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Abstract 

 

An advantage for a religious classroom to work, is the teacher´s didactic choices. The teacher 

has to get an insight of how the students actually perceive the religious education, for the 

didactic choices to improve the education and benefit the students. This is why we decided to 

delimit this study to student’s perspective. 

 

We wanted to get an insight how students in Christian denominational schools perceive 

religious education, relative to their own religious identity. We also wanted to find possible 

changes in the meeting between the student’s religious identity and the religious education, 

with help by Wiedels theory about the personal and the public room. To examine this area we 

selected focus groups interviews to get the empirical material we needed. The focus groups 

interviews comprised a total of 9 students in the 6th grade, with mixed gender and was 

performed at two different Christian denominational schools. 

 

The empirical material showed that there is a difference between religion on student´s spare 

time and religion as a subject in school. This highlighted the question whether religion should 

be a subject in school or not, where both advantages and disadvantages were discussed. The 

conclusion shows that student´s religious identity determines whether religion as a school 

subject is necessary. Student´s religious identity also determines their perception of what is 

important in the religious education, what part in the content they mostly enjoy and what they 

find most easy. Over all the students experience the religious education to be monotonous 

since the theoretical part take more place than the practical, which doesn´t benefit the 

students. Teacher´s didactic choices takes therefor an important part of the religious 

classroom to be able to benefit all students.  

 

Keywords: religious identity, Christian denominational schools, religious education, didactic 

choices, student´s perspective   
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1. Inledning 
 

Dagens svenska samhälle består av många kulturer där olika religioner dagligen möter 

varandra.  Det kan medföra att begreppet religion blir känsligt, inte minst i skolor där religion 

inte bara är en del av en kultur, utan även ett skolämne som ska undervisas. Det är därför 

viktigt att vara tillmötesgående och visa respekt för de olika kulturerna (Ipgrave 2004), vilket 

även skolverket beskriver i den läroplan som ska följas i undervisningen: 

”Ingen ska i skolan utsättas för diskriminering på grund av … etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning … Sådana tendenser ska aktivt motverkas. Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” (Skolverket 2011, s 7).  

Även om kristna friskolor är konfessionella, måste undervisningen alltid vara icke-

konfessionell i svenska skolor (Skolverket 2011), vilket innebär att all undervisning ska 

innehålla objektiv kunskap. Objektiv kunskap ska läras ut i ett klassrum där olika religiösa 

identiteter utspelar sig. Wiedel (1999) beskriver hur elever med religiösa identiteter kan 

hamna i sårbara situationer vid mötet med undervisningsinnehållet. Det ligger ett ansvar på 

läraren att skapa ett möte som gynnar elevers utveckling, där elever varken kränks eller 

manipuleras (Wiedel 1999, s 19, s 309). Den objektiva kunskapen är därför nödvändig för att 

elever inte ska känna att undervisningen krockar med elevernas religiösa identitet.  

Vi är intresserade av att undersöka hur elever på kristna konfessionella friskolor uppfattar 

religionsundervisningen i förhållande till deras religiösa identitet. Vi har valt att undersöka 

elevers uppfattning av religionsundervisningen då vi anser att det har stor relevans för 

läraryrket. Elevers uppfattning av religionsundervisningen kan bidra till förbättring i 

undervisningen genom att uppmärksamma lärare till att göra andra didaktiska val, som vidare 

gynnar eleverna.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att uppmärksamma elevers uppfattning av religionsundervisningen i 

förhållande till deras religiösa identitet. Vi vill veta om och hur elevers religiösa identitet 

påverkar deras uppfattning av religionsundervisningen, samt vilka förändringar som är möjliga 

i mötet som sker mellan det personliga och det offentliga rummet. Syftet leder oss till en 

frågeställning bestående av två frågor: 
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 Hur uppfattar elever på kristna konfessionella friskolor religionsundervisningen i 

förhållande till deras religiösa identitet? 

 Hur ser elever på kristna konfessionella friskolor på de förändringar som är möjliga i 

undervisningen, med utgångpunkt i Wiedels teori om det personliga och det offentliga 

rummet? 

Genom att undersöka frågeställningen ovan möjliggörs en bättre förståelse för hur elever och 

undervisningsinnehållet kan skapa ett möte som präglas av trygghet, oavsett elevers religiösa 

identitet. Vi har därför avgränsat vår studie till ett elevperspektiv där elevers uppfattningar 

står i fokus. 

 

1.2 Disposition 

Uppsatsen kommer i nästkommande kapitel beskriva den forskning som berör 

religionsundervisning, samt Wiedels teori om det personliga och det offentliga rummet, som 

genomsyrar vår uppsats. I metodkapitlet beskrivs det empiriska materialet, datainsamlingen, 

samt huruvida det empiriska materialet är trovärdigt. Därefter redovisas resultatet, där det 

empiriska materialet presenteras. Som avslut till studien presenteras en slutsats i följd av en 

teoridiskussion, metodanalys, samt förslag till fortsatt forskning.  
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2. Teoretiskt ramverk  

I följande kapitel presenteras tre avsnitt. Det första avsnittet beskriver ett relevant centralt 

begrepp som används kontinuerligt genom studien. Det andra avsnittet beskrivs som 

forskningsöversikt, där studier med liknande inriktning, religionsundervisning, presenteras. 

Det tredje avsnittet berör den teori som genomsyrar studien. 

 

2.1 Centralt begrepp – religiös identitet 

I vår studie kommer begreppet ”religiös identitet” återkommande gånger användas. 

Nationalencyklopedin beskriver begreppet religiös: ”som är starkt engagerad i en religion …” 

(NE, 2016) och identitet: ”… medvetenhet om sig själv som en unik individ” (Ottosson, 2016). 

Svenska akademien beskriver istället begreppet religiös som följande: ”troende, gudfruktig” 

(SAOL 2015, s 752), samt identitet: ”att man är den man utger sig för” (SAOL 2015, s 367).  

Betydelsen av ”religiös identitet” handlar i vår studie om elevers relation till sin religiösa tro 

och vem de väljer att vara i sin tro. Med det menar vi till vilken grad elever ser sig som religiösa. 

För att tydliggöra föregående mening menar vi att det exempelvis finns elever som är troende 

och elever som är icke-troende. Det finns även elever som är uppvuxna i en troende familj, men 

som själva inte känner koppling till religionen, samt elever som upplever att de är för unga för 

att veta vad de tror på ännu.  

 

2.2 Forskningsöversikt 

Nedan beskrivs tre artiklar och två avhandlingar som ligger nära den studie vi har gjort. 

Forskningen beskrivs som en ingång till vår studie i den bemärkelsen att forskningen 

undersöker religionsundervisningen ur andra perspektiv och vinklar än vi valt.  

Daniel Moulin (2015) beskriver i sin artikel problem med religionsundervisningen i statliga 

skolor i England. Han synliggör studier som visar att elever som identifierar sig med en 

religion är kritiska till religionsundervisningen, då religion lärs ut ur ett snävt och icke rättvist 

perspektiv. Författaren föreslår att offentliga skolor måste tillåta en bredare religionsfrihet och 

lärare behöver ge elever ett genuint möte med religion och religioner.  

Thérèse Halvarson Britton (2014) har i sin avhandling undersökt elevers syn på islam utifrån 

ett studiebesök i en moské. Det centrala i avhandlingen är skillnaden mellan elevers 
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uttalanden före och efter moskébesöket. Efter besöket hade 6 nya talgenrer skapats: 

personcentrerad (där trosrepresentanten spelar en avgörande roll), bekräftande och positiv, 

kritiserande, självrefererande (kopplingen mellan islam och sin egen livstolkning), 

reflekterande (nya frågor väcks), och jämförande (likheter och skillnader med andra 

religioner). Talgenrerna innebar bland annat att fördomar reducerades och förståelse för en 

annan religion skapades (s 131). 

I en artikel beskriver Julia Ipgrave (2004) en mängd utmaningar för lärare som undervisar 

religion, som uppstår eftersom dagens samhälle består av flera olika religioner. Ipraves 

resultat visar att lärare behöver respektera elevers religiösa integritet genom att ge utrymme 

för elevers erfarenheter och perspektiv om deras religiösa bakgrund. Författaren kommer även 

fram till att oavsett religiös eller icke-religiös bakgrund behöver elever uppleva att de har 

samma värde och att de behandlas likadant för att minska risken att elever upplever 

utanförskap och otrygghet.  

Karin Kittelmann Flensner (2015) skriver i sin avhandling hur elever har olika uppfattningar 

om religionsämnets innehåll och hur deras relation till ämnet möts i undervisning. 

Avhandlingen är ur ett elevperspektiv som lyfter fram elevers tankar och åsikter. Kittelmann 

undersöker hur religionsämnet kan konstrueras i klassrumspraktiken i dagens pluralistiska 

samhälle. Resultatet visade att en sekularistisk diskurs framträdde i religionsklassrummet. En 

aspekt var att religion är något privat som man bör hålla för sig själv och som därför inte bör 

förekomma i klassrummet.  

Southey Lewy och Stafford Betty (2007) beskriver en undersökning som gjordes i ett 

mellanstadieklassrum i Kalifornien. I mellanstadieklassrummet skulle det undervisas om den 

latinamerikanska traditionen El Dia de los Muertos under två veckor. Genom att arbeta 

mycket praktiskt och låta eleverna vara med i både samtalen, men även prova på att utöva 

traditionen, öppnade sig eleverna och utvecklade en förståelse för traditionen.  Syftet med 

undersökningen var att ge eleverna positiva associationer till den latinamerikanska kulturen 

och få dem att se på den underdominerande kulturen på ett nytt och mer tolerant sätt. 

Resultatet visade att detta uppnåddes.  

 

2.3 Teori 

Teorin som genomsyrar vår studie handlar om personlig livstolkning, samt dess förutsättningar 

för religionspedagogiskt arbete, och redogörs av Björn Wiedel (1999). Författaren är teol. dr. 
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och lärare vid Vuxenutbildarcentrum, samt institutionen för pedagogik och psykologi vid 

Linköpings universitet. Med personlig livstolkning syftar Wiedel till människans personliga 

frågor och förutsättningar. Livstolkningen är en personlig tolkning av livet och är ett pågående 

arbete som följer med livet ut (Wiedel 1999, s 17).  

Wiedel (1999, s 228) skriver om det allmändidaktiska arbetsfältet. Författaren beskriver att det 

finns två rum: ett personligt inre rum och ett offentligt yttre rum. De två rummen är 

sammankopplade med hjälp av ett tredje rum, vilket beskrivs som ”mellanrum” mellan det 

personliga och det offentliga. ”Mellanrummet” är en mötesplats för det personliga och det 

offentliga rummet att mötas i, och med hjälp av ”mellanrummet” länkas de två rummen 

samman. Det är ett kreativt rum då det inte går att veta i förväg vad som kommer att ske i mötet 

mellan det personliga och det offentliga rummet. 

För att förtydliga föregående ger författaren ett exempel på hur synen på Gud kan se ut. I det 

personliga rummet blir Gudsbilden privat och subjektiv. I det offentliga rummet blir istället 

bilden av Gud objektiv. När de två rummen möts skapas en dialogisk Gudsbild, där de 

personliga erfarenheterna från det personliga rummet möter den objektiva kunskapen från det 

offentliga rummet (Wiedel 1999, s 229).  

Teorin tar upp didaktiska förutsättningar för att det personliga och offentliga rummet ska ges 

möjlighet att mötas. Eleven behöver ges möjlighet till trygghet så eleven känner sig bekväm 

med att dela med sig av sina personliga erfarenheter. Elevens integritet behöver även skyddas 

då obekväma situationer kan uppstå, på grund av att det personliga ses som privat och intimt, 

samt behöver mötas med respekt. Didaktiken utvecklas genom reflektion, där läraren kan 

formulera teman som hjälp för att utveckla en djupare förståelse för undervisningssituationen. 

Temana syftar till att balansen mellan teori och praktik behålls (Wiedel 1999, s 231) 

Ett exempel på ett tema är ''Relationen lärare - lärande''. Temat handlar om ett dialogiskt 

förhållningssätt där båda parter, dvs. läraren och eleven, tillåts bli tydliga i mötet. Det är både 

lärarens och elevens ansvar att skapa en dialogisk relation, men kan vara svårt för många 

eftersom en dialogisk relation kan ses som främmande. (Wiedel 1999, s 309) De teman som 

Wiedel (1999) diskuterar har koppling till människans identitet och meningssökande. När 

identitet och mening förs in i diskussion om undervisning blir ansvar en viktig del. Det är 

lärarens ansvar för att den enskilda personen inte manipuleras och upplever kränkningar.  

 

2.3.1 Användning av teorin 
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I slutdiskussionen (avsnitt 5.2) kommer teorins användbarhet att diskuteras utifrån det som 

analyserats fram från resultatet. Teorin ställs i förhållande till resultatet där både positiva, samt 

kritiska aspekter tas upp. Didaktiska förutsättningar diskuteras även där relevansen för vårt 

blivande läraryrke synliggörs. 

Det Wiedel (1999) kallar för det personliga rummet, speglar i vår studie elevens religiösa 

identitet, medan det författaren kallar för det offentliga rummet är undervisningsinnehållet. 

Wiedels tankar om ”mellanrummet” är i vår studie när elevens religiösa identitet möter 

undervisningsinnehållet. I slutdiskussionen kommer vi använda oss utav denna koppling.  
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3. Metod 

Till vår studie har vi valt att genomföra fokusgruppsintervjuer på två kristna konfessionella 

friskolor. Vi valde fokusgruppsintervjuer eftersom vi vill ta reda på elevers uppfattning av 

religionsundervisningen i förhållande till elevers religiösa identitet. I följande kapitel kommer 

urvalet av friskolorna och hur vi har tagit hänsyn till etiska överväganden att presenteras. 

Ytterligare diskuteras tillvägagångssättet, databearbetningen samt tillförlitligheten för 

metodvalet.  

 

3.1 Material 

Som stöd till vår studie har empiriskt material, i form av fokusgruppsintervjuer, samlats in. Vi 

valde att göra fokusgruppsintervjuerna på två kristna konfessionella friskolor. I avsnittet 

nedan beskrivs urvalet av skolor och elever närmare, följt av avsnitt där etiska överväganden, 

fokusgruppsintervjuer, samt syfte för metoden synliggörs.  

 

3.1.1 Urval 

Urvalet av religiösa konfessionella friskolor valdes utifrån de skolor vi inte kände någon 

tillhörighet till. Med det menar vi skolor vi aldrig varit på, samt skolor där vi inte känner 

någon som går och/eller undervisar. Anledningen är att vi ville komma in som objektiva. Vi 

gjorde ett slumpmässigt urval av skolorna. Vi valde dock medvetet friskolor som genomsyras 

av en och samma religion för att studiens syfte inte handlar om att jämföra uppfattningar av 

elever med olika religiösa bakgrunder.  

Vi har intervjuat sammanlagt 9 elever, 5 elever från ena skolan och 4 elever från andra skolan, 

blandade kön. Eleverna går i årskurs 6. Vårt urval består endast av de elever som var villiga 

att ställa upp, samt de elever vi fått vårdnadshavares tillstånd av. Av elever som var 

intresserade, gjorde vi ytterligare ett urval i samråd med lärarna.  Tillsammans med lärarna 

resonerade vi kring vilka elever som passar bäst för den metod vi valt - fokusgruppsintervjuer. 

Lärarna hjälpte till att göra ett urval genom att välja ut ett par utåtriktade elever med bra 

reflektions – och diskussionsförmåga Vi valde att ta hjälp av lärarna eftersom de känner 

eleverna bättre än vad vi gör, då vi kommer in som objektiva. 

Eftersom vi vill ha elevers åsikter och tankar kring religionsundervisningen, samt deras 

känslor, valde vi elever i årskurs 6 då de tillhör den äldsta gruppen av elever på mellanstadiet. 
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Vi ansåg att vi skulle få ut mer av intervjuerna med äldre elever då de läst religion som ett 

ämne i skolan längre än elever i fyran och femman. På så sätt har elever i sexan fått en 

bredare uppfattning av religionsämnet, vilket kan vara till en hjälp då de har mer erfarenhet. 

Vi hoppades även på att elever i sexan skulle ha en bredare reflektionsförmåga, samt 

talförmåga, än yngre barn på mellanstadiet.  

I resultatdelen kallas de två skolorna för intervjuskola 1 och intervjuskola 2. Intervjuerna på 

de två skolorna genomfördes på två olika datum och datumen kommer användas som ett sätt 

att referera till de två fokusgruppsintervjuer som genomfördes. Eleverna som intervjuades 

benämns elev 1, elev 2, elev 3 och elev 4 på intervjuskola 1, samt elev 1, elev 2, elev 3, elev 4 

och elev 5 på intervjuskola 2. Intervjuskolorna och benämningen på eleverna synliggörs i 

fotnoter. 

 

3.1.2 Etiska överväganden 

Det finns en del etiska överväganden som måste tas hänsyn till innan och under intervjuerna, 

eftersom vårt urval består av barn. Vi frågade både om elevens och vårdnadshavares tillstånd, 

och vårdnadshavares tillstånd har vi i pappersform. Innan vi fick tillståndet var vi noga med 

att tala om vilka vi var och vilka frågor intervjuerna skulle beröra, alltså elever på kristna 

konfessionella friskolors uppfattning av religionsundervisningen. Vi förklarade även att både 

skolan och eleverna förblir anonyma i vår studie, och vi gav ut våra telefonnummer till 

vårdnadshavarna för eventuella frågor angående intervjuerna.   

En viktig aspekt vi behövde tänka på, både innan men även under intervjuerna, var att vi 

intervjuar om religion, vilket kan vara ett känsloladdat ämne. Den aspekten talar Judith Bell 

(2000) om. Hon talar om att det är viktigt att tänka på hur man formulerar sig när frågorna 

ställs, för att visa respondenterna respekt (Bell 2000). Eftersom de intervjuade eleverna går på 

kristna konfessionella friskolor och har någon form av religiös identitet, ser vi den aspekten 

som speciellt viktigt då fel formulering av frågorna kan ses som kränkande av deras identitet.  

 

3.1.3 Fokusgruppsintervjuer 

Den intervjuform vi använt oss av är fokusgruppsintervjuer. Intervjuformen är av det kvalitativa 

slaget, som är relativ öppen. I en fokusgruppsintervju inriktar man sig på att få reda på 
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deltagarnas uppfattning av något, samt hur de diskuterar och resonerar kring de teman som tas 

upp (Bryman 2008, s 447-448). 

I fokusgruppintervjuerna har vi utgått från ett frågeschema, som innehåller tre teman: personlig 

betydelse, syn på undervisningen, åtgärder. Varje tema består av olika frågor. Att ha en rad med 

frågor var till vår hjälp då de ställdes till respondenterna vid längre tystnad eller när samtalet 

hamnade på sidospår och det började pratas om något annat. På så sätt blev frågeschemat en 

fördel och en trygghet för oss som intervjuare.  

I fokusgruppsintervjuer ges respondenterna möjlighet att fritt diskutera om ett specifikt tema, 

vilket ökar möjligheten för intervjuaren att enklare upptäcka det respondenterna upplever vara 

mest intressant och viktigt (Bryman 2008, s 453). En nackdel med fokusgruppsintervjuer är 

dock att det är svårt att höra vad som sägs om flera personer pratar i munnen på varandra. Det 

är också svårt att urskilja röster när det är dags för transkribering. Samspelet i gruppen vid en 

fokusgruppsintervjuer spelar en viktig roll. Allas åsikter är viktiga, vilket gör att alla deltagare 

ska få säga lika mycket. Det blir ett problem om vissa deltagare är tystlåtna eller om vissa 

deltagare pratar för mycket (Bryman 2008, s 464-465). 

Då fokusgruppsintervjuer ska ge utrymme för diskussion kan även aspekter som intervjuaren 

tidigare inte har reflekterat över lyftas fram av respondenten, vilket kan ses som en fördel för 

undersökningen då intervjuaren får en tydligare bild och en ökad förståelse för respondenternas 

synpunkter (Bryman 2008, s 446-447).  

 

3.1.4 Syftet med metoden 

Vi valde fokusgruppsintervjuer för att vi ville få fram diskussion, både mellan eleverna, men 

även mellan eleverna och oss som intervjuare. Att få intervjuerna att likna samtal anser vi 

skapar trygghet hos eleverna, och där med får eleverna att öppna sig. Tillvägagångssättet 

hoppades vi kunde skapa en avslappnad miljö och minskad prestationsångest, vilket skulle 

göra att eleverna öppnar sig och vågar samtala. Det kommer diskuteras mer i avsnitt 5.3.1.  

 

3.2 Tillvägagångssätt 

Vid genomförandet av fokusgruppsintervjuerna utgick vi ifrån ett frågeschema (se bilaga 1). 

Anledningen är dels för att kunna samtala kring temana med eleverna, men även för att göra 

det enkelt för oss som intervjuare, då vi får en tydlig struktur att följa. Som tidigare nämnt, 
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utgick vi ifrån tre teman: Personlig betydelse, syn på undervisningen, åtgärder. Vi utgick ifrån 

de tre temana för att få fokusgruppsintervjuerna att likna ett samtal, snarare än en rad frågor 

eleverna ska besvara rakt av. När vi skapade de tre temana valde vi att utgå från vårt syfte: hur 

elever på kristna konfessionella friskolor uppfattar religionsundervisningen i förhållande till 

deras religiösa identitet. Vid skapandet av frågeschemat lade vi ner tid på formuleringen av 

frågorna. Bell (2000) nämner hur viktigt det är att tänka på formuleringen, då ord exempelvis 

kan ha olika betydelse beroende på hur respondenten tolkar det. Det kan uppstå missförstånd 

under intervjuerna, då man kan få svar på en helt annan fråga. Vi valde även att ha relativt 

specifika och strukturerade frågor i frågeschemat då Bell (2000) nämner det som en fördel vid 

analyseringen av data. 

I det första temat ville vi ta reda på vad religion är och vilken betydelse religion har för eleverna. 

Temat kan ha en påverkan på deras inställning och syn till religionsundervisningen, och därför 

är första temat essentiellt att ta reda på. I temat syn på undervisning är vi intresserade att 

undersöka vad eleverna anser är positivt och mindre positivt med religionsundervisningen, samt 

deras tankar om arbetssätt som är vanligast i religionsundervisningen. Det sista temat i 

frågeschemat handlar om vad eleverna skulle vilja ändra på i religionsundervisningen.  

Intervjuerna har spelats in för att underlätta för intervjuaren. Intervjuaren kan då fokusera på 

vad som sägs under intervjun och på så sätt enklare kunna vara med och samtala med eleverna.  

 

3.2.1 Bearbetning och analys av data 

Vår studie är baserad på en hermeneutisk grund, då hermeneutiken handlar om att tolka och 

förstå en text, i detta fall intervjutranskriberingarna. Vi utgår i denna studie från elever på 

kristna konfessionella friskolors uppfattningar om religionsundervisningen, alltså elevers 

tankar, känslor och åsikter, vilket ligger nära hermeneutiken. Det finns ingen speciell 

arbetsgång när man bearbetar och analyserar en text inom hermeneutisk forskning då varje 

forskare går in i materialet med olika förförståelse och utifrån det väljer hur materialet ska 

bearbetas och tolkas (Westlund 2015, s 71-87). 

Det första steget i bearbetning av data var att transkribera samtalen för att få dem i skriftform. 

Det synliggjordes en klar nackdel med fokusgruppsintervjuer. Det var dels svårt att höra vilken 

elev som sa vad, men även svårt att höra vad eleverna sa överhuvudtaget då det i vissa fall 

förekom flera röster samtidigt. Det påverkar studiens reliabilitet.  
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När transkriberingarna var gjorda hade vi vår databank. Vid bearbetning av data gjordes först 

en breddtolkning där vi kodade och kategoriserade data. Steinar Kvale och Svend Brinkmann 

(2014) beskriver att kodning och kategorisering är när texten bryts ner i mindre delar och där 

ifrån bygger olika kategorier för att underlätta när data ska analyseras (Kvale & Brinkmann, 

2014, s. 241-243). Vi kodade data genom att slå ihop materialet från de två 

fokusgruppsintervjuerna och leta efter återkommande mönster. Utifrån dessa återkommande 

mönster kategoriserade vi data och arbetade fram fem kategorier där vi tog ut tillhörande citat 

för att stärka kategorierna. Kategorierna vi arbetade fram är: undervisningsinnehåll, tråkigt, 

möjligheter, religion som skolämne, samt positivt. Vi upptäckte att kategorierna var 

sammankopplade, vilket gjorde att vi senare slog ihop kategorierna undervisningsinnehåll, 

tråkigt, samt möjligheter och valde att kalla den för ”undervisningsinnehåll”. Anledningen är 

att kategorin tråkigt och möjligheter innebär elevernas uppfattning av innehållet i 

religionsundervisningen. De övrig två kategorierna, religion som skolämne och positivt, slog vi 

också ihop och skapade kategorin ”religion som skolämne”. Under kategorin positivt svarade 

eleverna på varför religion ska vara ett skolämne, vilket är anledningen till varför vi slog ihop 

den kategorin med religion som skolämne. De två slutgiltiga analytiska kategorierna svarar på 

syfte och frågeställningen och kommer att presenteras under kapitel 4.  

Efter breddtolkningen, där vi kodade och kategoriserade, gjordes en djuptolkning där vi med 

hjälp av Wiedels teori fördjupade oss i resultatet som breddtolkningen gav. Hur Wiedels teori 

har använts presenterades tidigare i avsnitt 2.3.1. Teoridiskussionen presenteras i avsnitt 5.2.  

 

3.3 Tillförlitlighet, hållbarhet 

Syftet med vår studie handlar om hur elever på kristna konfessionella friskolor uppfattar 

religionsundervisningen. Vi har haft ett frågeschema med olika teman och exempel på 

intervjufrågor som stöd för oss under intervjuerna. Det har hjälp oss att styra tillbaka samtalet 

på rätt spår när eleverna börjat prata om något som ligger utanför syfte och frågeställning. 

Med hjälp av den strategin ökade validiteten, då vi undersökte det vi ville undersöka, samt 

fick det material vi behövde. Vi fann dock en brist med strategin när vi gjorde ett medvetet 

metodiskt val, vilket tas upp under metoddiskussionen (avsnitt 5.3.3).  

Vi valde att spela in och transkribera intervjuerna. Med hjälp av inspelningarna och 

transkriberingarna fick vi med det eleverna sa i intervjuerna ordagrant, vilket är en form av 

bevismaterial för det som skrivs i resultatdelen. Det ökar tillförlitligheten, dvs. reliabiliteten.  
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Vi har valt att ta med två fokusgruppsintervjuer från två olika kristna konfessionella friskolor, 

vilket gör att resultatet räcker längre än om vi endast hade valt att ha med en 

fokusgruppsintervju eller en skola i studien. Studien handlar dock om elevers åsikter och 

synpunkter, vilket gör att varken reliabiliteten eller generaliserbarheten är hundra procent. Det 

kommer vi att vara noga med i vår studie. Att en elev säger en specifik sak, betyder inte att 

alla elever tycker så. Även om alla elever säger samma sak, innebär det inte att det eleverna 

upplever, är så som verkligheten ser ut. Studien genomsyras av elevers uppfattningar, vilket är 

anledningen till varför studien är begränsad.  
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4. Resultatredovisning och analys 

I resultatredovisningen redovisas de fokusgruppsintervjuer som beskrevs i kapitel 3. När 

fokusgruppsintervjuerna genomfördes utgick vi ifrån tre olika teman: personlig betydelse, syn 

på undervisningen, samt åtgärder. Materialet vi samlade in från fokusgruppsintervjuerna 

bearbetades och vi fick därefter fram två olika analyskategorier. Analyskategorierna har vi valt 

att namnge undervisningsinnehåll och religion som skolämne. Inom analyskategorin 

undervisningsinnehåll analyseras elevers uppfattning om innehållet i religionsundervisningen 

och till vilken grad deras religiösa identitet påverkar deras uppfattning. Det presenteras i avsnitt 

4.1. Inom analyskategorin religion som skolämne analyseras elevers uppfattningar om religion 

borde vara ett skolämne eller inte, vilket presenteras i avsnitt 4.2.   

 

4.1 Undervisningsinnehåll  

Eleverna på kristna konfessionella friskolor resonerade om innehållet i religionsundervisningen 

i förhållande till att ha sin religiösa identitet. Med hjälp av de påståenden som synliggjordes, 

kan vi konstatera att religionsundervisningen blir mindre viktig om eleven inte kan relatera till 

innehållet. Beroende på elevernas religiösa identitet, har de olika lätt att lära sig om de olika 

religionerna. Vi kan även konstatera att kristendomen är den religion eleverna har mycket 

kunskap om. Kristendomen är även den religion som undervisas mest om, vilket gör att eleverna 

upplever undervisningsinnehållet som ointressant.  

 

4.1.1 Hinduism och buddism 

Det diskuterades om hur relevant det är för elever på kristna konfessionella skolor att ha 

kunskap om andra religioner än sin egen. Diskussionen lyfte aspekten om religioner som 

hinduismen och buddismen är viktiga religioner att lära sig om i skolan.  En elev uttryckte sig 

på följande sätt: ”Man tänker de är inte så viktigt för att … ja hör inte till den religionen …” 

(intervjuer 2016-04-13, s 4).1 Citatet visar att den primära orsaken varför eleverna ser 

hinduismen och buddismen mindre givande är på grund av att eleverna inte tillhör de 

religionerna. Eleverna ser religionerna som främmande eftersom de ligger långt ifrån deras 

religiösa identitet. De behöver känna att de kan relatera till innehållet i undervisningen för att 

innehållet ska upplevas meningsfullt, vilket inte uppstår vid undervisning om hinduism och 

                                                           
1 Endast skola 1: elev 1. Elev 3 och elev 4 ger liknande synpunkter (s 4) 
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buddism. Beroende på vilken religiös identitet elever har påverkas deras uppfattning om andra 

religioner och vilka religioner det är viktigt att ha kunskap om. Eleverna har mindre koppling 

till andra religioner än sin egen och på grund av det ser eleverna det mindre viktigt att lära sig 

om religioner som hinduism och buddism.  

Trots ovanstående stycke visar somliga elever att de upplever det mer intressant att läsa om 

andra religioner, eftersom de på så sätt får lära sig något nytt istället för att repetera (Intervjuer 

2016-04-13, 2016-04-20). 2 Det innebär att eleverna ser på olika sätt vad i 

undervisningsinnehållet som är relevant att ha kunskap om och att det går att se ur olika 

perspektiv.  

 

4.1.2 Relatera till undervisningsinnehållet 

Elever på kristna konfessionella friskolor såg det som positivt att de har användning av tidigare 

kunskaper och erfarenheter om den religion de tillhör i undervisningen. De upplever att de kan 

relatera mer till kristendomen än exempelvis hinduismen (intervjuer 2016-04-13, 2016-04-20).3 

”… det är lättare att … läsa om judendomen eftersom om man är kristen är det lättare att … 

hälften av judendomen är ju i kristendomen” (intervjuer 2016-04-13, s 8).4 Elever på kristna 

konfessionella friskolor anser att det är enklare att läsa om judendomen än exempelvis islam. 

Anledningen är att eleverna upplever att de till större del kan relatera till judendomen, på grund 

av att judendomen har många likheter med kristendomen (intervjuer 2016-04-13, 2016-04-20).5 

Elever behöver kunna relatera till undervisningsinnehållet för att förenkla 

kunskapsinhämtningen.  Vi kan på så vis konstatera att elever som har en religiös identitet kan 

i undervisningssammanhang uttala sig mer om sin religion än om någon annan, vilket även gör 

det enklare att läsa om den religionen i skolan.  

 

4.1.3 Arbetssätt i religionsundervisning 

Under fokusgruppsintervjuerna fick eleverna uttrycka deras synpunkter om de arbetssätt som 

ofta förekommer i religionsundervisningen.  Eleverna uttryckte att de ofta upplever att 

                                                           
2 Skola 1: elev 4 (s 8) Elev 3 ger ett liknande uttalande (s 10). Skola 2: elev 4 (s 2), elev 2 (s 3) varav övriga elever 
håller med 
3 Skola 1: samtliga elever håller med (s 3, 8). Skola 2: samtliga elever håller med (s2) 
4 Skola 1: elev 1, elev 4 håller med (s 8) 
5 Skola 1: elev 1, elev 4 (s 8). Skola 2: elev 2, samtliga elever håller med (s 3) 
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arbetssätten i religionsundervisningen enformiga. På grund av de enformiga arbetssätten blir 

religionsundervisningen mindre intressant för eleverna.   

Synpunkter som elever på kristna konfessionella friskolor upprepande gånger uttalade var att 

religionsundervisningen i skolan var att sitta stilla, lyssna och skriva i sina skrivhäften, vilket 

eleverna upplever blir tråkigt i slutändan. Enligt eleverna används läroböcker ofta i 

religionsundervisningen. Läroböcker uppskattas inte av eleverna eftersom det ofta innebär att 

läsa och skriva, vilket gör religionsundervisningen mindre givande. Är religionsundervisningen 

inte givande för eleverna, kan det leda till att eleverna tappar intresset och motivationen för 

undervisningsinnehållet (intervjuer 2016-04-13).6 

”den kan vara lite tråkigt ibland … det är ju som många ämnen i skolan” (intervjuer 2016-04-

13, s 6).7 Varierande arbetssätt i religionsundervisningen är av viktig betydelse för att lektionen 

ska upplevas som intresseväckande. Att sitta stilla, lyssna och skriva är vanliga arbetssätt i 

undervisning, vilket i elevernas ögon gör att religionsundervisningen ser ut som andra ämnen i 

skolundervisningen. Vi kan konstatera att varierande arbetssätt stärker elevernas intresse för 

religionsundervisningen. 

Det vi har tagit upp i avsnitt 4.1.3 är att det är viktigt för elever på kristna konfessionella 

friskolor med varierade arbetssätt. Utifrån elevernas uttalanden arbetas det teoretiskt och 

mindre praktiskt, vilket eleverna anser är ointressant och inte givande.  Ett enformigt arbetssätt 

gör att religionsämnet ser ut som andra ämnen i skolan. Religionsämnet blir varken annorlunda 

eller speciellt om man jämför med andra skolämnen. I nästkommande avsnitt inom 

analyskategorin undervisningsinnehåll presenteras elevernas önskemål i 

religionsundervisningen, då religionsundervisningen behöver förändras för att gynna eleverna. 

 

4.1.4 Möjligheter i religionsundervisningen 

Avsnitt 4.1.4 bygger vidare på resultatet ovan och tar upp möjligheter eleverna ser i 

religionsundervisningen. Då tidigare avsnitt har belyst vad eleverna upplever som mindre 

positivt sätts nu fokus på de förändringar som eleverna efterfrågar för att 

religionsundervisningen ska bli mer intressant och därmed upplevas mer rolig.  

                                                           
6 Skola 1: elev 2 (s 5, s 6, s 9, s 10), elev 4 (s 6, s 10) 
7 Skola 1: elev 2 (s 6). Elev 2 på skola 2 gav ett liknande uttalande (s 2) 
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Elever på kristna konfessionella friskolor har önskemål om arbetssätten som används i 

religionsundervisningen. Eleverna förklarade att eftersom det vanligaste arbetssättet är att sitta 

och lyssna samt skriva (se ovan, avsnitt 4.1.3) vill de istället exempelvis rita, se film och ha mer 

fritt arbete. ''Jag tycker såhär, skriva och läsa lite mindre, skriva lite mindre och vara mer fri'' 

(intervjuer 2016-04-13, s 6).8 Eleverna har därför behovet av att arbeta mer praktiskt i 

religionsundervisningen, samt att själva välja vad de ska arbeta med och hur. Anledningen till 

det är att eleverna upplever att den nuvarande undervisningsformen inte varieras.  

Elevernas önskemål om andra arbetssätt i undervisningen kan göra att kopplingen mellan 

elevers religiösa identitet och undervisningsinnehållet blir tydligare för eleverna. I avsnitt 4.1.1 

presenterades det att det innebär repetition vid undervisning om deras egen religion. Eleverna 

önskade även mer frihet i religionsundervisningen, alltså mer eget ansvar. På så sätt får de 

möjlighet att självständigt göra undervisningen mer intressant utifrån sina önskemål. Istället för 

att exempelvis läsa om kristendomen i en lärobok, kan eleverna fördjupa sina kunskaper om 

kristendomen, med hjälp av ett arbetssätt som väcker elevernas intresse, så som film och eget 

fördjupningsarbete. Samma sak gäller de elever som tycker det är mer intressant att läsa om 

hinduismen eller buddismen. På så sätt kan de få arbeta mer med dessa religioner och mindre 

med att repetera kristendomen.  

Eftersom eleverna upplever att de oftast får ägna sig åt att skriva föreslår eleverna att 

undervisningen istället ska ge mer utrymme till att tala om de olika religionerna. Anledningen 

är att vissa människor har starkare förmåga att tala än att exempelvis skriva på ett provtillfälle 

(intervjuer 2016-04-13).9 Det kan vidare diskuteras till vilken grad det arbetssätt som används 

i den nuvarande undervisningen är rättvist eller inte. Därmed kan vi konstatera att eleverna 

upplever det mer roligt och intresseväckande att ha varierande arbetssätt. För att kunna uppfylla 

elevernas önskningar behöver läraren inkludera praktiska moment i religionsundervisningen. 

Det behöver vara en jämn avvägning mellan teori och praktik i klassrummet. 

En annan intressant aspekt som lyftes fram var att elever på kristna konfessionella friskolor 

uppfattar att religionsundervisningen oftast bedrivs ur ett kristet perspektiv. En elev berättar: 

''... jag skulle vilja ha religionsundervisning ur ett annat perspektiv än kristendomen... det är en 

kristen skola det är mycket såhär: dom är knasiga för dom tror att gudarna har snablar [tillgjord 

                                                           
8 Skola 1: elev 4 (s 6). Elev 2 och 3 styrker med ett likadant påstående (s 6, s 11) 
 
 
9 Skola 1: elev 4 (s 9) 
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röst]…” (intervjuer 2016-04-13, s 5).10 Eleverna upplever undervisningen som mindre givande 

när den endast bedrivs ur ett kristet perspektiv. Det här kan få negativa konsekvenser som 

exempelvis att läraren omedvetet undervisar fördomar samt att eleverna får lära sig att något 

som är främmande anses vara konstigt. Det här kan i sin tur leda till större problematik som 

exempelvis att eleverna får negativ inställning till människor med annan kultur eller religion än 

ens egen istället för att uppmanas att visa respekt för andra människor och religioner. 

Ovanstående citat visar därför att undervisningen bör bedrivas ur ett annat perspektiv än 

kristendomen, för att ge eleverna en mer rättvis och opartisk undervisning. Detta styrks även av 

läroplanen som säger att all undervisning ska vara icke-konfessionell (Skolverket 2011).  

 

4.1.5 Sammanfattning  

För att sammanfatta analyskategorin undervisningsinnehåll har vi fått fram att eleverna anser 

att det är enklare att läsa om en religion som ligger nära elevernas religiösa identitet, medan 

religioner som de inte har någon koppling till är mindre relevanta att läsa om i 

religionsundervisningen. Det är enligt eleverna ändå intressant att läsa om andra religioner än 

sin egen, eftersom de på så vis får ta del av ny kunskap. Under lektionstid får eleverna arbeta 

teoretiskt där de exempelvis får läsa och skriva. De får ofta visa sina kunskaper under 

provtillfällen, vilket blir tråkigt i slutändan och kan leda till att eleverna tappar intresset för 

undervisningen. För att förändra elevernas uppfattning om religionsundervisningen behöver de 

arbeta mer praktiskt. Anledningen till det är att öka elevernas intresse och motivation till 

religionsämnet. Fritt arbete och variation i undervisningen, där eleverna får vara kreativa, är 

därför nödvändigt. De frågor som diskuterades inom analyskategorin undervisningsinnehåll 

kopplas vidare till nästa analyskategori som handlar om elevernas synpunkter om att ha religion 

som ett skolämne.  

 

4.2 Religion som skolämne 

Elever på kristna konfessionella friskolor och deras sätt att tala om religionsundervisningen, 

synliggör frågan om religionsundervisningens relevans. Följande analyskategori handlar om 

elevers ställningstaganden kring religionsämnet och om det borde vara ett skolämne. 

                                                           
10 Skola 1: elev 2, samma elev ger två liknande uttalanden (s 5) 
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4.2.1 Skillnaderna mellan religion på fritiden och religion i ett skolsammanhang  

Elever på kristna konfessionella friskolor är kritiska till religion som ett skolämne på grund av 

skillnaderna mellan religion på elevernas fritid och religion i ett skolsammanhang. Religion på 

fritiden är en trygghet som man dagligen lever med och något som kan komma till användning 

vid bearbetning av sorg och ensamhet (intervjuer 2016-04-13, 2016-04-20).11 Religion i ett 

skolsammanhang är samma sak som lektion och att lära sig om alla religioner, vilket inte är 

fallet när man har en religiös identitet eller utövar en religion på fritiden (intervjuer 2016-04-

13).12 

Vi har i stycket ovan synliggjort att det enligt eleverna finns skillnader mellan religion på 

fritiden och religionsundervisning i skolan. Det går att peka ut ett avgörande påstående där en 

elev är kritisk mot religion som ett skolämne. En elev säger: ”Religion är mer än ett skolämne 

tycker jag” (intervjuer 2016-04-13, s 10) Eleven fyller senare i: ”Eftersom religion inte är 

baserat på fakta så borde man inte lära sig en massa fakta om det” (intervjuer 2016-04-13, s 

11).13  

I första citatet i ovanstående stycke är eleven kritisk mot religionsundervisningen på grund av 

att religion är större utanför skolan. I andra citatet förklarar eleven mer ingående att religion i 

skolan handlar om att läsa i en bok och skriva fakta om olika religioner. Eleven tycker dock 

inte att religion är fakta och därför borde det inte vara ett skolämne. Det tyder på att eleven 

tycker att undervisning om religion i ett skolsammanhang inte ger en rättvis bild av vad religion 

är. Anledningen är att det finns skillnader mellan att lära sig fakta om alla religioner och att 

utöva en religion på fritiden, som enligt eleverna inte innebär lektion, lyssna och fakta, utan 

trygghet och vägledning. Föregående skillnader kan vara en avgörande faktor varför eleverna 

är kritiska till religionsundervisningen.  

 

4.2.2 Yrkesrelevans 

Förutom skillnaderna mellan religion i olika sammanhang, spelar aspekten om framtiden en 

viktig roll för eleverna. Elever på kristna konfessionella friskolor beskriver 

                                                           
11 Skola 1: samtliga elever ger uttalanden som styrker (s 1, s 2). Skola 2: samtliga elever ger uttalanden som 
styrker (s 1, s 2) 
12 Skola 1: samtliga elever håller med (s 10). Skola 2: elev 1, elev 2, övriga elever håller med (s 1, s 2) 
13 Endast skola 1: elev 1. Elev 2 ger ett liknande argument. Elev 3 och 4 håller med (s 10, s 11) 
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religionsundervisningen som viktig beroende på vilket yrke eleverna vill ha i framtiden. Att ha 

läst religion i skolan är inte relevant för vissa yrken. Det är inte heller säkert att det behövs bra 

betyg i religion för att utöva vissa yrken (intervjuer 2016-04-13). 14  

Det går att dra en parallell till både de kritiska aspekterna angående religion som ett skolämne, 

men även de positiva aspekterna. Elevernas påståenden indikerar inte att 

religionsundervisningen är icke-relevant. Däremot kan det finnas elever som tycker så, då denna 

aspekt ändå togs upp under fokusgruppsintervjun (intervjuskola 1). Påståendena indikerar på 

att det kan vara nödvändigt för vissa yrken, vilket gör att religionsämnets relevans stärks.  

Elevernas religiösa identitet kan här spela en avgörande roll, då en tro kan avgöra vilken 

yrkesinriktning eleverna väljer. Vilken yrkesinriktning eleverna sedan väljer avgör vare sig 

framtidsfaktorn är en kritisk eller en positiv aspekt av religionsämnets relevans.  

 

4.2.3 Religion som personligt 

Ytterligare en aspekt som diskuterades är att religion är något personligt (intervjuer 2016-04-

13, intervjuer 2016-04-20).15 Elevernas uttalanden tyder endast på att det är religion i allmänhet 

som är personligt, och inte religion i ett skolsammanhang. Det går dock att tolka i ett större 

perspektiv. Det har i avsnitt 4.2.1 beskrivits att det är stora skillnader mellan religion på fritiden 

och religion i ett skolsammanhang. I avsnitt 4.1.2 beskrevs det dock att elever kan använda sig 

av sin religiösa identitet i religionsundervisningen genom att relatera till sin egen tro. För att 

förklara det vidare kan även religionsundervisningen bli personlig, om det undervisas om den 

religion som präglar elevernas religiösa identitet. Det kan vara positivt, då eleverna kan relatera 

till sin tro i undervisningssammanhang, men det kan även bli negativt och därmed ses som en 

kritisk aspekt till religion som ett skolämne. Avslutningsvis sa en av eleverna: ”… min religion 

är min religion” (intervjuer 2016-04-13, s 11). Eleven påstår att det kan bli för personligt i 

religionsundervisningen. 

 

4.2.4 Respekt för andra religioner 

En positiv aspekt med att ha religion som ett skolämne menar elever på kristna konfessionella 

friskolor är vid utlandsresor, då andra länder kan präglas av andra religioner än just 

kristendomen. Om landet domineras av en helt annan kultur, olik från Sveriges kultur, är lagar 

                                                           
14 Endast skola 1: elev 1 och elev 2 kom med dessa påståenden. Elev 3 och 4 höll med (s 3) 
15 Skola 1: elev 2, elev 4 (s 11, s 12) 
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och regler är annorlunda. En elev påpekar: ''Om man besöker det landet som buddismen är i 

så kan man lära sig saker man inte får göra i det landet, som är fult och så'' (intervjuer, 2016-

04-20, s 4).16 

Ännu en positiv aspekt är att eleverna påstod att det är bra att ha kunskap om andra religioner 

då Sverige idag är ett mångkulturellt land. Eleverna gav påståenden om att det är bra att ha 

kunskap om andra religioner om man möter någon från en annan kultur som utövar en annan 

religion (intervjuer 2016-04-20). 17 

Vi tolkar påståendena utifrån begreppet respekt18, eftersom eleven i första stycket var tydlig 

med att det inte är tillåtet att göra samma saker i ett land där buddismen är en del av landets 

kultur som tillåts i Sverige, där kristendomen domineras. I andra stycket ger eleven ett liknande 

påstående, där eleven talar om att utomlandsresor inte krävs för att möta människor från andra 

religioner, eftersom Sverige är mångkulturellt idag. Både det första och det andra citatet visar 

att eleverna tycker det är viktigt att visa respekt för andra människor. Det är positivt att läsa 

religion i skolan för att införskaffa sig nödvändig kunskap inför (bland annat) utlandsresor, men 

även inför en vanlig dag hemma i Sverige.  

Somliga elever diskuterar emot vad föregående stycke tar upp, genom att tala om att 

religionsämnet saknar vardagsrelevans (2016-04-13). 19 Det sades dock i ett sammanhang där 

det pratades specifikt om varför det inte är nödvändigt med religionsundervisning, vilket gör 

att påståendet kan förstås på två sätt. Det kan dels förstås som ett argument mot aspekten i 

föregående stycke, om att dagligen möta nya människor från andra religioner, där eleverna 

faktiskt inte tycker att det är vardagsrelevant med religionsundervisning. Påståendet visar att i 

jämförelse med andra skolämnen, som exempelvis svenska, är religionsundervisningen mindre 

vardagsrelevant då svenska språket behövs för att klara av vardagen. Religionsundervisningen 

är mindre nödvändig för att klara av vardagen.  

Eleverna talade om att kunskaper om andra religioner behövs, eftersom Sverige idag är ett 

mångkulturellt land, och därför blir religion som ett skolämne nödvändigt för att kunna möta 

och respektera människor från andra kulturer och religioner. Därmed innehar religionsämnet 

även vardagsrelevans, då det är i vardagen eleverna möter nya människor från andra kulturer 

och religioner. Religionsämnets vardagsrelevans är oberoende av elevernas religiösa identitet, 

                                                           
16 Skola 1: elev 2 ger ett liknande påstående (s 5). Skola 2: elev 4 ger ett liknande påstående (s 3) 
17 Skola 1: elev 4 (s 10). Skola 2: elev 1, elev 4 (s 4, s 5), övriga elever håller med 
18 Respekt betyder i detta fall att visa eller känna att något värdesätts (definition av ne.se) 
19 Endast skola 2: elev 2. Elev 1, 3, 4 och 5 höll med (s 4) 
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då det inte spelar någon roll vilken religion eleverna tillhör för att aspekterna i det här avsnittet 

ska spela någon roll. Vare sig man är religiös eller inte, är respekt för andra människor, kulturer 

och religioner nödvändigt. 

 

4.2.5 Kunskapsaspekten 

I följande avsnitt diskuteras kunskapsaspekten. Med kunskapsaspekten menas att elever på 

kristna konfessionella friskolor ser kunskap som nödvändigt, oavsett vilken kunskap det är. 

Eleverna anser även att det är positivt att lära sig om andra religioner eftersom det är nytt för 

dem, snarare än att läsa om deras egen religion (2016-04-20). 20 

Då eleverna tillhör en religion, varav alla tillhör kristendomen, är det positivt med 

religionsundervisning eftersom den tillför ny kunskap. När eleverna läser om kristendomen 

blir det mestadels repetition, då de inte får in ny kunskap (avsnitt 4.1.1). Däremot är 

kristendomen endast en av de fem världsreligionerna som ska undervisas om på mellanstadiet 

(Skolverket 2011). Så länge kursplanen följs får därför eleverna ny kunskap i 

religionsundervisningen, vilket gör att religionsämnets relevans stärks.  

 

4.2.6 Sammanfattning  

Analyskategorin religion som skolämne tar sammanfattningsvis upp negativa, samt positiva 

aspekter av att ha religion som ett ämne i skolan. De största aspekterna eleverna tar upp är 

bland annat att det finns skillnader mellan religion på fritiden och att läsa religion i skolan, då 

religion i ett skolsammanhang förekommer ur ett litet och där med icke rättvist perspektiv. 

Om religionsundervisningen är relevant beror även på om det är yrkesrelevant inför 

framtiden, samt vare sig eleverna upplever att undervisningen är för personlig. Det 

analyserades även fram olika perspektiv på frågan om religionsämnet är något som används i 

vardagen. Religionsämnet är ändå relevant på grund av nya vardagliga möten med människor 

med andra religiösa bakgrunder. De människorna möter man både utomlands, men även 

hemma i Sverige. För att respektera och förstå andra kulturer och religioner är religion som ett 

skolämne nödvändigt, och därmed blir även religionsundervisningen vardagsrelevant.  

  

                                                           
20 Endast skola 2: elev 2 och elev 4 (s 2, s 4) 
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5. Slutsats och diskussion 

I följande kapitel kommer en slutsats av studiens resultat presenteras, följt av en 

teoridiskussion där studiens resultat diskuteras i förhållande till Wiedels teori om det 

personliga och det offentliga rummet (se avsnitt 2.3). Kapitlet avslutas med en 

metodreflektion, samt förslag till fortsatt forskning.  

 

5.1 Slutsats  

De slutsatser vi kan dra av resultatredovisningen är att elever på kristna konfessionella friskolor 

upplever religionsundervisningen som enformig, då det arbetas mycket teoretiskt i 

klassrummet, där läsa, skriva och lyssna spelar en central roll. Det innebär att mer varierande 

arbetssätt i klassrummet där eleverna får arbeta praktiskt skulle tillgodose elevernas behov.  

Större frihet skulle gynna eleverna, där de får ta mer eget ansvar och där eleverna får chans att 

vara kreativa. Det kan göra att mötet mellan elevens religiösa identitet och det 

religionsundervisningen underlättas för eleven då de får en chans att möta 

undervisningsinnehållet med hjälp av ett arbetssätt som passar eleven. 

Resultatet visar skillnader mellan religion på fritiden och religion som ett skolämne, då 

religionsundervisningen liknar vilket skolämne som helst. Det gör att religionsundervisningen 

blir tråkig. Det analyserades även fram att elevernas religiösa identitet avgör vilken religion 

som är enklast att läsa om, samt vilken religion som är roligast att läsa om. Elevernas egen 

religion är lättare att läsa om i skolan, då de kan relatera till innehållet. Det behöver dock inte 

betyda att elevernas egen religion är roligast att läsa om, eftersom det mest innebär repetition.  

Frågan om religionsundervisningen är viktig beror på framtiden och i vilken grad 

religionsundervisningen är relevant för framtida yrke. Eleverna ser även en vardagsrelevans 

genom att man dagligen möter nya människor som kommer ifrån andra kulturer, och därmed 

kan ha sina rötter i andra religioner än kristendomen. Vi ser en tydlig koppling till begreppet 

respekt, då det är viktigt att respektera andra människor oavsett religiös bakgrund. Det är 

nödvändigt att förskaffa sig kunskaper om andra religioner för att få en bättre förståelse för 

andra människor. 

Eleverna uppfattar därför religionsämnet som både positivt och negativt beroende på vilken 

religiös identitet eleverna har. Efter slutsatsen ser vi ändå att religionsundervisningen är 

nödvändig, men att den behöver göras mer intressant för att fånga elevernas intressen.  
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5.2 Teoridiskussion 

Wiedels teori om de två rummen, det personliga och det offentliga, kopplar vi i 

teoridiskussionen till undervisningssammanhang. Det personliga rummet speglar elevens 

religiösa identitet, medan det offentliga rummet är relaterat till undervisningsinnehållet. 

Wiedels tankar om ”mellanrummet” blir i vår studie när elevens religiösa identitet möter 

undervisningsinnehållet. Det ska i förhållande till resultatet av vår studie diskuteras i det här 

kapitlet.  

 

5.2.1 Användandet av termen livstolkning 

Wiedel använder sig av termen livstolkning i sin teori. Vi vill klargöra kopplingen mellan 

användningen av livstolkning och det begrepp vi valt att använda oss av i vår studie – religiös 

identitet. Wiedel beskriver livstolkning som en personlig och egen tolkning av livet (se avsnitt 

2.3). Det vi avser med begreppet religiös identitet är elevens relation till sin religiösa tro och 

vem eleven väljer att vara i sin tro (se avsnitt 2.1) Vi kopplar ihop begreppen på så vis att 

religiös identitet kan vara en del av elevens livstolkning. Den eleven väljer att vara i sin tro kan 

vara ett personligt sätt för eleven att tolka livet på. Därför ligger dessa två begrepp nära 

varandra, vilket är anledningen till varför vi väljer att inte särskilja begreppen åt, utan använda 

dem som en och samma i denna diskussion. 

 

5.2.2 Teorins sätt att skapa möjligheter i religionsundervisningen 

Wiedels teorier om de olika rummen är användbara i förhållande till det resultat studien 

belyser. Det övergripande och mest tydliga resultat studien ger är att elevernas religiösa 

identitet påverkar hur de ser på religionsundervisningen, allra främst undervisningsinnehållet. 

Resultatet visar att eleverna tycker det är enklare att läsa om den religion som de själva tillhör, 

på grund av att de kan mer om den religionen. Att läsa om religioner som ligger nära deras 

religiösa identitet är också enklare, då de kan relatera till sin religiösa identitet. Eftersom 

eleverna innehar kunskaper och erfarenheter om den religion de tillhör, samt kan relatera till 

liknande religioner, blir eleverna en del av diskussionen. I diskussionen kan de dela med sig 

av tidigare erfarenheter (se avsnitt 4.1.1, 4.1.2). 

Wiedels (1999) teori om det personliga och det offentliga i en klassrumssituation visar mötet 

mellan elevens religiösa identitet och undervisningsinnehållet. Mötet skapar enligt Wiedel ett 
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”mellanrum”, där diskussion möjliggörs. Om eleverna inte har några erfarenheter eller 

tidigare kunskaper att dela med sig av vid diskussionen i ”mellanrummet”, innebär det 

svårigheter för en diskussion. Anledningen är att en diskussion i klassrummet förutsätter att 

fler än läraren talar.  

Wieldes (1999) teori beskriver det personliga och det offentliga som två olika rum. Ställs det i 

parallell med studiens resultat syns en klar likhet mellan teorin och studiens resultat. Studiens 

resultat visar att det är skillnad mellan religion i ett undervisningssammanhang och religion på 

fritiden (se avsnitt 4.2.1). Religion i ett undervisningssammanhang kopplas till det yttre och 

offentliga rummet, medan religion på fritiden kopplas till det personliga och inre rummet. 

Wiedel särskiljer rummen, vilket även eleverna är noga med att göra.  

Precis som stycket ovan talar om, går dock elevens religiösa identitet och undervisningshållet 

att mötas, vilket skapar en möjlig meningsfull diskussion. Det synliggör möjligheter och 

framsteg i undervisningen, då läsa och skriva står för den största delen av de arbetssätt som 

erbjuds i undervisningen. Med de arbetssätt ges ingen möjlighet för de två rummen att mötas, 

och därmed skapas inte någon meningsfull diskussion. Genom att tillämpa Wiedels teori i 

undervisningen skapas ett nytt arbetssätt, som gynnar eleverna mer än att läsa och skriva om 

religion. Eleverna ges möjlighet till att istället för att lära sig fakta om de olika religionerna, 

dela med sig av sina erfarenheter och använda den kunskap de redan har i diskussionen. 

Eleverna kan på så vis komma ifrån både de tråkiga arbetssätten, men även de största 

skillnaderna mellan religion på fritiden och religion som ett skolämne: att religion i skolan är 

fakta och som vilket ämne som helst.  

 

5.2.3 Förutsättningar för skapandet av ”mellanrummet” 

Studiens resultat visar att det finns både fördelar och nackdelar med religionsämnets relevans. 

En aspekt som lyfts fram är att religion är något personligt, vilket kan ses som både en 

nackdel och en fördel. Bland annat kan det ses som en nackdel när det undervisas om den 

religion som präglar elevens religiösa identitet, då den religionen ligger nära eleven och kan 

bli för personligt. Samtidigt är en fördel att eleven kan relatera i undervisningen och uttrycka 

sina egna erfarenheter (se avsnitt 4.2.3).  

Ställs den aspekten i relation till Wiedels teori synliggörs både för- och nackdelar med teorin. 

Wiedel förespråkar för att använda sig av sina egna erfarenheter i undervisningen, då mötet 

mellan det personliga och det offentliga rummet ger utrymme för diskussion. Eleven behöver 
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känna trygghet för att vilja dela med sig av sina erfarenheter (Wiedel 1999). Kan eleven 

relatera till undervisningsinnehållet och känner en trygghet att dela med sig av sina 

erfarenheter, möjliggörs ”mellanrummet” och chans till värdefulla diskussioner. När eleverna 

dock talar om att det kan bli för personligt, blir inte Wiedels teori användbar på grund av att 

”mellanrummet” inte ges möjlighet att skapas. Det visar att trygghet hos eleverna är en 

nödvändig och viktig aspekt för att Wiedels teori ska vara funktionell och användbar.  

 

5.2.4 Didaktiska aspekter 

Vi har undersökt hur elever på kristna konfessionella friskolor uppfattar 

religionsundervisningen i förhållande till deras religiösa identitet. Att undersöka temat ur ett 

elevperspektiv är relevant för vårt blivande läraryrke eftersom det kan leda till förbättring i 

lärarens didaktiska arbete. Det didaktiska arbetet är viktigt för att möjliggöra undervisning ur 

elevers perspektiv.  

Lärare kan ha en viss undervisningstradition utan att lägga ner tid på att reflektera över det. 

För att kunna utveckla didaktiken krävs reflektion och kritisk analys. Risken finns att lärare 

hamnar i gamla tankemönster och därför behövs det ett problematiseringsarbete som 

innehåller frågor kring diverse problem som kan uppstå i klassrummet. Lärarens 

problematiseringsarbete kan leda till djupare förståelse, vilket i sin tur kan öka möjligheten att 

bevara relationen mellan teori och praktik (Wiedel 1999). 

Vår studie visar att eleverna på de kristna konfessionella friskolorna är kritiska mot de arbetssätt 

som är vanligast i religionsundervisningen. Anledningen till deras åsikter är att läraren lägger 

större vikt på den teoretiska delen än den praktiska. Läraren behöver därför reflektera över 

frågor kring religionsundervisningen för att skapa möjligheten att gynna alla elever. Läraren 

behöver inkludera det praktiska arbetet i religionsundervisningen för att eleverna ska uppleva 

undervisningen intressant och motiverande (se sammanfattning, avsnitt 4.1.5). Vårt resultat 

visar att Wiedel teori om didaktisk reflektion är nödvändig i praktiken för att undervisningen 

ska fungera och gynna eleverna. Lärarens roll är viktig, eftersom det är där den didaktiska 

reflektionen och även det största ansvaret ligger. Resultatet tillsammans med Wiedels teori visar 

att vår studie har stor relevans för läraryrket. 

Wiedel (1999) skriver om mötet mellan det personliga och det offentliga rummet som han kallar 

för ”mellanrummet”. ”Mellanrummet” fungera som en brygga mellan det subjektiva inre och 

det objektiva yttre. Elever på kristna konfessionella friskolor behöver uppleva att de kan relatera 
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till undervisningsinnehållet för att undervisningen ska bli meningsfull (se avsnitt 4.1.2). Enligt 

vår studie räcker inte bryggan till eftersom elevernas religiösa identitet krockar med 

arbetssätten, men även med innehållet i religionsundervisningen (se avsnitt 4.1.4). Då det 

personliga rummet ska mötas med det offentliga behöver läraren göra medvetna didaktiska val 

för att kunna inkludera alla elever i religionsundervisningen. Elevers religiösa identitet på 

kristna konfessionella friskolor krockar i vissa fall med undervisningsinnehållet. Vår studie har 

på så vis synliggjort att lärarna på kristna konfessionella friskolor inte har lyckats uppfylla det 

Wiedel har valt att kalla för ”mellanrum”. En didaktisk reflektion är nödvändig för att 

möjliggöra ”mellanrummet” som ska ske i mötet mellan elevens religiösa identitet och 

undervisningsinnehållet.  

 

5.3 Metoddiskussion 

Vi valde att genomföra fokusgruppsintervjuer i två kristna konfessionella friskolor. Grupperna 

var på 4-5 elever på respektive friskola där eleverna intervjuades tillsammans. Vi valde att 

utgå från ett frågeschema där eleverna fick resonera kring tre olika teman. Vi ville att 

fokusgruppsintervjuerna skulle likna ett samtal för att respondenterna ska känna sig trygga i 

intervjun då ämnet som berörs kan vara känsligt och där många kan uppleva 

prestationsångest. Fördelen med ett frågeschema är att vi i de tre olika temana kunde ta med 

frågor som stöd för oss som intervjuare om samtalet exempelvis skulle hamna på sidospår 

eller om det skulle uppstå längre tystnad.  

 

5.3.1 Uppnåddes syftet med fokusgruppsintervjuerna? 

På de två kristna konfessionella friskolorna såg fokusgruppsintervjuerna varierande ut. På 

intervjuskola 1 hade eleverna lätt att öppna sig framför varandra och intervjuaren, där 

diskussionen flöt på och där alla elever som intervjuades kände sig bekväma med att uttrycka 

sina synpunkter. Det bidrog till att samtalet blev innehållsrikt och där eleverna var de som 

styrde diskussionen. På intervjuskola 2 fanns det elever som inte deltog i diskussionen 

likafullt som resten av eleverna, vilket gjorde att frågeschemat kom till god användning. Vi 

anser att tystnaden kan bero på att eleverna inte kände sig tillräckligt bekväma eller trygga i 

att tala om sin religiösa identitet och religionsundervisningen i närvaro med andra elever. På 

grund av det var det oftast samma elever som återkommande gånger uttryckte sina 

synpunkter, vilket kan ha betydelse för studiens resultat.  Vi kunde fått fram mer material till 
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studien, samt få en ökad förståelse för elevers uppfattningar, om vi som intervjuare kunde 

skapa den trygghet som saknades hos de tystlåtna eleverna på intervjuskola 2.  

 

5.3.2 Tillförlitlighet 

Då vi har undersökt vilka uppfattningar elever på kristna konfessionella friskolor har till 

religionsundervisningen i förhållande till sin egen religiösa identitet behöver det inte betyda 

att det ser ut så i verkligheten. För att få en bredare inblick på hur det faktiskt ser ut i 

klassrummet, kunde vi även genomfört deltagande observationer. Genom deltagande 

observationer skulle vi fått möjlighet att observera hur elever reagerar på något i 

religionsundervisningen, samt vilken attityd de har till olika moment i undervisningen. På så 

vis kunde vi fått en tydligare bild av vilka uppfattningar elever på kristna konfessionella 

friskolor har till religionsundervisningen i förhållande till sin egen religiösa identitet.  

 

5.3.3  Semistrukturerade intervjuer 

De två fokusgruppsintervjuerna vi genomförde på två kristna konfessionella friskolor utgjorde 

vårt material. Vi hade dock från början även med en semistrukturerad intervju från 

intervjuskola 2, på grund av att vi ville testa vilken kvalitativ metod som fungerar bäst till vår 

studie. Anledningen till varför vi valde bort metoden semistrukturerade intervjuer var på 

grund av att den passade mindre bra, eftersom det inte uppstod samtal i form av diskussion. 

Diskussion var vårt huvudsakliga syfte med intervjuerna, vilket gjorde det väsentligt att välja 

fokusgruppsintervjuer istället för semistrukturerade intervjuer. På grund av syftet gjordes ett 

medvetet val att inte ha med den semistrukturerade intervjun som en del av materialet i 

studien.  

Det upptäcktes ett problem med det valet. I den semistrukturerade intervjun använde vi oss av 

ett frågeschema, precis som i fokusgruppsintervjuerna, med de tre temana personlig betydelse, 

syn på undervisningen, samt åtgärder. I den semistrukturerade intervjun låg ett stort fokus på 

tema tre, åtgärder, vilket vi även hade i fokusgruppsintervjun på intervjuskola 1. Det gjorde 

att vi lade fokus på de övriga två temana vid fokusgruppintervjun på intervjuskola 2. Det 

innebär att bland annat punkt 4.1.3 endast utgår ifrån den ena intervjuskolan, då materialet 

helt enkelt inte förekommer i den andra fokusgruppsintervjun.  
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5.4 Förslag till fortsatt forskning 

Vår studie har berört elever på kristna konfessionella friskolors uppfattning om 

religionsundervisningen i förhållande till deras religiösa identitet, samt möjliga förändringar i 

undervisningen med utgångspunkt i Wiedels teori. Det är viktigt att undersöka på grund av 

läraryrkesrelevansen, då en studie ur ett elevperspektiv ger läraren en tydligare bild hur 

religionsundervisningen uppfattas. Det kan i sin tur leda till utveckling av undervisningen.  

Eftersom vår studie endast utgår ifrån nio elevers perspektiv från två kristna konfessionella 

friskolor behövs ytterligare forskning kring området. Vår studie kan dock användas som 

utgångspunkt för fortsatt forskning, men mer forskning ur ett elevperspektiv behövs.  
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7. Bilaga 1, frågeschema 

Tema 1: Personlig betydelse 

Exempel på frågor: 

 Vad är religion? (enligt dig) 

 Räknar du dig som kristen? Varför? 

 Är religion viktigt för dig? Varför? (ex. Ja, för det ger trygghet, träffar kompisar) 

 Är religionsundervisningen viktig för dig? Varför?  

 När ni läser om kristendomen/islam, vilka känslor uppstår? Finns det skillnader på 

vad du känner när ni läser om kristendomen jämfört med om ni läser om något 

annat? Vad beror det på? 

 Vilken religion är roligast att läsa om? Varför? 

 VISA RELIGIÖSA SYMBOLER, PRATA OM DEM (ex. Vad är din första tanke när jag visa 

denna symbol?) 

 

Tema 2: Syn på undervisning + Tema 3: Åtgärder 

Exempel på frågor: 

 Tycker du religionsundervisningen är bra/dålig? Varför? 

 Tycker du religionsundervisningen är rolig? Varför? Varför inte?  

 Använder ni läroböcker i religionsundervisningen? Vad tycker du om det? Hade du 

gjort på något annat sätt om du var lärare och undervisade i religion? 

 Har ni gjort något studiebesök? Hade du velat göra ett studiebesök? Vad hade du 

velat besöka? Varför just det? 

 Om du var lärare för en dag, vilken religion hade du velat lära ut om? Varför? Hur 

skulle du undervisa? (ex. diskussion, film) 

 Om du fick ändra något, vad skulle det vara? 

 När tycker du religionsundervisningen är som mest intressant? 

 

 

 

 

 Vill du lägga till något? Säga något mer? 


