risker oftast söker sig till religion jämfört med 

de som ofta tar risker. Miller och Hoffmann använde sig av en nationellt utsräckande 

studie i USA som heter Monitoring the Future: A Continuing Study of the Lifestyles 

and Values of Youth, 1990. Den här studien inkluderade 135 skolor i USA och hade 

med frågor om både religiositet samt risktagande. 400 elever från varje skola blev 

uttagna till att delta i studien. Miller och Hoffmann skapade sedan 

en ”risktagningsskala” och mätte sedan den med mätningar från svaren på frågorna 

om religiositet. Resultatet av dessa mätningar visade att Mille och Hoffmann hade 

haft rätt i sina hypoteser, kvinnor framförallt men även mindre risktagande män hade 

varit mer religiösa än de som oftast tar mera risker.  

Ozorak (1996 s.17-25) som gjorde den andra studien hade i sin studie ingen hypotes. 

Hon menar, precis som Miller och Hoffman att kvinnor är mer religiösa, ber oftare 

och går oftare till gudstjänstlokaler än vad män gör. Hon menar att trots att religionen 

ofta har patriarkala strukturer så söker sig kvinnor dit mer än män för att hitta tröst, 

säkerhet, en känsla av sammanhang och en personlig utveckling. Hennes metod till 

studien var att ha respondenter från relativt priviligierade familjer då obildade samt 

samhällsminoriteter kunde tänkas ha olika syner på religion. 61 kvinnor, samtliga 

medlemmar i någon församling i åldrarna 18 och 71 deltog, de intervjuades enskilt 

och intervjuerna varierade i längd från 20 minuter till 3 timmar. Den vanligaste 

strategin som respondenterna valde att svara med var att säga att de ser det som en 

fråga om historia och tradition att tillhöra en församling. 
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7. Tidigare forskning 

Sedan 70-talet har det funnits en del intresse av att forska om genus inom religion, 

däremot har inte många övergripande studier gjort inom genus inom religionskunskap 

i skolan. Istället har den största delen av litteraturen som setts över för detta arbete 

fokuserat på genusskillnader inom de olika religionerna, tillexempel Feminism och 

Jämställdhetssträvan i Religioner i Världen av Liljefors-Persson och Tidman, Genus 

och Religion av Sky och A Feminist Phiosphy of Religion av Anderson. 

Osbeck, dåvarande doktorand på Karlstad universitet, Estetisk-Filosofiska enheten, 

Religionsvetenskap (s.102-103) tar upp studien “Tonåringen och livsfrågorna: 

elevattityder och undervisningen i livsåskådning och etik på grundskolans högstadie: 

elevundersökningar och metodiska förslag av en arbetsgrupp inom skolöverstyrelsen”, 

som kom 1969, skriven av Olle Lindskog och John Rannås. I denna 

enkätundersökning visade det sig att eleverna på högstadium hade ett stort intresse av 

relationsfrågor som till exempel innefattade bland andra livsfrågor om människovärde 

och frågor om liv och död. Det fanns även intresse för frågor om skapelse och livets 

uppkomst. Då eleverna hade stort intresse för dessa områden sågs religioner och 

livsåskådningar som ett svar på dessa intressen. För det här arbetet är det av intresse 

då skolan i religionskunskapens dåvarande form inte erbjöd livsåskådning eller etik, 

men att det länge har funnits en efterfrågan av det. 

Skolverket (2005 s. 9) gjorde 2003 en nationell utvärdering av grundskolan ”I syfte 

med att skapa en helhetsbild av den svenska grundskolans verksamhet och 

måluppfyllelse”. De gjorde en likadan studie även 1992.  

Det visade sig att det förekommer könsskillnader när det kommer till vilka ämnen 

eleverna är intresserade av. Ett av ämnena som det visade sig att flickor är mer 

intresserade av än pojkar är religionskunskap, de övriga ämnena är bild, biologi, hem- 

och konsumentkunskap och svenska. Religionskunskap är även ett av de sex ämnena 

som elevers föräldrar anser vara minst viktigt, de övriga ämnena är kemi, slöjd, bild, 

musik och fysik. (Skolverket 2005 s. 63-65)  
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I sitt examensarbete gjorde Alexander Bylund (2014) en studie om hur 

gymnasieelever såg på ämnet religionskunskap i skolan och fick fram att 31 % tycker 

att ämnet är roligt och intressant medan 16 % av eleverna tyckte helt motsatt. Resten 

av eleverna lade sig mellan dessa två alternativ. Bylund använde sig av Primär och 

sekundär socialisation, samt sekulariseringtesen, som teorier. Syftet med studien 

var ”att undersöka vilka attityder gymnasieelever i den svenska skolan har till religion 

i allmänhet och till religion som ämne i skolan samt vilka samband som råder mellan 

de generella attityderna till religion och attityderna till religionsämnet i skolan” (2014 

s .17). Hans metod var gruppenkäter. 

Enligt Bylund (2014 s. 10) gjorde gymnasieinspektören Harry Aronsson 1971 en 

studie på högstadieelever om hur de såg på ämnet kristendomskunskap i skolan med 

resultatet att 2 % tyckte ämnet var helt oviktigt, 5% tyckte ämnet var oviktigt, 17% 

tyckte att det var ett viktigt ämne men att de var oengagerade, 55% såg ämnet som 

viktigt och 20% såg ämnet som mycket viktigt. Varken syfte, metod eller teori tas upp 

i Bylund. 

Sjödin (1995 s. 24-25) (Uppsala universitet, Humanistisk-samhällsvetenskapliga 

vetenskapsområdet, Teologiska fakulteten, Teologiska institutionen.) och Sjöborg 

(Universitetslektor vid Centrum för forskning om religion och samhälle (CRS) samt 

Universitetslektor i religionssociologi vid Teologiska institutionen, Religionshistoria 

och religionsbeteendevetenskap; Religionssociologi (2013) som båda menar att pojkar 

har en mer negativ inställning till religion än vad tjejer hade. I Sjödins studie hade 

41 % av pojkarna en negativ syn på religion jämfört med 9 % av flickorna.  

Wedin (2002) gjorde i sin C-uppsats en undersökning där hon frågade elever huruvida 

ämnet religionskunskap var viktigt eller ej, svaret visade att 25 av 26 flickor ansåg 

ämnet vara viktigt, en flicka ansåg det vara mycket viktigt. 2 av pojkarna ansåg att 

ämnet var oviktigt, 24 stycken tyckte det var ett viktigt ämne och 5 stycken ansåg 

ämnet vara mycket viktigt.  
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8. Resultat 

I det här kapitlet redovisas samtliga svar från enkäterna tillsammans för att få en 

övergripande blick om hur elever i årskurs 8-9 ser på ämnet religionskunskap. 

8.1 Fråga 1 

1. Vilket av So-ämnena Historia, Religion, Geografi eller Samhällskunskap 

tycker du är viktigast? 

 

Totalt 

Religion 15st -11,3% 

Samhällskunskap 49st – 37,1% 

Historia 34st – 25,7% 

Geografi 34st – 25,7% 

 

Kille         Tjej        

Religion 5st – 7,8%      Religion 10st – 14,7%     

Samhällskunskap 18st – 28,1%    Samhällskunskap 31st – 45,5% 

Historia 15st – 23,4%      Historia 19st – 27,9% 

Geografi 26st – 40,6%     Geografi 8st – 11,7% 
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8.1.1. Resultatdiskussion fråga 1 

Som vi ser på resultatet för fråga 1 så är inte religionskunskap det ämnet som eleverna 

anser vara viktigast i skolan, tvärtom verkar det vara så att religionskunskapen anses 

vara det minst viktiga ämnet utav de fyra So-ämnena.  

Det blir intressant när vi ser att det inte är en enda kille som har svarat religion på den 

här frågan utan av de 3 som svarat religion är samtliga tjejer.  

Andra märkbara skillnader från ett genusperspektiv är att killarna verkar vara mycket 

mer intresserade av ämnet geografi än vad tjejer är då nästan 41 % av killarna svarade 

just geografi jämfört med tjejernas 11,7 % 

 

8.2. Fråga 2  

2. Hur viktigt tycker du att det är att lära sig om olika religioner i skolan?

 

3.  

Totalt 

Mycket viktigt 10st – 7,5% 

Viktigt 79st – 59,8% 

Inte viktigt 30st – 22,7% 

Vet ej 13st 9,8% 
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Kille         Tjej        

Mycket viktigt 2st – 3,1%     Mycket viktigt 8st – 11,7%   

Viktigt 35 – 54,6%      Viktigt 44st – 64,7%     

Inte viktigt 19st – 29,6%      Inte viktigt 11st – 16,1% 

Vet ej 8st – 12,5%       Vet ej 5st – 7,3% 

 

8.2.1. Resultatdiskussion fråga 2 

På den här frågan ser vi återigen skillnaden på hur könen ser på ämnet religion som 

viktigt eller inte. 80 % av respondenterna som svarade ”Mycket viktigt” var tjejer. På 

alternativet ”Viktig” har flera tjejer tryckt i dock inte mycket mer än killarna där cirka 

10 procentenheter skiljer. ”Inte viktigt” har fylls utav lite mindre än två tredjedelar 

killar men bara 16% av tjejerna. 

Även den här frågan stärker teorin om att kvinnor bryr sig mer om religion än vad 

män gör.  

 

8.3. Fråga 3  

3. Tycker du att religionsundervisning behövs i skolan? 
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Totalt 

Ja 83st – 62,8% 

Nej 38st 28,7% 

Tveksamma 11st 8,3 %  

 

Kille       Tjej       Övrig 

Ja 32st – 50%    Ja 51st – 75%    Nej 1st 50 % 

Nej 24st – 37,5%    Nej 14st – 20,5%    Tveksamma 1st 50 %  

Tveksamma 8st – 12,5%  Tveksamma 3st – 4,4% 

 

 

8.3.1. Resultatdiskussion fråga 3 

Här visas en stor skillnad mellan killarna och tjejerna; ¾ av tjejerna tycker att 

religionsundervisningen behövs i skolan medan 50% av killarna tycker att ämnet 

behövs.  

8.4. Resultat fråga 4 

4. Om du fick ändra på någonting i religionsundervisningen, vad skulle det då 

vara? 

-Mer studiebesök 32st 

-Ingen religion 16st 

-Vet inte 15st 

-Mer film 13st 

-Mer besök från personer som tillhör någon religion 12st 

-Inget 10st 

-Mindre religion 9st 

-Mindre genomgång 9st 

-Mer fakta 8st 

-Inte gå så långt med allt 2st 

-Mindre studiebesök 2st 

-Föreläsning om någon som behandlats illa på grund av dess religion 2st 

-Flera och bättre lärare 2st 

-Mer kritisk mot religioner 2st 

-Lära sig mer om religioner 1 
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-Mer ateism 1st 

-Förkorta undervisningen 1st 

-Ta bort det som är larv, asså inte larv, men sånt om kristendomen som att läsa olika 

lall berättelser om hur människor skapar ur en annan människas revben osv, vi kan 

istället lära oss om hur alla dessa religioner påverkar vår värld idag! Annars är det 

otrolig slöseri med tid 1st 

 

(Vissa svarade med mer än 1 alternativ) 

 

8.5.1. Resultatdiskussion fråga 4 

Vid första anblick av det här resultatet är det många som verkar tycka att det vore en 

bra idé med flera studiebesök. Det är 18,9% som svarat negativt som till 

exempel ”Mindre religion” och ”Ingen religion” vilket ändå betyder att resterande 

81,1 % kommer med förslag på hur de vill ha undervisningen. Utifrån dessa svar 

verkar det som att det är många av eleverna som vill ha mer praktisk religion, alltså 

mindre läroböcker och istället till exempel flera studiebesök och gäster som pratar om 

hur det är att tillhöra en annan religion än vad eleverna gör.  

 

8.6. Resultat fråga 5 

5. Vad är du mest intresserad av i religionsundervisningen? 

 

Inget 42st 

Vet inte 17st 

Kristendom 14st 

Buddhism 11st 

Hinduism 8st 

Islam 6st 

Allt 6st 

Hur människor lever i andra religioner 5st 

Religionernas historia 3st 
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Vad folk tror på 3 

Grekerna 2st 

Varför människor gör som dom gör 2sts 

Gudar 1 

Alla religioner förutom kristendom 1st 

Vad religionerna står för 1st 

Frihet för alla individer 1st 

Judendom 1st 

Äldre gudar 1st 

Skillnad mellan religionerna 1st 

Asiatiska religioner 1st 

Att alla är lika värda oavsett religion 1st 

Religionens påverkan 1st 

Hur människor kan tro på det 1st 

Högtider 1st 

Mycket 1st  

(Vissa svarade med mer än 1 alternativ) 

8.6.1. Resultatdiskussion fråga 5 

Det svaret som ger mest intryck i den här frågan är de 42 som svarat ”Inget” det är 

hela 31,8% av de som svarar. Nästan en tredjedel är alltså intresserade av ”inget” 

medan resten av svaren skiljdes åt väldigt mycket, mest tyngd ligger dock på de stora 

asiatiska religionerna (20st) och kristendom (14st). Här finns en hel del intressanta 

svar, till exempel: ”Att alla är lika värda oavsett religion, Frihet för alla individer och 

Varför människor gör som dom gör.” Det går att dela in svaren i olika kategorier. Två 

exempel på kategorier är; de fem världsreligionerna och kännedom för människor. 

Den sistnämnda kategorin är för svar som ”Hur människor lever i andra 

religioner”, ”Vad folk tror på” och ”Varför människor gör som dom gör” De fem 

världsreligionerna är förmodligen vad elever tänker på först när de tänker på ämnet 
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religionskunskap och det är ingenting som är förvånande med att eleverna har en vilja 

att fortsätta lära sig om dessa. Kategorin kännedom för andra människor är en 

kategori som jag personligen kommer vilja arbeta mycket med som framtida 

religionskunskapslärare. Att elever på högstadiet får lära sig om hur människor runt 

världen lever och vad de tror på anser jag vara viktig, speciellt nu när det finns många 

nyanlända elever med olika ursprung. Det är viktigt att alla elever har kännedom om 

att människor världen runt lever olika och har det olika ställt.  

8.7. Resultat fråga 6 

6. Är religion i allmänhet viktigt för dig? 

 

 

Totalt 

Ja 16st – 12,1% 

Nej 94st – 71,2% 

Vet ej 22st 16,6% 

 

Kille           Tjej       

Ja 5st – 7,8%        Ja 11st – 16,1% 

Nej 52st – 81,2%        Nej 42st – 61,7%    
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Vet ej 7st – 10,9%       Vet ej 15st – 22,1%  

 

8.7.1. Resultatdiskussion fråga 6 

Ett inte helt överraskande resultat som visar att religion är viktigt för endast cirka 

12,1% av de elever som svarat. Jämför vi tjejernas och killarnas svar så är det 

marginellt fler procent tjejer som svarat ”Ja” jämfört med killarna. En stor siffra i det 

här resultatet är att omkring 80% av killarna svarar ”nej” på frågan och cirka 60% av 

tjejerna svarar likadant. 

 

8.8. Resultat fråga 7 

7. Har du fått lära dig någonting om etik i religionsundervisningen? Om ja, 

tycker du att det är viktigt? 

 

 

Totalt  

Ja 66st – 50% 

Nej 39st – 29,5% 

Osäker 27st – 20,4% 
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Kille          Tjej      

Ja 29st – 45,3%        Ja 37st – 54,4%      

Nej 21st – 32,8%        Nej 18st – 26,4% 

Osäker 14st – 21,8%       Osäker 13st – 19,1% 

 

Av de 66 elever som svarade Ja på frågan var det 43 som skrev om varför de tyckte 

det var viktigt: 

Det är intressant 23 

Det är kul 12 st 

Tråkigt 5 

Vet inte 3 

 

 

8.8.1. Resultatdiskussion fråga 7 

Vad vi kan läsa ut av den här frågan är att många elever inte helt verkar vara 

medvetna om exakt vad etik är för någonting då en femtedel av respondenterna är 

osäkra på om de har lärt sig någonting om etik under religionsundervisningen. Att 

hälften av eleverna har lärt sig något om etik är positivt och det kan vara så att en del 

av de cirka 30% som var osäkra faktiskt har lärt sig om etik men inte kommer ihåg 

detta. Av de 18 killar och 25 tjejer som svarade på fritexten så var 13 killar och 22 

tjejer positiva till etik. Intressant att se att av dom 43 som svarade i fritexten så var 

övervägande del positiva till etik. Eleverna svarade inte varför de tyckte som de 

gjorde utan gav endast direkta svar. Enbart sådana direkta svar gör att det är svårt att 

få en inblick om vad vilka delar av ämnet som de gillar eller inte gillar. 

 

8.9. Resultat fråga 8 

8. Tror du att du i framtiden kommer ha användning av vad du har lärt dig i 

religionen i skolan? 
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Totalt 

Ja 43st – 32,5% 

Nej 51st – 38,6% 

Kanske 38st – 28,7%   

 

Kille          Tjej   

Ja 15st – 23,4%        Ja 28st – 41,1%    

Nej 29st  - 45,3%       Nej 22st – 32,3%    

Kanske 20st – 31,2%       Kanske 18 – 26,4% 

 

8.9.1. Resultatdiskussion fråga 8 

Denna fråga gav resultat som kan vara intressant för en lärare i religionskunskap att 

se, nästan 40 % av de som svarade tror inte att de kommer ha någon användning för 

vad de har lärt sig i religionsundervisningen. Omkring en fjärdedel av respondenterna 

var osäkra och sa kanske medan lite mindre än en tredjedel tror sig ha användning av 

religionskunskap i framtiden. Nu är det självklart skillnad på att tro sig/tro sig inte ha 

användning av kunskap i framtiden och att faktiskt ha användning av kunskapen, men 
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att nästan 40 % inte tror sig ha detta är inte ett positivt resultat. Här skulle det vara av 

intresse att följa upp med följdfrågor på varför så många elever tror sig inte ha någon 

nytta av ämnet i framtiden. Ytterligare intressant att notera är att nästan dubbelt så 

många tjejer som killar tror sig ha användning av vad de lär sig i 

religionsundervisningen i framtiden. 

8.10. Korssvar fråga 7 och 8 

 

 

  

 
Har du fått lära dig någonting om etik i religionsundervisningen? 

 

 

Tror du att du i 

framtiden 

kommer ha 

användning av 

vad du har lärt 

dig i religionen 

i skolan? 

 

 
Ja Nej Osäker 

totalt 

 
Antal % Antal % Antal % 

 

Ja 8 12.1% 7 10,6& 4 6% 19 

Nej 13 19,6% 9 13,6% 5 7,5% 27 

Kanske 6 9% 6 9% 8 12,1% 20 

Totalt 27 22 17  

 

 

8.10.1 resultatdiskussion korssvar fråga 7 och 8 

Resultaten för denna fråga visade sig bli negativ, av de 27 elever som sa sig ha lärt sig 

om etik var det bara 8st som trodde sig ha användning av det i framtiden. Det är svårt 

att säga om det har att göra med vad eleverna har haft för form av etik, det är inte säkert 

att de ännu fått en övergripande bild över temat.  
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9. Analys 

Av resultatet som gavs i kapitel 8 går det att dra paralleller utifrån de svar som gavs i 

enkäten gentemot teorin om könsrollssocialisering. De elever som ansåg att religion, 

såväl som i skola som utanför var främst tjejerna och som tidigare nämnt tar teorin om 

könsrollssocialisering upp att det finns fler religiösa erfarenheter hos kvinnor än hos 

män.  

Trots detta rapporterar Skolinspektionen (2012 s. 12-13) att ”Förskolan tycks 

fortfarande präglas av könsstereotypa förväntningar på barn.” vilket i sin tur kan vara 

en faktor till att samhället fortsätter ha uppdelningar inom könsstereotyper. Om det 

finns bristningar redan i förskolan för att motverka mot dessa könsstereotyper kan det 

komma att bli svårt att i skolans senare spår impregnera denna kunskap till barn och 

ungdomar.  

De frågor som ställdes i enkäten som bäst kan tolkas med hjälp av teorin om 

könsrollssocialisering är fråga två, tre och åtta; 

Fråga två löd: Hur viktigt tycker du att det är att lära sig om olika religioner i skolan? 

Den här frågan gav en stor skillnad på svaren mellan tjejerna och killarna, cirka 20 

procentenheter mer tjejer (76,4%) än killar (57,7%) ansåg att ämnet religion är ett 

viktigt ämne att ha i skolan. Furseth och Repstad (2005 s. 255) skriver att kvinnor har 

en tendens till att ha ett högre intresse för religion än vad män har, denna tendens 

finns i flera länder, bland andra USA, Tyskland, Storbritannien, Danmark och Norge. 

Dessa tendenser utgår dock inte från skolan utan religiösa församlingar överlag.  

Fråga tre löd: Tycker du att religionsundervisning behövs i skolan? Även denna fråga 

visar en stor skillnad mellan tjejerna och killarna då 25 procentenheter mer tjejer 

(75%) än killar (50%) anser att religionsundervisning behövs som ett ämne i skolan. 

McGuire (2002, sid 129) menar att kvinnor och män upplever religion på olika sätt. 

Medan män har mer individuella erfarenheter så upplever kvinnor oftare religion i 

grupp.  

Att fler tjejer än killar på skolan som studien utgick från anser att religion i skolan 
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behövs kan ses som en slump, eller så kan det vara så att då killars religiösa 

erfarenheter oftast är individuella så kan de utgå mer från sig själva eller den religion 

de redan tillhör utan att vilja lära sig mer om andra religioner.  

Fråga åtta löd: Tror du att du i framtiden kommer ha användning av vad du har lärt 

dig i religionen i skolan? Som det skrevs tidigare i det här arbetet (sid 15) så gjorde 

Skolverket 2003 en utvärdering av vilka ämnen eleverna anser vara viktiga där det 

visade sig att allt fler tjejer än killar anser just religionskunskap vara viktigt. Teorin 

om könsrollssocialisering hjälper i detta fallet att tolka svaren från fråga åtta, där det i 

den här undersökningen visade sig vara nästan dubbelt så många tjejer som killar som 

tror sig ha användning av vad de lär sig i ämnet religionskunskap.  

 

 

 

9.2 Förslag till framtida studier 

Det här arbetet bygger mycket kring genus och religion i skola. Som tidigare nämnt 

har majoriteten av litteratur som kommit fram handlat om genus inom religion samt 

om genus i skolans undervisning. Det har i resultaten framkommit att tjejer, mer än 

killar vill ha religion mer än killar. Vad som kan vara intressant för framtida forskning 

är om detta är en trend över hela Sverige, den här studien utgick från en skola i södra 

Sverige men hur ser det ut i övriga delar? I mitt sökande har jag inte funnit så många 

studier som tar upp denna fråga, det hade varit av intresse med en mer omfattande 

studie. Håller teorin om könsrollssocialisering överallt i Sverige? 

9.3 Metodkritik 

Hade jag gjort något annorlunda i det här arbetet så hade jag istället valt att göra en 

gruppintervju med 5 killar och 5 tjejer. Då teorin om könsrollssocialisering kan tolkas 

som att kvinnor har flera religiösa erfarenheter än män skulle det vara intressant att i 

en gruppintervju höra från både killar och tjejer samtidigt om deras erfarenheter, det 

hade dock krävts att alla respondenter hade någon form av religiös erfarenhet. 
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