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1 Abstract 

I denna uppsats har jag valt att undersöka fem elevers syn/uppfattning av 

religionskunskapsundervisningen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på dessa fem elevers 

syn/uppfattning av religionskunskapsämnet samt deras åsikter om de metoder (tillvägagångssätt) som 

deras lärare använder i undervisningen. Detta ligger i mitt intresse som blivande 

religionskunskapslärare. I undersökningen användes en kvalitativ forskningsmetod med djupintervjuer 

som grund. Resultatet av studien är att eleverna upplever religionskunskapsundervisningen som 

intressant, rolig samt lärorik. De har även förstått religionskunskapens relevans både för skolan men 

även för det övriga samhället. Vad gäller deras åsikter om de metoder som läraren använder menar de att 

de är nöjda med de men att de skulle uppskatta studiebesök samt föreläsningar med externa föreläsare.    
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2 Förord 

 

Jag vill tacka er på lärarutbildningen samt 

Södertörns högskola för att ni har gett mig möjligheten att få 

ta del av detta tillfälle. Under utbildningens gång har 

jag lärt mig en hel del om både mina ämnen men även 

om skolan samt eleverna. Utöver detta har jag utvecklats 

en hel del i mitt akademiska tänkande men även som person. 

Jag vill även ta tillfället i akt att tacka min handledare samt 

mina vänner och min familj för deras stöd och hjälp. 

 

Tack! 
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3 Inledning 

I följande uppsats har jag valt att skriva om elevers syn på religionskunskapsundervisningen i skolan, 

men även deras syn på de metoder deras lärare använder i undervisningen. 

Religionskunskapsundervisningen kan utformas på olika sätt, man kan följaktligen använda sig av olika 

arbetsmetoder, det vill säga olika tillvägagångssätt för att förmedla kunskap.  

 

Jag har i denna uppsats valt att skriva om elevers syn på religionskunskapsämnet med tanke på att det 

ligger i mitt intresse som blivande religionskunskapslärare. Jag kommer troligen att dagligen handskas 

med frågor som exempelvis: Varför ska man lära sig om de olika religionerna?, Varför finns religioner 

överhuvudtaget? Detta är frågor som intresserar mig och av denna anledning har jag valt att forska kring 

området och ta reda på mer om elevernas uppfattning av ämnet. Under min tid på lärarutbildningen har 

jag under min verksamhetsförlagda utbildning (VFU) även följt en lärare för de samhällsorienterade 

ämnena, där jag har närvarat vid genomgångar av religionskunskapsämnet. Eleverna uttryckte olika 

sorters känslor vid dessa tillfällen, detta finner jag oerhört intressant. 

 

Jag kommer att gå in på vilka metoder lärarna använder inom ämnet samt hur 

religionskunskapsundervisningen bör se ut, men jag kommer att ha fokus på elevers uppfattning av 

ämnet samt metoderna som används av deras lärare. Studien genomfördes på en låg-, mellan- och 

högstadieskola i Södertälje, eleverna som intervjuades går dock i årskurs 9. Jag kommer att börja med 

att ta upp vad tidigare forskning uttrycker om denna fråga, mitt forskningsområde och resultatet av 

studien, slutligen kommer jag att tillämpa en avslutande analys samt en sammanfattning av hela 

forskningsområdet.   
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4 Bakgrund 

Religionskunskapsämnet har inte alltid sett ut som det gör idag. Förr var undervisningen konfessionell 

medan den idag är icke konfessionell. Därmed har pedagogerna blivit mer neutrala i sin undervisning. 

Under mitten av 1600-talet hade föräldrarna undervisningsplikt och detta granskades genom så kallade 

husförhör, där man kontrollerade att föräldrarna fullföljde sin plikt1. Under mitten av 1800-talet hade 

den svenska kyrkan ansvaret för kristendomsundervisningen men den började så småningom 

ifrågasättas. Föräldrarnas undervisningsplikt kom att bytas ut mot den allmänna skolplikten för barn som 

infördes år 1882. Religionsämnet tog dock fortfarande upp största delen av arbetstiden på skolan. År 

1962 fick man icke konfessionell undervisning i skolan. Nu skulle eleverna även lära sig om andra 

religioner och inte enbart kristendom. 2 Idag är undervisningen mångsidig och eleverna får möjligheten 

att lära sig om olika religiösa åskådningar och rörelser. Detta varierar dock från skola till skola. 

Skolorna har rätt till att forma undervisningen som de själva önskar så länge eleverna når de uppsatta 

målen. När eleverna slutar årskurs nio ska de kunna överväga och uttala sig kring sina egna livsfrågor. 

Eleven ska ha kännedom om samt kunna skilja mellan olika religiösa symboler och åskådningar, 

framförallt inom världsreligionerna. Eleven ska även kunna föra moraliska argument och se följder av 

olika ståndpunkter.3 

 

 

5 Syfte  

Syftet med min studie är att ta reda på hur elever uppfattar och ser på religionskunskapsundervisningen. 

Jag vill även ta reda på elevernas åsikter om de tillvägagångssätt/metoder som deras lärare använder i 

undervisningen. 

 

 

6 Problemformulering 

 Hur uppfattar/ser elever i årskurs nio religionskunskapsundervisningen? 

 Känner eleverna sig nöjda med metoderna som används av deras lärare? 

 

 

 

 

                                                 
1 Hartman Sven G. ”Livstolkning och värdegrund”, 2000. s. 212ff 
2 Selander, Sven-Åke. ”Undervisa i religionskunskap”, 1993. s. 9ff 
3 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087 
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7 Disposition 

Denna uppsats kommer att innehålla en inledande del där jag beskriver vad det är jag har forskat om och 

syftet med forskningen. Jag kommer även att beskriva hur jag har gått tillväga samt vilket material som 

har använts. Därefter kommer jag att sammanställa resultaten av mina intervjuer och avsluta med en 

analys och en sammanfattning av hela forskningsområdet. 

 

 

8 Avgränsning 

Min studie har genomförts på en skola i Södertälje där fem elever valts ut för intervju. Jag kan därmed 

inte dra några generella slutsatser utan jag kommer enbart att tala för de utvalda eleverna och mina 

slutsatser kommer att dras utifrån deras tankar och åsikter. Det är dessa elevers tankar kring 

religionskunskapsämnet samt deras syn på de metoder som deras lärare använder inom undervisningen 

som kommer att skildras.  
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9 Teori 

9.1 Skolans och lärarens uppgift 

Enligt Lpo 94 ska undervisningen i skolan vara icke-konfessionell där eleven ska stå i centrum. 

Undervisningen skall vara objektiv och mångsidig.4 Religionskunskapen i skolan skall ge kunskaper om 

och reflektioner kring olika religiösa åskådningar samt livssyner5. Religionskunskapsämnet har sålunda 

utvecklats från att ha varit ett konfessionellt ämne där målet var att fostra elever till goda kristna 

samhällsmedborgare till att bli ett icke-konfessionellt ämne där eleven står i centrum och inte den 

kristna tron.  

 

Alla som arbetar på skolan ska hjälpa fram vördnaden för varje individs värde och därmed låta varje 

individ upptäcka sin individualitet. ”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos 

eleverna förankra de grundläggande värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, 

individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan skall gestalta och förmedla.”6 Lärarens uppgift 

är att fostra eleverna till att ha egenskaper som rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. 

Främlingsfientlighet är något som skolan och lärarna ska arbeta emot, om det skulle finnas ska det 

mötas med bland annat samtal. Eleonor Nesbitt tar bland annat upp detta, hon menar att man med hjälp 

av att samtala med sina elever om olika religioner, åskådningar och kulturer kan man skapa en förståelse 

för det ”främmande”. Hon menar även att det är viktigt att eleverna får kunskap om att det inom samma 

enhetliga grupp kan finnas skiljaktigheter7. Skolan ska uppmuntra olikttänkande och även föra fram 

innebörden av individuella ståndpunkter men även erbjuda tillfällen för dylika. Även Nigel Fancourt tar 

i sin artikel upp vikten av att en lärare är öppen för olikttänkande och uppmuntrar eleverna till att 

utveckla sin filosofiska samt religiösa synpunkt8. Föräldrarna ska kunna skicka sina barn till skolan utan 

att behöva oroa sig över att de blir partiskt påverkade till någon av religionerna9. Skolans verksamhet 

bör riktas mot att ge plats för olika kunskapsformer och balansera dessa. Skolan ska även frambringa 

elevernas harmoniska framsteg, detta kan frambringas med hjälp av varierade arbetsmetoder samt val av 

innehåll. 

 

 

                                                 
4 Lpo 94 
5 Hartman, Sven G, “Livstolkning och värdegrund”, 2007, s. 217 
6 Lpo 94 
7 Nesbitt, Eleonor, “Intercultural education: Ethnographic and religious approaches”. 2004 s. 1ff 
8 Fancourt, Nigel,  “The ”Dialogical” Teacher: Should Teachers Express their Commitments in the Classroom?”    I 
Researching RE teachers RE teachers as researchers red. Bakker & Heimbrock. 2007. s. 54ff 
9 Lpo 94 
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9.2 Målet med religionskunskapsundervisningen enligt kursplanen  

”Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin 

omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt.”10 Eleven ska fundera över existentiella och 

religiösa frågor ur ett själsligt synsätt vilket ingår i elevens personliga utveckling. Syftet med 

religionskunskapen är bland annat att frambringa ett intresse för religion. Genom att elevernas kunskap 

om de olika religionerna/åskådningarna kan ett intresse väckas. Med tanke på att Sverige är ett 

mångkulturellt land ökar betydelsen för att eleverna ska förstå andra människors kulturer och traditioner. 

Elevernas förståelse av de olika kulturerna och traditionerna som finns i samhället ger en god bas för att 

bemöta främlingsfientlighet, den stärker likaså elevernas sinne för vidsynthet. Religionskunskapen ökar 

även uppfattningen av samhörigheten mellan samhället och religionen i nutid men även historiskt. 

Ämnet ska även förbättra uppfattningen för hur den kristna traditionen inverkat på det svenska samhället 

samt likheter och skillnader mellan olika livsåskådningar. Inom ämnet diskuteras även etiska frågor som 

exempelvis vad som är rätt respektive fel (med de olika religionernas tankar som grund). Elevernas egen 

kultur utgör en stor del av religionskunskapsämnet.11  

 

 

9.3 Eleven 

När eleverna slutar årskurs nio ska de kunna överväga och uttala sig kring sina egna livsfrågor. Eleven 

ska ha kännedom om samt kunna skilja mellan olika religiösa symboler och åskådningar framförallt 

världsreligionerna men de ska även känna igen estetiska uttryck som exempelvis konst och dans i 

religiöst samband. Eleven ska kunna föra moraliska argument och se följder av olika ståndpunkter. Den 

kristna traditionen har påverkat det svenska samhället oerhört mycket, detta bör de ha goda kunskaper 

om.12 

 

9.4 Tidigare forskning 

Det har i Sverige inte forskats lika mycket om elevers attityd till ämnet religionskunskap som jag hade 

önskat. Trots detta uppmärksammades det för mig att en del undersökningar gjorts på vad gäller 

undervisning i vitt begrepp. Det finns dock inte lika många genomförda studier med särskilt hänsyn till 

elevens syn på religionskunskapsundervisningen. Jag hittade slutligen den nödvändiga litteraturen för 

min studie samt litteratur som riktar sig mot religionsdidaktik vilket jag anser är användbart i min 

                                                 
10 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087  
11 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087 
12 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087 
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undersökning. Inger Hensvold tar bland annat upp olika undervisningsmetoder och hur tillämpningen av 

en del metoder minskat. Hon menar att uppsikten och åtagandet över skolarbetet har flyttats från läraren 

till eleven och elevens lärande. Läraren fungerar mer som en handledare i dagens undervisning. Detta 

har fört med sig konsekvenser menar hon, klyftorna mellan eleverna har bland annat ökat. Förr var 

undervisningen utformad annorlunda, så kallad katederundervisning (genomgångar, läxförhör, 

högläsning, visning av film etc.). Skolväsendet har dock ändrats och läraren har idag mycket mer 

ansvar. Hon menar även att tiden idag mestadels används till administration och organisation.13  

 

Även forskaren Eleonor Nesbitt har forskat om ungas syn på religion. Hon redogör för hur elevers tro 

och kulturella bakgrund formas i samband med det samhälle de befinner sig i. Nesbitt menar även att 

elevers religiösa åskådning kan påverka deras sociala relationer det vill säga det kan påverka deras val 

av umgängeskrets. Hon menar att det vid många tillfällen kan vara enklare för en elev att söka tröst hos 

någon som har samma religiösa åskådning. Nesbitt menar även att den religiösa tron kan leda till 

utanförskap och mobbing. Genom att man samtalar med sina elever om olika religioner, åskådningar 

och kulturer kan man skapa en förståelse för det ”främmande” menar hon. Hon menar även att det är 

viktigt att eleverna får kunskap om att det inom samma enhetliga grupp kan finnas skiljaktigheter14. 

 

Anders Törnvall vid Linköpingsuniversitet har studerat om lärares och elevers attityd till 

religionskunskapsämnet vid grundskolans alla nivåer. Hans undersökning baserades på en kvalitativ 

samt kvantitativ forskningsmetod och ger en helhetsbild av både lärare och elevers syn på ämnet. I hans 

undersökning intervjuade han 30 lärare, han lät även 900 elever medverka i en enkätundersökning. 

Törnvall jämför tre olika taxonomier Bloom, Sullivan samt Krathwohls. Han ansåg att Blooms taxonomi 

(1972) var bäst lämpad i hans undersökning. Taxonomi innebär olika steg eller nivåer som stödjer sig på 

varandra inom t.ex. en utvecklingsteori. Blooms teori angående elevers kunskapsinhämtning har sex 

nivåer: 

 

1. KUNSKAP, ange, beskriva, definiera 

2. FÖRSTÅELSE, bevisa, förklara, tolka, översätta. 

3. TILLÄMPNING, använda, avläsa. 

4. ANALYS, härleda, identifiera. 

5. SYNTES, dra slutsatser, se samband. 

6. VÄRDERING, bedöma, granska. 

                                                 
13 Hensvold, Inger, ”Elevaktiva arbetsmodeller och lärande i grundskolan”, 2006. s 12ff 
14 Nesbitt, Eleonor, “Intercultural education: Ethnographic and religious approaches”. 2004 s. 1ff 
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Undersökningen visade att den viktigaste nivån i Blooms taxonomi är kunskapsnivån. Har man inte 

kunskapen kan man inte nå de andra nivåerna. Blir kunskapen för ytlig kan dock exempelvis Islam bli 

kopplat till kvinnor med slöjor och krig menar han. Törnvall kom även fram till att det är viktigt att 

eleverna får möjligheten att reflektera samt diskutera etiska samt religiösa frågor i klassen med tanke på 

att hemmen tycks försumma detta.  

 

Törnvall menar även att eleverna tycks se normers värde. Eleverna ser även sambandet med 

religionskunskapsundervisningen och dess betydelse. Han menar dock att detta behöver stärkas i 

undervisningen. Både lärarna och eleverna menar att religionskunskapen är betydelsefull för samhället. 

Han beskriver vidare att större krav med en ”levande” undervisning ställs, det vill säga diskussioner, 

samtal och en framställning av omvärlden krävs. 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
15 Törnvall, Anders. ”Religionkunskap i skolan”, 1988. s. 3ff 
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10 Metod  

I min uppsats har jag använt mig av en kvalitativ ansats. I och med att jag ville få en djupare inblick 

ansåg jag att detta tillvägagångssätt var mest lämpligt. Med hjälp av tretton frågor samt följdfrågor 

under intervjuerna vill jag kunna ta fram en mer genomgripande skildring av elevers uppfattningar kring 

pedagogers tillvägagångssätt. I den kvalitativa undersökningen är det individens aspekt som sätts i fokus 

och det är just detta jag vill förmedla.16  

 

En nackdel med den kvalitativa forskningsmetoden är dock att jag inte kommer att kunna dra 

allmängiltiga slutsatser utan endast redovisa för hur de enskilda eleverna uppfattar 

religionskunskapsundervisningen.17  

 

Det tillvägagångssätt som jag har använt mig av är djupintervjuer med fem elever som har svarat på 

frågor vad gäller religionskunskapsundervisningen. Jag bestämde mig för att rada upp 13 frågor som 

eleverna skulle svara på. Under loppets gång ställdes följdfrågor för att bland annat utveckla samtalet 

med eleven eller förtydliga oklarheter.  Intervjuerna bandades. De intervjuer som genomförts har skett i 

ett formellt sammanhang där tid och plats har blivit överenskommet med eleven samt godkänts av 

elevens föräldrar. Efter att jag valt ut de elever som skulle intervjuas fick de med sig en blankett hem för 

att visa sina föräldrar och be de ge mig sitt godkännande för att intervjua den enskilda eleven (se bilaga 

1). Informanterna som valdes ut hade alla samma religionskunskapslärare och samtliga gick även i 

årskurs nio. Det var tre kvinnliga informanter och två manliga, de hade olika etniska bakgrunder samt 

olika religioner. 

 

Det material som kommer att användas i min forskning är de utförda intervjuerna samt litteratur på 

tidigare forskning men även tidigare uppsatser som skrivits och som behandlat ett likartat ämne 

 

  

10.1 Undersökningens reliabilitet 

Reliabilitet kan förklaras som tillförlitlighet och uttrycker noggrannhet i en undersökning. Reliabiliteten 

i min undersökning kan påvisas genom att jag förklarat mitt tillvägagångssätt, dock kan reliabiliteten 

minskas då missuppfattningar kan ha uppstått.  Eftersom jag ställde frågorna vid intervjun kunde 

respondenten fråga mig direkt ifall någon av frågorna inte förstods ordentligt. Eftersom respondenterna 

intervjuades i ett mindre grupprum, var och en för sig, var det en harmonisk stämning och därför kunde 
                                                 
16 Lied, Sidsel. ”Kristne friskoler i en flerkulturell kontext”, 2007. s. 16 
17 Kullberg, Birgitta. “Etnografi i klassrummet“. 2004. s. 52ff 
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respondenterna svara i lugn och ro. Med tanke på att jag inte ställde personliga eller känsliga frågor så 

tror jag att respondenterna svarade sanningsenligt. På grund av att jag endast intervjuade fem elever 

anser jag att jag inte kan dra några generella slutsatser utan enbart redogöra för de utvalda elevernas 

tankar och åsikter.  

 

10.2 Undersökningens validitet 

Validitet kan tolkas som att man mätt det man avsett att mäta. Syftet med undersökningen var att se hur 

eleverna uppfattar och ser på religionskunskapsundervisningen samt ta reda på elevernas åsikter om de 

tillvägagångssätt/metoder som deras lärare använder i undervisningen. För att få svar på detta var jag 

tvungen att fråga vad eleverna tycker om religionsundervisningen för det är just det jag är ute efter. 
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11 Undersökning  

11.1 Intervjuer 

I denna uppsats kommer jag att lyfta fram fem elevers syn/uppfattning av 

religionskunskapsundervisningen samt deras syn på de arbetsmetoder som deras lärare använder i sin 

undervisning. Samtliga elever går i årskurs nio. Varav dessa fem elever är tre flickor och två pojkar. 

Eleverna har olika etnisk bakgrund samt  livsåskådning. Samtliga elever har samma lärare som 

undervisar i religionskunskap.  

 

Eleverna berättade att de brukar ha genomgångar, arbeta enskilt och titta på film när de är färdiga med 

alla uppgifter under religionskunskapsundervisningar. När de arbetar enskilt brukar de arbeta med 

instuderingsfrågor eller inlämningsuppgifter. De brukar även läsa texter om olika religioner, där de tar 

reda på vad de tror på inom de olika religionerna, vilka platser som för dem är heliga och så vidare. Vid 

många tillfällen försöker de se sammankopplingar mellan olika religionsformer och reflektera och 

analysera det inhämtade materialet.  Eleverna menar att undervisningen är bra och roligt samt att man 

lär sig nya saker om olika religioner vilket är roligt. De menar även att den är ganska intressant om man 

själv är intresserad av ämnet och att lärarna inte står på någons sida utan är neutral.  Fyra elever menar 

att undervisningen är bra som den är och att de inte skulle vilja ändra på något men en av eleverna skulle 

vilja ha varierade arbetsmetoder. Man kan öva in något på olika sätt menar hon.18  

”… Vi brukar aldrig gå ut och se på saker... vi brukar alltid jobba i klassrummet...”19 Eleven menar att 

de brukar ha genomgångar samt filmvisning. Deras lärare har även tillgång till en smartboard (digital 

tavla) där han visar bilder och skriver upp punkter som eleverna skriver av. Eleverna brukar anteckna 

det läraren går igenom för att sedan kunna återkomma till det, de arbetar även med instuderingsfrågor 

där de först får läsa en del texter som de sedan får frågor på. Eleven menar dock att man kan använda sig 

av andra metoder som exempelvis att man kan träffa någon extern föreläsare som vet mer om en viss 

religion och kan berätta om den för de samt studiebesök. Informanten menar även att det kan vara 

besvärligt att svara på för många frågor.  

 

Eleverna känner att de har fått ut oerhört mycket av religionskunskapsundervisningen. De har 

exempelvis lärt sig om de olika religionerna samt att se skillnader mellan de. De har fått större förståelse 

för andra religioner idag. ”... man lär sig då får man en helt ny syn på andra religioner...”20 En av 

eleverna menar att man genom skolan kan hitta en religion att följa om man inte redan har en. En annan 

                                                 
18 Elev 2, 20091022 
19 Elev 1, 20091022 
20 Elev 4, 20091023 
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elev som är religiös menar att han tack vare religionskunskapen kan gå ur sin kristna tro och se på 

religionerna neutralt. 

 

De religioner och åskådningar som tas upp under lektionerna är Hinduismen, Buddismen, Islam, 

Kristendom och Judendom. Eleverna har dock på senare tid mestadels arbetat med Islam och 

Kristendomen. De har inte fått lära sig om småandliga rörelser ännu, men det kommer, menar de. De 

menar att de tror att dessa religioner tas upp med tanke på att det är världens största religioner och att de 

har flest anhängare men även för att man bör känna till dem. De är även grannreligioner och tror på 

samma gud förklarar en av informanterna.  

 

En av eleverna menar att undervisningen enbart är intressant när läraren tar upp hennes tro. Det väcker 

hennes intresse för att hon vill veta så mycket som möjligt om sin egen tro. När läraren tar upp andra 

religioner lyssnar hon och accepterar deras tro. Det kan dock bli lite långtråkigt menar hon. ”...det är 

roligt när vi kollar på film...”21 menar en annan elev. För övrigt menar eleverna att det är kul att veta vad 

andra tror på. “Jag älskar religion, det bästa ämnet på hela skolan... men om läraren är duktiga och kan 

sin grej och gör undervisningen bra så... ”22  En annan elev menar att läraren vet vad han gör och hur han 

ska få de att lära sig på ett roligt och intressant sätt.   

 

På frågan om de skulle vilja ha fler eller färre lektioner inom religionskunskapsämnet menar en del 

elever att det är bra med de tre lektionerna dem har per veckan. De menar att dem hinner med mycket på 

lektionerna så det är inte nödvändigt med fler lektionspass. En del andra elever menar att de skulle vilja 

ha fler religionstimmar med tanke på att det är intressant och man får möjlighet att lära sig mer. 

”...religion är min favorit ämne så självklart varför inte...”23 

 

Eleverna menar att man har religionskunskapsundervisning med tanke på att man ska veta vad andra 

religioner tror på och för att man inte ska ”misstänka” att de tror på något annat. De menar att man ska 

få rätt kunskap om de olika religionerna så att eventuella fördomar elimineras. Eleverna menar att de lär 

sig att acceptera andra religioners tankar. De menar även att man inte behöver hålla med men att man 

trots detta lär sig att acceptera andra traditioner. De menar att de inte lär sig sådana värderingar under 

exempelvis mattetimmarna.  

                                                 
21 Elev 2, 20091022 
22 Elev 4, 20091023 
23 Elev 5, 20091023 
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Eleverna menar att deras lärare säkerligen tycker om att undervisa inom ämnet annars skulle han inte 

utbilda sig inom området. De menar även att han fortfarande undervisar inom ämnet vilket är ett gott 

tecken. De menar även att han är engagerad inom ämnet, både han och vi utvecklas för varje dag som 

går förklarar en informant. 

 

Informanterna menar att de önskar att deras barn kommer att få religionskunskapsundervisning för att 

det är av stor vikt att man förstår andra människor, vilket religionskunskapsämnet medverkar till. De 

menar att de skulle försöka påverka skolan så att eleverna får religionskunksapsundervisning och skulle 

de inte gå med på det, skulle en del av informanterna undervisa sina barn hemma. En av eleverna menar 

att det är viktigt att de får ta del av vilka religioner som finns så att barnen inte enbart följer sina 

föräldrar.  ”... jag vill inte att mina barn bara ska kopiera mig...”24 En annan elev menar att han som 

troende kristen visserligen kan lära sitt barn om kristendomen men inte om Islam i lika hög grad. Det är 

av stor vikt att barnen får ta del av deras tankesätt, de ska kunna förstå hur man tänker inom exempelvis 

islam för att förstå individerna bättre men även det övriga samhället förklarar han.  

 

På frågan om dem trodde att religionskunskapsundervisningen var viktigare idag än den var förr så 

svarade eleverna att människorna idag tror på olika religioner, förr var det oerhört mycket 

kristendomsundervisning i skolan, detta har idag ändrats menar de. De menar att undervisningen har 

ändrats beror på att det inte är enbart kristna i Sverige utan att det idag finns människor från olika 

kulturer och traditioner i jämförelse med förr. En av eleverna menar att man inte kan säga om det var 

viktigare förr eller om det är viktigare idag. ”... det är viktigt helt enkelt...”25 En annan elev menar att 

man inte berättade om andra religioner förr på grund av att man ville behålla den kristna tron. Han 

berättar vidare att Sverige idag är ett öppet land för olika åskådningar i jämförelse med exempelvis 

Saudiarabien.  

 

De förbättringsförslag angående metoderna eleverna kom med var ”… Det skulle vara kul om vi fick gå 

på utflykt eller något sånt men vi har aldrig fått göra det…”26     ”... det skulle vara bra om man besökte 

en kyrka exempelvis... Det finns en del som inte vet hur en kyrka ser ut...”27 En av eleverna menar att 

det är för sent för läraren att introducera nya religioner eller rörelser hon menar att man skulle bli 

förvirrad. Hon menar att det skulle vara bättre om läraren började med det i årskurs 7 och tog upp alla 

religionerna och rörelserna då skulle man lära sig mer. Hon berättar vidare att det skulle vara bättre med 

                                                 
24 Elev 4, 20091023 
25 Elev 4, 20091023 
26 Elev 1, 20091022 
27 Elev 5, 20091023 
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ett prov i slutet av året där alla religionerna behandlas. En annan elev menar att det skulle vara bättre om 

de fick se fler filmer så att de skulle kunna se det med egna ögon. En av informanterna menar att det 

skulle vara roligt att lära sig lite mer om New Age rörelser. ”… det kanske blir de sanna religionerna 

senare i framtiden…”28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
28 Elev 4, 20091023 
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12 Analys 

Med tanke på att jag enbart har intervjuat fem elever om deras uppfattning/syn på 

religionskunskapsundervisningen är det av stor vikt att påvisa att inga generella slutsatser kan dras utan 

att jag enbart kan belysa dessa elevers tankar och åsikter. De intervjuade eleverna har haft ungefär 

likadana svar vilket kan bero på att dem går i samma skola och har en gemensam 

religionskunskapslärare. Jag bör dock belysa att Törnvall intervjuade ungefär 900 elever, där hans 

resultat kan jämföras med mina då vi hade liknande resultat.  

 

Det som kan fastställas av min studie är att eleverna har förstått vad religionskunskapsämnet handlar om 

och dem ser de normer som vill förmedlas inom ämnet. Törnvall kunde likaså fastställa detta med sin 

studie samt att de ser religionskunskapens betydelse. Även mina informanter kan se religionskunskapens 

innebörd, de menade att alla bör få religionskunskapsundervisning och att den spelar en viktig roll i 

samhället. De menar att undervisningen gör att man förstår andra människor bättre och att man lär sig att 

respektera andra folkgrupper och inte döma dem. Även i Törnvalls studie framkom detta. Både lärarna 

och eleverna menar att religionskunskapen inte enbart är betydelsefull för skolans undervisning utan 

även för det övriga samhället. Av resultatet kan man dra den slutsatsen att mina informanter har 

någorlunda likgiltig syn på religionskunskapsämnet trots att alla elever inte utövar någon form av 

religion. Resultatet visar även att eleverna är nöjda med sin lärare och anser att läraren utövar en 

intressant, lärorik samt neutral undervisning.  

 

Syftet med religionskunskapen är bland annat att frambringa ett intresse för religion. Genom att eleverna 

får kunskap om de olika religionerna/åskådningarna kan ett intresse väckas. Med tanke på att Sverige är 

ett mångkulturellt land ökar betydelsen för att eleverna ska förstå andra människors kulturer och 

traditioner. Elevernas förståelse av de olika kulturerna och traditionerna som finns i samhället ger en 

god bas för att bemöta främlingsfientlighet, den stärker likaså elevernas sinne för vidsynthet. Jag 

upplever att, både mina informanters lärare men även lärarna i Törnvalls studie, har lyckats med att nå 

målen för religionskunskapen.  

 

Något som saknas i undervisningen som mina informanter erhåller är diskussioner, eleverna 

sinsemellan, upplever jag. De berättade att de får analysera och reflektera på egen hand och sedan lämna 

in det skriftligt men de berättar inte att de har några diskussioner i helklass. Ingen av eleverna menade 

dock att de saknade detta. Törnvall menar att det är viktigt att eleverna får möjligheten att reflektera och 

diskutera om religiösa frågor i klassen med tanke på att föräldrarna tycks ha försummat detta.  
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Törnvall beskriver vidare att större krav med en ”levande” undervisning ställs, det vill säga 

diskussioner, samtal och en framställning av omvärlden krävs. Skolans verksamhet bör riktas mot att ge 

plats för olika kunskapsformer och balansera dessa. Skolan ska även frambringa elevernas harmoniska 

framsteg, detta kan frambringas med hjälp av varierade arbetsmetoder samt val av innehåll. Av egen 

erfarenhet menar jag att eleverna behöver variation i sin undervisning annars kan det hända att de 

tröttnar och blir ofokuserade. Personligen har jag framförallt varit med om så kallad 

katederundervisning och kan konstatera att jag vid många tillfällen kände mig ointresserad och kunde 

därmed inte fokusera. Framförallt med detta i åtanke menar jag att det är vid stor vikt att läraren 

diskuterar val av arbetsmetoder med eleverna, det vill säga vilka tillvägagångssätt som eleverna vill ska 

tillämpas i den enskilda klassen. En av informanterna menade att det skulle vara roligt/intressant att ha 

en extern föreläsare som berättar om exempelvis Islam, detta hade klassen inte det året men läraren kan 

ha det i åtanke till nästa årskull för att alltid försöka att förändra och förbättra undervisningen. Även för 

mig som blivande lärare kan det bli ensidigt om både innehåll och arbetsmetoder förblir oförändrade. 

Variation gynnar därmed både läraren och eleverna.  Enligt min åsikt bör man som lärare våga prova 

nya arbetsmetoder för att både undersöka elevernas förmågor och därmed sina egna och förhoppningsvis 

utveckla dessa. Detta tror jag kommer att väcka intresset för religionskunskapsämnet och därmed 

skolgången. Eleverna i min undersökning ansåg att läraren hade varierade arbetsmetoder vilket väckte 

deras intressen men även att läraren hade stora kunskaper inom sitt undervisningsområde. Nesbitt menar 

att elevernas intresse för exempelvis kristendomen kan väckas genom att de får ta del av ”en annan” 

kristendom, en som de tidigare inte har stött på. En tro som kristendomen, som oftast är välkänd för 

eleverna men som fungerar på ett annat vis kommer säkerligen väcka deras intresse för ämnet.29  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
29 Nesbitt, Eleonor, “Intercultural education: Ethnographic and religious approaches”. 2004 s. 49ff 
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13 Resultat 

Resultatet av min studie är att de utvalda eleverna anser att religionskunskapsundervisningen är rolig, 

intressant och lärorik. Det är roligt att veta vad andra tror på, menar en elev. En annan elev anser att 

undervisningen är bra och att lärarna inte står på någons sida, ”Han lär ut väldigt bra så undervisningen 

blir ju väldigt kul”. Mycket hänger på läraren menar han, läraren måste vara duktig och kunna sitt ämne.  

En informant menar att undervisningen är neutral och en annan menar att undervisningen är rolig och 

intressant så länge läraren tar upp hennes åskådning annars är den ganska långtråkig anser hon. En 

informant menar att den är rolig och intressant, speciellt när de tittar på film. Tre av eleverna menar att 

de skulle vilja ha fler religionstimmar för att det är intressant medan två av informanterna menar att det 

är bra som det är och att de hinner med ganska mycket under de timmarna som de har. 

 

Under religionskunskapstimmarna brukar läraren ha genomgångar och visa film berättar de. Eleverna 

brukar vid många tillfällen arbeta på egen hand genom att svara på instuderingsfrågor, läsa texter samt 

reflektera och se sammankopplingar mellan religionerna. De brukar även ha skriftliga 

inlämningsuppgifter. 

 

Informanterna anser att undervisningen är bra som den är. En elev menar dock att man kan göra lite 

olika saker när man ska lära sig, det vill säga hon skulle vilja ha mer variation i undervisningen. En 

annan elev menar att läraren är bra och vet hur han ska förklara, han är erfaren anser han. De religioner 

som framhävs i undervisningen är hinduismen, buddismen, islam, judendomen och kristendomen. En 

informant anser att de inte har fått arbeta med småandliga rörelser för att det inte är lika ”kända” som de 

övriga religionerna. De övriga eleverna menar att det är de religionerna som framhävs för att det är de 

som har flest anhängare och för att det är de största religionerna i världen. Eleverna menar att de alltid är 

i klassrummet och arbetar. Läraren har en smartboard som han använder flitigt. De menar att det skulle 

vara roligt med någon extern föreläsare eller studiebesök. Läraren skulle även kunna minska på antalet 

instuderingsfrågor som eleverna får svara på. Eleverna är nöjda men metoderna som läraren använder 

men de skulle vilja ha fler utflykter och se fler filmer så att man kan se det med egna ögon samt lite mer 

undervisning om New Age rörelser.  

 

En informant känner att hon har lärt sig ganska mycket om skillnaderna mellan de olika religionerna, 

hon menar att hon har mer förståelse för andra religioner men att hon håller på sin tro och inte låter sig 

påverkas av övriga. Två elever menar att de har lärt sig mer om religionerna och den fjärde eleven 

menar att man lär sig många olika saker och att man kan hitta en religion att följa om man inte redan har 
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någon. Han menar vidare att man lär sig om olika religioner och på så sätt får man en helt ny syn på 

andra människor. En av eleverna som är troende kristen menar att han har lärt sig att se religionerna ur 

en neutral synvinkel och inte ur den kristna. En annan informant tycker att man har 

religionskunskapsundervisning för att man ska lära sig om de olika religionerna och för att man ska få 

en korrekt bild av respektive religion. Inom religionskunskapsämnet menar hon att hon lär sig acceptera 

andra religioner, hon menar att hon inte behöver hålla med men kan ändå respektera dem. Hon känner 

inte att hon lär sig sådana värderingar i exempelvis matten. De övriga eleverna tycker som informanten, 

att man lär sig att acceptera människor med olika religioner och lär sig att inte döma de på en gång.  

 

En elev vill att hennes barn i framtiden ska få religionskunskapsundervisning på grund av att hon anser 

att alla borde lära sig samma saker och gå ut med samma ämnen. Om hennes barn inte skulle få någon 

religionskunskapsundervisning skulle hon försöka påverka det på något sätt. Två elever menar att de tror 

att deras barn kommer att få religionsundervisning med tanke på att det blir lättare att förstå andra 

människor. En informant hoppas att hans barn kommer att få religionskunskapsundervisning så att de lär 

sig vad de i den övriga världen tror på så att de inte enbart följer sina föräldrar och kan välja åskådning 

själva. En elev menar att det är en självklarhet att hans barn ska få religionskunskapsundervisning i 

skolan och skulle de inte få det menar han att dem skulle få det av honom hemma. De måste förstå hur 

andra tänker, då förstår man sina medmänniskor på ett annat sätt men även samhället berättar han. 

 

En informant menar att hon inte vet vad människorna tyckte förut men idag tror människorna på olika 

religioner och två informanter menar att det är viktigare med religionskunskapen idag på grund av att 

man ska respektera varandra, förr var det mycket kristendomsundervisning i skolan men detta har 

ändrats idag men tanke på invandringen. En annan informant tror att religionskunskapen var viktigare 

förr med tanke på att Sverige var ett kristet land och man studerade mycket kristendom (Sverige är 

fortfarande ett kristet land). Det var inte så många andra religioner, vilket var dåligt menar han. Han 

anser att man borde veta vad andra tror på, det är oerhört viktigt berättar han. Nu finns det inte lika 

många kristna så man kan nog inte säga att det var viktigare förr, det är viktigt helt enkelt, säger han. En 

elev menar att det var kristendomen som gällde förr och att man ville behålla den kristna tron. Sverige är 

idag ett öppet land för olika åskådningar i jämförelse med exempelvis Saudiarabien. Han menar dock att 

den Svenska kyrkan har tagit samhället förgivet genom att exempelvis giftermål inom homosexuella 

godkänts. Han förklarar vidare att samhället blandas in i kyrkan och att det inte borde göra det.  
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14 Diskussion 

Vår uppgift som lärare är att stimulera elevernas vilja att lära. För att vi som blivande lärare ska kunna 

hjälpa eleverna och forma de till goda samhällsmedborgare behövs de rätta verktygen. Vilka är då de 

rätta verktygen? Fungerar samma verktyg på alla elever?  Kan alla elever använda dessa verktyg på 

”rätt” sätt? Hur ska vi som blivande lärare kunna skilja på vilket som är rätt eller fel verktyg för de olika 

eleverna? Jag som lärare måste vara medveten om att jag kommer att möta många olika individer med 

olika behov i en klass. Det är svåra frågor som man antagligen kommer underfund med när man har 

arbetat som lärare ett tag och har mer erfarenhet samt får möjlighet att diskutera detta med sina 

arbetskollegor. Denna fråga har diskuterats med min handledare under praktiken ett flertal gånger. Både 

han och hans kollegor menar att de har oerhört mycket att stå i och hinner helt enkelt inte diskutera 

sådana frågor tillräckligt. Detta leder till att de får göra en del prioriteringar. Ska de planera ett helt nytt 

arbetsområde med nya arbetsmetoder för eleverna? Eller ska de lämna in en gruppuppgift som de redan 

är sena med till rektorn? Jag menar att man bör flytta över en del av lärarens ansvar till någon annan 

aktiv inom skolan så att läraren har tid med att ta större hänsyn till eleverna och deras behov, anser jag.  

”Skolan har en viktig uppgift när det gäller att förmedla och hos eleverna förankra de grundläggande 

värden som vårt samhällsliv vilar på. Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 

människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet med svaga och utsatta är de 

värden som skolan skall gestalta och förmedla.”30 ”Religionskunskapen bidrar till att utveckla förmågan 

att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera 

ansvarsfullt.”31  

    

Min studie har lärt mig en hel del om hur elever kan uppfatta religionskunskapsämnet och resultatet av 

min studie kommer jag att ha stor nytta av i min kommande undervisning. Kunskapen som erhållits har 

fått mig att inse att eleverna behöver en ”levande undervisning” som även Törnvall beskriver, det vill 

säga att de exempelvis får tillfälle att se en framställning av omvärlden. Det vill säga att eleverna får 

möjlighet att se saker och ting med egna ögon. Eleverna i min studie saknade exempelvis studiebesök. 

Informanterna menade även att det var bra att läraren var ”neutral” detta är även något som jag strävar 

emot, genom att ständigt reflektera kring min undervisning samt det material som används i 

undervisningen tror jag att jag kommer att lyckas. Med denna metod bör de olika religionerna 

framställas på ett icke fördomsfullt sätt. I min kommande undervisning ska jag göra det som står i min 

makt med att religionskunskapsundervisningen ska väcka elevernas intresse. Jag kommer även att ta till 

mig den kunskap som erhållits i denna studie och möjliggöra studiebesök i olika religiösa tempel. Vi ska 
                                                 
30 Lpo 94 
31 http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=24&skolform=11&id=3886&extraId=2087  
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även tillsammans komma fram till vilka arbetsmetoder de finner intressanta för ämnet och mot förväntan 

kommer dessa att tillämpas. Detta tror jag kommer att leda till att eleverna finner min undervisning 

spännande samt att de har varit delaktiga. Det kommer förhoppningsvis även att resulteras i att allt fler 

elever vill närvara vid undervisningen menar jag. 

 

 

14.1 Källkritik  

Källorna som har används i denna studie anser jag var tillförlitliga då jag utgått från författares/forskares 

egna teorier som är baserade på större undersökningar (Törnvall, Nesbitt). Man kan självfallet förkasta 

deras teorier om man inte anser att de stämmer men eftersom jag i denna studie utgår från dem är jag 

positivt inställd. Man bör vara försiktig och kritisk när källor från Internet används men jag anser att de 

fakta jag använt mig av är tillförlitlig då denna hemsida (www.skolverket.se) inte har något att vinna på 

att försköna informationen.  
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15 Sammanfattning 

I denna uppsats har jag valt att undersöka fem elevers syn/uppfattning av 

religionskunskapsundervisningen. Syftet med uppsatsen är att ta reda på dessa fem elevers 

syn/uppfattning av religionskunskapsämnet samt deras åsikter om de metoder (tillvägagångssätt) som 

deras lärare använder i undervisningen. Detta ligger i mitt intresse som blivande 

religionskunskapslärare. Frågeställningen lyder så här: Hur ser/uppfattar elever i årskurs 9 

religionskunskapsundervisningen och känner eleverna sig nöjda med metoderna som används av deras 

lärare? I undersökningen användes en kvalitativ forskningsmetod med djupintervjuer som grund. Jag har 

satt mig in i ämnet genom att intervjua fem elever på en grundskola i Södertälje, Stockholms län. Jag har 

även läst samt använt mig av läroplanen (Lpo 94), kursplanen för religionskunskapsämnet samt övriga 

litteratur i studien. 

 

Resultatet av studien visar att eleverna upplever religionskunskapsundervisningen som intressant, rolig 

samt lärorik. De har även förstått religionskunskapens relevans både för skolan men även för det övriga 

samhället. Samtliga elever är även överens om att religionskunskapsämnet är viktig för att skapa 

förståelse för andra människor. De menar även att det är bra att läraren är neutral i sin undervisning. Vad 

gäller deras åsikter om de metoder som läraren använder menar de att de är nöjda med de men att de 

skulle uppskatta studiebesök samt föreläsningar med externa föreläsare.    

 

 

16 Förslag för vidare forskning 

Jag rekommenderar vidare forskning kring ett likartat ämne som behandlats här. En större studie likt 

Törnvalls anser jag är nödvändig med tanke på att den gjordes för ett tag sedan och det skulle vara 

intressant att se om elevers samt lärares syn har ändrats under denna tid. 
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Bilaga 1 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Nancy Yakob, jag är en lärarstudent från Södertörns högskola som praktiserar på 

***skolan. Jag skulle vilja intervjua din dotter/son. Intervjuerna är anonyma och används enbart i 

undersökning av examensarbete. Jag kommer att undersöka elevers syn på 

religionskunskapsundervisningen. För att kunna utföra detta behöver jag ett godkännande från dig som 

förälder med tanke på att eleven är under 18 år. Kontakta mig gärna vid frågor. 

 

 

 

Jag godkänner härmed att min dotter/son intervjuas, men förblir anonym: 

 

 

Namnteckning 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

Nancy Yakob 

E-mail: Yakob_nancy@hotmail.com 

Mobilnummer: 073- 590 92 55 
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Bilaga 2 

 

Intervjufrågor: 
 

1. Vad gör ni under RE-undervisningen? 
 
2. Hur ser du på undervisningen? 
 
3. Skulle du vilja ändra något? 
 
4. Känner du att du har fått ut något av den?  
 
5. Vilka religioner är det som tas upp? Varför tror du att det är dessa som tas upp? 
 
6. Tycker du att undervisningen är rolig/intressant? 
 
7. Skulle du vilja ha fler eller färre lektioner inom religionskunskapsämnet? Varför, varför inte? 
 
8. Varför tror du att man har RE-undervisning i skolan?  
 
9. Tror du att din lärare tycker att det är roligt att undervisa i ämnet? 
 
10. Tror du att dina barn (i framtiden) kommer att få RE-undervisning? 
 
11. Vilka metoder använder din lärare inom ämnet? Är det bra metoder eller skulle du vilja ändra 

något? 
 
12. Tror du att RE- ämnet är viktigare idag än det var förr och i så fall varför/varför inte?  

 
 
13. Har du några förbättrings förslag till din lärare angående metoderna eller innehållet? 

 
 
RE-undervisning= Religionskunskapsundervisning 


