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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur man kan skapa engagemang i dagens 

religionsundervisning. Jag vill med denna studie undersöka hur lärare arbetar för att intressera 

elever och hur man engagerar dem. Sedan vill jag även få en inblick i hur elever uppfattar 

religionsundervisningen och hur de tycker att en intresseväckande lektion eller upplägg för 

religionsundervisning ser ut. Fyra kvalitativa intervjuer har gjorts med en högstadielärare och 

två högstadielever samt en gymnasieelev. Resultatet visar att religionsämnet till viss del 

fortfarande i hög grad förknippas med tro utifrån informanterna, vilket försvårar arbetet för 

lärare, eftersom elever inte ser något syfte eller mening med religionskunskap. Det är av stor 

vikt att skapa ett syfte med undervisningen där läraren regelbundet funderar och reflekterar 

över de didaktiska grundfrågorna: Vad, Hur och Varför i frågan om hur man skapar 

engagemang i religionsundervisningen. Det är därför centralt att variera undervisningen för att 

stimulera eleverna genom att de får använda alla sina sinnen 

 

Nyckelord: Religionskunskap, didaktik, engagemang 
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1. Bakgrund 

Som lärarkandidat och snart färdigutbildad lärare i ämnet religion har jag varit ute på 

verksamhetsförlagd tid och tagit del av religionsundervisningen såväl på högstadiet som på 

gymnasiet. Som lärare har vi en oerhört viktig roll när det kommer till själva undervisningen 

och det är att skapa ett intresse, ett engagemang hos våra elever. Detta är en mycket viktig 

aspekt och därför har jag valt att studera detta närmare, för att ta reda på hur lärare gör för att 

skapa engagemang i religionsundervisningen samt hur elever uppfattar undervisningen och se 

på likheter och skillnader mellan lärare och elevers meningar om religionsundervisning.  

 

Genom min undersökning vill jag fördjupa mig i arbetet kring religionsundervisning och bidra 

till den forskning som redan finns. Jag vill att min uppsats tillsammans med den tidigare 

forskningen inom religionsdidaktik ska kunna hjälpa andra lärare att vidga sina kunskaper i 

hur man kan undervisa ämnet religion såväl på högstadiet som på gymnasiet. Det finns 

mycket och bra forskning som gjort på området kring religionsundervisning, men ett fokus på 

hur man skapar engagemang finns det betydligt mindre om. Därför vill jag undersöka detta 

område närmare som i sin tur ska kunna hjälpa dels mig själv i mitt kommande yrke samt 

andra religionslärare. Jag vill även lyfta fram att litteratur som skrivits utifrån den nya 

läroplanen, som vi fick hösten 2011, inte finns tillgänglig och att jag med min studie bidrar 

med den forskningen. 
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2. Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att ta reda på hur lärare och elever ser på religionsundervisningen 

och hur man som lärare kan gå till väga för att skapa ett vidare engagemang och motivera 

eleverna. Fyra djupintervjuer har gjorts med en lärare samt tre elever där jag söker svar på 

följande frågor: 

 Hur ser lärare respektive elever på dagens religionsundervisning? 

 Skiljer sig lärare och elevers uppfattningar åt om hur man kan skapa engagemang i 

religionsundervisningen? 

 Hur skapar man ett intresse och engagemang i dagens religionsundervisning? 
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3. Tidigare forskning 

Här presenteras den forskning som tidigare gjorts på området kring religionsundervisning med 

fokus på hur man kan skapa engagemang i undervisningen. Det finns en hel del 

undersökningar om hur religionsämnet framträder i undervisningen och hur det har gått från 

kristendomskunskap till religionskunskap. I min uppsats undersöker jag hur 

religionsundervisning i sin helhet uppfattas av lärare och elever och hur man skapar 

engagemang. Till min hjälp finns det flera religionsteoretiker och forskare bland annat 

Olivestam (2006), Löfstedt (2011) och Berglund (2010) som undersökt religionsundervisning 

och diskuterar de didaktiska grundfrågorna som utgör en central del av hela 

religionsundervisningen. Andra forskare som undersökt detta område är Hartman (2000), 

Beskow (2003) och Almén (2004). Det finns ytterst lite forskning om hur man skapar 

engagemang i religionsundervisningen. Roos (2011) presenterar i viss omfattning forskning 

kring hur man kan engagera i undervisningen, vilket jag har använt mig av till denna uppsats. 

 

Jag kommer först att ge en genomgång av religionsämnets historia, för att förklara varför 

religionsundervisningen ser ut som den gör i dag. Sedan går jag över till en annan viktig 

aspekt, nämligen hur ämnet har förändrats i kursplaner och ämnesplaner. Därefter kommer 

olika didaktiska teorier att redovisas som sedan knyts an till min uppsats och dess 

frågeställning. 

 

3.1 Religionsämnets utveckling 

Religionsundervisningen har under årens lopp kommit att förändras på en rad olika sätt. 

Framförallt är det synen på religionsämnet som i synnerhet de senare åren gjort en radikal 

förändring. Beskow (2003) skriver bland annat om hur synen på religion och det religiösa 

intresset kraftigt har minskat under de senaste tio åren. Det är först och främst intresset för 

kristendomen, skriver han, som generellt har minskat. Beskow betonar dock vikten av att 

religionskunskapen, hur viktig den fortfarande är och skriver att ”En okunnighet om hur 

religiöst tänkande och handlande fungerar kan bara leda till fördomar mot främmande kulturer 

och mot religiösa grupper i vårt eget land (Beskow, 2003, s.12-13). Går vi sedan tillbaka i 

tiden kan vi konstatera att religionsämnet var starkt betingat av kristendomen och dess 
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ställning i vårt land. Olivestam (2006) gör samma iakttagelse och skriver att religionsämnet 

har gått från kristendomskunskap till religionskunskap . (Olivestam, 2006, s.12). Olivestam 

menar att religionsundervisningen tidigare var ett ämne som kyrkan hade stort intresse för. 

Olivestam gör en kortare redogörelse för religionsämnets utveckling som jag nedan har gjort 

en egen modell över som bygger på Olivestams framställning: 

 

1842 Konfessionell kristendomsundervisning, påverkan grundad på biblisk historia och 

luthersk katekes    

1919 Interkonfessionell kristendomsundervisning grundad på Gamla testamentets tio 

bud och Nya testamentets bergspredikan 

1940/46 Två utredningar, den första mot vidareutveckling av påverkansideal för det 

bestående samhället, den senare mot frihet och utveckling för eleven i ett samhälle 

i ständig utveckling 

1962/64 Objektivitetsprincipen införs som norm för skolans undervisning, fostran tonas ner 

1968/70 Orienteringsämnen utförs, undervisningen ska vara objektiv men samtidigt saklig 

och engagerande, utan fostrande syfte 

1980 Beslut att eleven ska fostras men mindre fokus på hur 

1994 Tyngdpunktsförskjutning från religion mot etik, livsfrågor och värdegrund 

2007 Mångkulturellt-mångreligiöst, etik, livsfrågor och värdegrund 
1
 

(Olivestam, 2006, s.22-23).   

 

Berglund (2010) skriver att det i Europa finns två typer av religionsutbildningar: dels är det 

den konfessionella och den icke-konfessionella utbildningen. I Sverige är det den icke-

konfessionella utbildningen som gäller (Berglund, 2010, s.21). Den är anpassad för att alla 

elever ska känna sig tillfreds med utbildningen, oberoende av bakgrund, kultur eller religion. 

Valet mellan dessa båda typer påverkar utformningen av läroplaner och dessas riktlinjer för 

                                                           
1 Beträffande den sista punkten om ett ”mångkulturellt- mångreligiöst” från 2007, förklarar 

Olivestam är för ”den kommande reformeringen av gymnasieskolans utformning”, eftersom 

han skrev detta redan 2006.  

 



8 
 

religionsundervisningen innehåll. (Berglund, 2010, s.19).  Berglund ger också en modell för 

hur religionsundervisning kan genomföras: 

 Utbildning i religionen, med syftet att främja elevens personliga, moraliska och 

andliga utveckling samt bygga religiös identitet inom en specifik religion. 

 

 Utbildning om religionen, med syftet att främja en akademisk och fristående 

granskning av religioners generella praktik och trosföreställning. 

 

 Utbildning från religionen, med syftet att öka elevernas förmåga att reflektera över 

existentiella problem samt utveckla egna moraliska svar. 

 

Beroende på hur läraren väljer att tolka och använda denna modell menar Härenstam (2000) 

att detta får konsekvenser för didaktiken inom religionsundervisningen. Innehållet och 

utformningen kommer skilja åt menar han. Härenstam framhäver även att Sverige skiljer sig 

från hur de flesta andra länder i Europa har det. Han skriver att: ”Religionskunskapsämnet i 

Sverige ska inte fostra eleverna in i en specifik religiös tradition utan istället ska eleverna lära 

om religioner på ett så naturligt sätt som möjligt (Härenstam, 2000, s 51). 

 

3.2  Religionsämnet i kursplaner och ämnesplaner 

Vårt samhälle förändras kontinuerligt och därför är det också aktuellt med jämna mellanrum 

att förändra och förnya skolans kursplaner och ämnesplaner. I synnerhet i dagens Västeuropa 

har religionen fått mindre betydelse och något som inte ska påverka vårt leverne (Retzlaff, 

2006, s. 422-23). Sverige är inget undantag, då vi med åren blir allt mer sekulariserade, vilket 

sin tur har inneburit en stor förändring skolämnena och för religionsämnet. Framförallt har 

dessa förändringar skett i och med den nya läroplanen LGR11 och GY11 som trädde i kraft 

för läsåret 2011/12.  Löfstedt (2011)  skriver om religionsämnets förändringar som skapade 

stor debatt och den uppmärksamhet som främst riktades mot avsnitten angående 

kristendomen. Både regeringsföreträdare och mediedebattörer yttrade åsikter om att det fanns 

för lite kristendom och att kristendomen behövdes synliggöras mer i kursplanerna (Löfstedt, 

2011, s.10). Skolverket framhäver särskilt mångfalden som en viktig aspekt av dagens 
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religionsundervisning och livsåskådningar. Löfstedt redogör för hur Skolverket i sin tur vill 

framhålla att eleverna i grundskolan ska få speciella kunskaper om: 

 

 ”Kristendomens roll i skolan och på hemorten förr i tiden” (åk 1-3) 

 ”Kristendomens betydelse och ställning i det svenska samhället förr och nu” (åk 4-6) 

 ”Kristendomen i Sverige. Från enhetskyrka till religiös mångfald och sekularisering” 

(åk 7-9) 

(Löfstedt, 2011, s.11). 

 

Enligt de nya kursplanerna, GY11, i religionskunskap för gymnasieskolan 2011 syftar ämnet 

till att fördjupa, bredda och utveckla kunskaperna i religion. ”Undervisningen ska ta sin 

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

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

leva i ett samhälle präglat av mångfald” (Skolverket, 2011, religionskunskap 1). Även 

kursplanerna för grundskolan har som syfte att eleverna ”utvecklar kunskaper om religioner 

och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen”. Kunskaper om 

hur människors värderingar förhåller sig till världens religioner samt att värdegrunden och att 

eleverna utvecklar förmågan att vara goda samhällsborgare mot sig själva och andra, är även 

en viktig aspekt i dagens religionsundervisning. Olivestam (2006) poängterar att eftersom 

religionsämnet har fått betydligt större fokus på området kring livsfrågor och etik har också 

detta ökat elevernas förståelse och uppskattning av ämnet (Olivestam, 2006, s.16ff). Han 

menar samtidigt att det är av stor vikt att vi måste anpassa ämnet, i synnerhet för gymnasiet, 

så det passar de olika programmen. Detta förr att religionskunskapen ska kunna behålla sin 

ställning som kärnämne. 

 

4. Teori 

För att besvara mina frågeställningar kommer jag här gå igenom den forskning och litteratur 

som finns till mitt förfogande. Jag kommer att redogöra för hur olika teoretiker använder sig 
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av olika didaktiska verktyg för att skapa ett intresse inom religionsundervisning. Dessa teorier 

kommer jag sedan att koppla till mina egna slutsatser och min analys av denna studie. 

 

 

4.1 Didaktiska teorier inom religionsämnet 

Löfstedt (2011)  menar att skolan alltid har varit en stor och viktig förmedlare av ämnet 

religion. Förutom i media är det i skolan som de allra flesta barn och unga får sina första 

erfarenheter och utvecklar förståelse för ämnet. Därför skriver hon om hur viktig själva 

religionsundervisningen i skolan faktiskt är (Löfstedt, 2011, s.9-10). 

 

För att väcka ett intresse och stimulans hos elever krävs god metodik och didaktik hos läraren, 

annars faller lätt hela undervisningen. Skolverket tar upp denna problematik i rapporten, 

Perspektiv på religionskunskapen (2007) där det framkommer att det inom religionsämnet 

saknas det en planerad och en didaktisk medvetenhet för vad dess innehåll och slutgiltiga mål 

ska vara. Skolverket förklarar även att det innehåll som eleverna i dag får varieras i hög grad 

och det finns helt enkel ingen röd tråd som knyter samman religionsämnet och därför skapar 

det heller ingen mening för eleverna.  

 

Nyckeln till bra pedagogik handlar om att reflektera över de didaktiska grundfrågorna: Vad, 

Hur och Varför. Denna aspekt är viktig och grundläggande för att kunna besvara hur man kan 

skapa engagemang i religionsundervisningen. För att skapa engagemang krävs god planering 

och fundering kring de didaktiska frågorna. Olivestam (2006) skriver om den förändring som 

skett från den tidigare lärarutbildningen till dagens där det tidigare var frågan hur som var 

utgångspunkten medan det i dag är frågan Varför som det numera är störst fokus på 

(Olivestam, 2006, s.35ff).  Vidare skriver både Hartman (2000) och Löfstedt (2011) om hur 

didaktiken hänger ihop genom att sätta in de didaktiska grundfrågorna under tre kategorier 

som behandlar själva undervisningsformerna. Hartman och Löfstedt placerar frågorna i 

kategori, selektion, kommunikation och legitimitet. Den första punkten, selektion, handlar om 

vad, och vad det ska undervisas i, vad ska innehållet vara och vilken kunskap är det som ska 

förmedlas.  Detta brukar ”dominera det ämnesdidaktiska perspektivet” (Löfstedt, 2011, s.21). 
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Inom kategorin kommunikation är det den didaktiska frågan, Hur, som berörs, vilket ska 

förklara på vilket sätt innehållet och kunskapen ska läras ut på. Tredje och sista kategorin, 

legitimitet, behandlar frågan, varför, där reflektion och eftertanke ges till de övriga två 

didaktiska frågorna (Hartman, 2000, s.24ff). Både Hartman och Löfstedt talar därefter om den 

fjärde didaktiska frågan som utgör Vem. Till vem ska den tänkta undervisningen ges till. Som 

lärare, menar Almén (2004), bör man därmed försöka öka sin egen medvetenhet om vilka val 

man gör och de motiv som används till varför man väljer att göra på ett visst sätt. Dessutom 

menar Almén att som ”professionell” bör man, förutom att vara medveten, även vara kunnig 

och således kunna använda sina kompetenser för att åstadkomma de syften och mål man lagt 

fram (Almén, 2004, s.192). 

 

Roos (2011) skriver om variation och aktivitet och menar att exkursioner och olika typer av 

utflykter samt studiebesök kan användas på en mängd olika sätt inom religionskunskapen: 

Det kan användas för att studera religionernas historiska utveckling genom att studera byggnader, 

kulturmiljöer eller föremål på museer. Det kan användas för att lära sig mer om nu levande och 

döda religioner. Det kan ge tillfälle till mänskliga möten och inspirera till reflektion till exempel 

över etik och livsfrågor. (Roos, 2011, s.203-04). 

Roos menar att studiebesök skiljer sig från den vanliga lärandesituationen och fångar 

elevernas uppmärksamhet genom att det ”dröjer sig kvar i minnet” och eleverna får en 

möjlighet att höra andra röster än lärarens. Variationen är det som utmärker tillfället och det 

är just tack vare variationen som eleverna kommer minnas situationen. Roos anser även att 

eleverna genom studiebesök ges tillfälle att låta flera sinnen vara verksamma, vilket gynnar 

deras lärande för att bättre ta in kunskap (Roos, 2011, s.204). Dessutom påpekar hon att det 

blir svårare för eleven att göra annat än lyssna och studera den miljö han eller hon befinner 

sig. I klassrummet är det enklare att skena iväg med tankar eller studera sina klasskamrater 

och helt enkelt inte lyssna på läraren. 

 

Olivestam (2006) tar även upp att det finns två typer av didaktiska traditioner som läraren kan 

använda sig av till sitt förfogande i sin undervisning (Olivestam, 2006, s.139). Olivestam 

introducerar dels den upplevelsebaserade religionsundervisningen som Howard Clinebell var 

företrädare för. En upplevelsebaserad undervisning innebär följande: 
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Det innebär att, människan liksom elevens, förmåga att vilja ta till sig religion beror på i vad mån 

undervisningen handlar om sådant som ökar hennes välbefinnande jämfört med en presentation 

av religionssystemet (Olivestam, 2006, s. 139). 

Slutligen presenterar Olivestam den meningssökande religionsundervisningen som Viktor 

Frankl representerade och den innebär följande: 

Att människans grundläggande uppgift är att finna livets mening. Religionsundervisningens 

uppgift blir då att hjälpa eleven i detta sökande, vilket betyder att undervisningen måste vara 

meningssökande (Olivestam, 2006, s. 139). 

Olivestam förklarar även att lärarens val av tradition får stora konsekvenser och han menar att 

skillnaderna syns tydligast i ”stoffurval och behandlingssätt i religionsundervisningen” 

(Olivestam, 2006, s. 139). 

 

5. Metod 

För att ta reda på hur man kan skapa engagemang i religionsundervisningen har jag valt att 

göra kvalitativa djupintervjuer med en lärare, två högstadieelever samt en gymnasielev. 

Läraren arbetar på en mindre högstadieskola i Norra Skåne. De två högstadieeleverna går på 

samma skola men i olika klasser, även denna skola ligger i Norra Skåne. Gymnasieeleven går 

i sin tur på en stor gymnasieskola i en större stad, men även det i Norra Skåne. 

 

5.1 Tillvägagångssätt 

Jag har i denna uppsats valt att göra fyra djupintervjuer som bestod av en lärarintervju samt 

tre elevintervjuer. Som Patel och Davidsson (2003) skriver är själva syftet med en kvalitativ 

undersökning att man vill få en större förståelse för ett ämne och en djupare kunskap inom ett 

kunskapsområde (Patel & Davidsson, 2003, s.118ff).  Även Trost (2005) poängterar denna 

aspekt och säger att den kvalitativa studien lämpar sig bäst när man vill undersöka hur 

människor tänker och reagerar kring olika sammanhang, där forskaren får en bra förståelse för 

sin intervjuperson (Trost, 2005, s.23).   
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Som även Repstad (1999) framhåller är intervjun ibland nödvändig och effektiv för att 

tillägna sig information, reda ut frågeställningar och på djupet förstå vissa sammanhang 

(Repstad, 1999, s. 15). Repstad skriver sedan om hur en allmän intervju ser ut och hur den 

skall vara uppbyggd på ett otadligt sätt:  

Den kvalitativa intervjun ska vara helhetsorienterad men samtidigt målinriktad. En flexibel och 

ledig intervju är inte detsamma som ett informellt samtal ”mellan skål och vägg”. En bra intervju 

kräver tvärtom en grundlig planering av vilka teman som skall beröras (Repstad, 1999, s.65).  

 

Repstad nämner bland annat att det är bra att ha genomtänkta frågor till sitt förfogande som en 

bra grund, vilket jag hade. Därefter kunde jag genom dessa och de svar jag fick även ställa 

motfrågor som dök upp under samtalet. Repstad skriver även om att ha en relation eller inte 

till sin intervjuperson och att detta kan hämma intervjun (Repstad, 1999, s.68-69). Läraren 

som jag intervjuade till min uppsats är en bekant till mig, men jag anser att jag kunde få ut 

mer av intervjun och att den istället blev mer avslappnad och ledig på grund av att vi känner 

varandra. Däremot var de tre elever jag intervjuade helt främmande för mig, vilket givetvis 

kan bidra till både för- och nackdelar. I detta fall tror jag det var mer till en fördel, eftersom 

eleverna kände att de kunde svara precis som de ville, utan att känna att de var ”tvungna” att 

svara på ett visst sätt eller försökt svara utefter hur de trodde att jag ville ha deras svar.  

 

Vidare skriver Repstad om vikten att noga välja intervjuplats eftersom denna påverkar 

intervjun (Repstad, 1999, s.72). Lärarintervjun ägde rum på skolan där han jobbar i ett 

avlägset rum där vi kunde vara ifred från övriga lärare och elever. De andra intervjuerna 

bestämde jag skulle ske på Stadsbiblioteket, där vi i lugn och ro kunde föra samtalen och 

intervjuerna. Även Patel & Davidsson diskuterar betydelsen av skapa en trevlig intervjumiljö 

och att platsen där samtalet håller till är en angelägen aspekt på hur intervjun sedan går (Patel 

& Davidsson, 2003, s.78ff). Den kan underlätta för bägge partner menar Patel & Davidsson. 

Jag valde att spela in intervjupersonerna, som en hjälp till mig själv, eftersom det är svårt att 

anteckna precis allt som sägs under en intervju samt att man inte blir lika fokuserad på att 

anteckna och kan ha bättre ögonkontakt med sin intervjuperson, vilket skapar ett mer naturligt 

samtal som i synnerhet den intervjuade kan uppleva som mer behaglig. 
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5.2 Etiska överväganden 

I min undersökning har jag intervjuat två elever som varit under 18 år, med hänsyn till deras 

ålder har jag därför sett till att få ett godkännande från deras respektive föräldrar som 

samtyckte med att deras barn skulle bli intervjuade i frågor om religionsundervisning. Detta 

måste ske menar Hartman (2003) som även skriver om hur vi har våra grundläggande 

rättigheter som person, vilket i sin tur betyder att en intervjuperson, som i detta fall, har rätt 

att skyddas mot skada eller mot någon form av förnedring (Hartman, 2003, s.128-29).  Därför 

tydliggjorde jag mitt syfte med min uppsats och vad jag ville undersöka. Jag klargjorde även 

att de inte behövde känna sig tvingade att svara på några frågor, om dem skulle uppfattas 

stötande eller att de helt enkelt inte ville svara på frågan.  Jag var även tydlig med att de skulle 

få bevara sin anonymitet och att deras riktiga namn inte kommer att synas. Innan inspelningen 

av varje intervju frågade jag om lov innan jag spelade in och förtydligade att det var endast till 

för att underlätta mitt eget arbete och ingen förutom jag kommer att lyssna på inspelningen. 

Dessa övervägande kring inspelning menar också Patel & Davidsson (2003) är en angelägen 

aspekt kring intervjuarbete i frågan om anonymitet och konfidentialitet (Patel & Davidsson, 

2003, s.69-71) 

 

5.3 Metoddiskussion 

Till denna uppsats valdes djupintervjuer, en lärarintervju samt tre elevintervjuer. Jag anser att 

mina intervjuer har gett mig ett bra underlag för min uppsats. Tanken var från början att ha 

ytterligare en lärare med i min undersökning, men av praktiska skäl fick det bli enbart en. Jag 

tycker däremot att den lärarintervjun jag genomförde gav mig tillräckligt med material till 

uppsatsen och den är även i förhållande till elevintervjuerna dubbelt så lång. Elevintervjuerna 

blev tre helt olika intervjuer där dessa tre elever tyckte och tänkte väldigt olika angående både 

religion som ämne och som ett rent skolämne, vilket har varit till en stor fördel för min 

uppsats.  
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6. Resultat 

6.1 Lärarintervju med Johan 

Läraren är utbildad gymnasielärare med religion som sitt huvudämne och arbetar för tillfället 

på en mindre högstadieskola i Norra Skåne. Läraren som jag i uppsatsen kallar Johan, har 

arbetat som religionslärare samt samhällskunskapslärare i snart sju år. Johan har alltid 

intresserat sig för religion och ämnen som berör samhället och hur vi människor lever. Att 

undervisa i religion ser han också som en intressant infallsvinkel på konflikthantering och 

menar att har vi en ökad förståelse, så kan vi också förstå omvärlden bättre. Johan anser det 

viktigt att ha en förtrogenhet och ett intresse till ämnet samt att det är viktigt att kunna ge en 

gedigen undervisning till sina elever.  

 

Johan tycker att kursplaner och läroplaner har förbättrats och ser dem som stöd och hjälp till 

sin undervisning. Han belyser framförallt den nya läroplanen som han tycker är en förbättring 

från den tidigare samt att den är mycket lättare att följa. Ändringen av att det nu finns ett 

”centralt innehåll”, underlättar för läraren, men samtidigt menar han att ramarna för hur 

mycket man kan röra sig fritt ändå finns kvar och detta är något positivt. Just ämnet religion 

har inte fullt så mycket i det centrala innehållet som exempelvis historia menar han. Johan vill 

även poängtera att han tycker att det centrala innehållet finns som ett stort stöd för honom när 

han ska planera sina lektioner, i synnerhet eftersom han för tillfället är ensam på sin skola om 

att undervisa i religion. Johan lyfter fram den nya läroplanen på ett positivt sätt och menar att 

den är inte bara aktuell för att den är ny, utan även för att den vänder sig mer till dagens 

ungdomar och är närmare samhället. Religionsämnet är inte som det en gång var uttrycker 

Johan refererar till när kristendomen låg i fokus. ”Förändringar i kursplaner är nödvändiga i 

med att samhället kontinuerligt förändras. Att vara kristen och troende är inte längre något 

som alla är”, uttrycker Johan. Istället finns det en mångkultur ute på våra skolor, säger Johan. 

Detta påverkar undervisningen i allra högsta grad. Ibland kan det vara en fördel att det i 

dagens skola kan finnas elever med många olika religiösa bakgrunder, men det finns också 

svårigheter i att religiös tro minskar, menar Johan. Han förklarar exempelvis att en 

problematik som finns idag är att en del elever inte ser religion som ett viktigt ämne, eftersom 

de inte anser att de har någon nytta av det, då de själva är icke religiösa. Johan tycker också 



16 
 

att det finns oerhört mycket fördomar och negativt tyckande kring ämnet. Att försöka 

motverka de förutfattade meningar som finns kring religion blir en viktig bit, menar Johan och 

han försöker hela tiden att ”så ett litet frö här och där”, för att få igång sina elever. 

 

För Johan är det viktigast att man hela tiden försöker att skapa ett intresse och att man även 

ständigt bryter ner fördomar. Han försöker också ständigt erinra sig själv om hur han tänkte 

som ung, vad han tyckte var intressant och vad ville han lära sig om. Det är tankar han bär 

med sig när han planerar sina lektioner. Han betonar ett flertal gånger att ett eget intresse för 

ämnet finns är en viktig aspekt. Sedan måste man väcka lusten och skapa ett intresse även hos 

eleverna. Utan ett intresse vill inte eleverna heller lära sig något om ämnet. Det måste finnas 

ett välfungerande syfte med hela undervisningen. Johan försöker därför bryta ner ämnet och 

försöker så mycket det går att anpassa innehållet efter material som eleverna själva kan 

relatera till. Som exempel tar han upp religionen islam som eleverna ofta inte kan relatera till 

och de kan inte förstå hur muslimer tänker och de förknippar ofta islam med att bränna ner 

USA:s flagga och terrordåd, uppger Johan. Med detta försöker han då hitta jämförelser och 

kopplingar till hur vi lever här i Sverige. Johan förklarar att han gillar att vända och vrida på 

religion, för att också skapa ett intresse och med slutsatsen att visa för eleverna att det 

egentligen bara finns goda sidor med religion genom att bryta ner olika fördomar som ständigt 

finns i ämnet. Johan tror mycket på att låta eleverna jobba med kritiska frågor, det är viktigt 

att eleverna utvecklar förmågor till kritiskt tänkande och försöker ständigt ge sina elever 

möjlighet till analys och reflektion. Han brukar ofta koppla lektionerna till vad som hänt 

nyligen i världen och uttrycker: ”Vad hände i helgen och hur kan vi koppla dessa händelser 

till religion. Nyckeln är att vi ständigt tänker på att hela tiden anknyta religionen till nuet och 

vad som händer just nu”. Bland annat nämner han julen med advent och Lucia som exempel 

på högtider som man kan nyttja när de högtiderna är aktuella. Det är ett bra och fungerande 

sätt som lockar eleverna, menar han.  

 

Vidare nämner han vikten av att förena olika ämnen och ha en integrerad ämnesundervisning, 

där eleverna ser sambanden mellan ämnena och att de har betydelse för varandra för att även 

kunna skapa en rödare tråd i inlärningen. Johan berättar att de bland annat i våras hade ett 

religionstema som löpte under tre veckor där fokus låg på de abrahamitiska religionerna, det 

vill säga judendom, kristendom och islam. Tanken med projektet var att eleverna skulle få 
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möjligheter att se likheter och skillnader i religionerna samt att utveckla deras förståelse och 

respekt för de tre religionerna. 

 

Johan tror starkt på att skapa en levande undervisning och menar att det är viktigt att förändra 

undervisningslokalen. Han menar att det inte nödvändigtvis behöver vara i klassrummet som 

undervisningen sker i. Det kan vara allt ifrån att man beger sig ut på ett studiebesök till att 

bara titta sig omkring i närheten och se hur omgivningen ser ut. Han menar att träffa personer 

som har andra erfarenheter än vad eleverna själva har är viktigt. Om det sedan är religiösa och 

praktiserande personer eller personer som har det som yrke, eller de som är uppvuxna i en 

religiös miljö eller helt enkelt om man bara vill bryta ner det till men kulturgeografisk aspekt, 

så spelar det mindre roll. Allt detta tror han ökar intresset hos eleverna, att få träffa, tala och 

ställa frågor till någon annan än bara till läraren. Johan menar att detta innebär att förändra 

lärandet och förändra lärarrummet och detta är av stor vikt. Han nämner även film som ett 

”lysande” exempel på hur man med enkla medel kan skapa en förändring i klassrummet och 

att eleverna även här får höra en annan röst än enbart lärarens. Han menar att det är viktigt att 

kunna visualisera och att eleverna får använda alla sina sinnen. När Johan väljer film, väljer 

han allt ifrån spelfilm till dokumentärer och andra såkallade lärofilmer som finns till hands, 

exempelvis AV-media eller sekvenser som utbildningsradion har gjort. Det är budskapet i 

filmerna som är det viktiga. 

 

6.2 Elevintervju med Julia 

Julia är en 18-årig tjej som går sista året på gymnasiet där hon läser det estetiska programmet 

med dans som inriktning. Julia berättar att religion för henne är en naturlig del av hennes 

vardag, eftersom hennes pappa är präst. Själv konstaterar hon att hon inte är kristen eller 

troende, men att religion är något som ändå finns runtomkring henne. Religion är för Julia ett 

av de allra viktigaste ämnena och hon uppskattar religionsundervisningen i skolan. Religion är 

någonting som genomsyrar vardagen och det kan finnas som en hjälp, en vägledning, menar 

hon. Hon säger bland annat att religionskunskap är viktig för att få en förståelse för hur andra 

människor har valt att leva och för att kunna sätta sig in i andras människors sätt att tänka, 

vara och leva. ”Tror det är viktigt att förklara religion och att det inte bara är viktigt för 

troende. Även om du är icketroende är religion något stort världen över och bra att kunna 
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förstå.”, uttrycker Julia under intervjun. Hon berättar att hon tycker det är särskilt intressant 

att studera olika religioner och jämföra dem. Hinduism och buddhism menar hon blir extra 

intressant, eftersom de skiljer sig markant från kristendom, islam och judendom som i sin tur 

bygger på varandra och därmed har många likheter. Ett annat ämnesområde som Julia lägger 

stor vikt vid är etik och moral. Hon menar att detta är ett viktigt ämne, där tillfällen att 

verkligen reflektera och diskutera ges. För Julia är det viktigt med variation i undervisningen, 

eftersom det blir roligare menar hon. Hon berättar att några av de bästa stunderna i 

religionsundervisningen var när klassen gjorde ett besök i en kyrka och en moské. Detta ansåg 

Julia gav henne mer än att läsa om heliga byggnader i en lärobok. Det blev intressant och 

roligt på samma gång, vilket underlättar lärandet, menade hon. Andra sätt var att använda sig 

av olika typer av film som både spelfilm och dokumentärer. Det var också ett sätt att variera 

undervisningen på och som kan varvas med att läraren står vid tavlan och berättar och 

förklarar. 

 

6.3 Elevintervju med Alma 

Alma är en 14 årig tjej som går i årskurs åtta. Hon poängterar flera gånger under intervjun att 

hon inte är troende. Religion blir därför ett ämne som för hennes del är svårare att ta till sig, 

eftersom hon som icke-troende inte ser något direkt syfte med religionsundervisningen på 

samma sätt som andra ämnen. Hon berättar att de studerar kristendomen för tillfället och att 

detta inte intresserar henne. Alma menar att det är viktigt att känna att man har nytta av det 

man lär sig. Hon säger att hon hade velat lära sig mer om olika religioner och studera religion 

mer ur ett världsligt perspektiv samt att kunna jämföra religionerna med varandra. Hon tycker 

att det åtminstone just nu är alldels för mycket fokus på kristendom. Alma berättar däremot att 

de för tillfället jobbar lite annorlunda kring kristendomen. Arbetsuppgiften, berättar hon, går 

ut på att göra en seriestripp med sex rutor där det ska handla om hur människor har påverkats 

av religionen. Detta var, trots att det handlade om kristendom, ett roligt inslag. Det var 

annorlunda tyckte Alma, vilket i sin tur gjorde det roligt.  

 

Alma tycker att etik och moral är det mest intressanta i religionsundervisningen. Det tycker 

hon är ett viktigt ämnesområde att ha kännedom om. Vad man kan ha för typer av olika 

värderingar, hur vi tänker och vad meningen med livet är, uttrycker hon. Något som Alma vill 
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framhäva är bland annat studiebesök och olika typer av utflykter. Detta menar hon skulle göra 

det mer intressant och mycket roligare. Även hon tar upp film som ett bra exempel på 

variation i klassrummet och för att göra lektionen roligare. Alma uttrycker därför även att 

variation är viktigt och att det lätt blir tråkigt om inte läraren gör olika saker. Hon berättar 

bland annat om sin lärare i musikhistoria som brukar använda kroppsspråk och variera rösten. 

 

6.4 Elevintervju med Jonna 

Jonna är 14 år och går i årskurs åtta på en skola i Norra Skåne. Religion för Jonna är viktigt 

och ett ämne som berör henne. Hon förklarar att hon är troende och att hon denna höst och 

kommande vår håller på med konfirmationen som hon tar i början av maj nästa år. Jonna 

tycker om religionsundervisningen i skolan och ser den som viktig och upplysande. Hon 

menar även att det är bra att kunna känna till historien och se kopplingar till dagens samhälle 

och hur vi faktiskt lever idag. Religion har alltid intresserat henne och hon berättar att en 

anledning till det kan vara att hon växt upp i en kristen familj och miljö. Religionen har alltid 

funnits där på något sätt och hon säger att den har under vissa delar av hennes liv funnits där 

som en extra hjälp och som ett stöd när saker har varit svåra och jobbiga.  

 

I skolan, fortsätter hon, är det mest kristendom för tillfället, vilket hon klargör är något hon 

gillar och den religion hon vill lära sig mest om. Detta på grund av att hon är troende och 

samtidigt är mitt inne i sin konfirmation. Det finns en anledning att det är viktigt att känna till 

kristendomen, säger Jonna. ”Det är liksom vårat arv och så, den tradition vi har och det är 

viktigt att vi känner till den”. Hon berättar att de just nu gör olika kollage om kristendomen, 

vilket hon tycker är roligt och extra roligt för att de få använda sin fantasi och skapa något. 

Jonna berättar också att hon hade velat att man i skolan besökte ställen och gjorde studiebesök 

och relaterar till konfirmationen där de nyligen hade gjort ett studiebesök i Lunds Domkyrka. 

Detta tyckte Jonna var extra roligt och det skapade en variation som hon menade att man 

kunde göra även i skolan. 
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6.5 Hur ser lärare respektive elever på dagens religionsundervisning? 

Religionsundervisning är av resultatet att döma inte det enklaste. Det råder inga tvivel om att 

det finns svårigheter i att undervisa i ämnet och enligt Johan beror detta främst på att dagens 

elever har svårt att finna något syfte med religionsundervisningen. Efter att ha intervjuat 

eleverna blev det tydligt att deras syn på religionsundervisning är starkt kopplad till huruvida 

de är troende eller inte. Alma poängterade ständigt under hela intervjun att hon inte var 

troende och att det var på grund av att hon inte trodde på Gud som hon heller inte fann ämnet 

religion särskilt intressant. För Jonna som var troende var religionsundervisningen viktig och 

rolig just för att hon trodde på Gud. Även om Almas och Jonnas syn på 

religionsundervisningen skilde sig åt fanns likheten att ”tron” spelade stor roll för huruvida 

ämnet är intressant och hur viktigt det är att känna till eller inte. Det visar att religionsämnet 

också kan vara ett svårt ämne att undervisa i, eftersom vi i dagens samhälle och i synnerhet i 

Sverige är mer sekulariserade än någonsin. Även om vi är ett sekulariserat land är vi 

fortfarande ett land med kristna värderingar där kristendomen utgör grunden. Utifrån mina 

elevintervjuer blir tron en viktig aspekt oavsett om man som Alma inte är troende och därför 

motsätter sig religionsundervisningen eller som Jonna som är troende och uppskattar den, 

eftersom hon personligen är intresserad av religion. Däremot är det intressant att lyfta fram 

Julia i detta sammanhang som bryter detta mönster. Hon är förvisso uppvuxen i en kristen 

miljö, men har själv tagit avstånd från tron. Hon är inte troende, men samtidigt väldigt 

intresserad av religion, vad religion innebär och för hur människor lever och tänker. För Julia 

är religionsundervisning något av de allra viktigaste ämnena och ett betydelsefullt ämne som 

är grundläggande att ta del av och lära sig mer om. 

 

Även Johan som undervisar i religion angav att en svårighet att undervisa i religion många 

gånger beror på att elever inte finner någon mening att lära sig om religion, eftersom de själva 

inte är religiösa. För Johans del är religion ett väldigt intressant ämne och framförallt ett 

viktigt ämne som berör många olika ämnesområden. Johan poängterar att det är viktigt att 

skapa ett syfte och fånga elevernas intresse samt att göra det på en nivå som är anpassad efter 

dem. Johan strävade efter att eleverna skulle utveckla ett kritiskt tänkande genom analys och 

reflektion. En central aspekt att tala om är att religion speglar vår vardag och hur det förklarar 

hur andra människor tänker och agerar. Det nämner både Julia och Johan är en viktig bit. 
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Johan förtydligar att han vill få eleverna att förstå detta samband mellan religion, samhälle 

och oss människor.  

 

6.6  Skiljer sig lärare och elevers uppfattningar åt om hur man kan skapa 

engagemang i religionsundervisningen? 

Efter att ha intervjuat både en lärare och tre elever i frågan om hur man kan skapa ett 

engagemang i dagens religionsundervisning är resultatet som helhet att läraren och eleverna 

ser ungefär likadant på ämnet. Eleverna poängterar att de tycker om studiebesök och att 

variera undervisningen, vilket är detsamma som Johan ansåg. Johan ansåg det angeläget att 

relatera religion till nutid. Etik och moral uttryckte både Alma, Jonna och Julia var intressant 

just för att det gick att koppla till nutid. Etik och moral var för de tre intervjuade eleverna, ett 

ämnesområde inom religion som alla tre såg ett verkligt syfte med och något de hade nytta av. 

Johan nämner även vikten av att ha en integrerad undervisning och visar på fördelar med att 

låta eleverna se sambanden mellan ämnena och hur de hänger ihop med varandra.  

 

6.7 Hur skapar man ett intresse och engagemang i dagens 

religionsundervisning? 

Det finns av både lärarintervjun och elevintervjuerna att döma ett visst ogillande av ämnet 

religion och det förekommer både fördomar och förutfattade meningar kring ämnet. Det är 

viktigt att man som lärare försöker att skapa förutsättningar så att eleverna kan relatera till 

ämnet. Det är bevisligen omöjligt att skapa något intresse om det inte går att hitta något 

verkligt syfte till inlärningen. Det är viktigt att man ständigt tänker på att förnya sina 

arbetsmetoder och använder hjälpmedel som finns tillgängliga för läraren. Exempel är att 

visualisera med bild eller med rörlig bild. Variation är nyckeln till ett gott lärande som gör 

undervisningen rolig och intressant. Att inte begränsa sitt undervisningsmaterial eller plats är 

därför angeläget att ha i åtanke. I synnerhet studiebesök kan väcka både lust, intresse och ett 

engagemang. En viktig aspekt är att komma i kontakt med andra människor som på något sätt 

förknippas med religion. Det kan handla om att möta religiösa personer till de som har det 

som sitt yrke eller har en uppväxt präglad av religion. Det gör undervisningen mer levande, 
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vilket efterfrågas hos elever och något de kan bli inspirerade av och på så vis vinner man 

elevernas intresse. 

 

7. Analys och diskussion 

 

7.1  Hur ser lärare respektive elever på dagens religionsundervisning? 

Det är uppenbarligen inte helt enkelt med religionsundervisning, vilket i min studie framgår i 

alla intervjuer och detta har även uppmärksammats av olika religionsforskare. Som Löfstedt 

(2011) skriver är religionsundervisningen viktig som en förmedlare av religion, eftersom den 

information som vi annars mest får ges i media (Löfstedt, 2011, s.9-10). En intressant 

iakttagelse utifrån Johans resonemang är när han uttalar sig om att det är viktigt att visa på 

religionens ”goda sidor”. Självklart anser även jag att detta är viktigt och i synnerhet med 

tanke på den negativa bild media kan ge av religion. Exempelvis anser jag det viktigt att 

markera och ge motexempel om en elev skulle uttala sig negativt om en viss religion eller 

folkgrupp. I en sådan situation måste man agera som lärare, men jag tror också det kan finnas 

en viss fara i att alltid visa religionernas ”goda sida”. Även om man poängterar religionen 

som god kan det finnas omständigheter som sedan är kopplat till religion som inte är positivt. 

Jag tror att det är viktigt som religionslärare att belysa alla typer av frågor och inte undvika 

tabubelagda frågor eller annat som lätt kan skapa debatt i klassrummet. Aspekten att få 

eleverna att tänka kritiskt blir därmed också av stor vikt i arbetet kring religionsundervisning, 

vilket även Johan nämnde.  Detta tas även upp i en artikel ur Svenska Dagbladet, 

Undervisning i religion ifrågasätts (120403) där kontentan var att det finns allvarliga brister i 

religionsundervisningen som främst berodde på att lärare undviker ämnen som de kände 

kunde upplevas som stötande eller leda till obehagliga diskussioner. Det är angeläget att man 

låter eleverna få utveckla goda kunskaper i kritiskt förhållningssätt där eleverna utvecklas 

genom analys och reflektion. 

 

Ämnet religion i skolan har gått från kristendomskunskap till att bli religionsvetenskap, 

skriver Olivestam (2006, s.12). Detta beror främst på att vårt samhälle ständigt förändras och 

vi har gått från ett kristet leverne till ett betydligt mer sekulariserat samhälle. Det finns 
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tydligen viss tendens att dagens elever inte ser något ordentligt syfte och mening med 

religionskunskap. Tron och att vara troende eller icke-troende är något som alla mina tre 

elever yttrade sig om. Även om det var Alma som mer motsatte sig religionsundervisningen 

på grund av att hon var icke-troende, var ändå själva tron central även för hur både Jonna och 

Julia såg på religionsundervisningen. Även Johan poängterade trons betydelse och att 

religionsundervisningen fortfarande till viss del är starkt förknippat med tro och att detta kan 

bli till en nackdel, eftersom många elever då vänder sig emot religionsundervisningen i 

skolan. 

 

Precis som Johan uttrycker är det angeläget att man försöker skapa en mening med 

religionsundervisningen, så att eleverna upplever att de har nytta av den och att man anpassar 

undervisningen efter eleverna. Jag tror mycket på detta, speciellt med tanke på intervjun med 

Alma, där det blir i allra högsta grad tydligt att det är en viktig aspekt kring undervisningen.  

 

7.2 Skiljer sig lärare och elevers uppfattningar åt om hur man kan skapa 

engagemang i religionsundervisningen? 

Elevernas och Johans åsikter och funderingar kring att skapa ett engagemang i 

religionsundervisningen skiljer sig inte mycket ifrån varandra. De uppger alla att variation är 

det viktigaste och variation gör ämnet intressant och roligt. Det förstärks även i forskning som 

gjorts på ämnet kring variationsmöjligheter, vilket Roos (2010) bland annat talar om. 

Studiebesök och andra utflyktsmål samt att förändra undervisningslokalen är uppskattad hos 

både eleverna och hos läraren i min undersökning. Johan betonar aspekten till en integrerad 

undervisning. Han menar att det är viktigt att eleverna ser sambanden mellan olika skolämnen 

som exempelvis de samhällsorienterade ämnena samt svenska och se hur de påverkar 

varandra och hur de hänger samman. Jag tror att det är viktigt för elever att se dessa 

förbindelser och att det i sin tur ger eleverna ett syfte med religionsundervisningen. Det är 

viktigt att religionsundervisningen lär eleverna om alla religioner och att detta sker på ett 

icke-konfessionellt sätt, som både Berglund (2010, s.21) och Härenstam (2000, s.51) påstår, 

vilket också är i enlighet med den läroplan som finns. 
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7.3 Hur skapar man ett intresse och engagemang i dagens 

religionsundervisning?  

Först och främst är det viktigt att skapa ett intresse och en motivation till det som lärs ut. Som 

Löfstedt (2011) och Hartman (2000) skriver är de didaktiska grundfrågorna: Hur, Vad och 

varför viktiga för att lärandet ska bli meningsfullt. För att kunna skapa ett intresse och ett 

engagemang är det därför angeläget att man som lärare först och främst reflekterar över de 

didaktiska grundfrågorna. Enligt Almén (2004) är nyckeln till ett bra lärande att ha ett verkligt 

syfte med sin undervisning och ett slutgiltigt mål att sträva efter.  

 

Eftersom religionsundervisningen i dagens skola inte lägger lika stor vikt vid kristendomen 

som den gjorde förr har detta stor betydelse för denna uppsats. I med att vi idag lever i en 

sekulariserad värld blir resultatet att de didaktiska grundfrågorna får en helt ny innebörd. 

Frågan om varför vi ska läsa religion innebär inte längre enbart kristendomskunskap, vilket 

Olivestam (2006, s.22-23) skriver om. Jag tror bestämt att religionsundervisningen behöver 

förklaras mer kring varför vi behöver ta del av ämnet och upplysa vikten av att läsa religion. 

Jag vill med denna uppsats hävda att religionsundervisning behöver förklaras mer än övriga 

skolämnen, speciellt med tanke på hur Almas tankar kring religion och religionsundervisning 

var. Utifrån Almas tankar om religion och religionsundervisning samt Johans uppfattningar 

om hur dagens elever uppfattar religionsundervisning, kan jag konstatera att det till viss del 

finns elever som är skeptiska till dagens religionsundervisning. Johan uttalar att detta blir en 

svårighet idag bland dagens ungdomar som motsätter sig religion och varför de ska lära sig 

om religioner och som Alma i min intervju sedan förstärkte genom att uttrycka att hon som 

icke-troende inte fann någon större mening med religionsundervisning. Däremot fann Alma 

etik och moral intressant eftersom hon kunde se ett syfte med det. Detta visar hur 

grundläggande ett tydligt syfte är för att skapa ett intresse för undervisningen hos eleverna. 

Julia och Jonna såg religionen som ett intressant och roligt ämne. De ifrågasatte inte heller 

religionsundervisningen som Alma gjorde, vilket jag tror berodde på att religion redan hade 

en betydelse för dem och religionsundervisningen hade därmed ett syfte som inte behövdes 

förklaras av läraren. Det intressanta anser jag ligger i varför Alma intresserar sig för etik och 

moral. Varför detta lockar henne på ett sätt som inte exempelvis kristendomslära gör. Utifrån 

denna uppsats är min uppfattning att det beror på att hon ser ett värde i att ta del av det 

ämnesområdet, hon känner att hon har nytta av det även senare i livet. Att väcka dessa känslor 
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tror jag är grunden för i slutändan kunna väcka ett engagemang och ett intresse hos eleverna. 

Detta menade även Johan då han uttryckte att han ofta ville koppla religionen till nutid, detta 

eftersom eleverna oftare såg en mening med undervisningen när man arbetade på det sättet. 

 

Gemensamt för både elevintervjuerna och lärarintervjun var att variation och studiebesök i 

olika former var ett bra sätt att skapa engagemang. Eleverna menade att detta gjorde ämnet 

roligare, för att det frambringade variation till den ”normala” undervisningsformen som 

annars sker i klassrummet. Läraren i min intervju motiverade detta på ett liknande sätt och 

menade att det är viktigt att man inte begränsar sig till enbart klassrummet. Johan poängterade 

att förändra undervisningslokalen var något han såg som viktigt. Utflykter och studiebesök 

samt att träffa andra människor som har erfarenheter av religion. Detta styrks av Roos (2011) 

som säger att studiebesök bland annat fångar elevernas uppmärksamhet på ett sätt som inte 

den vanliga undervisningen gör. Det är en annan situation och miljö som eleverna får vistas i, 

vilket gör att eleverna lättare kan ta till sig informationen och minnas den. Att använda sig av 

filmens värld var ett annat sätt att göra det mer levande och det skapade variation menade 

både Julia och Alma samt Johan. Johan förklarade att han gärna använde sig av både spelfilm 

och dokumentärer av olika slag i sin undervisning. Budskapet i filmen var det viktigaste 

menade Johan när han valde film till sina elever och att film bidrog till att eleverna inte bara 

fick höra en annan röst än lärarens, utan också att de fick möjlighet att använda fler sinnen. 

Jonna nämner inte film, men däremot berättar hon om kollaget hon gör i kristendom att det är 

roligt för att hon får tillfälle att använda sin fantasi, skapa något. Även om hon inte själv 

uttrycker att hon använder sig av fler sinnen är det precis det hon gör, vilket jag tror är också 

därför som hon tycker det blir extra roligt och i sin tur blir det en omväxling, ett varierande 

sätt att lära sig och få in kunskap på. Roos (2010) resonemang om att skapa 

variationsmöjligheter kan kopplas till den didaktiska frågan om hur, vilket är ett sätt att skapa 

ett vidare intresse och ett engagemang hos eleverna. 
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9. Bilaga 1 

 

Intervjufrågor till elev X 

 

Eleven om ämnet religion 

1. Vilken klass går du i? 

2. Vad innebär religion för dig? Vad tänker du på när du hör ordet religion? 

Elevers uppfattning och inställning till religionsundervisning? 

3. Hur uppfattar du religionsundervisningen i skolan? 

4. Vad är roligast inom ämnet? 

5. Finns det något som är mindre roligt? 

6. Tycker du att religionsundervisningen skapar kunskap som du sedan har nytta av? 

Varför/varför inte? 

7. Finns det något du skulle vilja lära dig mer om? 

8. Finns det andra sätt skolan skulle kunna göra för att göra det mer intressant? Eller 

lyckas läraren du har? Hur gör han/hon i så fall? 

9. Hur skulle du vilja att religionsundervisningen såg ut? 

10. Hur ser undervisningen ut i andra ämnen? Vad gör det ämnet roligt och intressant? 

Hade man kunnat arbeta på ett liknande sätt inom religionsämnet? 
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10. Bilaga 2 

Intervjufrågor till lärare X 

Läraren om ämnet religion  

1. Hur länge har du arbetet som religionslärare? 

2. Vad är det som gjort att du intresserat dig för ämnet religion? 

3. Hur kom det sig att du valde att bli lärare i just religionsämnet? 

Att undervisa i religionsämnet 

4. Finner du kursplaner och ämnesplaner som hjälp till din undervisning? 

5. Anser du att du kan bestämma själv hur din undervisning i religion ser ut eller känner 

du dig styrd till innehållet? 

6. Hur skapar man en bra lärandesituation för elever? Hur gör du? 

7. Hur gör du för att engagera och motivera eleverna till religionsundervisningen? 

8. Hur gör du för att göra undervisningen levande? 

9. Upplever du att det finns några svårigheter/fallgropar med att undervisa i ämnet? 

 

Elever om ämnet religion 

10. Vad är din generella uppfattning av hur elever i sin tur uppfattar 

religionsundervisningen? 

11. Finns där några ämnesområden som är särskilt tacksamma att arbeta med? När visar 

elever mest respektive minst intresse? 

 


