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Abstract 
 

In this essay we study positivistic and hermeneutic tendencies in Swedish upper secondary 

schools’ religious studies. As a basis for this analysis we have conducted a survey which 

involved a total of 104 upper secondary students and 2 teachers. The result of this survey has 

been compared to existing research on the subject and on subjects related to it.  

Our results show that a majority of the students who have been surveyed find the subject of 

religious studies to be interesting. However, they indicate a lack of proper teaching 

methodology and that the range of topics is too narrow. Our analysis is based on survey 

answers and put them in relation to theories presented in our selection of existing research. 

In our conclusion, we discuss the results which we have collected and call for a more open 

dialogue between teachers on different levels of education. Conclusively, we suggest that 

there is a need for further research on the subject. 

Sammanfattning 
 

I denna uppsats undersöker vi positivistiska och hermeneutiska tendenser i svensk 

religionsundervisning på gymnasial nivå. Som underlag för detta har vi bedrivit en 

enkätundersökning som totalt utgick till 104 gymnasieelever samt 2 lärare. Resultatet av 

denna undersökning har sedan ställts mot tidigare forskning inom området och 

omkringliggande områden.  

I resultatdelen påvisar vi att av de elever vi har undersökt anser majoriteten att 

religionskunskapsämnet är intresseväckande men att det finns brister i 

undervisningsmetodiken, samt att ämnesomfånget är för smalt. Vår analys utgår från 

enkätsvaren och väger in teorier som presenteras i tidigare forskning. 

I vår slutsats resonerar vi kring de resultat vi har fått och efterfrågar ett öppnare samarbete 

mellan lärare på olika instanser. Vi uttrycker även behovet av att det görs vidare forskning och 

studier på ämnet.  

1. Inledning 
 

Religionskunskap är ett av de skolämnen som genom den svenska utbildningshistorien till 

största grad har utvecklats, anpassats och korrigerat för att passa undervisningens syfte och 



utformning. Senast skedde detta när läroplanen för Sveriges gymnasieskolor omarbetades till 

det dokument som nu är rådande, Lgy11. Men hur ser de som påverkas mest av 

förändringarna, nämligen elever och lärare, på detta ständigt ombytliga ämne? Detta vill vi 

undersöka genom detta arbete. Vårt intresse i att genomföra denna studie bottnar ur 

nyfikenhet för vad vi har att vänta oss i våra framtida yrkesroller som religionslärare i 

gymnasieskolan. Därför ville vi undersöka vad elever och lärare har för syn på, och relation 

till, ämnet. Vi anser att denna typ av kartläggning samt analys av attityder gentemot ämnet 

kan komma att gagna både det ämnesdidaktiska fältet som helhet samt ge oss en inblick i 

vilka problem vi kan komma att möta i vår framtida yrkesutövning. 

1.1. Syfte 

 

Syftet med detta arbete är att undersöka vilka upplevelser och åsikter som elever och lärare i 

gymnasieskolan har kring ämnet religionskunskap såsom det är utformat i Lgy11. Det vi ville 

få en uppfattning om var huruvida undervisningen av ämnet i praktiken uppfyllde de 

förväntningar som elever och lärare hade och hur dessa skiljde sig gentemot de fastställda 

riktlinjerna av Lgy11. Vi ville också att med vår undersökning påvisa eventuella delar av 

ämnet som elever och lärare uppfattade som förbisedda eller otillräckliga. Vår studie utgår 

från ett etnografiskt perspektiv för att synliggöra hur upplevelserna och åsikterna skiljde sig åt 

emellan olika program, kön samt mellan lärare och elever. Med utgångspunkt i denna 

information så syftar vi till att se vilka didaktiska implikationer som kan utläsas. I detta syfte 

har vi valt att fokusera på en hermeneutisk kontra positivistisk didaktisk grundsyn till ämnet. 

 

1.2. Bakgrund  
 

Vi valde att genomföra en etnografisk (för definition se punkt 1.7 Begreppsdefinition) 

undersökning av gymnasielevers åsikter av religionskunskapsämnet eftersom att vi i nuläget 

är blivande religionslärare. Därför ville vi få en uppfattning om vad vi som blivande lärare har 

att vänta oss inom en snar framtid. Vi fann att etnografiska enkätundersökningar gällande 

religionskunskapsämnet var vanligt förekommande bland examensarbeten av lärarstudenter. 

Vi valde dock att genomföra en egen undersökning trots detta för att bidra till statistiken och 

därmed underlätta för storskaliga forskningsprojekt. 



 I vår efterforskning av tidigare studier kring ämnet så har det visat sig att det förekommer 

hundratals arbeten med samma metod och liknande frågeställningar. Det finns även många 

studier som behandlar detta ämne och liknande studier som innefattar samt överskrider 

gränserna för vårt ämnesomfång. Vedad Muhic gjorde 2014 t.ex. en studie på hur 

religionskunskapsämnet har ändrats under det senaste seklet och hur läroplanen för ämnet har 

influerats av hermeneutik och positivism. En liknande studie av Jessica Johansson (2010) 

jämför skillnad i förekomsten av hermeneutik mellan kursplanerna i Lpf94 och Lgy11. 

 

1.3. Problemformulering 
 

Vilka positivistiska och hermeneutiska tendenser kan uttydas i en etnografisk analys av det 

sammanställda materialet, med särskilt fokus på genus, kring gymnasieelevers samt 

gymnasielärares åsikter och uppfattningar av ämnet Religionskunskap och vilka didaktiska 

implikationer kan härledas därur? 

 

1.4. Metod 

Som underlag för denna undersökning ligger två enkätundersökningar utförda i 

gymnasieskolor inom samma kommun. Den ena undersökningen riktades mot elever som 

hade läst religionskunskap, eller som i skrivande stund håll på att läsa ämnet. Den andra 

undersökningen utgick till undervisande religionslärare på gymnasiet. De två 

enkätundersökningarna ämnade fastställa elevers och lärares syn på ämnet i förhållande till 

sin egen position samt i skolan som helhet.  

Madge et al.(2012) är en kollaborativ studie av Brunel University i Uxbridge, Middlesex 

University i London, Leeds Metropolitan University i Leeds och Kent University i 

Canterbury, berör hur kvantitativa studier i skolor bör utföras. Den behandlar bland annat 

kostnader, sätt att undvika icke-informativa svar, samt vägar att säkra validiteten hos 

undersökningen. Slutsatserna i detta arbete framhåller bland annat vikten av att personal på 

den aktuella skolan initialt är inblandade i arbetsprocessen och därmed får förståelse för 

undersökningen. Resultaten av det arbete som elever och personal investerar i undersökning 

måste också åskådliggöras för de inblandade så att insatsen inte ses som bortkastad tid. Detta 

är aspekter som vi har tagit i beaktning i utförandet av enkätundersökningarna.  

Tillvägagångssätt  



Enkätundersökningen riktad till elever baserades på elevernas uppfattning av 

religionskunskap som skolämne på gymnasienivå, och det var därför en nödvändighet att 

eleverna hade läst ämnet, eller att de var i process att läsa det. På grund av detta blev urvalet 

av klasser för undersökningen inriktat på, dock inte avgränsat till, elever i gymnasieskolans 

tredje årskurs. 

Undersökningarna ägde rum under ordinarie lektionstid med undersökningsledare och 

undervisande lärare närvarande. Detta tillvägagångssätt valdes med hänsyn att hålla elevernas 

fokus och för att underlätta i de fall oklarheter kring enkätens innehåll förekom. Vid 

undersökningstillfället tillfrågades också undervisande lärare att fylla i den enkät som riktades 

till lärare. Den enkät som var avsedd för lärare i religionskunskap var utformad för att besvara 

samma typer av frågor som de enkäter som utgick till elever. Vår avsikt med detta var att 

undersöka huruvida elevernas erfarenheter av ämnet var desamma som lärarnas, vilket på 

grund av det låga antalet lärarsvar inte var möjligt. Tanken med att genomföra en 

undersökning för både lärare och elever är att vi hoppas se eventuella likheter och skillnader i 

förväntningar, intresseområden samt relevansfrågor. 

Kritisk metodreflektion 

Initialt insåg vi att ett brett omfång av svar var att föredra för det syfte som vi önskar uppnå, 

och vi valde därför att basera studien på en enkätundersökning. Fördelen med denna metod, 

jämfört med intervjuer, är att mängden insamlad data potentiellt kan mångdubblas då mindre 

tid behöver tillägnas varje individuell deltagande. En styrka hos intervju som metod är 

däremot att perspektivet från den enskilde svarande blir djupare och mer nyanserat. Enkäter 

valdes dock då vi ville få en bild som snarare var generell än personlig av det ämne som vi 

undersökte. 

Runa Patel och Bo Davidsson beskriver i Forskningsmetodiken grunder (2011) skillnader 

mellan olika typer av undersökningsmetoder samt vilka för- och nackdelar dessa metoder har. 

Som metoder för kvalitativ forskning beskrivs bland annat intervjuer och enkäter, och i sin 

förklaring av metoderna beskriver författarna metoderna i termer av standardisering, vilket 

handlar om huruvida frågorna är desamma för samtliga undersökningsdeltagare, och 

strukturering, vilket handlar om ifall svaren på frågorna skall vara fasta eller fria. Beroende på 

vilka typer av resultat som eftersöks föreslås olika typer av undersökningsmetoder (Patel & 

Davidsson 2011, ss. 75-77). Då våra undersökningar strävade efter att besvara samma typer 

av frågor eftersöktes en hög grad av standardisering. Vi ville däremot inte begränsa deltagarna 



i undersökningarna och därför valde vi en låg grad av strukturering. Resultatet av detta 

resonemang blev två enkäter där majoriteten av frågorna tillät de svarande att fritt beskriva 

och resonera kring sina svar.  

I samband med enkätundersökningen i klasser fick även undervisande lärare besvara en enkät. 

Denna enkät har till avsikt att redogöra för lärarens syn på ämnet. Dessa svar, sammanlagt 

med elevernas svar, kan ge grund för komparativ studie av perspektiven från olika håll. Efter 

genomförd undersökning kan dock fastställas att endast två enkätsvar har emottagits, vilket 

inte kan ses som en rättvis bild av religionslärares gängse syn på de frågor som avhandlats. 

Med facit i hand hade möjligen mer djupgående intervjuer varit en lämplig metod för att nå 

mer data. 

Beslutet att förlägga enkätundersökningen till ordinarie lektionstid bidrog till att flertalet 

lärare valde att avböja från att låta sina elever delta i undersökningen, då den tid som 

undersökningen gjorde anspråk på ansågs behövas till den planerade undervisningen. Detta 

bidrog i förlängning till att antalet svarande skiljde markant från de siffror som vi initialt 

beräknade. Vi tillstår dock att vi inte tror oss ha fått in fler korrekt ifyllda enkäter om vi hade 

valt att använda elevernas lediga tid då elever då hade varit mindre samlade och i större mån 

varit i rörelse, vilket antagningsvis hade stört deras fokus.  

1.5. Teori 
 

Torsten Thurén beskriver i Vetenskapsteori för nybörjare (2007) positivism som följande: 

”om man rensar bort allt man trott sig veta, men som man egentligen inte vet, då får man kvar 

en kärna av säker kunskap, ’hård fakta’” (Thurén 2007, s. 17). Thurén utvecklar denna 

beskrivning med att positivismen endast intresserar sig för det som kan iakttagas och med 

hjälp av logiskt resonemang kalkyleras, och alltså inte det som kan tolkas.  De två centrala 

stöttepelarna som den positivistiska kunskapen baseras på är empiri och logik. 

Hermeneutiken, i motsats till positivismen, intresserar sig istället för de implikationer och 

outtalade slutsatser som kan dras av empirin. Ett centralt begrepp för detta perspektiv är 

förståelse, vilket Thurén i beskrivandet av hermeneutiken åtskiljer från begripande (Thurén 

2007, s. 94). Positivismen och hermeneutiken utgör grunden för den analys vi utför på den 

insamlade data från elevsvar för att kunna fastställa vilken kunskapssyn som råder respektive 

önskas råda i religionsundervisningen.   



Anna-Karin Wyndhamn, Doktor och Universitetsadjunkt vid institutionen för pedagogik och 

specialpedagogik i Göteborgs Universitet, genomförde mellan åren 2007 och 2009 en 

undersökning, vilken publicerades år 2013, där Wyndhamn genom observation och intervjuer 

har undersökt värdeöverföring i svensk skola. Det Wyndhamn i stora drag har upptäckt är att 

eleverna har väldigt lite rum för att kritisera och ifrågasätta i undervisningen, att deras 

möjlighet att manövrera är snäv då de måste använda sig av antingen en strukturerad diskurs 

eller en kunskaps-återgivande diskurs. Tillsammans så blir effekten av de två diskurserna att 

eleverna hamnar i underläge i relation till lärare, skolan och möjligheten att arbeta med 

kunskapsinnehållet, vilket resulterar i att eleverna inte får någon faktiskt övning i att 

ifrågasätta eller att tänka kritiskt. Eftersom studien behandlar elevernas möjlighet att arbeta 

med kunskapsinnehållet, att bedriva kritiskt tänkande och ifrågasätta, så blir studien 

tongivande för analysen av det insamlade materialet vad gäller undervisningsmetodik, 

ämnesinnehåll, värdeöverföring och kritiskt tänkande. 

Simone de Beauvoir var en av de mest framträdande kvinnorna i den tidiga feminismens 

framväxt. I hennes verk Det andra könet definierar hon teorier kring de strukturer som styr 

vad som betecknar manligt och kvinnligt i historisk såväl som modern kontext. De Beauvoir 

postulerar i detta verk att kvinnan formas redan i tidig ålder in i sin könsroll som underordnad 

mannen. Hon liknar relationen mellan könen som ett fängelse, där mannen endast motvilligt 

tillåter kvinnan sin frihet. De Beauvoir baserar sin könsliga dikotomi på et samspel där 

mannen, med rädsla för att förlora sin egen manlighet, saknar tillit till kvinnan och att kvinnan 

därför intar en aggressiv ställning till mannen. Hon menar också att om kvinnan hade givits 

rätten att uppfostras med samma förutsättningar och förväntningar som mannen så hade vi 

levt i ett androgynt samhälle (de Beauvoir 2002, ss. 825-840). De Beauvoirs teori blir relevant 

för vår studie i jämförandet av svaren mellan manliga och kvinnliga elever. Denna kommer 

stå som grund för den genusanalys som genomförs nedan. 

Robert Jackson, professor emeritus vid University of Warwick, är en välrenommerad forskare 

inom det religionsvetenskapliga studiet. I en artikel publicerad 2008 definierar Jackson 

termerna att lära till, om och av religion. Att lära till religion innebär enligt Jackson att en för 

den aktuella religionen insatt person lär ut med avsikt att övertyga den som inte är troende, 

eller att förstärka tron för den som redan är en del av religionen. Att lära om religion handlar 

enligt Jackson om att med ett utanför-perspektiv granska religion rent objektivt. Att lära av 

religion handlar slutligen om att leda elever till att reflektera över och fatta beslut kring sin 

egen ställning gällande religion, moraliska frågor och värderingar med hänvisning till religiöst 



och etiskt föreskrivna modeller (Jackson 2008, s. 14).  Då vår studie ämnar undersöka olika 

attityder gällande religionsämnets syfte och status blir Jacksons teori kring de olika 

förhållningssätten till religionsundervisning underlag för analysen av det insamlade 

materialet. 

1.6. Material 
 

Materialet för undersökningen består till stor del av svar från enkäter som delats ut bland 

gymnasieelever i kommunen, dessa består av totalt 104 ifyllda enkätsvar av tredjeårselever 

från två olika gymnasieskolor och 2 lärare. Dessa enkäter är utformade för att ge eleverna 

möjlighet att på ett relativt fritt sett ange sin syn på olika aspekter av religionsundervisningen 

genom att svara på ett antal öppna men riktade frågor kring detta. 

Det visade sig dock vara problematiskt att hitta lärare som var villiga att låta oss genomföra 

vår undersökning och samtliga avslag angav anledningen till detta var att de hade för få 

timmar att undervisa i religionskunskap redan. Utöver detta så angav en del lärare vi 

kontaktade att det dessutom hade fallit bort timmar från deras religionsundervisning. I detta 

stadie så bestod vårt urval mestadels av att samla in så många enkätsvar som möjligt under 

den tid vi hade. Ytterligare har vi samlat material i form av tidigare forskning kring ämnet, 

dels för att kunna göra en jämförande analys med vad vi själva har funnit och för att kunna 

runda ut materialet samt ge en klare bild av förekommande tendenser i undervisning och 

förhållning gentemot ämnet.  

Med förhållningssätt till ämnet så syftar vi främst till hur ämnet framställs i undervisningen i 

förhållande till kursplanens riktlinjer, samt hur kursplanens utformning kan avläsas i 

undervisning med fokus på positivism och/eller hermeneutik. Då den drivande kraften bakom 

vår studie är vår egen önskan om att bli goda lärare så är Anna-Karin Wyndhamns studie, som 

behandlar didaktiska förhållningssätt som sammankopplar elever, lärare och ämne, något som 

vi var tvungna att själva behandla i vår studie. I denna fråga så utgjorde Anna-Karin 

Wyndhamns studie av kritiskt tänkande och värdeöverföring en mycket god utgångspunkt för 

vår egen tolkning. 

Då en del av vår etnografiska studie var att jämföra svar mellan olika utbildningar så fann vi 

att Ingrid Berglunds studie av gymnasieskolans byggarbetarprogram kunde komma att ge oss 

goda förutsättningar att utgå ifrån i vår egen studie, och insikter i hur yrkesprogrammens syn 

på religionskunskapsämnet samt deras uppfattning om den relevans ämnet utgör för deras del. 



1.7. Begreppsdefinition 

 

Etnografi:  

Etnografi är en typ av vetenskaplig metod som tillämpas för att undersöka skillnader mellan 

olika grupper, exempelvis män och kvinnor, vuxna och ungdomar, hetero- och homosexuella 

samt olika nationaliteter eller etniciteter. I vår studie blir begreppet relevant i syfte att åtskilja 

elever i yrkesförberedande program från elever i studieförberedande program samt manliga 

från kvinnliga elever. Detta görs för att kunna utläsa olika tendenser mellan de olika 

grupperna, vilka skillnader som kan utläsas och var de överensstämmer. 

 

Hermeneutik:  

Hermeneutik betecknar sådan kunskap som anses abstrakt, exempelvis sådan teori som tolkar 

innebörd och bakomliggande syfte snarare än att presentera konkret faktakunskap (Thurén 

2007, s. 17).  

 

Positivism:  

Positivism kännetecknas av ren faktabaserad kunskap genom empiriskt bevisad metod. 

(Thurén 2007, s. 17) 

 

1.8. Tidigare forskning 

 

Vi hittade genom litteratursökning många andra intressanta studier som tangerade vårt 

område, men som vi var tvungna att bortse ifrån då vår studie hade blivit för bred för att 

uppfylla syftet. En av de studier vi hittade, som vi valde att inte inkludera av just den 

anledningen, var Höga skolprestationer som feminiserande kapital – En etnografisk studie av 

högt presterande tjejer på gymnasieskolans språkliga inriktning av Anna Frisk (2009).  

 

Elevernas syn på religion 



Kerstin Von Brömssen, docent i ämnesdidaktik och lektor i religionsvetenskap vid Karlstads 

universitet, publicerade 2003 avhandlingen Tolkningar, förhandlingar och tystnader: Elevers 

tal om religion i det mångkulturella och postkoloniala rummet, där hon mot ett underlag av 

intervjuundersökningar analyserar åttondeklassares syn på sin ställning gentemot religion, 

mångkultur och multietnicitet. Hennes resultat påvisar att elever med utomsvensk bakgrund 

upplever sig åsidosatta i undervisning jämfört med sina etniskt svenska klasskamrater. (Von 

Brömssen, 2003) 

 

Tullie Tortenson-Ed, lektor i pedagogik vid Linköpings universitet, undersöker i sin artikel 

från 2006 texter och enkätsvar gällande gudssynen hos barn i åldrarna 8 till 12 under 

tidsramen 1969-2002. Hennes eftersökning resulterar i insikten att en förändring har skett i 

gudsuppfattningen, där barn fram till 1990-talet i ökande grad tenderade att ange att de 

saknade gudstro, medan barn 2002 i större utsträckning avgav att de hade en gudsrelation. 

Vanliga former som denna relation tog sig var tron på Allah, eller en personlig gudomlighet. 

Torstenson-Ed attribuerar detta trendbrott främst till den ökade procent befolkning med 

utländsk bakgrund, och styrker detta med att utfallet i invandrartäta områden påvisade en 

större mängd religiösa barn än andra områden. Med hänsyn till detta åberopar Torstenson-Ed 

vikten för lärare att bemöta den ökade förfrågan av mångfaldig diskurs i 

religionsundervisningen. (Torstenson-Ed, 2006) 

 

William K. Kays, Professor av Pentecostal Studies vid University of Chester i Storbritannien, 

studie från 1981 är baserad på den skillnad i syn på religion som finns hos konstnärliga kontra 

vetenskapliga fakulteter på universitetsnivå. dessa skillnader går att urskilja även i lägre 

utbildningsnivåer, mer specifikt motsvarande gymnasienivå. Resultatet av undersökningen 

visar att en klar åtskillnad av attityder fanns att finna hos elever på en konfessionellt kristen 

skola, medan attityderna på andra skolor inte gick att härleda till övriga ämnespreferenser. 

(Kays, 1981) 

 

I Vedad Muhics examensarbete från 2014 genomförde Muhic en enkätundersökning bland 

112 elever på högstadiet där frågorna gällde hur eleverna ser på religion som skolämne. Detta 

är mycket likt vår egen metodik och frågeställning, dock så har den inriktning mot ett 



historiskt perspektiv på hur ämnet i sig självt, och uppfattningar av ämnet, har kommit att 

förändras under det föregående seklet. Detta kan hjälpa oss att klargöra huruvida de svar vi 

har samlat in passar in i den fortsatta utvecklingen av det didaktiska perspektivet av 

religionskunskapsämnet. Detta kan även komma att ge en intressant insikt i hur det 

hermeneutiska samt positivistiska perspektivet kan ha påverkat både ämnet och elevers 

uppfattningar av det, under det gångna århundradet. Resultatet som Muhic presenterar är att 

religionsämnet upplevs vara likvärdig med andra ämnen i grundskolan, dock anser 

majoriteten av eleverna att de borde ha större inflytande över vad som bör tas upp i kursen. 

(Muhic, 2014) 

 

Ämnets relevans 

 

S.N. Rodionovs och R.P. Shevtsovs artikel publicerad 2008 lägger fokus på vikten av att 

undervisa religion som en del av den allmänna utbildningen i Ryssland, då 

Utbildningsministeriet i den ryska federationen har rekommenderat undervisningen av 

religiösa teman i skolorna. Detta har gjorts eftersom att den ryska regeringen anser att det 

behövs för att ingiva, bland deras unga, vad de kallar för traditionella moraliska, etiska och 

spirituella värderingar. Enkätundersökningen som genomfördes av Rodionov och Shevtsov 

visade på att majoriteten av de rådfrågade lärarna i 18 av Stavropols 43 institutionella 

lärosäten ansåg att det var positivt att introducera kursen ”Världsreligionernas Historia” (min 

översättning), då detta skulle generera en djupare kunskap av världsreligioner samt ge 

eleverna insikt i traditionella spirituella och moraliska värden. Rodionov och Shevtsov 

slutleder även att det krävs ytterligare undersökningar och studier inom området. (Rodionov 

& Shevtsov, 2008) 

 

Emile Lesters, assisterande professor vid Department of Political Science and International 

Affairs vid University of Mary Washington, och Patrick S. Roberts, assisterande professor vid 

School of Public and International Affairs vid Virginia Polytechnic Institute and State 

University, artikel från 2009 beskriver hur elevers toleransnivå för andra religiösa 

tillhörigheter märkbart ökade efter införandet av religionsstudier i skolan. De genomförde två 

fokuserade enkätstudier bestående av 75-80 frågor bland 3000 elever i motsvarande 



gymnasieålder i Modesto, Kalifornien. De genomförde en före eleverna hade läst 

religionskursen och en strax efter. Svaren från undersökningen visade att både den passiva 

och den aktiva toleransen hade ökat hos eleverna. (Lester, 2009) 

 

Jenny Olssons examensarbete skrivet 2007 kan vara en av de mer insiktsgivande utav de 

tidigare studier vi har hittat då den behandlar religionskunskapen i relation till andra ämnen. 

Dessutom vidrör den relevanta ämnesdidaktiska frågor som hur ämnet skall undervisas, 

exempelvis att inte undvika komplexa ämnesområden i klassrumsdiskussioner. Den 

inkluderar även andra vinklar än endast elevernas vilket är intressant för oss. Olssons resultat i 

denna uppsats är att där i nuläget, likaså som för 20 år sedan, råder osäkerhet bland elever i 

vad syftet är med ämnet. Att lärare är osäkra på hur delar av ämnet skall undervisas och att 

skolledningen överlåter ansvaret till den enskilda läraren för hur undervisningen skall ske. 

(Olsson, 2007) 

 

Elin Englund genomförde en enkätundersökning bland 47 niondeklassare för sitt 

examensarbete 2011 där fokus var undervisningens förhållande till kursplanens krav. Denna 

studie gav oss insikt i enkätsvar från elever och lärare, då vi fick en bättre överblick i 

differensen mellan lärarens och elevernas upplevda uppfyllnad av kursens kunskapskrav. 

Englunds resultat av denna studie återspeglar en motsägelsefull slutsats, då majoriteten av 

elever påstår sig ha användning av religionskunskapen i vardagen samtidigt som de inte 

upplever att denna kommer att hjälpa dem i framtida bearbetning av livsfrågor. Englund 

ställer sig frågande till huruvida skolan förser eleverna med den tid och de redskap som är 

nödvändiga för att själva kunna analysera ovannämnda frågor för att kunna göra egna 

ställningstaganden. (Englund, 2011) 

 

Jessica Johanssons examensarbete från 2010 analyserar genom kvalitativ textanalys 

kursplanerna för religionskunskapsämnet mellan Lpf94 och motsvarande ämnesplaner i 

Lgy2011 utifrån ett perspektiv med fokus på hermeneutik och positivism. Vi ansåg att just 

denna studie var relevant då även vi har valt att se närmare på just dessa två didaktiska 

förhållningssätten till kunskapstraditioner inom just religionskunskapsämnet. Denna studie 

ansåg vi var ett gott kompletterande material till stora delar av vårt arbete då den behandlar 



både de didaktiska förhållningssätten vi valde att undersöka samt att den behandlar dem i 

relation till just religionskunskapsämnet. I sitt resultat presenterar Johansson att den 

positivistiska kunskapssynen är ”dominerande både i den dagsaktuella kursplanen och också 

den som komma skall”, dvs. Gy2011. Hon menar att den hermeneutiska kunskapssynen 

endast gör sig synliga i de delar av målformuleringen som är öppna för tolkning, vilket 

Johansson uppskattar till att vara ”betydligt mindre” jämfört med Lpf94. Johansson slutleder 

att Gy2011’s innehåll har ”stramats åt och gjorts enklare att tolka”. (Johansson, 2010) 

 

Mats Monsens begreppsanalytiska studie av Lgy2011 skrivet 2011 med fokus på existentiell 

reflektion ansåg vi var ett relevant tillskott till vårt material av tidigare forskning då många 

elever upplever att det läggs stort fokus på faktakunskaper kring de större religionerna och att 

de hade velat se att undervisningen inkorporerade mindre kända religioner, kultur och 

livsfrågor. Monsens metod är viktig att ta upp för att visa på relevansen hans studie har för 

vårt arbete, då han gör en begreppsanalys av centrala nyckelord förekommande i 

styrdokumenten för religionskunskap vilka han sedan använder som markörer i en 

hermeneutisk tolkning av motsvarande relevanta delar av skollagen, läroplanen och 

ämnesplanen. I sin analys kommer Monsen fram till att det i läroplanen finns en liknande 

mängd representation för både kunskapsorientering som det gör för existentiell reflektion, 

men att i ämnesplanen så är det nästan uteslutande det kunskapsorienterande perspektivet som 

framställs. Detta leder Monsen till slutsatsen att det överhängande ansvaret för att det 

existentiellt reflekterande perspektivet representeras ligger på läraren. (Monsen, 2011) 

 

Metod  

Leslie J. Francis, Professor av Practical Theology vid University of Wales i Bangor, 

Storbritannien, artikel från 2005 sammanfattar enkäter genomförda bland elever mellan 13 

och 15 år på engelsk skola med kristen grund. Den storskaliga studien, som spänner över 

34 000 elevsvar från pojkskolor resulterar i slutsatsen att de manliga eleverna på dessa skolor 

hade värderingar som skiljde sig från de värderingar som elever av motsvarande ålder på icke-

konfessionella skolor hade. (Francis, 2005) 

 

Yrkesförberedande kontra studieförberedande program 



 

I ytterligare ett av de examensarbeten som var gjorda med samma ämne och metod som vårt 

eget arbete hittade vi Rebecca Svärds från 2015. Vi valde att ta med denna av två anledningar. 

För det första så behandlar den precis samma ämne och metod som vi gör och omfånget av 

enkätstudien är av liknande storlek som vår egen. Den andra anledningen som den intresserar 

oss är för att den är genomförd under samma år som vi själva genomförde vår egen 

enkätstudie vilket vi kände kunde komma att stärka våra resultat i en komparativ analys av 

resultaten. I sin analys kommer Svärd fram till att majoriteten av eleverna anser att 

religionskunskapsämnet är av mindre vikt än andra ämnen, trotts att det även anses vara ett 

roligt ämne. Ämnet uppfattas även att vara svårt, vilket Svärd slutleder korrelerar med 

elevernas uppfattning om att de får ”alldeles för lite undervisningstid i religionskunskap”. 

 

I en etnologisk studie skriven an Ingrid Lundfelt 2013 undersöks den upplevda motivationen 

för religionskunskapsämnet bland fordonselever på gymnasiet, då skolinspektionens egna 

undersökningar visade på genomsnittligt låga betyg i ämnet för denna specifika elevgrupp. 

För oss utgör denna studie ett gott kompletterande material, tillsammans med Berglunds 

studie, för en jämförande analys mellan de olika programtyperna. Dessutom har Lundfelt 

använt sig av observationer och intervjuer som metodik för sin studie, vilket har givit oss en 

möjlighet att jämföra resultaten av studierna med syn på skillnader i metodik. Det resultat 

Lundfelt kommer fram till i sina observationer är att där finns ett generellt ointresse från 

elevgruppens sida för ämnet, att där förekommer en ”rå jargong” från och mellan elever, att 

eleverna visar på omognad genom ett bristande ansvarstagande för sina studier och att 

eleverna inte formas till att bli ”ansvarstagande och demokratiska människor”. Intervjuerna 

visar dock på att där finns ett privat intresse för livsfrågor bland elevgruppen.  

 

Ingrid Berglund (2009), Universitetslektor vid Stockholms Universitet vid institutionen för 

pedagogik och didaktik, har genomfört en fallstudie av gymnasieskolans bygglinje ger oss till 

exempel underlag att utgå ifrån när vi ser på eventuella skillnader mellan hur de olika 

programmen har besvarat frågorna. Berglunds studie fokuserar på yrkeslinjens utveckling 

genom historien och understryker relevansen av att den bibehåller en grund i skolans 

kärnämnen för att resultera i att eleverna går ut med en bredare kunskapsbas. På grund av 

detta så ansåg vi att den här studien var relevant för vårt arbete då vi syftar till att jämföra 



skillnader i uppfattning och attityder gentemot religionskunskapsämnet emellan yrkes- och 

studieförberedande gymnasieprogram. Berglunds studie inriktar sig visserligen inte specifikt 

mot religion utan på bygglinjens samtliga delar. Vi fann att denna studie var relevant trots 

detta då hennes studie av bygglinjen är så omfattande att den kan ge oss en god grund i 

jämförelsen mellan yrkesprogram och studieförberedande program. Det Berglund kommer 

fram till i sin studie är att praktikantskapet bidrar till att ge eleverna en smal professionell 

kunskapsbas medan kärnämnesstudierna bidrar med att ge eleverna en bredare professionell 

kunskapsbas.  

 

Norrhede och Wallströms examensarbete från 2011 undersöker skillnaderna i bemötande från 

lärare och emellan elever mellan yrkesförberedande och studieförberedande 

gymnasieprogram är en studie som vi kan ha användning för i vår egen studie. Detta då vi kan 

komma att använda den som underlag för eventuella skillnader i attityd mellan de olika 

programmen som förekommer i vår egen undersökning. Denna studie kompletterar dessutom 

vad vi kan utläsa ur Berglunds studie kring relevansen av att kärnämnen är en del av 

yrkesutbildningen i koppling till vårt eget arbete. Resultatet av denna uppsats visar att skolan, 

lärare samt elever bidrar till att ”upprätthålla den kategorisering och de förutfattade meningar 

och fördomar som finns om de studie- och yrkesförberedande programmen”. Dessa skillnader 

påverkar även undervisningen på ett sätt som påverkar elevers studieresultat positivt 

respektive negativt beroende på program, där de studieförberedande hjälps och de 

yrkesförberedande stjälps. 

 

I ett examensarbete utfört 2001 upptäcker Björn Grönwall genom en enkätundersökning gjord 

bland elever på samhällsprogrammet respektive barn- och fritidsprogrammet att synsätt och 

åsikter om religionsämnet överensstämmer relativt väl mellan de båda programmen. De två 

programmen i studien verkar ha samma uppfattning av deras inflytande över ämnesinnehåll 

och undervisning. Intressant är dock att majoriteten av eleverna i den studieförberedande 

linjen upplever att de har ett faktiskt inflytande över vilket arbetssätt som används, medan 

majoriteten av eleverna i den yrkesförberedande linjen istället upplever att de lämnas utanför i 

detta avseende. Grönwalls studie utgör en god källa för oss att göra jämförelser då vår 

enkätstudie behandlar samma gymnasieämne och en variation mellan yrkes- och 

studieförberedande program.  



 

2. Resultat 
 

2.1. Sammanställning av elevsvar 

 

Undersökningen utgick till elever som hade läst, eller höll på att läsa, religionskunskap på 

gymnasiet. Totalt sett utdelades 107 enkäter, och av dem inlämnades 104 korrekt ifyllda. 

Könsfördelning totalt sett var 78 kvinnor, 24 män och 2 elever som valda att ange annat kön 

eller där kön inte angavs. 

Nedan anges utfallet av undersökningen organiserat klass för klass, skola för skola. Denna 

layout har valt för att på ett så tydligt sätt som möjligt kunna urskilja de särdrag som de olika 

klasserna och skolorna representerar i förhållande till attityd och förhållningssätt till ämnet. 

Svaren indelas också kategoriskt för att underlätta analysen av utfallet. 

 

2.1.1. Restaurang och Livsmedel, åk 3, skola 1 

 

Av de 26 elever som vid undersökningstillfället närvarade var 13 kvinnor, 10 män, samt 2 

som valde att uppge annan könstillhörighet. Samtliga elever läste för närvarande kursen 

religionskunskap 1, då denna var den enda som erbjöds på den aktuella skolan och är 

obligatorisk för samtliga gymnasieprogram.  

Förväntningar 

En majoritet av eleverna angav att kursen motsvarade deras förväntningar. Det fanns dock 

elever vars förväntningar, av olika anledningar, inte hade möts. 7 av 26 elever kände 

osäkerhet gällande om den information kring mål och kriterier som givits varit tillräcklig, 

medan resterande ansåg att informationen dög. 

Uppnådd kunskap 

På frågor gällande vilken kunskap som har uppkommit och huruvida denna kan komma att 

användas i det framtida livet svarade ett stort antal elever att kunskap gällande religiöst 

påbjudna vanor och föreskrifter kring kost var viktigt och intressant för dem. Specifika ämnen 

som behandlats i klassrummet, exempelvis kreationism och darwinism, omnämndes också i 



elevsvaren. I övrigt skrevs om ökad förståelse för människor av annan religiös övertygelse 

samt en allmänt ökad kunskap inom ämnet som helhet. 

Förändringar 

Även om en relativt stor del av klassen var nöjda med kursupplägget, eller saknade konkreta 

förslag på förändringar på densamme, fanns ändå ett antal förbättringsförslag bland 

enkätsvaren. Bland dessa förslag står bland annat ett bredare omfång av religioner och 

kulturer som avhandlas. Eleverna nämnde även att de önskar få en större förståelse av 

trosaspekten snarare än de yttre faktorer som hittills hade fått genom undervisningen. Vidare 

gavs förslag på hur konkreta lektioner kan förbättras, primärt genom att variera 

inlärningsmetoderna förbi det material i den av läraren utvalda litteraturen, exempelvis genom 

att få möjlighet att träffa troende av varierande religiös bakgrund. 

Ämnets syfte och status 

Svar gällande ämnets syfte visade att eleverna generellt tänkte att kursen avser att ge en 

inblick i andra människors och kulturers levnadsvillkor, samt att öka förståelse och religiös 

acceptans. En elev menade att detta är nödvändigt för att kunna ”hantera att vi är i ett 

multikulturellt land”. 

Åsikterna gällande ämnets status som kärnämne gick åt olika håll i klassen, men den 

överhängande delen elever verkade ändå tycka att ämnet bör fortsätta vara ett kärnämne. 

Detta motiveras bland annat med att det ökar samhällets tolerans och därmed tryggheten för 

dess medborgare. Värt att notera är att procenten elever som ansåg att ämnet bör vara ett 

tillvalsämne var större hos manliga elever än hos övriga. 

Intresse 

Den gängse konsensusen hos klassen gällande om ämnet har gjort dem mer eller mindre 

intresserade av religion är att intresset, vilket hos flertalet elever var svag innan kursens 

påbörjan, har förblivit i stort sett oförändrat. I ett fall anges anledningen till ett minskat 

intresse vara läraren. 

 

2.1.2. Lärlingar, åk 3, skola 1 

 



Utslaget av undersökningen blev för denna klass relativt spritt. Av de 5 tillfrågade eleverna 

var samtliga kvinnor och gick gymnasieskolans tredje läsår. Den pågående kursen var den 

obligatoriska religionskunskap 1.  

 

Förväntningar 

Alla elever förutom en angav att kursen hade motsvarat deras förväntningar. Den enda eleven 

som svarade nej på frågan anger att hon ”trodde att det skulle bli kul”. Samtliga ansåg dock 

att kursinformationen hade varit adekvat. 

Uppnådd kunskap 

Av de fem tillfrågade var det bara tre som med säkerhet kunde säga att de lärt sig någonting 

av kursen. I övriga fall besvarades frågan med att de inte hade lärt sig något nytt eller att de 

inte visste. De kunskaper som framlyftes var en inblick i olika religioner samt en breddning 

till kännedom om fler än ”de fem världsreligionerna” som en elev skriver. 

En elev verkade tycka att ämnet hade givit kunskaper som är till nytta för det kommande livet. 

Denna elev motiverar detta med att hon har valt en pedagogisk inriktning på sin 

lärlingsutbildning och att hon därför kommer att behöva förbereda sig på att möta barn från 

olika bakgrunder. Övriga elever såg inte religionsämnet som relevant för sina kommande 

studier eller yrkesutövningar. En elev går så långt som att säga att hon inte ser meningen med 

ämnet överhuvudtaget. 

Förändringar 

På frågan om hur eleverna hade velat förändra ämnet går meningarna isär. Tre elever uppger 

sig vara tillfreds med det rådande upplägget, medan en helst skulle vilja se ämnet bortplockat. 

En annan elev uppger sig vilja ha svar på de, som hon kallar det, ”djupare frågorna”, och 

förklarar detta med att hon som icketroende aldrig kan förstå om inte ens de troende förstår 

själva. Vad hon önskar förstå framgår dock inte. 

Ämnets syfte och status 

Eleverna anger flera faktorer som de ser som syftet med undervisningen. Flera svarar koncist 

att det handlar om att lära sig om olika religioner. Andra svarar att det handlar om att lära sig 

respektera och förstå andra människor synsätt och att inse hur religionen påverkar världen 

idag. 



Endast en elev anser att religionsämnet bör förbli obligatoriskt, med motiveringen det är ett 

”starkt” men även ”känsligt ämne”. Övriga samtycker att ämnet endast ska vara frivilligt. 

Intresse 

En elev blir åter ensam när frågan gäller hur ämnet har påverkat elevernas intresse. Medan tre 

elever på olika sätt uttrycker att deras intresse inte påverkats, och en svarar att hon inte vet, 

menar denna elev att ämnet har stimulerat hennes redan stora intresse på ett positivt sätt. 

Övriga kommentarer 

Under det öppna kommentarsfältet påvisas en diametral motsats i åsikt där en elev skriver att 

religion är kul medan hennes kurskamrat uppger sig hata ämnet. 

 

2.1.3. Estet Teater/film, åk3, skola 1 

 

Klassen bestod av totalt 22 elever varav 14 var kvinnor och 8 var män. Samtliga gick i tredje 

årskursen och var mitt i religionskunskap 1, vilken för samtliga ingått i programmet. 

Förväntningar 

En majoritet uppgav att deras förväntningar har möts genom kursen, dock var andelen som 

angav motsatsen större bland de kvinnliga eleverna. Samma tendens går att urskönja när 

frågan gällde huruvida eleverna upplevde sig ha fått tillräcklig information om kursens mål 

och kriterier; här svarade 6 kvinnliga elever att de var osäkra på om så var fallet, medan 3 

menade att de inte har fått tillräcklig information. Hos de manliga eleverna uppgav hälften, 4 

elever, att de var osäkra medan resterande ansåg att informationen varit fullgod.  

Uppnådd kunskap 

Vad gäller den kunskap som eleverna ansåg sig ha emottagit genom undervisningen var ett 

generellt svar att kursen hade inneburit en påbyggnad eller fördjupning av den kunskap som 

har förmedlats i grundskolan. Vidare talade vissa elever om att de fått en ökad förståelse för 

religion, men också för religionskritiska teorier och att de därigenom hade lärt sig diskutera 

och kritiskt granska religiösa fenomen. 

När frågan gäller vilka kunskaper som de kan komma att dra nytta av i framtiden framlyftes 

åter den ökade förståelse och acceptans som ämnet har bidragit till. Flera elever refererade till 



rådande flyktingströmmar och ett tilltagande samhällsklimat av trångsynthet. De menade 

sålunda att religionsundervisningen bidrar till ett kritiskt men samtidigt öppet förhållningssätt 

till religion och dess följare.  

Förändring 

Den vida konsensusen i klassen gällande vilka förändringar de hade velat se till ämnet är att 

ingen förändring är nödvändig; majoriteten av eleverna är nöjda med upplägget, eller har 

åtminstone inga direkta förslag till förbättring. De förändringar som ehuru presenterades 

riktades främst till vilka aktiviteter som utförs, eller som önskades utföras, i klassrummet. 

Bland annat efterfrågades visning av film och dokumentärer, samt att läraren bör se till att 

säkerställa arbetsron genom att vara strängare. 

Ämnets syfte och status 

Elevernas teorier kring ämnets syfte inriktade sig främst på två svar: en ökad acceptans för 

religiös mångfald samt en god allmänkunskap om de största religionerna. Anmärkningsvärt är 

att många elever talade om faktorer som kultur och tradition, vilka inte nödvändigtvis inte 

behöver ha en religiös koppling. 

Inget klart samförstånd gick att uttyda gällande frågan kring religionsämnet som kärnämne 

kontra tillvalsämne. Medan vissa elever underströk att ämnet är mycket viktigt för att fastslå 

den tidigare nämnda förståelse och acceptans hos samhällets medborgare, menade andra att 

ämnet inte har samma relevans som exempelvis matematik eller språkämnen. 

Intresse 

Gällande om kursen har påverkat deras intresse för religion svarar många elever att intresset 

varken ökat eller minskat. Representanter för båda läger står att finna bland elevsvaren, och 

motiveringarna för förändringarna är många. Bland de som angav att deras intresse minskat 

framlyftes exempelvis att även om ämnet religion är spännande så bidrar skolämnet snarare 

till att kväsa ett redan existerande intresse. 

Övriga kommentarer 

I det avslutande kommentarsfältet anträffades en elev som eftersökte mer kunskap om 

korstågen, samt en elev som skrev förmanande till läraren. 

 



2.1.4. Estet Dans, åk3, skola 1 

 

Denna klass i årskurs 3 bestod av 17 kvinnliga elever vid undersökningstillfället. Samtliga 

läste religionskunskap 1.  

Förväntningar 

En klar majoritet, 12 elever, angav att kursen hade motsvarat deras förväntningar. Medan en 

elev valde att inte besvara frågan, och två svarade att kursen av olika anledningar inte 

motsvarat förväntningarna, angav två elever något mindre binära svar. Den ena menade att 

hon hade önskat mer diskussion och mindre inlämningar, och den andra anser kursen vara 

”rolig men diffus”. 

En överhängande majoritet av eleverna angav att de var osäkra på om de hade mottagit 

tillräcklig information om kursens innehåll. Endast 4 elever sade sig ha fått sådan information, 

och 3 menade att de inte hade fått det. 

Uppnådd kunskap 

Liksom tidigare klass ansåg dessa elever att de genom religionsundervisningen fördjupat sina 

kunskaper inom religion, fått ökad förståelse för andra människors synsätt samt varför 

människor blir religiösa. 

Den gängse bilden av de kunskap som eleverna har mottagit är att de även om de inte kommer 

att ha nytta av ämnet i sina framtida ämbeten ändå kan använda den allmänbildning och ökade 

förståelse för sina medmänniskor som de har försett sig med i den privata sfären. 

Förändring 

En majoritet av klassen var nöjda med kursen, eller var oförmögna att ange alternativ till den 

rådande utformningen. Bland förbättringsförslagen från de övriga eleverna nämndes bland 

annat besök till eller från religiösa grupper, fler diskussionsövningar samt en större bredd av 

avhandlade religioner. En elev sträckte sig så långt som att föreslå att ämnet separeras till två 

olika ämnen, där ett fokuserar på att lära ut världsreligioner medan det andra behandlar 

”livskunskaper”, exempelvis hur man betalar en räkning. 

Ämnets syfte och status 

Även i denna klass angavs ökad förståelse och god allmänbildning som syfte för 

religionsundervisningen. 



Merparten av klassen var nöjda med att religionskunskap 1 är ett gymnasiegemensamt ämne. 

Motiveringen till att det bör förbli så behandlade främst ämnets syfte att skapa öppenhet och 

acceptans. Många elever menar också, utan vidare förklaring, att ämnet är ”viktigt”. Av de 

som ansåg att ämnet bör bli ett tillvalsämne fanns bland annat förslag på att ämnet ska vara 

obligatoriskt i grundskolan, men inte på gymnasiet. En elev menade också att ämnet bör vara 

obligatoriskt, dock ej i sin nuvarande utformning. 

Intresse 

Många elever angav att ämnet har ökat deras intresse för religion. För vissa fanns intresset 

redan från början, för andra har det kommit som en del av undervisningen. Även i denna klass 

förekommer svaret att religion är ett spännande ämne, men ett ointressant skolämne.  

 

2.1.5. Samhällskunskap, åk3, skola 2 

 

Denna klass på totalt 23 elever hade en starkt kvinnlig majoritet; 22 av 23 tillfrågade 

identifierade sig som kvinnor. Eleverna läste det samhällsvetenskapliga programmet med 

inriktning samhälle, och gick tredje året på gymnasiet. Samtliga var mitt uppe i den 

obligatoriska första religionskursen, och enligt planeringen för klassens kurser skulle de också 

läsa den andra religionskursen under kommande vårtermin. 

Förväntningar 

Totalt 19 elever svarade att de ansåg att undervisningen hade motsvarat deras förväntningar. 

Av de som ansåg motsatsen framkom att de innan kursen hade förväntat sig andra typer av 

arbetsområden, bland annat andra religioner än de som klassificeras som världsreligioner. Det 

framkommer också att ämnet uppfattats som mer faktabaserat än vad som initialt hade 

antagits. 

En hög andel, 9 elever, menade sig vara osäkra på den information som hade givits angående 

mål och kriterier för kursen. 2 elever ansåg sig inte ha fått tillräcklig information, och 

sammanlagt 12 elever ansåg att informationen hade varit fullgod. 

Uppnådd kunskap 

Bland de erövrade kunskaperna som kursen har medfört framlyfts specifikt grundläggande 

kunskaper om särskilt judendom och kristendom, då dessa var de två religioner som hade 



hunnit avhandlas i den pågående kursen. Klassen hade också i undervisningen berört 

konflikten mellan Israel och Palestina, vilket hade fångat flera elevers intresse. Vidare 

framlyftes även religionskritik som en central lärdom för ett flertal elever. 

De kunskaper som eleverna ansåg sig kunna ha nytta av i sitt vidare liv innefattar bland annat 

religionens påverkan på individ, samhälle och diverse samhällsinstanser, exempelvis 

strukturen inom vissa företag. Här framlyftes också en ökad förståelse för religiösa personer, 

men samtidigt en utökad arsenal av argument att använda mot religionen i händelse av en 

diskussion eller debatt med religiösa föresatser. 

Förändring 

Förändringsförslagen till ämnet speglade en önskan om en mer mångsidig och mindre 

faktabaserad undervisning. Flertalet elever ansåg att kursen bör innehålla fler religioner som 

är mindre än de fastslagna världsreligionerna, bland annat vad som i elevsvaren kallas sekter 

och kulter. Mer kreativa undervisningsmetoder än lärarledda föreläsningar var också ett 

förslag till förändring. 

Ämnets syfte och status 

Kring ämnets syfte resonerar många av eleverna att förståelse och respekt för andras tro och 

värderingar är centralt. Ord som allmänbildning, egna insikter och att bilda sig en uppfattning 

angavs också. 

Den generella meningen i klassen är att kursen bör vara ett kärnämne då det bidrar till många 

kvaliteter som människor kan ha nytta av i samhällslivet. 

Intresse 

Åsikter går isär kring huruvida kursen har påverkat intresset hos eleverna, och i så fall om 

påverkan har varit positiv eller negativ, men generellt sett menar eleverna att intresset för 

ämnet har ökat. Anledningarna till detta är olika, då vissa talar om ett genuint intresse medan 

vissa talar om att ämnet har blivit en kanal genom vilken andra människor 

tillkortakommanden kan blottgöras. 

 

2.1.6. Samhällskunskap, åk3, skola 2 

 



Denna klass, även denna en tredjeklass som gick religionskunskap 1, gick 

samhällsvetenskaplig linje med inriktning mot beteendevetenskap och samhällskunskap. 

Klassen bestod av 11 elever, varav 6 var kvinnor och fem män. 

Förväntningar 

Samtliga elever i denna grupp ansåg att kursen hade motsvarat deras förväntningar. Nästan 

samtliga, sånär som 2 elever, angav att de hade fått fullgod information om kursens mål och 

kriterier. 

Uppnådd kunskap 

Bland inlärda kunskaper nämnde eleverna främst en utvecklad kunskap av den undervisning 

som bedrivits på grundskolan kring världsreligionerna. Vissa nämnde också en ökad 

förståelse till sina medmänniskor, och ökade kunskaper kring religionskritik. 

En majoritet av eleverna ansåg att de kunskaper som hade förmedlats i 

religionsundervisningen var av nytta för deras framtida yrkesutövning, vidare utbildning och 

liv. Anledningar till att eleverna ansåg detta var bland annat en ökad social kompetens, 

förståelse och att kunna förstå exempelvis teokratiska statsskick. En del av klassen ansåg dock 

att religionsämnet saknade relevans för framtiden. 

Förändringar 

Eleverna hade i allmänhet inga förslag på förbättringar till kursupplägget. Vissa uttryckte 

nöjdhet medan andra inte kunde komma på några förslag i skrivande stund. Bland de förslag 

som ändock inlämnades fanns förslag på komparativ läsning av religiösa urkunder och ett 

tydligare fokus på den samhälleliga strukturen som påbjuds av religion. 

Ämnets syfte och status 

Eleverna var i mångt och mycket överens om att syftet med ämnet är att lära ut grunderna hos 

de främst förekommande religionerna med avsikt att öka öppenhet mot dessa typer av tro och 

att förstå bakomliggande motiveringar till bland annat konflikter i omvärlden. 

En majoritet av eleverna ansåg att religionskunskap bör vara ett tillvalsämne eftersom att 

andra ämnen bör prioriteras högre, att Sverige är sekulariserat och att kunskaperna redan ingår 

i grundskolans läroplan. De elever som ändå förespråkar ämnet som kärnämne menade att 

ämnet ökar toleransen i samhället. 



Intresse 

En överhängande del av klassen menade att intresset för ämnet, eller de delar som avhandlas 

däri, har ökat i och med undervisningen. Några elever uttryckte att även om alla ämnen inte är 

intressanta så väger har ändå intresset för ämnet som helhet ökat. 

 

2.1.7. Sammanfattning av elevsvar 

 

För att summera svaren från samtliga klasser kan ett antal punkter identifieras. Först och 

främst kan fastslås att flertalet av eleverna efterfrågar en mindre faktabaserad och mer 

tolkande och analyserande undervisning än den som beskrivs i Lgy11. Det efterfrågas bland 

annat en undervisning som utgår mer från egna värderingar, inkluderar mer diskussioner och 

där förståelse för religionens mer innerliga sidor står centralt. Bland de typer av fakta som 

ändå efterfrågas är de mest frekvent förekommande förslagen att behandla fler mindre kända 

religioner, och lägre grad av upprepning av den kunskap som förmedlats genom grundskolans 

religionsundervisning. 

Flera klasser uppvisar att de kunskaper som de har tagit del av är sådana som på ett tydligt sätt 

anknyter till deras framtida sysselsättningar, vare sig det gäller fortsatta studier, arbetslivet 

eller livet i allmänhet. Framför allt hänvisas dock till den ökade acceptans och respekt för 

andra människor som kursen har medfört, vilken många tror kommer underlätta i många 

situationer. 

Förväntningarna på kursen har för en majoritet av eleverna uppfyllts, och för många elever 

har kursen inneburit att intresset för ämnet har ökat. Slutsatsen kan därför dras att många av 

eleverna generellt är nöjda med den undervisning de har fått i religionsämnet. I vissa fall talar 

dock eleverna om att intresset för ämnet religion som helhet, snarare än religionskunskap som 

skolämne, har ökat, vilket understryker en uppfattad skillnad mellan ämnets kärna och det 

som undervisas. 

Kring ämnets egentliga syfte är eleverna delade. Medan vissa understryker förståelse och 

respekt för andras tro och värderingar menar andra att ämnet åsyftar att ge en god 

allmänbildning kring existerande religioner, detta för att förstå samband och den historiska så 

väl som samhälleliga påverkan som religion kan ha. 

 



2.2. Sammanställning av lärarsvar 

 

Trots idogt sökande lyckades vi av de lärare vars klasser vi besökte endast finna två som 

undervisade i religionskunskap. Anledningen till det knapphändiga utfallet tillskriver vi valet 

att utföra denna undersökning samtidigt som den som inriktade sig mot elever. Det resultat vi 

ändock har att redovisa, om än oansenligt och ingalunda allmängiltigt, kan dock påvisa olika 

attityder hos lärare beroende på undervisningssituation.  

Med hänsyn till det låga antalet svarande har vi av anonymitetsskäl valt att inte utgå med 

vilket kön de svarande hade. Detta omöjliggör en genusanalys av de svar som har insamlats, 

men vår uppfattning är att en sådan analys ändå inte hade varit möjlig med endast två 

deltagare, oavsett kön. 

 

2.2.1. Lärare 1 

 

Lärare 1 undervisar på skola 1, och uppgav sig ha undervisat i 6 år. Hen ansåg att det mest 

relevanta inom ämnet var att skapa förståelse för religionen och dess påverkan på individ 

såväl som samhälle samt att eleverna ska ges utrymme och verktyg för att reflektera över sin 

egen livsåskådning. Läraren uppgav sig nöjd med kursens utformning, men åberopade utökat 

antal poäng och timmar samt en kursdel som inriktar sig på religionens koppling till kultur. 

Gällande kopplingen mellan ämnets syfte och det centrala innehållet framlyfte läraren dels att 

eleverna ska nå förståelse för andras sätt att leva och tänka, dels att de ska tilldelas verktyg 

med vilka de kan formulera sina egna värderingar inom ämnet. Läraren menade att dessa till 

viss del understöds av styrdokumenten, och då i synnerhet den första delen. 

Läraren ansåg att ämnet bör förbli ett kärnämne, och upprepar sin önskan om att ämnet skall 

utökas, kanske till och med till 100 poäng. 

Läraren upplevde att det genuina intresset för ämnet bland eleverna varierar, man att eleverna 

överlag intresserar sig för att nå förståelse för religioner. De ämnen som hen upplevde fånga 

elevernas intresse bäst är religion, identitet, religionens koppling till aktuella händelser, etik 

samt egna värderingar. På frågan om intresset för ämnet har ökat eller minskat under åren 

svarade läraren både och; Hen kunde avläsa en ökad förståelse och nyfikenhet för religiösa 

inslag, men hade också under sina år av undervisning iakttagit en ökande islamofobi. 



 

2.2.2. Lärare 2 

 

Denna lärare, som undervisar på skola 2, uppgav inte hur länge hen hade undervisat i religion. 

Hen menade dock att det som hos eleverna uppfattas som mest relevant är diskussion kring 

livsfrågor. Själv svarade läraren att det mest relevanta är eleverna utvecklar förståelse för 

andra, samt insikten att den sekularisering som råder i Sverige är undantag snarare än regel 

sett ur en internationell kontext. 

Läraren riktade kritik mot rådande utformning av religionsämnet och menade att den 

nuvarande planen ställer krav som är så pass höga att de omöjliggör arbetet kring förståelse 

för andras synsätt. Läraren tillade att läroplanen inkluderar alltför mycket stoff och att tiden 

för tidigare nämnda arbete måste åsidosättas. 

Svaret på om ämnet bör förbli ett kärnämne blir endast ett kort ja, och så även svaret på om 

läraren upplever ett genuint intresse hos sina elever. De intresseområden som läraren specifikt 

har uppmärksammat inkluderar arbetet med sekter, asiatiska religioner, samt till viss del 

islam. Läraren menar att intresset för ämnet har hållit en relativt oförändrad nivå under den tid 

som hen har undervisat. 

 

2.2.3. Sammanfattning av lärarsvar 

 

De två lärarna gav olika svar på några av frågorna. Det båda lärare var överens om var ämnets 

uppgift att påvisa religionens samhälleliga påverkan i Sverige såväl som internationellt, att 

genuint intresse kan hittas hos enskilda elever snarare än hela klasser, samt att intresset för 

ämnet varken kan sägas ha ökat eller minskat under deras verksamhetstid. Båda lärarna 

uttrycker också till viss grad att delar av styrdokumenten inte överensstämmer med deras bild 

av ämnet.  

Medan en lärare menar att ämnets syfte till viss del utgörs av att eleverna ska nå en förståelse 

för andras tro och uttryckssätt, och att det i alla fall bitvis finns stöd för detta i läroplanen, 

menar den andra läraren att denna process omöjliggjorts i den ordning som föreskrivs i 

Lgy11. Som argument för detta framlyfts den mängd kunskapsstoff som enligt läroplanens 

direktiv skall finnas inplanerat i kursen. 



Hos båda lärarna anges islam specifikt som ett centralt inslag för undervisningen. Lärare 1 

anger dock att religionen har förekommit mer i klassrummet i islamofobiska yttringar, medan 

lärare 2 menar att religionen är ett av de ämnen som bäst fångar elevernas intresse. Någon 

information om vilka uttryck detta intresse antar anges dock inte. 

 

3. Analys 
 

I detta avsnitt skall vi analysera och diskutera resultaten av enkätsvaren kopplat till den 

tidigare forskningen kring ämnet och teorin kring hermeneutik samt positivism. Vi ämnar att 

se på de didaktiska perspektiv och förhållningssätt som synliggörs när enkätsvaren ställs i 

förhållande till hermeneutik och positivism, genus samt de olika programtyperna. Till vår 

hjälp har vi tagit fram tidigare forskning inom dessa ämnen. Dessa är till både för att bredda 

studiens omfång och för att öka dess validitet. 

 

3.1. Elevernas syn på undervisningen 

 

Det är en större mängd studieförberedande elever än yrkesförberedande, detta har påverkat 

resultatet något. Vi har därför valt att presentera de två gruppernas åsikter som lika 

prominenta, dock bör det hållas i åtanke att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om 

grupperna hade varit av lika storlek. 

 

3.1.1. Yrkesförberedande kontra Studieförberedande program 

 

Förväntningar 

Vi fann att en större andel av eleverna på de yrkesförberedande programmen ansåg att kursen 

motsvarat deras förväntningar än bland elever från de studieförberedande programmen. Detta 

kan ha flera förklaringar, men en möjlig anledning är att dessa elever, som genom sitt 

studieval påvisar ett mer praktiskt än teoretiskt förhållningssätt, inte har haft lika fasta 

förväntningar som de elever som läser en studieförberedande utbildning, och som därmed 

lägger mer fokus på de teoretiska ämnenas utformning.  



Detta stämmer överens med den motsägelsefulla slutsatsen som Englund fann i sin studie, det 

vill säga att de yrkesförberedda eleverna upplevde att de hade större möjlighet att påverka 

undervisningen i högre grad än de studieförberedda. Dock drog Englund även slutsatsen att 

eleverna upplevde att trots att undervisningen gav dem användbara praktiska kunskaper så var 

den inte till någon hjälp med de mer teoretiska livsfrågor som kvarstod (Englund, 2011). 

Detta skulle kunna ligga till grund för att de yrkesförberedda eleverna upplever att deras 

förväntningar av kursen har tillgodosetts då de lägger ett större fokus på de praktiska 

kunskaperna, till skillnad från eleverna på de studieförberedande programmen. 

 

Uppnådd kunskap 

Eleverna från de yrkesförberedande programmen anger i sina svar mer praktiska kunskaper 

vilka de kan komma att ha nytta av i sitt yrkesliv. Exempelvis så angav många elever från 

restauranglinjen att religiöst föreskrivna kostregler var en viktig del av den uppnådda 

kunskapen de hade lärt sig. 

De elever som gick på de studieförberedande programmen talar mer om teoretiska förmågor. 

Dessa elever angav teoretiska förmågor som bl.a. djupare ämnesförståelse, vikten av kritiskt 

tänkande, innebörd för och samband till historiska händelser och nutida konflikter. 

Dessa skillnader kan bero på att undervisande lärare i sin planering tagit hänsyn till elevernas 

program och inriktning i ett försök att fånga intresse samt att göra ämnet relevant för den 

karriärmässiga bana som eleverna har valt. Det kan också ha att göra med att eleverna genom 

programmens olika utformning har utvecklat perceptioner baserade på de kurser som de 

tidigare har läst och att de därför lägger vikt vid olika saker i undervisningen. Englunds studie 

visar på att elever med en yrkesutbildning ofta upplever att de har större praktisk användning 

av kunskaperna de får genom religionsundervisningen än vad elever med en 

studieförberedande utbildning (Englund, 2011). Detta ger en indikation till att det är möjligt 

att lärarens anpassning av ämnet har mindre inflytande över elevernas resulterande 

uppfattning av vilka kunskaper de utvinner ur undervisningen än vad deras utbildningsfokus 

har.  

 

Förändringar 



De yrkesförberedande programmets elever upplever att deras undervisning saknar djup och att 

”de djupare frågorna” inte får tillräcklig representation. Som förslag till förändring anger de 

några konkreta lösningar, t.ex. så önskar några att de ska få göra fler studiebesök, eller att 

skolan tar in religiösa personer som gästföreläsare. 

 Elever från de studieförberedande programmen ville främst se en förändrad 

undervisningsmetodik då de upplevde att undervisningen var enformig eller tråkig, de 

efterfrågade även ett breddat urval av ämnesinnehåll, dvs. att de ville ha möjlighet att lära sig 

om mindre kända religioner och nyreligiösa grupper. Dock var det många utav enkätsvaren 

som inte efterfrågade några förändringar av ämnet alls. De studieförberedda eleverna hade ett 

klart färre antal konkreta förslag än de yrkesförberedda eleverna. 

Det intressanta med att de två grupperna skiljer sig åt på denna punkt är vad de efterfrågar för 

förändringar samt det antal som inte söker förändring trots negativ framställning av ämnet 

eller undervisningen. Det är även anmärkningsvärt att yrkeseleverna söker mer konkreta 

förändringar i form av undervisningsmetodik medan eleverna på studieförberedande program 

antingen verkar acceptera att ämnet undervisas på ett förhållandevis enformigt sätt, eller 

efterfrågar förändring i form av bredare ämnesinnehåll och omfång. En korrelation står här att 

finna till resultatet av Wyndhamns studie som gör gällande att elevernas möjlighet att påverka 

undervisningen är begränsad på grund av att undervisningen följer antingen en strukturerande 

eller en kunskapsgivande diskurs(Wyndhamn 2013), vilket i vår studie synliggörs genom att 

eleverna uttrycker en önskan om ytterligare innehåll, förändrad undervisningsmetodik samt en 

förskjutning av kunskapsfokus i kursen. Återigen kan elevernas val av studieinriktning och 

dess utformning spela en avgörande roll i denna skillnad. Medan elever på yrkesförberedande 

linjer fokuserar mer på det praktiska utförandet av kursmoment har elever på 

studieförberedande program istället fokus på vilka kunskaper och vilka ämnen som förmedlas 

genom undervisningen. 

Satt i Jacksons termer av att lära till, om och av (Jackson, 2008 s.14), så efterfrågar eleverna 

på de studieförberedande programmen ett större omfång av kursinnehåll, vilket indikerar ett 

breddat utbud av om-lärande. Eleverna från det yrkesförberedande programmen efterfrågar 

istället ett större fokus på att lära av religion då de eftersöker avhandlandet av mer esoteriska 

frågor. Detta då dessa elever upplever att det är ett överflöd av faktabaserat lärande, dvs. vad 

Jackson definierar som att lära om religion. 

 



Ämnets syfte och status 

De yrkesförberedda elevernas åsikter var något delade gällande religionskunskapsämnets 

syfte men majoriteten ansåg att det hade med förståelse, tolerans och acceptans att göra. När 

det kom till frågan om huruvida de ansåg att ämnets status som ett gymnasiegemensamt ämne 

borde kvarstå eller ändras så ansåg majoriteten att ämnet borde vara ett tillvalsämne. De 

menade på att det inte var av lika vikt som övriga gymnasiegemensamma ämnen så som 

matematik, engelska, svenska och dylikt.  

Majoriteten av eleverna från de studieförberedande programmen ansåg att syftet med ämnet 

väl sammanfattas av orden ”allmänbildning”, ”förståelse” och ”acceptans”. När det kommer 

till statusfrågan så anser den överhängande delen av eleverna att det är ”viktigt” och vi har 

tolkat detta till att innebära att ämnet bör kvarstå som ett gymnasiegemensamt ämne.  

Detta innebär att de studieförberedda elevernas syn på ämnet som något som tillhör deras 

uppfattning av allmänbildning är vad som skiljer de två grupperna åt.  Detta tyder på en skild 

kunskapssyn, där elever på yrkesförberedande linjer inte på samma sätt värdesätter 

kunskaperna som förmedlas i religionsundervisningen som sådan som gemene man har nytta 

av och som därigenom kan värderas som allmänbildning. Detta kan ha att göra med olika 

syner på värdet av faktabaserad kunskap som helhet, eller anknyta till vilken nytta eleverna 

tänker sig kunna ha av kunskaperna i sina framtida liv och arbeten. 

Som ett generellt viktigt värde hos ämnet angavs dess förmåga att skapa förståelse och 

acceptans mellan människor. Denna aspekt av utbildningen förekommer också centralt i 

lärarnas enkätsvar, och en analys av denna korrelation finns i en kommande del av arbetet. 

Vad som kan sägas kring elevernas inställning till denna aspekt är att den understryker en klar 

distinktion mellan kursens positivistiska och hermeneutiska mål. Medan flera elever anser att 

sakinnehållet i kursen endast agerar som en upprepning av den kunskap som förmedlades på 

högstadiet så verkar majoriteten av eleverna överens om att det finns ett värde i att diskutera, 

reflektera och bli mer införstådda med andra människors perspektiv och livssätt, dvs. de 

hermeneutiska delarna av kursen.  För att återigen koppla resultaten till Jackson tes kring att 

lära om, av och till religion (Jackson 2008, s. 14) så kan här sägas att eleverna finner att det 

som gynnar dem mest i religionskunskapen är att lära av religion, då detta ger dem 

möjligheter att bearbeta abstrakta livsfrågor och därmed även får en bättre förståelse för andra 

kulturer och människors synsätt. 

Intresse 



Det finns ett övergripande intresse för ämnet hos eleverna, oavsett program. Ett mindre antal 

anser dock att intresset har påverkats negativt pga. undervisningsmetodik, medan majoriteten 

av eleverna anser att intresset är opåverkat oberoende av detta. Här kunde inte några övrig 

tendenser utläsas, åt endera hållet. En analys av denna punkt skulle därför bli rent spekulativ. 

 

3.1.2. Genusanalys 

Det är en större andel kvinnor än män bland de elever och klasser vi har undersökt. Detta 

bidrar till att utfallet av undersökningen kan ha påverkats, och vi vill därför belysa de 

skillnader som märkts mellan manliga och kvinnliga svarande. För strukturens skull kommer 

vi här att först presentera enkätsvarens genusdividerade åsikter och sedan med hjälp av de 

Beauvoirs genusteori (de Beauvoir 2002) tolka resultaten. 

 

Förväntningar 

En stor majoritet av manliga elever ansåg att deras förväntningar av ämnet möttes och 

majoriteten ansåg att de hade fått tillräckligt med information om ämnets innehåll och 

kriterier. 

Majoriteten av de kvinnliga eleverna upplever att kursen motsvarar deras förväntningar, men 

andelen som anser att de inte har fått tillräcklig information om ämnets innehåll och kriterier 

är högre (nästan hälften) än bland de manliga eleverna. 

 

Uppnådd kunskap 

De manliga elevernas enkätsvar anser att de överlag har fått mer kunskap om 

världsreligionerna. Svaren de har bidragit med är ofta mycket kortfattade, ibland bara så 

mycket som ett enda ord långt. 

Majoriteten av de kvinnliga eleverna är överens om att de har lärt sig de grundläggande 

kunskaperna kring de religioner som klassas som ”världsreligioner”. En del av dem anser att 

de har fått djupare kunskaper så som förståelse för troende och religiösa traditioner samt 

religioners syfte och påverkan på kultur och samhälle. 

 



Förändringar 

Den överhängande majoriteten av manliga elever har ingen åsikt i frågan om förändringen av 

ämnet. En minoritet skulle dock vilja se skillnad i undervisningsmetodiken. 

Majoriteten av de kvinnliga eleverna har heller ingen åsikt i hur ämnet skulle kunna ändras till 

det bättre. Dock bör det nämnas att några av dessa elever uttrycker ett större behov av 

diskussioner och ett bredare urval gällande de religioner som behandlas i undervisningen. 

 

Ämnets syfte och status 

De manliga elevernas insikt i ämnets betydelse är ojämnt, men majoriteten av dem anser att 

det syftar till att skapa förståelse och acceptans för människor av olika trosuppfattningar. 

Dock anser de flesta av de manliga eleverna att ämnet borde vara ett tillvalsämne istället för 

kärnämne. 

Även för de kvinnliga eleverna så utgör förståelse för religiöst troende av olika 

religionstillhörigheter ett centralt argument för syftet med ämnet. De flesta kvinnliga eleverna 

anser även att ämnet är viktigt nog att förtjäna sin status som ett gymnasiegemensamt ämne då 

de anser att det är nödvändigt för att förebygga fördomar. 

 

Intresse 

Tendenserna bland enkätsvaren från de manliga eleverna var att majoriteten hade ett 

oförändrat intresse, dock var det ett flertal av dessa som svarade att intresset ökat. Endast en 

liten minoritet bland männen angav att intresset minskat. 

Bland de kvinnliga eleverna angavs det att en högre andel upplevde att deras intresse 

påverkats positivt. Nästan lika många angav att intresset varit oförändrat och bland dessa så 

var detta ofta trots att undervisningsmetodiken hade upplevts vara enformig/tråkig. En 

minoritet av kvinnorna angav att intresset påverkats negativt.  

 

Analys 

I det insamlade materialet kan vissa tendenser uttydas gällande manliga respektive kvinnliga 

elevers inställning till religion som skolämne. Bland dessa återfinns att de manliga eleverna 



varit nöjda med den introduktion till kursen samt dess innehåll som de mottagit medan 

kvinnliga elever i högre grad angav att introduktionen inte varit tillräckligt genomgående. 

Kopplat till de Beauvoirs teori kring genus kan detta tolkas som att de kvinnliga eleverna, i 

försök att hävda sig gentemot sina manliga klasskamrater, känner ett större behov av att ha 

fullgod information kring kursens mål och innehåll, och att de därför i större utsträckning än 

männen upplever att sagda information varit undermålig. 

På frågan om uppnådd kunskap går det att urskilja tydliga skillnader emellan de olika 

könsgrupperingarna, där de manliga eleverna var kortfattade och vaga i sina svar medan 

majoriteten av de kvinnliga elevernas svar var utförligt genomförda där de även bidrog med 

specifika exempel på vad de hade lärt sig. I applikation av de Beauvoirs teori kan detta 

uttolkas till att representera de skiljaktigheter i förväntningar på de olika könen och hur dessa 

förväntningar påverkar hur de väljer att framställa sina prestationer i svaren på frågorna. Då 

de manliga eleverna inte upplever att de behöver redogöra för sina prestationer kan detta 

tolkas som de inte upplever samma sociala press att hävda sig som verkar påverka de 

kvinnliga eleverna. 

I frågan om ämnets syfte och status så är de båda könsgrupperna överens om att syftet med 

ämnet är att skapa förståelse för andra människors tro, traditioner och kulturer. De två 

grupperna skiljer sig dock åt i värderingen av ämnet, där de manliga eleverna anser att ämnet 

borde vara tillgängligt som tillvalsämne och att det inte borde vara en obligatorisk del av 

utbildningen. I detta ställer sig de kvinnliga eleverna i rak motsats till de manliga, då de anser 

att ämnet borde bibehålla sin status som ett gymnasiegemensamt, obligatoriskt ämne. 

Anledningen till att här finns en åtskillnad är svårdefinierad, men en möjlig tolkning genom 

de Beauvoirs teori skulle kunna peka på att de kvinnliga eleverna bättre inser värdet i 

sociokulturell förståelse och acceptans. Detta skulle då kunna återspegla en egen önskan att 

bli förstådda bättre samt att uppleva jämlikhet och acceptans med sin omvärld. 

I områdena ”intresse” och ”förändringar” är avvikelserna så pass försumbara att en analys av 

dessa blir tämligen godtycklig.  

 

3.1.3. Hermeneutiska & Positivistiska tendenser bland elevsvar 

 

I tolkandet av huruvida enkätsvaren visade på tendenser av att vara hermeneutiska eller 

positivistiska så utgick vi ifrån definitioner framställda av Torsten Thurén. Detta innebär att 



det vi har tolkat at vara positivistiska tendenser är sådana som endast refererar till ”hård fakta” 

medan de hermeneutiska tendenserna är uppgifter eller kunskaper, baserad på empiri som är 

eller öppnar upp för tolkning, utifrån vilket det går att dra ”outtalade slutsatser”. (Thurén, 

2007) 

 

Efterfrågan 

De hermeneutiska inslag som efterfrågades i elevsvaren var bland annat att de ville få end 

”djupare förståelse”, vilket vi har valt att tolka till att mena att de vill uppleva att de bättre kan 

sätta sig in i och förstå utifrån en troendes perspektiv. De ville dessutom ha en bredare 

variation av utbildningsmetodik och ett större kursinnehåll, så att de inte bara läser om de 

största religionerna utan även att de har möjlighet att lära sig om mindre kända religioner. Det 

förekom även undervisningsmetodiska förslag om att, likt den djupare förståelsen, hålla ett 

mer filosofiskt förhållningssätt till ämnesinnehållet, dvs. att inte bara lägga fokus på 

faktakunskaper utan även att få lära sig mer ingående om vad religionerna förespråkar, hur det 

fungerar för de troende i praktiken och vad de har för åsikter i olika frågor. Det har även 

föreslagits från några elever att de skulle vilja att de antingen fick göra fler studiebesök hos 

religiösa grupper/platser, alternativt att de fick en gästföreläsning av en religiös person från 

något religiöst samfund.  

Det framgick även från några elever att de ville implementera religionskritik som en större del 

av ämnet. 

Det var ett fåtal som efterfrågade ”självinsikter” i önskad förändring av religionskunskap, 

med detta tolkade vi att de ville ha fördjupade studier i ämnesmoment så som etik och moral, 

samt ett eventuellt fokus på dessa aspekter inom de olika religionerna. I liknande tankegång så 

fanns det förslag om att implementera ett område om kvinnosyn inom religionerna och allmän 

feminism. 

Samtliga positivistiska enkätsvar efterfrågar en breddad kunskapsbas vilket bland annat 

inkluderar fler delmoment såsom fler och ”mindre kända” religioner, samt en separation av 

religion och ”livskunskap”. 

 

I undervisning 



Av de hermeneutiska tendenser som förekommer i beskrivningen/uppfattningen, av vilka 

kunskaper undervisningen har inneburit för eleverna, som vi har kunnat utläsa ur enkätsvaren 

så är ”förståelse” det mest frekvent förekommande begreppet. I samband med begreppet så 

nämndes ofta även ”fördjupad kunskap” och ”acceptans”, några få nämnde även 

”samhällspåverkan” tillsammans med förståelse. Andra vanligt förekommande begrepp som 

förekom, beskrivande hermeneutiska tendenser, var ”egna insikter”, ”filosofi”, ”utveckling” 

och ”färre generella uppfattningar”.  

Det nästan exkluderande begreppet som användes som tydde på positivistiska tendenser var 

de enkätsvar som påstod att den kunskap de hade erhållit genom undervisningen var 

”allmänbildning”. 

 

3.2. Lärarnas syn på undervisningen  

 

Även om resultatet av undersökningen som fokuserade på lärarens syn på ämnet endast 

producerade två svarande så presenteras ändå fakta som kan ställas mot vår frågeställning och 

analyseras. Exempelvis kan fastslås att lärarna i mångt och mycket instämde med sina elever 

kring ämnets syfte och dess status som kärnämne. Båda lärarna framlyfter förståelse för 

andras tro som någonting centralt för ämnet. Lärare 1 anger dock aspekten att skapa 

förutsättningar för eleverna att bilda sig en egen livsåskådning, vilket helt saknas i den andra 

lärarens svar. Detta påvisar ett skiljt synsätt vilket i praktiken kan innebära skillnader i de 

båda lärarnas undervisning, då lärare 2 kan sakna de ämnesdidaktiska reflektioner som skapar 

den typ av klassrumsklimat som lärare 1 beskriver.  

Lärare 2 ansåg också att kursens nuvarande utformning omöjliggör arbete med förståelse för 

andras tro. Lärare 1 menar däremot i sina svar att det centrala innehållet ger god möjlighet till 

detta arbete. Som argument för sin ståndpunkt framlyfter lärare 2 det kunskapsstoff som 

läroplanen föreskriver, vilket läraren anser vara för mycket för att hinna med något annat 

under den korta tid som kursen sträcker sig. Lärare 2 efterfrågar därtill ett minskat krav på det 

material som kursen skall innehålla. Lärare 1 väljer att angripa problemet ur en annan vinkel 

och efterfrågar istället att kursens poäng, och därmed undervisningstid, höjs från 50 till 100 

poäng. Detta påvisar en konflikt mellan de kunskaper som per läroplanens direktiv skall 

undervisas och det arbete mot ökad förståelse som tillhör ämnets syfte. Kravet på de 

positivistiska kunskaperna, det vill säga den rena faktakunskapen, agerar därför som ett hinder 



för den hermeneutiska, intolkande, kunskapen. Detta är tendenser som också förekommit i 

svar från eleverna. 

På frågan om vad som intresserar eleverna mest anger lärare 2 asiatiska religioner och sekter. 

Även här finns en korrelation med elevernas enkätsvar, där efterfrågan på fler och mindre 

västcentrerade religioner förekommer hos flera elever.  

 

3.3. Komparativ analys mot tidigare forskning 
 

3.3.1. Yrkesförberedande kontra Studieförberedande program 

  

De förändringar som eleverna presenterade skiljde sig mellan de yrkes- och 

studieförberedande programmen. Eleverna på de yrkesförberedande linjerna efterfrågade en 

mer djupgående kunskap och gav fler praktiska förslag till förändring i undervisningen. De 

studieförberedande programeleverna gjorde istället efterfrågningar på bredare ämnesbas och 

förbättrad undervisningsmetodik. Monsens studie från 2011 visar att elever upplever att det 

läggs stort fokus på faktakunskaper och att de skulle vilja se en inkorporering av mindre 

kända religioner, kulturer och livsfrågor. Detta stödjer de tendenser vi själva har upptäckt i 

vår egen studie. 

I analysen av elevernas uppfattning av ämnets syfte och status så såg vi tydliga skillnader 

emellan de olika programtyperna. Detta då majoriteten av yrkeseleverna upplevde att ämnet 

var mindre viktigt jämfört med andra ämnen och majoriteten från de studieförberedande 

programmen var överens om att ämnet var viktigt. Svärds undersökning visar dock på att 

majoriteten av elever, oavsett program, upplever att ämnet är mindre viktigt än andra ämnen. 

Lundfelts studie påstår att yrkesförberedande elever ”visar på omognad genom ett bristande 

ansvarstagande för sina studier” vilket skulle kunna argumenteras ligger till grund för deras 

uppfattning av att religionskunskap är ett lågstatus-ämne. Norrhede och Wallströms studie 

från 2011 slutleder att det finns en tendens att ”upprätthålla den kategorisering och de 

förutfattade meningar och fördomar som finns om de studie- och yrkesförberedande 

programmen” både hos lärare och elever.  

De tendenser som vi har funnit i vår analys tyder på att det inte förekommer någon större 

skillnad i intressenivå mellan eleverna på de yrkesförberedande och de studieförberedande 

programmen och att majoriteten av elever upplever att ämnet är intressant. Svärds resultat 



från 2015 säger att majoriteten av elever upplever att ämnet är kul, vilket vi tolkar visa på en 

positiv intressenivå. Lundfelts studie från 2013 visar dock att yrkesförberedda elever är 

generellt ointresserade, men att det finns ett privat intresse för livsfrågor bland eleverna.  

 

3.4. Didaktiska implikationer 
 

Genom enkätundersökningarna har fakta framkommit att eleverna i allmänhet eftersöker mer 

hermeneutiska ämnesområden och arbetssätt, samt ett breddat omfång gällande de ämnen som 

behandlas i klassrummet. Detta är någonting som blivande såväl som undervisande lärare bör 

ta hänsyn till i sin undervisning och planera för att kunna erbjuda. Genom att göra 

undervisningen mer mångfacetterad kan läraren enklare fånga elevernas intresse och därmed 

göra inlärningen mer lustfylld. Hinder för detta kan dock vara den begränsning i tid och det 

krav på innehåll som kursen innebär.  

Genom enkätsvaren framkommer en bild av att både lärare och elever är överens om att 

förståelse för andras tro och synsätt är centralt för kursen, och därmed något som behöver 

arbetas aktivt med. Särskilt intressant för sammanhanget är lärare 2s resonemang gällande hur 

kunskapsstoffet som föreskrivs i styrdokumenten omöjliggör ett aktivt arbete med denna 

faktor. Vidare forskning kring denna problematik skulle behöva bedrivas för att isolera vari 

problemet ligger och lösa det. 

Vidare kan sägas att elever i flera fall beskrivit att de upplever undervisningen som 

upprepande från grundskolans undervisning. Detta gör att många elever tappar intresset för 

ämnet genom att samma lärdomar förmedlas gång på gång. Behovet av en tydligare 

överlämning mellan de olika skolinstitutionerna blir därigenom tydligt. Med bättre 

dokumentation och öppnare dialog mellan lärare på de olika stadierna, samt mellan lärare och 

elever, kan ämnet göras mer effektivt och engagerande för alla parter.  

 

4. Slutsats 
 

I denna uppsats har vi kunna påvisa tydliga tendenser som pekar på brister i hermeneutisk 

undervisningsmetodik samt ett allt för smalt omfång gällande positivistisk ämneskunskap i 

religionskunskapsämnet på gymnasienivå. Detta är någonting som många elever eftersöker, 



och därmed någonting som lärare måste ta hänsyn till i planeringen av sin undervisning. Att 

ansvaret för att hermeneutik får en del i undervisningen ligger på läraren är också resultatet i 

Monsens studie (2011), där han slutleder att ansvaret för inkorporerandet av det existentiellt 

reflekterande perspektivet i undervisningen ligger hos läraren. Då majoriteten anser att ämnet 

är intressant men att undervisningsmetodiken är undermålig så slutleder vi att det behöver ske 

en ändring i läroplanen som korrigerar detta. Om detta skulle åtgärdas så finns det goda 

chanser att intressenivåerna ökar och att fler elever kommer att finna ämnet lika relevant som 

andra gymnasiegemensamma ämnen.  

De mest prominenta skillnader vi lyckats identifiera mellan elever på yrkesförberedande och 

studieförberedande program är för det första den ytterligare efterfrågade kunskapen, där 

yrkeseleverna önskar mer djupgående undervisning medan de studieförberedande eftersökte 

mer ämnesbredd. För det andra ger elever på yrkesförberedande program mer konkreta, 

praktiska förslag medan studieelever efterfrågar mer teoretiska kunskaper. För det tredje anser 

yrkeselever att ämnets betydelse är mindervärdigt övriga gymnasiegemensamma ämnen 

medan studieelever anser att religionskunskapsämnet är likvärdigt. 

Genom att minska kraven på faktakunskaper som skall förmedlas i kursen ges undervisande 

lärare möjlighet att anpassa undervisningen efter elevernas behov, vilket i sin tur öppnar upp 

för hermeneutiska undervisningsmoment där förståelse och insikt står centralt. Först när vi ger 

väg för det djupa lärandet ges ämnet möjlighet att designeras från andra 

gymnasiegemensamma ämnen och dess kärna synliggörs för eleverna. Detta arbete förebyggs 

lättast genom ett gott samarbete mellan lärare på olika utbildningsnivåer så att effektivare 

överlämningar kan genomföras. 

Avslutningsvis kan det sägas att vidare forskning behöver bedrivas i ämnet, i vilken vår studie 

skulle kunna användas som en stickprovsmätning för en större opinionsundersökning. Detta 

då vår studie inte kan påstås var allmängiltig men dock kan den vara indikativ för tendenser 

som eventuellt kan vara generellt gällande för hela utbildningsväsendet i Sverige. 
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