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Abstract (sv) 
 

I denna studie utreds om utvecklandet av emotionell intelligens behövs i 

religionskunskapsundervisningen på gymnasiet, samt om en sådan pedagogik kan 

förebygga främlingsfientlighet. Studien utreder även hur kunskap värderas i 

religionskunskapsundervisningen, samt i skolan i övrigt. I undersökningen har vi använt 

oss av olika forskares studier, samt kvalitativa intervjuer med åtta elever från två olika 

skolor i landskapet Gästrikland, Sverige. Vi har sedan jämfört och analyserat resultatet 

av dessa. Resultatet av undersökningen visade att utvecklandet av social intelligens 

värderades högst som kunskap i religionskunskapsundervisningen, samt i skolans övriga 

ämnen och att social och emotionell intelligens främjar olika sorters förmågor. Vidare 

visade resultatet att utvecklandet av social intelligens inte kan motarbeta 

främlingsfientlighet, då denna förmåga endast utvecklar empati i syfte att anpassa sig till 

samhällets sociala normer, vilket kan leda till en falsk empati. Emotionell intelligens 

kräver, till skillnad från social intelligens, reflektion över egna och andras känslor, vilket 

kan leda till att en genuin empati utvecklas, samt en förståelse för människors känslor 

som allmänmänskliga processer. Således kan främlingsfientlighet förebyggas om 

emotionell intelligens används i pedagogiken och den bör genomsyra alla årskurser, samt 

ämnen i form av narrativa metoder. Nyckelord: emotionell intelligens, social intelligens, 

empati, känslor, främlingsfientlighet, religionsdidaktik, pedagogik, narrativa metoder 

 

Abstract (en) 
 

This study investigates if the development of emotional intelligence is needed in religious 

studies in upper secondary school and if that kind of pedagogy can prevent xenophobia. 

The study also investigates how knowledge is measured in religious studies and in school 

in general. We have used different researchers' theories to enrich our own research. We 

have also utilized quantitative interviews with eight students from two different schools 

in the county of Gästrikland, Sweden, which we have compared and analyzed. The result 

of the study showed that the development of social intelligence was the most valued trait 

in religious studies and also in other subjects in general. We also discovered that social 

and emotional intelligence encourages different kinds of abilities. Social intelligence can 

not prevent xenophobia since people who use this kind of intelligence only develops 

empathy in order to adapt to the social norms of society, which could lead to false 

empathy. Emotional intelligence, on the other hand, demands that the person in question 

reflect upon both their own and others' feelings. This can lead to the development of 

genuine empathy and an understanding of feelings as a general human process. Emotional 

intelligence can therefore be used to prevent xenophobia, which should permeate all 

education no matter the grade or subject, in terms of narrative methods. Keywords: 

Emotional intelligence, social intelligence, empathy, feelings, xenophobia, religious 

didactics, pedagogy, narrative methods 
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Inledning 
 

De senaste hundra åren har intelligens mätts med IQ, en metod som utvecklades av den 

franske psykologen Alfred Binet och hans kollega Theodore Simon år 1904. IQ är en 

mätningsmetod som definierar en persons intelligenskvot baserat på hens kognitiva 

kapacitet att tänka, resonera och lösa problem utan hänsyn till tidigare erfarenheter och 

kunskap. Att ha hög IQ har sedan dess värderats av samhället som god kunskap och 

nyckeln till framgång, dock har dagens forskare börjat ifrågasätta denna mätningsmetod. 

De menar att det finns olika slags intelligenser, det vill säga att kunskap består av flera 

dimensioner. 1 

 

Forskare har börjat intressera sig för EQ, vilket är ett samlingsnamn för en persons 

emotionella intelligens. Emotionell intelligens berör de sociala delarna av en persons 

intelligens, det vill säga det personliga känslolivet, samt förmågan att känna igen och 

hantera de egna känslorna. EQ kan dock inte mätas till skillnad från IQ, då en människas 

känsloliv är komplext och odefinierbart och därmed svårt att mäta. Emotionell intelligens 

kan också läras in, vilket skiljer sig från IQ.2 

 

Vi är två ämneslärarstudenter inom det religionsvetenskapliga programmet på Högskolan 

i Gävle som länge har funderat kring begreppet emotionell intelligens. Vi har utifrån egna 

erfarenheter, från bland annat vår verksamhetsförlagda utbildning (VFU), observerat att 

det råder bristande medvetenhet kring emotionell intelligens i den gymnasiala 

utbildningen. Vår uppfattning är att den mätbara kunskapen värderas högst i skolan.  

 

Svenska skolverket påvisar att gymnasieskolans värdegrund ska främja elevers förståelse 

för andra människor och förmåga till inlevelse, samt att den ska medverka till att utveckla 

elevers känsla för samhörighet, solidaritet och ansvar för människor också utanför den 

närmaste gruppen.3 Ämnesplanen för religionskunskap främjar liknande perspektiv och 

tankesätt, då den påvisar att ämnets syfte är att ge elever möjlighet att reflektera över och 

analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla respekt 

och förståelse för olika sätt att tänka och leva.4 Vi anser att dessa direktiv kan tolkas som 

pedagogiska arbetssätt för att utveckla emotionell intelligens. 

 

Trots värdegrundens, samt ämnesplanens direktiv, har vi lagt märke till ett oroväckande 

socialt mönster i skolorna, det vill säga ett segregerande tankemönster hos eleverna inför 

olika kulturer, vilket ofta leder till en uppkomst av ett ”vi” och ”dem”- tänk. Således 

uteblir förståelsen för andra människor, då eleverna inte ges någon möjlighet att tänka 

komplext och nyanserat kring sociala fenomen. Undervisningen har därmed en tendens 

                                                 
1
Allt om vetenskap (2006)”Kan man mäta intelligens?” (2016-12-17) 

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/kan-man-mata-intelligens 
2
 Motivation.se (2015) ”Träna upp din emotionella intelligens”, (2017-01-24) 

http://www.motivation.se/motivera/motivation/trana-upp-din-emotionella-intelligens  
3 Skolverket, Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, s. 5, 12 
4 Skolverket, s. 137  

http://www.alltomvetenskap.se/nyheter/kan-man-mata-intelligens
http://www.motivation.se/motivera/motivation/trana-upp-din-emotionella-intelligens
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att bli stereotypisk, då lärare utelämnar diskussionen av de djupa och sociala 

dimensionerna av ämnet för att istället framhålla ytliga faktorer som kännetecknar 

religioner, som till exempel människors identitet och känslor i relation till livsåskådningar 

och religion. Således menar vi inte att den kognitiva kunskapen inte behövs, dock anser 

vi att störst fokus bör ligga på diskussionen av de djupare dimensionerna, då vi har noterat 

att många elever förlorar intresset för att söka djupare förståelse för andra människor om 

undervisningen är stereotypisk, vilket kan leda till en snäv världsbild.  

 

Detta mönster är synligt såväl i skolorna som i samhället, då främlingsfientligheten ökar 

i Sverige och övriga Europa.5 Således är vi intresserade av hur kunskap värderas i skolan, 

samt vilket ansvar skolor har att utbilda elever i emotionell intelligens i syfte att motverka 

främlingsfientlighet, särskilt i religionskunskapsämnet som ämnar fokusera på 

människans identitet och relationen mellan människor. Som tidigare nämnts, kan 

direktiven i religionskunskapsämnets ämnesplan tolkas som pedagogiska arbetssätt för 

att utveckla emotionell intelligens, särskilt då den påvisar att ämnet syftar till att bredda 

elevernas kunskaper om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt, samt att 

skapa en öppenhet kring olika tolkningar av dessa. Den påvisar också att eleverna ska 

utveckla ett öppet sätt att diskutera och föra resonemang om människors olikheter, samt 

att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund.6 Frågan är dock om dessa krav uppfylls.   

 

 

Syfte och frågeställningar  
 

Syftet med denna studie är att undersöka hur kunskap värderas i religionskunskapen med 

hjälp av elevers uppfattningar och opinioner kring religionskunskapsundervisningen. För 

att åstadkomma detta vill vi intervjua åtta elever från två gymnasieskolor i Gästrikland i 

syfte att undersöka om vår uppfattning stämmer, det vill säga om det råder brist på 

emotionell intelligens i undervisningen. Syftet med dessa intervjuer är således att få 

vetskap om religionskunskapsundervisningen upplevs som ytlig och stereotypisk eller 

djup och nyanserad. Vidare vill vi undersöka om utvecklandet av emotionell intelligens 

kan förebygga främlingsfientlighet. Våra frågeställningar är:  

 

-   Vilken typ av kunskap värderas högst i religionskunskapsundervisningen? 

- Behövs emotionell intelligens i religionskunskapsundervisningens pedagogik?  

-   Kan utvecklandet av emotionell intelligens förebygga främlingsfientlighet?  

 

 
 

 

                                                 
5 Svenska Dagbladet (2016), FN varnar för svensk främlingsfientlighet. (2016-10-18) 
http://www.svd.se/fn-varnar-for-svensk-framlingsfientlighet/om/svenskt-flyktingmottagande 
6Skolverket, s. 137 

http://www.svd.se/fn-varnar-for-svensk-framlingsfientlighet/om/svenskt-flyktingmottagande
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Metod 
 
Denna del inleds med en motivering av metodvalet, samt urvalet av respondenter och hur vi 

har förhållit oss till forskningsetiska regler. Därefter beskrivs genomförandeprocessen, samt 

bearbetningen av analysen och valet av litteratur.   

Metod för insamling av forskningsmaterial 

 

Denna studie bygger på empiri i form av kvalitativa intervjuer, då vi ansåg att det var den 

mest rättvisa metoden för vår undersökning. Undersökningen berör människors känslor, 

vilka är komplexa och omätbara, vilket vi anser, i likhet med författarna Line 

Christoffersen och Asbjørn Johanessen, är skäl till att använda kvalitativa intervjuer. 

Författarna framhåller att kvalitativa intervjuer används i syfte att ge respondenterna 

möjlighet att berätta om sina egna erfarenheter och uppfattningar, samt att kunskap är 

situationsbestämd och att forskare med kvalitativa metoder kan anpassa varje intervju till 

respondentens situation, genom att till exempel be respondenten att rekonstruera 

händelser och situationer. Vidare menar författarna att sociala fenomen är komplexa att 

undersöka men att kvalitativa intervjuer möjliggör för forskaren att uppfatta 

komplexiteten.7 Vi ansåg, som tidigare nämnts, att denna metod var lämplig för vår studie, 

då syftet var att undersöka komplexa, sociala fenomen som måste förstås utifrån sina 

kontexter.  

 

Syftet med intervjuerna var att ta del av elevernas upplevelser kring religionskunskapen, 

samt hur kunskap värderas i relation till ämnesplanen och skolans värdegrund. Vi ville 

även undersöka om eleverna kunde föra emotionellt intelligenta resonemang kring etiska 

dilemman, i syfte att försöka utläsa om ämnet har undervisats ur ett ytligt och stereotypisk 

- eller ett djupt och nyanserat perspektiv. Vidare ville vi genom elevernas resonemang, 

försöka utläsa om utvecklandet av emotionell intelligens kan förebygga 

främlingsfientlighet. 

 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, då syftet har varit att ta del av 

respondenternas uppfattningar kring fenomen och sammanhang, vilket Christoferssen 

och Johanessen framhåller är lämpliga metoder för kvalitativa intervjuer. Författarna 

menar att kvalitativa intervjuer bör grunda sig i öppna frågor som ger respondenten 

utrymme att delge sin uppfattning av fenomenet, dock framhåller de att forskaren kan 

använda sig av standardiserade frågor, om det ges utrymme för följdfrågor och 

diskussion.8 I vår studie valde vi att utgå från ett på förhand färdigställt frågeformulär, i 

syfte att säkerställa att samtliga frågor förmedlades till respondenterna med utrymme för 

följdfrågor och diskussion. 

                                                 
7
LineChristoferssen, AsbjørnJohanessen , Forskningsmetoder för lärarstudenter, Studentlitteratur AB, 

2015, s. 10 
8Christoffersen och Johannessen, s. 84-85 
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Urval 

 

Respondenterna studerade på två olika gymnasieskolor i Gästrikland och vi valde att 

intervjua sammanlagt åtta elever, då vi ansåg att detta var ett lämpligt antal med syfte att 

påvisa eventuella mönster och sammanhang i elevernas resonemang. Vi ansåg även att 

detta var ett lämpligt antal för djupare och längre intervjuer. Således avgränsade vi antalet 

respondenter, då tiden ej räckte till att intervjua fler elever. Intervjuerna utfördes gruppvis 

med tre elever från teknikprogrammet, två elever från samhällsvetenskapliga 

programmet, samt tre elever från industriprogrammet.  

 

Vi ansåg att det var nödvändigt att intervjua både kvinnliga och manliga elever från både 

yrkes- och studieförberedande program, i syfte att återfå nyanserade perspektiv i 

elevernas resonemang. Elevgrupperna bestod således av flickor och pojkar från olika 

program, dock valde vi att inte analysera perspektiv som klass, etniskt ursprung eller 

genus, på grund av att vi ansåg att studien inte var tillräckligt omfattande för detta. 

Skolorna som ingick i studien blev slumpmässigt utvalda, då vi kontaktade lärare på olika 

skolor med en förfrågan om deras elever var intresserade av att delta i vår studie.  

Forskningsetik 

 

I vår undersökning har vi följt fyra riktlinjer framtagna av vetenskapsrådet, vilka 

framhåller de etiska principerna för en vetenskaplig studie. Dessa omfattar 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet, vilka 

framhåller att forskaren har skyldighet att informera respondenterna om vad syftet med 

studien är, att respondenterna själva har rätt att bestämma över sitt deltagande, att 

personuppgifter kommer att förvaras så att obehöriga inte kan ta del av dem, samt att 

uppgifterna endast får användas för forskningsändamålet.9 Respondenterna deltog 

friviligt i intervjuerna och vi informerade dem om de forskningsetiska principerna både 

före och efter intervjutillfällena. Två av eleverna var inte myndiga vid intervjutillfällena 

och därför bad vi om samtycke från målsman, vilket beviljades genom sms, då eleverna 

hade glömt intygen hemma. Respondenternas namn är alias som de själva har valt. 

Genomförandeprocess 

 

Efter valt ämne inleddes studien med att avfatta dess syfte, samt formulerandet av 

frågeställningar och därefter påbörjades sökandet efter tidigare forskning kring ämnet. 

Således fungerade syfte, frågeställningar och tidigare forskning som ett underlag i 

utformandet av intervjufrågor. Intervjufrågorna formulerades som öppna med syfte att 

undvika styrande och ledande frågor, då vi önskade att eleverna skulle känna sig fria att 

uttrycka sin uppfattning med egna ord och tankar, vilket Christoffersen och Johanessen 

menar är syftet med kvalitativa intervjuer.10 

 

                                                 
9Christoffersen och Johannessen, s. 64  
10Christoffersen och Johannessen, s. 84-85 
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Vi kontaktade olika gymnasieskolor i Gästrikland och fick därefter kontakt med tre lärare, 

vars elever var intresserade av att delta i studien. Vi fick således kontaktuppgifter till 

eleverna och bokade, i samråd med dem, in ett tillfälle för intervjun. Intervjuerna utfördes 

under tre dagar och samtliga av dessa spelades in på våra mobiltelefoner för att sedan 

transkriberas från ljudfiler till text. Under intervjuerna utgick vi från Christoffersen och 

Johannessens direktiv för hur en kvalitativ intervju bör organiseras.  Således inleddes 

intervjuerna med att ställa frågor som berörde elevernas fritidsintressen, samt 

favoritämnen i skolan med syfte att försöka få dem att känna sig trygga med oss och 

situationen. Vidare övergick vi till djupare ämnen, som berörde personliga och eventuellt 

känsliga frågor rörande studiens forskningsområden. Avslutningsvis avrundades 

intervjun med att vi frågade respondenterna om de hade något att tillägga. 11   

Val av litteratur 

 

I vår studie har vi utgått från fem författares verk, då vi ansåg att dessa beskrev den 

mest tillämpliga forskningen till vår undersökning. I vårt sökande har vi använt oss av 

sökorden: emotionell intelligens, EQ, social kompetens, främlingsfientlighet, skola, 

religionskunskap, samt religionsdidaktik. I sökningen noterade vi att det inte tidigare 

hade utförts någon liknande studie i religionskunskapsämnet, dock fann vi användbart 

material i andra studier som berörde emotionell intelligens. Vi begränsade oss i vår 

informationssökning genom att välja studier som översiktligt framhöll teorier om 

emotionell intelligens och dess användning i skolan med inriktningarna pedagogik, 

ledarskap och föräldrar. Vi valde att jämföra de olika författarnas forskning, då det inte 

fanns några tidigare teorier kring emotionell intelligens i 

religionskunskapsundervisningen. Vidare valde vi att tillämpa forskningen på resultatet 

av intervjuerna, vilka vi slutligen analyserade i en kritisk diskussion.   

 

 

Tidigare forskning 
 

Intresset för emotionell intelligens uppstod redan under tjugo – och trettiotalet, då den 

amerikanske psykologen Edward Thorndike arbetade med att sprida IQ-begreppet, en 

mätmetod som användes till att definiera en persons intelligenskvot utifrån dennes 

kognitiva kapacitet att tänka. Ett högt mätresultat värderades av samhället som god 

kunskap och en framgångsrik merit, vilket var eftertraktat på arbetsmarknaden. Thorndike 

ansåg dock att denna definition av intelligens var snäv, då han menade att det fanns ännu 

en aspekt av den intellektuella begåvningen.  

 

Thorndike definierade denna aspekt som social intelligens, det vill säga förmågan att 

förstå människor och att agera förnuftigt i mänskliga relationer, vilket han ansåg var av 

lika stor vikt som kunskapen i IQ-testen, för att klara sig väl i samhället. Han menade att 

känslor och förnuft inte nödvändigtvis behöver vara varandras motsatser, vilket dåtida 

psykologer hävdade. Hans samtida kollegor var cyniska till hans teori, då de menade att 

                                                 
11 Christoffersen och Johannessen, s. 87  
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social intelligens innebar manipulativa färdigheter som användes till att skapa relationer 

för egen vinnings skull, det vill säga utnyttjandet av människor för att gynna sig själv i 

olika situationer. Social intelligens betraktades således som meningslöst och det var inte 

förrän på 80-talet som forskare började intressera sig för begreppet. 12 

 

Utvecklingspsykologen Howard Gardner var en av de första som ifrågasatte de dåtida 

psykologerna i sin bok Framesof mind: The theoryofmultipleintelligences. Han ansåg att 

deras intelligensbegrepp var för snävt, då han menade att självkännedom och 

samspelsförmåga också borde ses som viktiga intelligenser, i likhet med det språkliga och 

logiskt- matematiska. 13 Begreppet EQ myntades senare av psykologerna Peter Salovey 

och John Mayer i deras bok Emotionallintelligence, år 1990 och senare gav psykologen 

Daniel Goleman ut en bok med samma namn år 1993, i vilken han, i likhet med Gardner, 

kritiserar en föråldrad kunskapsvärdering. Boken blev en bästsäljare men det var inte 

förrän 1995 som han gjorde begreppet uppmärksammat för världen genom en artikel i 

den amerikanska tidningen Time. 14 

Daniel Goleman 

 

Goleman är amerikansk psykolog, samt vetenskapsjournalist som har skrivit flera verk 

inom området emotionell intelligens. Han anser, till skillnad från dåtidens psykologer, att 

synen på intellektuell begåvning är föråldrad, då han i likhet med Thorndike, hävdar att 

det finns två olika slags intelligenser, det vill säga en rationell och en emotionell 

intelligens som interagerar med varandra. Han menar således att den ena intelligensen är 

en förutsättning för att den andra ska fungera, det vill säga att IQ inte kan utesluta EQ, 

vilket strider mot den dåtida uppfattningen om att förnuftet var det enda rationella 

tänkandet och att känslor inte var en del av det logiska tänkandet. 15 

 

Golemans intresse för emotionell intelligens väcktes då han uppmärksammade ett 

oroväckande samhällsmönster i USA.16 Goleman hävdar att destruktiva impulshandlingar 

ökar hos dagens människor och att de samtidigt har börjat förlora kontrollen över sina 

känslor. Han framhåller att detta har gett sig i uttryck i otaliga rapporter som vittnar om 

oberäkneliga och hänsynslösa känsloutbrott, sociala konflikter, våld, posttraumatisk 

stress, samt ökade depressioner.17 Vidare framhåller Goleman att dagens forskare har 

börjat intressera sig för människans känsloliv, på grund av det oroväckande 

samhällsmönstret, vilket har lett till en teknisk utveckling som har möjliggjort 

neurofysiologiska studier på hjärnan. Den tekniska utvecklingen har således resulterat i 

en ökad förståelse för hur hjärnan styr känslor och sambandet mellan förnuft och känsla.18 

                                                 
12 Daniel Goleman, Känslans intelligens- om att utveckla vår emotionella kapacitet för ett tryggare och 

mänskligare samhälle, WSOY, 1997, s.64 
13John Gottman, Red. EQ för föräldrar- hur du utvecklar känslans intelligens hos ditt barn, Natur och 

kultur, 1998, Lars H. Gustafsson,  Förord, s. 7  
14 Gustafsson, s.7 
15Goleman, 1997, s. 49 
16Goleman, 1997, s. 11  
17Goleman, 1997, s. 11  
18Goleman, 1997, s. 49 
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Goleman framhåller att en av de grundläggande upptäckterna inom neurovetenskapen är 

att hjärnan är sällskaplig, det vill säga att den är programmerad till att skapa sociala 

kontakter.19 Han menar att dagens sociobiologer hävdar att känslor historiskt sett har 

dominerat över förnuftet för att säkra människosläktets överlevnad. De menar således att 

känslor ursprungligen är biologiska mekanismer som skapar en viss handlingsberedskap 

i hotande situationer, då intellektet inte räckt till. Vid hot och fara krävdes en omedelbar 

reaktion från urtidsmänniskan, vilket medförde att känslans påverkan på kroppen var 

större än intellektet.  Detta har skapat medfödda, automatiska och känslomässiga 

reaktionsmönster under utvecklingens gång, vilka hjälper människan genom att vara 

vägvisare i utmaningar av olika slag. 

 

Således upplevs känslor likadant idag som för 10 000 år sedan, dock framhåller Goleman 

att det har skett en samhällelig utveckling av moraliska lagar och rättssystem, som har 

använts till att tygla, tämja och undertrycka känslor för att människan ska fungera i norm 

– och lagstyrda samhällen. 20 Människan upplever likadana känslor idag som under 

urtiden, då det är samma neurologiska signaler skickas från hjärnan, dock menar Goleman 

att vi sällan behöver reagera lika starkt på hotfulla situationer idag. Människan behöver 

således inte nyttja våld i känslomässiga upplevelser av rädsla och ilska.21 

 

Goleman anser att den nutida människan kan lära sig att anpassa sig till det moderna 

samhället utan att utesluta känslor. Han menar att vi kan lära oss olika sätt att hantera 

känslorna genom att skapa balans mellan förnuft och emotioner. Goleman anser att det 

råder brist på emotionell intelligens hos människor idag, då förnuftet och känslolivet inte 

samarbetar, dock menar han att den intellektuella förmågan hos människor kan höjas om 

dessa parter samarbetar genom utvecklandet av EQ.22 

 

Goleman hänvisar till sin tidigare kollega Peter Salovey, då han definierar emotionell 

intelligens. Salovey kartlade en modell för hur förnuft och känslor kan samarbeta inom 

fem områden, det vill säga: att ha kontakt med sina känslor, att kunna hantera känslor, att 

kunna motivera sig själv, att uppfatta känslor hos andra samt att skapa och bevara 

relationer.23  Dessa egenskaper är, enligt Goleman, lika betydelsefulla som kognitivt 

tänkande, då han menar att emotionell intelligens utvecklas om förnuft och känsla 

samarbetar med varandra.24 

 

Goleman framhåller att det negativa samhällsmönstret har medfört att dagens skola bär 

huvudansvaret för den sociala och emotionella utvecklingen, då många moderna familjer 

har bristande möjligheter att ge barnen en grundläggande vägledning i sociala möten. 

Goleman menar att emotionell intelligens kan läras in vid tidig ålder, men att det 

                                                 
19 Goleman, 2007, s. 9 
20 Goleman, 1997, s. 20-21 
21 Goleman, 1997, s. 40-41 
22 Goleman, 1997, s. 49  
23 Goleman, 1997, s. 63-66 
24 Goleman, 1997, s. 54-55 
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oroväckande samhällsklimatet har medfört att ett större ansvar läggs på skolan, då den är 

den plats där barn och ungdomar spenderar största delen av sin tid. Vidare menar 

Goleman att skolan står för elevernas huvudsakliga uppfostran i utvecklingen av 

emotionell intelligens, vilken de annars kan gå miste om. 25 

 

Skolan har således fått ett större ansvar gällande att utveckla emotionell intelligens hos 

eleverna, vilket har medfört att diskussioner har uppkommit kring hur detta kan 

åstadkommas. Goleman beskriver att denna situation har lösts på olika sätt i olika 

amerikanska skolor och att lösningen i vissa skolor har varit att integrera en specialkurs 

för eleverna i till exempel ”livskunskap” för att utveckla emotionell intelligens. Dock 

ansåg många lärare att detta tog upp för mycket tid från de övriga ämnena, vilket 

medförde att emotionell intelligens istället integrerades som komplement i all 

undervisning, det vill säga att diskussioner om känslor blev en naturlig del i den dagliga 

dialogen mellan lärare och elever. 26 

 

Goleman anser att dessa undervisningsmetoder bör vara en del av undervisningen  genom 

hela skoltiden, då elevers tankemönster utvecklas i samma takt som de växer. Således 

måste den emotionella undervisningen anpassas till elevernas mognadsnivå och följa 

deras utveckling. Goleman menar att detta kan ge goda resultat, om undervisningen i 

emotionell intelligens är ihållande under elevernas olika utvecklingsfaser. Vidare menar 

Goleman att kurserna kan ge eleverna sociala fördelar och känslan av samhällsansvar, då 

de genom undervisningen utvecklar förmågor som att bortse från själviska begär, vilket 

leder till empati, lyhördhet, omtanke, altruism och medkänsla. Vidare får eleverna 

möjligheten att utveckla öppenhet och tolerans inför andra människor, vilket Goleman 

anser är nödvändiga egenskaper för ett demokratiskt samhälle. 27 

John Gottman 

 

Emotionell intelligens och dess fördelar har också uppmärksammats av den amerikanske 

professorn John Gottman. Han har genom en studie observerat föräldrars bemötande av 

barns känslor under tio års tid och har därigenom uppmärksammat att det känslomässiga 

bandet mellan barn och föräldrar är av största betydelse i utvecklandet av emotionell 

intelligens. Han har genom denna studie identifierat en grupp föräldrar som på positiva 

sätt har givit sina barn emotionell vägledning.28 Föräldrarna har använt sig av fem enkla 

principer som innebar att de uppmärksammade barnets känsla, samt såg denna känsla som 

ett tillfälle till närhet och vägledning. De lyssnade inkännande och bekräftade barnets 

känslor, samtidigt som de hjälpte barnet att sätta ord på dessa. De markerade också 

gränser, samtidigt som de tillsammans med barnet provade olika strategier för att lösa det 

aktuella problemet. 29 

                                                 
25 Goleman, 1997, s. 345-346 
26 Goleman, 1997, s. 336-337 
27 Goleman 1997, s. 352-353 
28 John Gottman, EQ för föräldrar- hur du utvecklar känslans intelligens hos ditt barn, Natur och kultur, 

1998, s.16-17  
29 Gottman, s. 27  
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Gottman hävdar att föräldrar som tillämpar dessa principer med säkerhet kommer att ge 

sina barn emotionell vägledning och därigenom ett bättre utgångsläge i livet, då resultatet 

av forskningen visade att de berörda barnen fick bättre förutsättningar till att handskas 

med sina känslor, till skillnad från barn som inte fick emotionell vägledning. De 

emotionellt intelligenta barnen hade utvecklat förmågan att trösta och lugna sig själva när 

de var upprörda, samt att återfinna lugnet snabbare i stressituationer, vilket visade 

minskad våldsbenägenhet. Dessa barn blev också mer motståndskraftiga mot infektioner 

och deras koncentrationsförmåga förbättrades. Samtidigt ökade den intuitiva lyhördheten 

för andra människors känslor, vilket gynnade dem i interaktionen med andra, till exempel 

i samarbetet i grupp och i kontaktskapandet mellan människor. Dessa barn visade också 

mer initiativ i skolarbetet till skillnad från andra barn. 30 

 

Gottman uppmärksammade också att det känslomässiga bandet mellan barn och förälder 

stärktes genom tillämpandet av emotionell intelligens, vilket skapade en atmosfär av 

kärlek och gemenskap. Denna gemenskap resulterade i att barn självmant lydde och tog 

ansvar i de flesta situationer, då föräldrarna var lyhörda inför deras känslor men 

fokuserade på att förhindra olämpliga beteenden. Barnen utvecklade således moraliska 

värderingar samt en god förståelse för vad som förväntades av dem inom familjens 

gemenskap. 31 

 

Gottman menar att forskningen inom emotionell intelligens har bevisat att känslor har 

stor betydelse i människans liv. Han menar också att emotionell mognad och förmågan 

att handskas med känslor betyder mer än IQ-kunskap i strävandet efter framgång. Han 

framhåller vikten av att föräldrar utvecklar emotionell intelligens hos sina barn för att ge 

dem bättre förutsättningar, samt att nå framgång i livet. Att lära barn att bli emotionellt 

intelligenta personer innebär att föräldrar är lyhörda för sina barns känslor, att de kan 

känna empati inför barnens känslomässiga uttryck, samt att de kan trösta och vägleda. 

Genom detta får barnen bättre förutsättningar att kontrollera sina impulser, att avstå från 

omedelbar behovstillfredsställelse, att självmant slutföra en uppgift, att läsa av andra 

människors signaler, samt att bemästra livets med och motgångar. Gottman menar således 

att dessa förutsättningar är essentiella för att barn ska få emotionell balans och därmed 

fungera bättre i samhällets sociala samspel. 32 

 

Gottman kallar dessa föräldrar för emotionella vägledare, då han menar att de lär sina 

barn att handskas med livets med och motgångar, samt att de aldrig förnekar sina barns 

känslor, då de förmedlar att negativa känslor är en nödvändig del av livets lärdomar, i 

syfte att stärka bandet inom familjen.33Gottman menar att föräldrar är bäst ägnade att lära 

sina barn emotionell intelligens, men att andra vuxna också kan bidra till detta. Han 

beskriver att dagens barn och ungdomar är uppväxta i en tradition som föringar känslor, 

                                                 
30 Gottman, s. 17  
31 Gottman, s. 18 
32 Gottman, s. 22 
33 Gottman, s. 24 
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på grund av att vuxna anser att barn saknar erfarenhet och att deras känslor således saknar 

logik. Han menar att detta har skapat en större medvetenhet kring vikten av att föräldrar 

är lyhörda, samt har förmåga till inlevelse, i syfte att utveckla barns emotionella 

intelligens.34Gottman hänvisar till psykologen HaimGinott, som hävdade att barn kan 

börja tvivla på sina känslor om deras föräldrar talar om för dem hur de borde känna. 

Därför framhåller Gottman vikten av att föräldrar tar barns känslor på allvar, samt att de 

har förmågan at se situationer ur barns perspektiv. 35 

 

Gottman har uppmärksammat, i likhet med Goleman, att ett negativt samhällsmönster har 

uppkommit i USA. Han menar att våldsbrotten har ökat bland ungdomar, då otaliga 

undersökningar har dokumenterat sambandet mellan problem i familjen och ungdomars 

antisociala och kriminella beteende. Detta har resulterat i att barn som kommer från 

dysfunktionella hem visar samma beteende i skolan. Gottman menar att skolorna därmed 

har fått ta till sig en större uppgift, det vill säga att hantera barn som saknar emotionell 

vägledning hemifrån. Följden av detta har blivit att mindre tid ägnas åt den 

ämnesspecifika undervisningen, vilket återspeglas i att elevernas kunskapsnivå har 

sjunkit. Vidare menar Gottman att arbetslivet har förändrats och därmed inneburit nya 

påfrestningar för familjer, i form av tidsbrist gällande sömn, måltider och att leka med 

sina barn. Dessa sociala förändringar har således inneburit stora påfrestningar för barn, 

då sociala skyddsnät luckras upp. Gottman anser således att det bästa sättet att skydda 

barn från dessa sociala förändringar är att föräldrar utvecklar emotionell intelligens och 

därigenom stärker familjens sammanhållning. 36 

Bodil Wennberg och Sofia Norberg 

 

Det negativa samhällsmönstret har även uppmärksammats i Sverige, av bland andra 

psykologen Bodil Wennberg och civilingenjören Sofia Norberg, vilka arbetar med att 

föreläsa och utveckla människor i emotionell intelligens. Författarna anser att 

utvecklandet av emotionell intelligens bör ges högsta prioritet,37 då skolan i många fall 

bär ansvaret för elevernas känslomässiga utveckling, då de går miste om den i 

hemmet.38De har genom ett experiment, ställt frågor till arbetslag i tre olika skolor i 

Stockholm, angående vad lärare anser om skolsituationen i allmänhet. Resultatet visade 

att många av lärarna upplevde eleverna som arroganta, själviska, respektlösa, ansvarslösa 

och ovilliga att arbeta, samt att de har svårt att samarbeta i grupp. De upplevde också att 

eleverna har bristande tålamod i väntan på sin tur och att de har onödigt mycket 

självbestämmande. Vidare ansåg lärarna att ett större ansvar vilar på deras axlar, då 

barnens föräldrar förväntar sig att skolan ska stå för det sociala uppfostrandet. De ansåg 

                                                 
34 Gottman, s. 38  
35 Gottman, s. 34 
36 Gottman, s. 34 
37 Bodil Wennberg och Sofia NorbergMakt, känslor och ledarskap i klassrummet: hur EQ kan ge 

arbetsro i skolan, Natur och kultur, 2004,  s.18 
38 Wennberg och Norberg, s. 11-12  



 

11 

 

också att det är svårt att leva upp till läroplanens krav, då elevernas negativa beteenden 

leder till kaos och bullriga klassrumsmiljöer. 39 

 

Wennberg var med och introducerade begreppet EQ i Sverige på 1990-talet, då hon 

lanserade två böcker i ämnet. Hon har, tillsammans med sin kollega Norberg, inspirerats 

av skolor i USA, som arbetade aktivt med att utveckla elevernas emotionella intelligens. 

Metoden innebar att eleverna skulle utveckla ett förhållningssätt som skulle gynna deras 

känslomässiga utveckling, vilket gav resultatet av ett positivare klassrumsklimat. 

Författarna har utifrån detta framställt ett material, som kan användas på svenska skolor. 

De definierar emotionell intelligens som förmågan att uppfatta sina egna känslor, tolka 

och förstå dem, samt att utifrån detta uppfatta, tolka och förstå andra människors känslor. 

De menar, som tidigare nämnts, att emotionell intelligens är möjlig att träna upp trots 

elevers tidigare erfarenheter och uppväxtmiljö, dock menar de att det krävs ett strukturerat 

arbetssätt för att möjliggöra detta.  

 

Wennberg och Norberg anser, i likhet med Goleman, att människor är förändringsbara 

och att det negativa samhälls- och klassrumsklimatet kan motarbetas om skolor aktivt 

arbetar med att införa emotionell intelligens i undervisningen. De menar att elever 

behöver emotionell vägledning, då skolmiljön är full av abstrakta makthierarkier och 

normer, samt medvetna och omedvetna känslor. 40Vidare menar författarna att känslor 

och förnuft ofta ses som varandras motsatser, vilket Goleman också framhåller. Vidare 

framhåller författarna att rationella beslut inte kan tas utan känslors inblandning, då de 

menar att avsaknad av känslor kan få negativa konsekvenser. Båda egenskaperna behövs 

för att utveckla ett förnuft, då känslor förser människor med värdeladdade omdömen, 

vilka medför förståelse för konsekvenserna av ett beslut. Författarna anser således att en 

grundläggande förutsättning för ledarskapet i klassrummet, är att förstå hur känslor 

samspelar med förnuftet. 41 

 

Författarna framhåller att emotionell intelligens är möjlig att träna upp trots elevers 

tidigare erfarenheter och uppväxtmiljö, dock menar de att det krävs ett strukturerat 

arbetssätt för att möjliggöra detta. De framhåller två riktlinjer, som de menar lägger 

grunden för EQ-arbete i skolan. Syftet med dessa är att träna upp emotionell intelligens 

på konsekventa sätt, då den ena delen handlar om att införa konkreta, schemalagda 

lektioner i ämnet, medan den andra delen innebär att EQ blir ett integrerat inslag i alla 

ämnen i skolan. Författarna anser att båda arbetssätten främjar utvecklingen av ett öppet 

och bekräftande förhållningssätt inför elevernas känslor, samt att negativa beteenden till 

följd av känslorna motverkas.42 

 

Vidare framhåller författarna att medvetenhet och förståelse för de egna känslorna ligger 

som fundament för känslomässig utveckling. De menar således att ett gott ledarskap i 

                                                 
39 Wennberg och Norberg, s. 16-17 
40 Wennberg och Norberg, s. 18 
41 Wennberg och Norberg, s. 49-50 
42 Wennberg och Norberg, s. 12  
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klassrummet ska innebära att läraren har utvecklat dessa egenskaper i syfte att främja 

dessa hos sina elever. Vidare menar författarna att det är viktigt att läraren är tydlig inför 

sina egna känslor för att kunna förstå och tolka elevers känslor. De menar att utvecklandet 

av emotionell intelligens innebär att läraren låter eleverna få känna sina känslor oavsett 

om de är negativa eller positiva, men att hen måste ge eleverna verktyg till att förstå och 

ta ansvar för sitt eget handlande. 43 För att eleverna ska kunna använda dessa verktyg 

menar författarna att det är viktigt att läraren är en positiv förebild, samt har god 

självkänsla för att kunna förmedla densamma till sina elever. En lärare måste således ha 

förmågan att hantera situationer av frågvisa, ifrågasättande, uttråkade, ängsliga och 

okunniga elever, vilket kräver självinsikt. Författarna anser att sådana utmaningar kan bli 

svåra att hantera om läraren saknar självinsikt, vilket också återspeglas i eleverna. 44 

 

Wennberg och Norberg framhåller att känslor behöver upplevas och bekräftas av andra 

för att en person ska utveckla emotionell intelligens och att en metod för att främja 

känslomässig utveckling i klassrummet, är att få eleven att känna att känslor är tillåtna. 

Läraren bör således inte kritisera elevers känslor, då de behöver bekräftas. Författarna 

menar att det också är viktigt att läraren inte avfärdar elevers känslor, då detta kan leda 

till att de börjar tvivla på sina egna känslomässiga upplevelser. Elever bör få känna att 

deras känslor är berättigade genom att de tillsammans med läraren får prata om dem, samt 

utforska dem tillsammans. Det är således fel av läraren att försöka göra en ledsen elev 

glad, till exempel genom att försöka få hen att tänka positiva tankar, då känslor inte 

försvinner genom förnekelse. Författarna menar att detta kan leda till att elever följer 

normerande krav för hur de tror att de ska känna, till exempel att de ger uttryck av att vara 

glada, då de tror att de är det rätta sättet att vara innanför skolans väggar. 45 

 

Författarna framhåller en metod i att träna eleven i att känna igen, samt beskriva sina 

känslor, i syfte att hantera negativa beteenden som påverkar andra elever. Författarna 

beskriver ett konkret exempel, som innebär att läraren visar förståelse för elevens känslor, 

det vill säga att hen bekräftar känsloyttringar, men gör eleven medveten om att det inte är 

acceptabelt att klasskamrater påverkas negativt i form av våld och elaka ord till följd av 

dessa. Detta innebär således att läraren ställer krav på elevens beteende och ger hen 

alternativa sätt att hantera sina känslor, till exempel kan eleven fråga sig själv hur hen kan 

förbättra sin situation trots svåra känsloupplevelser. 46 

 

Författarna anser att dagens elever är ovana att ta hänsyn och att ta eget ansvar i form av 

eget arbete, samt att de har svårt att styra sin impulskontroll. De menar att eleverna 

behöver träna sig i detta med syfte att få känna att det är den egna prestationen som ger 

känslor av tillfredställelse. Detta kan i sin tur leda till att eleven känner ansvar, motivation 

och kapacitet till att utföra sina skoluppgifter. Författarna menar att elever som har 

                                                 
43 Wennberg och Norberg, s. 15-16 
44 Wennberg och Norberg, s. 71-72 
45 Wennberg och Norberg, s. 109-110 
46 Wennberg och Norberg, s. 62-63 
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utvecklat emotionell intelligens, samt kan använda sig av den i sina studier, kommer att 

klara sig bra i livet oavsett sin övriga intellektuella begåvning. 47 

 

Vidare framhåller författarna att läraren också är ansvarig för att vägleda eleven i hens 

mänskliga utveckling och att grupptillhörighet och social interaktion är ett grundläggande 

mänskligt behov som ska genomsyra klassrummet. De framhåller vikten av att eleverna 

ska få möjlighet att ventilera svåra känslor, prata om dagliga problem, samt att både ge 

och få stöd från varandra. 48 Detta måste dock ske på ett icke-fördömande sätt, vilket 

innebär att läraren är tydlig med att det är mänskligt att känna känslor och att det är viktigt 

att identifiera dem. Genom att träna upp sin förmåga att identifiera känslor kan eleverna 

få ökad förståelse både för sig själv och för andra, då identifierade känslor ofta upplevs 

som mindre skrämmande och stressande än bekanta känslor.49 Obekanta känslor kan 

framkalla rädslor, samt negativa försvarsmekanismer, som i sin tur kan leda till att 

människor stöter bort varandra, vilket författarna menar är en mänsklig process som också 

gör sig synlig i skolans värld, då olika värderingar ofta ställs mot varandra.  

 

Författarna menar att dessa rädslor och försvarsmekanismer ofta framkallar dömande 

värderingar inför andra människor, vilket kan skapa segregation mellan grupper. Således 

anser de att det är viktigt att lärare ständigt strävar efter en dialog som grundar sig i empati 

och att elever får träna sig i att observera händelser utifrån ett metaperspektiv. Vidar 

menar de att om elever får träna sig i detta, kan de utveckla förmågan att observera 

situationer utan att döma de människor som är inblandade, det vill säga att analysera 

skeendet utifrån mänskliga processer. 50 

 

Vidare anser författarna att utvecklingen av empati inte behöver resultera i att elever 

tycker mer om varandra och andra, de menar att det istället är önskvärt att elever utvecklar 

förmågan att uppfatta vad andra människor känner, drar slutsatser utifrån detta, samt visar 

hänsyn för den andres  känslor. Empati är således  inte desamma som sympati, det vill 

säga att hysa känslor för en person. Författarna menar att empati innebär att människor 

utvecklar en förståelse för andra, trots att de inte nödvändigtvis håller med personer i 

olika situationer, vilket de anser är betydelsefullt i klassrummet för elevernas 

känslomässiga utveckling. 51 

 

Slutligen framhåller författarna att en god emotionell vägledare är en lärare som inte 

värderar eller kontrollerar elevers känslor och att färre disciplinproblem uppstår om 

emotionell intelligens utvecklas hos eleverna. Vidare anser författarna att emotionell 

intelligens inte endast är viktig inom skolans värld, då de menar att den också är av vikt 

för ett väl fungerande samhälle och att skolan således blir huvudansvarig i uppfostran av 

framtida samhällsmedborgare. De menar att många konflikter kan undvikas om 

                                                 
47 Wennberg och Norberg, s. 21, 25 
48 Wennberg och Norberg, s. 57 
49 Wennberg och Norberg, s. 27, 40, 65-66 
50 Wennberg och Norberg, s. 99 
51 Wennberg och Norberg, s. 112 
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människor lär sig att uttrycka, samt ta ansvar för sina egna känslor.52 Således anser 

författarna att ett icke-fördömande förhållningssätt skapar en skolform som är lugn och 

trygg, vilken ger elever möjlighet att handskas med känslomässiga svårigheter, samt att 

utvecklas till stabila vuxna. Vidare anser de att en sådan värdegrund motverkar 

segregering mellan människor, då den hjälper individer att tänka utifrån strukturer som 

omvandlar kaos till sammanhang. 53 

Martina Campart 

 

Psykologen och forskaren Martina Campart har också uppmärksammat betydelsen av 

emotionell intelligens i dagens samhälle. Hennes intresse väcktes, då hon år 1980 

öppnade ett behandlingshem för barn som hade omhändertagits av sociala myndigheter i 

Genua i Italien. Barnen, som hade omhändertagits, kom från dysfunktionella familjer och 

Campart hade tillsammans med kollegor det fulla föräldraansvaret för dessa barn. Hon 

upplevde att det uppkom svårigheter med att hjälpa dessa barn känslomässigt, då de bar 

på olika trauman, vilket ledde till att de tillslut sökte experthjälp för handledning. Campart 

kom således i kontakt med barnpsykoanalytikern Donald Meltzer, som erbjöd ett 

pedagogiskt arbetssätt som kallades Tavistock-modellen, vilken innebar att pedagoger 

bör utveckla goda observationsfärdigheter för att hjälpa barn att tolka sina egna 

upplevelser, känslor och beteenden. 54 

 

Dessa barn hade, på grund av traumatiska erfarenheter, utvecklat en handlingsberedskap 

för risksituationer, då de hade levt i farliga och otrygga miljöer. De hade således utvecklat 

faktakunskaper med hjälp av sin observationsförmåga, vilketCampart beskriver med hjälp 

av ett exempel som handlar om en sjuårig pojke, vars föräldrar var drogmissbrukare. 

Pojken kunde detaljerat återberättadiverse faktakunskaper kring hur HIV kunde undvikas, 

vilket visade att han hade samma inlärningsförmåga som andra barn, men att han 

upplevde svårigheter med att hantera känslor och beteenden i vardagen. Campart och 

hennes kollegor ville således hjälpa dessa barn, då de ofta upplevde vardagliga situationer 

som riskfyllda, vilka i sin tur framkallade invanda, destruktiva beteenden. De ville därför 

stärka barnens förmåga att hantera den sociala miljön i ett längre perspektiv, det vill säga 

att hjälpa dem utveckla återhämtningsförmåga och självkänsla.  

 

Campart beskriver psykoanalytikern Donald Winnicots teori om att undervisning inte kan 

indoktrineras utan självreflektion och dialog, då hon uppmärksammade de positiva 

effekterna av dessa i sitt arbete med barnen. Hon använde ett berättande klimat som 

verktyg i syfte att hjälpa barnen att känna trygghet, då de berättade vad de hade varit med 

om. Detta hjälpte även pedagogerna att förstå barnens känslor och beteenden, således blev 

Campart och hennes kollegor varse om att användningen av berättelser var användbart 

                                                 
52 Wennberg och Norberg, s. 117, 219 
53 Wennberg och Norberg, s. 218-220  
54

 Martina Campart, Att träna emotionell intelligens med narrativa metoder, Studentlitteratur Upplaga 

1:1, 2007, s.9 



 

15 

 

för en skapa en öppen och tillåtande dialog. De upptäckte att barnen genom detta kände 

sig mindre hotade, då de talade om personliga ämnen. 55 

 

På grund av arbetet i Genua väcktes Camparts intresse för emotionell intelligens och hon 

började därför utforska olika definitioner av begreppet. Hon har bland annat undersökt 

Golemans definition av emotionell intelligens, vilken hon kritiserar. Hon framhåller att 

Goleman har skapat ett stort marknadsintresse för emotionell träning i form av kurser 

både i skolor och på arbetsplatser, dock anser hon att detta har medfört en instrumentell 

inlärning med avsaknad av reflektion inför både egna och andras känslor. Goleman 

föreslår beteendeträning i sociala färdigheter på amerikanska skolor, i syfte att lära barn 

att hantera dysfunktionella känslor, samt aggressiva impulser. Han menar att barnen 

genom detta får ökad självmedvetenhet genom att analysera destruktiva beteenden, vilket 

Campart kritiserar.  

 

Campart anser att emotionell kompetens bör tränas i skolorna, men att Golemans filosofi 

kan tolkas som ett krav på att öka en människas värde på den sociala marknaden. Hon 

menar att syftet med att barn lär sig emotionella färdigheter således blir att de ska bli mer 

framgångsrika och anpassningsbara på den amerikanska arbetsmarknaden. Campart 

problematiserar Golemans definition, då hon anser att detta kan driva människor till att 

känna de ”rätta” känslorna i syfte att anpassa sig till ett särskilt samhälle och en särskild 

kultur. Hon menar att värderingen av känslor ser olika ut och att människor således har 

olika sätt att värdera känslor i sociala samspel beroende på kultur. Hon menar därför att 

emotionell skolning alltid bör innefatta en reflekterande diskussion av personliga, sociala 

och kulturella betydelser. Campart menar att det kan uppkomma en problematik i den 

emotionella skolningen om elever endast lär sig de ”önskade” sättet att känna, vilket hon 

menar kan resultera i oärliga emotionella beteendemönster och avvisande av skolan. 56 

 

Campart har också undersökt John Mayer och Peter Saloveys definition av emotionell 

intelligens, vilken betonar att EQ hjälper människor att förstå känslor hos sig själv, hos 

andra och i den sociala världen. De menar att emotionell intelligens är en mental process 

som behandlar känsloinformation och att den är en del av ett större system av flera 

intelligenser. Författaren anser att deras perspektiv av begreppet är mer omfattande, än 

Golemans, då de menar att den känslomässiga processen utvecklas genom erfarenhet och 

social interaktion tidigt i livet. Campart framhåller att  Mayer och Salovey menar att en 

person med emotionell intelligens är en person som prioriterar självreflektion, samt 

respekterar sina känslomässiga behov och att de därmed är skickliga i att tolka betydelsen 

av känslor. De är således förmögna att konstruera om den känslomässiga upplevelsen som 

mindre hotande genom att resonera med sig själva. Vidare framhåller författaren att 

Mayer och Salovey menar att emotionell intelligens inte är detsamma som social 

intelligens. 57 

 

                                                 
55 Campart, s.10-12 
56 Campart, s.95-97 
57 Campart, s.102-103 
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Mayer och Salovey jämför begreppet emotionell intelligens med social intelligens och 

framhåller skillnaderna mellan dessa två begrepp. De hävdar att emotionell intelligens 

inte är detsamma som social intelligens, då social intelligens kan ses som ett 

personlighetsdrag som inte förutsätter intellektuella färdigheter. De menar att en person 

kan upplevas extrovert med gott självförtroende, men att detta inte behöver innebära att 

personen är emotionellt intelligent. Vidare menar de att emotionell intelligens innebär en 

medvetenhet om mänskliga känslor och att detta kräver intresse och träning för att 

åstadkommas. Författarna framhåller således att emotionell intelligens kräver 

intellektuell träning och att social intelligens innefattar förmågan att handskas med 

människor på ett framgångsrikt sätt med hjälp av en utåtriktad personlighet. De menar 

således att egenskaperna hos en socialt intelligent person, inte behöver definiera en person 

med emotionell intelligens, då en emotionellt intelligent person inte nödvändigtvis 

behöver vara utåtriktad och sällskaplig i relationer. 58 

 

Campart anser att huvudsyftet med narrativa samtal är att hjälpa elever och barn att 

relatera till känslors samband med händelser i deras liv. Hon menar således att narrativa 

metoder kan användas på positiva sätt till att försöka ge barn och elever insikt inför egna 

och andras känslor, men att det inte finns någon garanti för att narrativa samtal ger de 

önskade effekterna, särskilt inte på kort tid. Hon ger ett exempel på detta från sin tid i 

Genua, då diskussioner med barnen visade att vissa av dem kunde koppla samman 

tidigare erfarenheter med andra kontexter och att de därigenom utvecklade emotionell 

intelligens, medan andra barn endast utvecklades som skickliga historieberättare utan att 

deras emotionella liv involverades alls. Detta medförde således att vissa av barnen endast 

anpassade sig till den sociala situationen och därmed utvecklade social intelligens. 59 

 

 

Analysmetod 
 

Vi har analyserat den tidigare forskningen, samt intervjumaterialet i en komparativ studie, 

vilken kommer att avslutas med en kritisk diskussion av resultatet av analysen. I analysen 

jämförs resultatet av respondenternas svar med den tidigare forskningen med syftet att 

utläsa om forskningen stämmer överens med resultatet i vår undersökning.  

 

 

 

Materialbeskrivning 

 

Varje intervju sammanfattas i ett kortare stycke för att tydliggöra det använda materialet 

för läsaren. Sammanfattningarna beskriver valda delar av intervjuerna, då vi anser att 

dessa är relevanta i förhållande till studiens syfte.  

 

                                                 
58 Campart, s.101-103 
59 Campart, s.269 
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Sammanfattning intervju ett: 

 

I intervju ett deltog Sofia, Martin och Rebecca, som gick tredje året på teknikprogrammet. 

Vi noterade att samtliga elever ofta talade i termerna "vi och dem", då de refererade till 

människors varierande religioner och kulturer. Samtidigt uppfattade vi att Sofia och 

Martin delvis kunde reflektera utifrån sig själva i syfte att förstå andra. Detta gav sig i 

uttryck, då Martin kunde beskriva religioner och kulturer ur ett metaperspektiv, samt 

förstå dessa i relation till samhälleliga kontexter. Detta gav sig också i uttryck, då Sofia 

resonerade kring att självreflektion kan användas som förebyggande arbete i syfte att 

motarbeta rasism, samt till att öka förståelsen mellan människor. Sofia diskuterade också 

religion och kultur som komplexa och mänskliga processer, genom att jämföra normer i 

dess kontexter. I samband med detta framhöll hon att det som känns främmande kan leda 

till rädsla, vilket kan skapa fientlighet mellan människor. Samtliga elever framhöll att det 

rådde ett tillåtande klassrumsklimat, det vill säga att det var tillåtet att tala om känslor för 

den som ville, då läraren hade gett uttryck för detta, dock framkom det att ingen gjorde 

det. Rebecca resonerade kring detta, då hon framhöll att känslor kan vara för personliga 

att prata om. Samtliga elever ansåg att syftet med religionskunskap var att förstå andra 

och att lyckas i det kommande arbetslivet.  

Sammanfattning intervju två: 

 
I intervju två deltog Ida och Kalle, som gick tredje året på samhällsvetenskapliga 

programmet. I likhet med intervju ett, talade eleverna i intervju två ofta i termer som "vi 

och dem", då de refererade till människor med varierande religioner och kulturer. Vi 

uppfattade att Ida delvis kunde reflektera utifrån sig själv för att förstå andra, samt att hon 

kunde jämföra normer i dess kontexter. Detta gav sig i uttryck, då hon resonerade kring 

religion och kultur som mänskliga processer, till exempel då hon nämner att alla 

människor har sin egen etik och moral och att det därför är viktigt att förstå att alla tänker 

olika. Hon menade att det som känns främmande kan vara skrämmande och att det därför 

också är viktigt att känna ödmjukhet inför det man inte förstår. Ida framhöll också att 

religion handlar om samhörighet och att hon kände empati för de människor som inte får 

vara en del av den gemenskapen, på grund av motsättande normer. Både Kalle och Ida 

framhöll att de endast pratade om andras känslor i religionsundervisningen, men att de 

trodde att det var tillåtet att prata om egna känslor i klassrummet för den som ville, då de 

ansåg att läraren hade givit uttryck för detta. De framhöll även att de endast hade pratat 

om sina egna känslor vid ett tillfälle i en sociologikurs. Båda framhöll att syftet med 

religionskunskap var att skapa förståelse för andra och att det därmed kan ha nytta av den 

kunskapen i sitt kommande arbetsliv.  

Sammanfattning intervju tre: 

 

I intervju tre deltog Sam, Erik och Pelle, som gick första året på industriprogrammet. 

Samtliga av eleverna talade, i likhet med intervju ett och två, ofta i termer som "vi och 

dem" och de framhöll att de endast hade pratat om känslor i undervisningen under etik 

och moral momentet. De framhöll också att syftet med religionskunskapsundervisningen 
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var att förstå människor från olika kulturer och religioner. Erik framhöll också att den 

kunskapen kunde vara nyttig, då människor reser till andra länder och kulturer. Han ansåg 

således att syftet med religionskunskapsämnet var att förstå människor, men beskrev 

sedan religiösa människor som mindre intellektuella.  

Kritisk analys av intervjumaterialet 

 

Vi upplevde analysen av intervjumaterialet som komplex, då vi endast lärde känna 

eleverna på ett ytligt plan under kort tid, vilket vi anser kan ha gett upphov till nervositet 

och spänning under mötet. Dessa faktorer kan således ha drivit eleverna till att ge oss 

missvisande indikationer i form av snabba och impulsiva svar utan eftertanke, vilket 

gjorde det svårt att avgöra om svaren var genuina. Eleverna hade endast läst halva 

religionskunskapskursen vid intervjutillfället, vilket också kan ha varit ytterligare en 

faktor som påverkade deras svar. Eleverna befann sig således i början av sin 

utvecklingsprocess, vilket kan ha bidragit till att deras svar tidvis var korta och mindre 

eftertänksamma. Således anser vi att studien bör ha pågått under längre tid i syfte att skapa 

en tryggare relation till eleverna, då detta troligen hade gett oss mer djupgående och 

uppriktiga svar.  

 

 

Analys 
 
Vi anser att resultatet av vår undersökning visar att emotionell intelligens tillämpas till 

viss del i undervisningen, då samtliga elever framhöll att de inte talade om känslor i 

religionskunskapsundervisningen, dock med undantag för hur andra människor känner. 

Merparten framhöll också att detta inte skiljde sig från andra ämnen, då endast två av 

eleverna hade diskuterat sina egna känslor vid ett tillfälle i sociologin. Vi frågade dem 

om det var accepterat att prata om känslor i klassrummet, vilket samtliga elever svarade 

ja på. Flera upplevde att läraren hade skapat ett tillåtande klimat i klassrummet och att de 

kunde prata om känslor om de ville, dock framhöll de att det sällan förekom 

känsloyttringar. En av eleverna, Rebecca, menade att detta kunde bero på att känslor är 

något personligt som kan vara svårt att prata om.  

 

Merparten av eleverna framhöll att lärarens ledarskap var viktigt för att de skulle kunna 

känna sig trygga i klassrummet, det vill säga att läraren bar huvudansvaret för ett öppet 

klassrumsklimat. Detta stämmer överens med Wennberg och Norbergs teori om att 

lärarens ledarskap har en avgörande roll i elevernas känslomässiga utveckling.60 

Författarna framhåller att ett gott ledarskap kräver god självinsikt, det vill säga att läraren 

kan erkänna, tolka och betrakta känslor ur ett metaperspektiv. De menar således att god 

självinsikt förmedlas till eleverna om läraren har utvecklat dessa egenskaper, vilket 

främjar utvecklingen av emotionell intelligens i skolan. Därmed uppfattade vi att 

                                                 
60 Wennberg och Norberg, s. 71-72 
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emotionell intelligens tillämpades i undervisningen i syfte att förstå andras känslor, dock 

med avsaknad av självreflektion, vilket författarna menar är det huvudsakliga 

fundamentet i utvecklingen av emotionell intelligens. De menar att självförståelse och 

självreflektion är en förutsättning för att förstå andras känslor och att det inte är möjligt 

att utveckla empati om detta utesluts.  

 

Vi noterade att eleverna ofta talade i segregerande termer, då majoriteten refererade till 

troende människor som ”dem” utan att se människan bakom tron, då de ofta relaterade 

till sig själva i sina ställningstaganden, utan att sätta situationen i en kontext. Således 

beskrev eleverna omedvetet religiösa människor som avvikande, då de förhöll sig till en 

underliggande sekularism i sina resonemang. Detta gav sig i uttryck då de hade svårt att 

identifiera, samt sätta sina egna känslor och värderingar i ett samhälleligt och kulturellt 

sammanhang, vilket vi, utifrån elevernas svar, tolkade som avsaknad av medvetenhet 

kring uppkomsten av egna värderingar, känslor och resonemang.  

 

Detta resulterade således i ett ”vi och dem”- tänkande, vilket  överensstämmer med 

Wennberg och Norbergs teori om att oidentifierade känslor kan leda till 

försvarsmekanismer. Författarna menar att oidentifierade känslor kan framkalla 

skrämmande och stressande känslor, till skillnad från bekanta känslor och att detta i sin 

tur kan leda till försvarsmekanismer som resulterar i att människor stöter bort varandra. 

Vidare menar författarna att detta ofta händer då värderingar ställs mot varandra, vilket 

kan skapa segregation mellan grupper.61 Vi anser således att författarnas teori kan 

tillämpas på elevernas resonemang, då de refererar till troende människor som ”de andra”, 

vilket vi tolkar som försök att skydda sig själva från obekanta och kanske skrämmande 

känslor.  

 

Vidare tolkar vi vissa av elevernas svar som motsägelsefulla, då de ofta sade emot sig 

själva, till exempel Erik i intervju tre angående frågan om personlig tro och 

livsåskådningar, då han svarade ”Jag tycker att det är dumt ja, vi lever i 2016 så ska man 

ha nånting annat och tro på än en gud uppe i himlen. Jag förstår att man trodde det långt 

bak i tiden men nu när vi har kommit så långt så…”Senare ställdes en fråga angående 

religionskunskapens syfte, då han svarade: ”Majoritet av världen är ju fortfarande 

religiös. Så det är ju bättre att du lär dig nånting till exempel om du drar till Sydamerika, 

att du vet att de här eh…att de har katolicism som statsskick och att om du drar till Indien 

har de hinduism till exempel. I olika, där till exempel slaktar de inte kor och eh…” Vi 

jämförde Eriks svar och tolkade dessa som motsägelsefulla i relation till varandra, då vi 

anser att han menade att troende människor inte hade kommit lika långt i sin kognitiva 

utveckling, samtidigt som han hävdade att det är av stor vikt att förstå människor från 

andra kulturer. Vidare anser vi att Eriks svar kan tolkas som att han saknade 

självreflektion och en medvetenhet kring sina resonemang, då han sade emot sig själv. 

Således kan hans svar tolkas som uttryck för avsaknad av självinsikt, samt bristande 

förståelse för att värderingen av känslor har personliga, sociala och kulturella betydelser. 

Dessa egenskaper är nödvändiga i utvecklandet av emotionell intelligens, vilket 
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överensstämmer med Camparts teori om att emotionell skolning alltid bör innefatta en 

reflekterande diskussion kring kultur och samhälle.62 

 

Liknande resonemang återkom också då vi gav eleverna två etiska dilemman som de 

skulle ta ställning till. Det första exemplet handlade om att skolor i Frankrike har förbjudit 

elever att bära religiösa symboler under skoltid 63 och det andra exemplet handlade om 

förbudet mot burkini på vissa av Frankrikes badplatser.64 Dessa förbud har införts då 

religiösa symboler anses strida mot sedvänjor och sekularitet, vilket har skapat en debatt 

världen över, då förbuden strider mot religionsfriheten. Merparten av eleverna kunde 

resonera kring de etiska exemplen och framföra både för och nackdelar kring moraliska 

handlingar, dock refererade de främst till sina egna perspektiv i diskussionen.  

 

Kalle (intervju två) var en av dessa elever, som i diskussionen angående burkinin svarade: 

”Ja men det är ju inget olagligt och bada med sån, inte i alla fall  i Sverige, de tror jag 

inte var lag där borta förns polisen såg det och tyckte att det var dåligt.” Och Sam 

(intervju tre) som gav liknande svar: ”Ja  jag menar, jag tycker det är förjävligt 

egentligen, men vad fan spelar det för roll om de har den där på sig när de är på stranden 

liksom. För mig hade det inte spelat nån roll. Det är ju inte direkt så att man tycker att 

det är nå fel att, folk får väl ha på sig vad de vill när de är på stranden, det är ingen som 

ska bry sig om det egentligen.” I båda exemplen framhåller eleverna ”lämpliga” sätt att 

agera enligt svenska lagar och normer, utan att reflektera kring de berörda människornas 

känslor och situation. Således upplevde vi att eleverna hade svårt att analysera skeenden 

utifrån mänskliga processer, vilket Wennberg och Norberg anser är nödvändigt i 

utvecklingen av emotionell intelligens. Dessa författare menar att det är nödvändigt att 

läraren för en empatisk dialog med sina elever i syfte att träna dem i att observera 

händelser ur ett metaperspektiv,65dock förekom det enstaka undantag i elevernas 

diskussion, då vi upplevde att tre av eleverna framförde mer emotionellt intelligenta 

resonemang.  

 

Vi anser att Martin (intervju ett) var en av dessa elever, då han diskuterade hur media kan 

påverka människor. Vi tolkade hans svar som ett framhållande av religion och kultur som 

mänskliga processer, som yttrar sig på liknande sätt runt om i världen och att det finns 

positiva och negativa aspekter i varje religion. Vi anser att han ger uttryck för detta, då 

han svarar på frågan angående arbetssätt som har fungerat mindre bra i 

religionskunskapen: ”Dom har fina tempel också, dom har en som är gjort av guld. Varför 

visar de inte det där för? Dom bara filmade folk som bodde på gator och inte hade någon 

mat att äta, det var inge bra.” 

 

                                                 
62 Campart, s. 95-97 
63 SVT Nyheter (2006)”Förbud mot religiös klädsel i flera länder” (2017-01-24) 

http://www.svt.se/nyheter/forbud-mot-religios-kladsel-i-flera-lander  
64 Dagens nyheter (2016) ”Burkinin förbjuds i flera franska städer” (2017-01-24) 

http://www.dn.se/nyheter/varlden/burkinin-forbjuds-i-fler-franska-stader/  
65 Wennberg och Norberg, s. 99 
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Martin utgick från en dokumentärfilm i sitt resonemang, som hade visats under en av 

religionskunskapslektionerna, vilken han kommenterade med svaret: ”En film var det, att 

dom visa hinduismen och kristendom. Dom typ jämförde med varandra. När de var i… 

öh vad heter det, hinduismen så visade de att folk bor på gator och sådär och sen kommer 

det till kristendom, visar en tjej, hon är vad heter det, lycklig i sitt liv och allting. Och sen 

i hinduismen visas att folk, killen som tror på sin religion vet inte ens varför. Jag är inte 

hinduism, jag bor inte i Indien heller fast jag bara säger att det ger en dålig bild av det. 

Dom har också vad heter det, fina, vad heter det, vänta…vad kallar dom för church?” Vi 

tolkade Martins svar som att han ansåg att dokumentärfilmen gav en felaktig bild av 

religioner och kulturer, då handlingen framställde dessa som stereotypiska, till exempel 

då han svarar: ”Visa en bättre film liksom. Skilja inte mellan länder liksom. Det var inte 

religion, det mycket närmre landet.” Vidare förklarar Martin att detta hade förmedlats till 

läraren, som inte kunde ge något svar till varför dokumentären visades, då hen inte hade 

reflekterat över filmens handling.  

 

Vi anser att Martin reflekterade mycket utifrån sig själv, då han relaterade till sin egen 

bakgrund. Han invandrade till Sverige från ett muslimskt land, i vilket endast islam var 

den accepterade religionen, då samhället präglades av traditionella normer. Han berättade 

även att hans mamma var kristen, samt att han först hade trott att Sverige var ett kristet 

land, dock upptäckte han senare att det rådde en utbredd sekularism. Vi tolkade Martins 

svar som att han kunde diskutera utifrån ett metaperspektiv, då vi anser att han utgår ifrån 

ett inifrånperspektiv. Han har, på grund av sin etniska bakgrund, varit delaktig i olika 

kulturer, religioner och samhällen, vilket vi anser kan analyseras som att han har fått 

möjlighet att jämföra värderingar och normer med varandra. Vi noterade detta, då vi 

tolkade det som att han kunde förstå människors situation genom att relatera till sina egna 

känslor och en samhällelig kontext.  

 

De andra två eleverna var Sofia (intervju ett) och Ida (intervju två), som diskuterade 

religion i samspel med mänskliga processer, det vill säga att religion är ett omfattande 

fenomen som inkluderar kultur och livsåskådningar. Utifrån deras svar tolkade vi att de 

kunde sätta människors tro och handlingar i en kontext, då de till exempel talar om att 

religiösa symboler upplevs på olika sätt beroende på situation och samhällsnormer. De 

talar båda om att religion tolkas olika och att personlig tro kan vara avgörande för hur 

människor ser på livet. Vidare nämner de att det som känns främmande kan skapa rädsla, 

vilket kan leda till att människor känner sig hotade av varandra, vilket vi tolkar som en 

förståelse av mänskliga processer i olika kontexter. 

 

Sofia ger uttryck för detta i frågan angående religionskunskapens syfte, då hon svarar: 

”Sen tror jag även såhär att man botar rasism, så här att man oftast är rädd för sånt man 

inte vet och får man lära sig om andra religioner så tror jag att man blir, ja mer mottaglig 

för att det inte är nåt konstigt eller att man ja…”Ida ger även uttryck för detta, då hon 

svarar: ”…de flesta av oss följer ju en slags etikmall, vi gör ju de vi ser är bäst själva och 

oavsett…alla vill ju att, tror ju att de dom tror på är bäst och de är nog viktigt att veta, 

så man vet att man ska, att man ska ha bra argument för att annars så, man kan inte bara 
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säga att nån har fel, för att alla tror ju att de har rätt. Och det tror jag är viktigt att lära 

sig.” 

 

Vi tolkar Sofias svar som att hon menar att ett förebyggande arbete i tidig ålder kan 

förebygga rasism, då detta kan öka förståelsen mellan människor och vi tolkar Idas svar 

som att hon anser att det är viktigt att människor förstår att alla tycker olika, samt att de 

känner en ödmjukhet inför det som är främmande. Vidare svarar Ida på frågan angående 

det etiska exemplet rörande burkinin: ”Och jag kan tänka mig att de känner sig ganska 

kränkta eftersom att de är ju deras religion. Och det blir ju svårt för dem om, eftersom 

de vill ju täcka sin kropp och då kan ju inte de bada bland andra om de har vanliga bikinis 

på sig och då blir det ju jobbigt för då kan de inte ha lika kul eller göra de andra kan 

göra.” Vi tolkar Idas svar som att hon känner empati för de drabbade kvinnorna och att 

hon framhåller att religion och tro handlar om samhörighet, då hon menar att dessa 

kvinnor inte får vara en del av samhällets gemenskap på grund av tro och motsättande 

normer.  

 

Vi anser att Sofia och Ida, i likhet med Martin, resonerade utifrån ett metaperspektiv, då 

vi tolkade deras svar som att de kunde förstå människors handlingar som mänskliga 

processer, samt sätta situationer i en personlig och samhällelig kontext. Vidare anser vi 

att både Sofia och Ida kunde sätta sig in i människors situationer med hjälp av 

självreflektion, vilket kan bero på att de har fått ta del av olika livsvärldar och perspektiv 

genom sin personliga tro, då Sofia trodde på nyandlighet och Ida var kristen. Vi anser 

således att Martin, Ida och Sofia, på grund av sina olika bakgrunder, har haft möjlighet 

att reflektera över egna och andras livsvärldar i större utsträckning än övriga elever, vilket 

kan ha ökat deras empati. Vi menar inte att en person behöver vara religiös/troende för 

att vara empatisk, då vi anser att det är fler faktorer som påverkar utvecklingen av empati, 

dock noterade vi ett mönster i undersökningen. Detta visade att de tre elever som 

resonerade mer djupgående och nyanserat hade ett mer breddat perspektiv än övriga 

elever, då de hade rört sig i kontexter med varierande, existentiella värderingar och 

därmed fått ökad självreflektion.  

 

De övriga eleverna kan ha gått miste om detta perspektiv, vilket i sin tur kan ha påverkat 

deras svar. Vi menar inte att de mer nyanserade eleverna är mer empatiska än övriga 

elever, dock kan de ha utvecklat en mer djupgående dialog på grund av sina upplevelser. 

Utvecklingen av empati kan också bero på andra faktorer som hemsituationens påverkan, 

vilket Gottman refererar till, då han menar att föräldrarna har det största ansvaret i 

utvecklingen av ett barns emotionella intelligens.66 Således kan anledningen till elevernas 

mindre nyanserade svar vara att merparten av dem har gått miste om denna dialog i 

hemmet, medan vissa har erfarit den. 

 

Wennberg och Norberg framhåller att emotionell intelligens är möjlig att träna upp, trots 

elevers tidigare erfarenheter och uppväxtmiljö och att detta kan åstadkommas genom att 

känslor upplevs och bekräftas av andra. Dessa författare anser således att en lärare kan 

                                                 
66 Gottman, s. 38  
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främja emotionell utveckling i klassrummet genom att förmedla att känslor är tillåtna. För 

att åstadkomma detta menar de att elever tillsammans med läraren ska prata om känslor 

på ett icke-fördömande sätt, samt utforska dem tillsammans i syfte att träna elever i att 

känna igen och beskriva sina känslor och därmed förstå uppkomsten av negativa 

beteenden.67 Således får eleverna möjlighet att uppleva social interaktion som en naturlig 

del i undervisningen i form av en ständig dialog. Campart förespråkar också användandet 

av narrativa metoder i skolan med syfte att utveckla emotionell intelligens. Hon anser i 

likhet med Wennberg och Norberg, att detta kan ge elever insikt inför egna och andra 

känslor, då hon menar att detta kan leda till att elever kan relatera sina känslors samband 

med händelser i deras liv, vilket utvecklar deras förmåga till självreflektion.68 Enligt dessa 

författare kan emotionell intelligens utvecklas om elevers känslor diskuteras, identifieras 

och bekräftas, således anser vi att detta bör vara ett pedagogiskt förhållningssätt i skolan, 

i syfte att vägleda de elever som går miste om denna dialog i hemmet. Vi anser, i likhet 

med Wennberg och Norberg, att en sådan pedagogik kan utveckla den emotionella 

intelligensen hos samtliga elever, oavsett deras hemsituation.  

 

I vår analys av intervjuerna, uppfattade vi som tidigare nämnts, att elevernas svar visade 

att de kunde tänka ur ett självreflekterande och empatiskt perspektiv till viss del. Med 

detta menar vi att eleverna kunde känna empati, men att den kan ha varit mindre utvecklad 

enligt Wennberg och Norbergs teori om emotionell intelligens. Vi anser att detta gav sig 

i uttryck, då vi upplevde att eleverna hade svårt att sätta ord på sina känslor, samt att 

relatera till skeenden utanför sina egna livsvärldar genom självreflektion.69 Dock 

uppfattade vi analysen som komplex, då vi upplevde att det var svårt att avgöra om 

eleverna hade sociala eller emotionella förmågor, vilka är två skilda intelligenser enligt 

Campart. Vi tolkade elevernas resonemang som att de ofta omedvetet svarade utifrån vad 

som förväntades av dem i den aktuella situationen, vilket Campart menar är ett 

kännetecken för social intelligens. Detta gav sig i uttryck, till exempel i Eriks resonemang 

(intervju tre) då dessa, som tidigare nämnts, kunde tolkas som motsägelsefulla i relation 

till varandra. Vi uppfattade att han, enligt rådande sociala normer, kan ha svarat utifrån 

vad situationen krävde, samtidigt som han gav uttryck för motsättande känslor.      

 

Campart framhåller att social intelligens inte är detsamma som emotionell intelligens, då 

social intelligens syftar till att öka en människas värde på den sociala marknaden. Med 

detta menar hon att elever tränas i emotionella färdigheter för att bli framgångsrika och 

anpassningsbara i sitt kommande arbetsliv. Vidare menar hon att detta kan driva 

människor till att känna de ”rätta” känslorna i syfte att anpassa sig till samhället och 

kulturen. Således är social intelligens en social konstruktion, det vill säga normer som 

indoktrineras omedvetet utan självreflektion, samt intellektuell – och emotionell träning, 

i syfte att framgångsrikt handskas med människor med hjälp av en utåtriktad personlighet. 

Campart framhåller att emotionell intelligens definieras som det motsatta, då emotionell 

utveckling kräver en medvetenhet kring mänskliga känslor, samt ett intresse och en 

                                                 
67 Wennberg och Norberg, s. 12  
68 Campart, s. 269  
69 Wennberg och Norberg, s. 62-63 
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intellektuell träning. Emotionell intelligens främjar således människors förståelse för 

egna och andras känslor i en social värld, vilket Campart menar hjälper människor att 

respektera egna känslor utan att anpassa sig till sociala normer.70 

 

Merparten av eleverna framhöll att religionskunskapen var gynnsam, då den ökade 

förståelsen för andra människor och särskilt i deras kommande arbetsliv, då de menade 

att denna kunskap kunde göra det lättare att samarbeta med människor från andra 

religioner och kulturer. En av eleverna, Erik (intervju tre) svarade även att kunskapen 

kunde vara fördelaktig under utlandsresor, då han menade att detta underlättade mötet 

mellan människor. Vår tolkning är således att samtliga elever hade utvecklat social 

kompetens, då vi anser att deras resonemang stämmer överens med Camparts definition 

av social intelligens som en social konstruktion.  

 

Vidare menar Campart att det kan uppkomma en problematik i den emotionella 

skolningen om elever endast lär sig de ”önskade” sätten att känna, vilket kan resultera i 

oärliga emotionella beteendemönster och ett avvisande av skolan.71 Wennberg, Norberg 

och Gottman framhåller också de risker som förringandet av känslor kan innebära, till 

exempel då föräldrar och lärare förnekar barns och elevers känslor på grund av 

normerande krav. Gottman framhåller att dagens samhälle är präglat av en tradition som 

förringar känslor hos barn och ungdomar, då de anses sakna erfarenhet och således logik 

i sina känslomässiga upplevelser. Han menar att detta kan leda till att barn tvivlar på sina 

känslor, då de indoktrineras i hur de ”borde” känna, i syfte att ta hänsyn till sin 

omgivning.72 

 

Wennberg och Norberg framhåller också att elever kan börja tvivla på sina känslomässiga 

upplevelser och att känslor inte försvinner genom förnekelse.73 Samtliga av författarna 

framhåller att de har sett utvecklingen av ett negativt samhällsmönster, då våldsbrott och 

destruktiva impulshandlingar ökar, samt sociala konflikter, posttraumatisk stress och 

depressioner, vilket de anser kan vara ett resultat av försummandet av känslor. De menar 

att människor kan uppleva ett känslomässigt förtryck om endast vissa känslor anses vara 

tillåtna, vilket i sin tur skapar frustration. Således kan normstyrda uttryck för känslor leda 

till destruktiva beteendemönster och sämre hälsa både psykiskt och fysiskt.74 

 
 

Slutdiskussion  
 

Vår uppfattning är, som tidigare nämnts, att eleverna har utvecklat social intelligens, då 

vi anser att en skiljelinje kunde dras mellan utvecklingen av social - och emotionell 

                                                 
70Campart, s. 101-103  
71Campart, s. 95-97  
72Gottman, s. 34 
73 Wennberg och Norberg, s. 109-110  
74Goleman 2007, s. 12-13  
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intelligens. Vidare anser vi att avgörandet av detta var svårt, då elevernas svar också 

kunde tolkas som uttryck för empati till viss del. Vår slutsats är dock, med hänsyn till 

analysens komplexitet, att eleverna hade utvecklat social intelligens, då vi uppfattade att 

de ofta resonerade kring lämpliga sätt att förstå och anpassa sig till andra människor i 

enlighet med sociala normer. Vi uppfattade att eleverna ofta svarade utan självreflektion, 

samt hänsyn till de egna känslorna i en social värld, vilket vi tolkar som bristandet 

emotionell utveckling. Detta skiljer sig dock från vår första uppfattning i början av 

studien, då vi tolkade gymnasieskolans kunskapskrav som pedagogiska sätt att utveckla 

emotionell intelligens, dock upptäckte vi vid senare undersökning och analys att så inte 

var fallet. Vi förstod senare att emotionell - och social intelligens är två skilda 

kompetenser som ofta felaktigt uppfattas som förenliga med varandra.  

 

Gymnasieskolans värdegrund påvisar att elever ska utveckla förståelse för andra 

människor, utveckla förmåga till inlevelse, utveckla känslor av samhörighet och 

solidaritet, samt att lära elever att ta ansvar för människor utanför den närmaste gruppen, 

dock framhåller den inte att eleverna ska utveckla dessa egenskaper genom självreflektion 

och emotionell vägledning. Detsamma gäller för religionskunskapens kunskapskrav, 

vilka påvisar att elever ska utveckla en öppenhet inför religioner och livsåskådningar, 

samt att de ska diskutera människors olikheter genom att analysera och värdera hur 

religion kan förhålla sig till etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund, dock 

utan självreflektion och emotionell vägledning.  

 

Således tolkar vi de nuvarande pedagogiska förhållningssätten som metoder att utveckla 

social  intelligens, vilket vi anser är positivt till viss del. Vi blev positivt överraskade av 

undersökningens resultat, då vi trodde, baserat på våra egna erfarenheter, att 

religionskunskapen till största del undervisades utifrån ett ytligt och stereotypiskt 

perspektiv, då vi har erfarit detta under vår VFU som lärarstudenter. Merparten av 

eleverna framhöll att de faktiskt diskuterade identitet, etik och människors olikheter i 

förhållande till religion och livsåskådningar, vilket vi ser som positivt, dock anser vi att 

detta måste ske genom självreflektion och med fokus på allmänmänskliga processer för 

att ge ett gott resultat. Således anser vi att utvecklandet av social intelligens värderas högst 

i religionskunskapsundervisningen, samt att denna kunskap inte räcker för att utveckla en 

djupare empati.  

 

Eleverna framhöll ofta att det är viktigt att förstå andra för att anpassa sig till samhällets 

krav, som till exempel ett gott samarbete på arbetsmarknaden, dock verkar de sakna 

medvetenhet kring att självförståelse är första steget till att förstå andra, vilket är en 

grundläggande beståndsdel i utvecklandet av emotionell intelligens. Således anser vi att 

en risk med utvecklandet av social intelligens i skolorna är att elever endast får lära sig 

lämpliga sätt att anpassa sig till samhället utan att reflektera över varför. Detta kan i sin 

tur leda till en normstyrd, ytlig och icke genuin förståelse för andra människor, då en 

sådan empati anses vara en god merit som förväntas av människor enligt samhällets krav.  
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Således anser vi att social intelligens används till att anpassa sig efter sociala normer, 

vilket kan resultera i att människor visar en ogrundad empati för varandra, då endast 

socialt accepterade känslor visas. Samtliga författare framhåller att negativa 

beteendemönster ökar i dagens samhälle, då människor har svårt att visa empati för 

varandra, vilket vi anser kan bero på att undertryckta känslor leder till destruktivitet hos 

människor. Vidare anser vi att detta kan leda till ökad frustration, fientlighet och 

segregation, då människor inte förstår sina egna känslomässiga processer och därmed får 

svårt att relatera till varandra. Således kan vi konstatera att utvecklandet av social 

intelligens kan leda till bristande förståelse både för egna och andras känslor, vilket vi 

anser är en anledning till att emotionell intelligens behövs i skolorna. En sådan pedagogik 

kan ge elever möjlighet att reflektera och resonera utifrån personliga och samhälleliga 

strukturer, vilket kan leda till en djupare empati.  

 

Vi anser att utvecklandet av emotionell intelligens är viktigare nu än någonsin på grund 

av det destruktiva samhällsmönster som samtliga författare beskriver i den tidigare 

forskningen, då detta också har gett sig i uttryck i det svenska samhället idag.75 Bristen 

på empati har resulterat i en ökad rasism och främlingsfientlighet, vilka kan leda till 

förödande följder som våld och hat. Vi anser således att emotionell vägledning i skolan 

kan leda till en acceptans inför kulturer som upplevs som främmande, då eleverna får 

möjlighet att förstå sina känslor genom bekräftelse och självreflektion, samt att de lär sig 

att resonera med sig själva. Således kan de utveckla en förståelse för sina känslor som 

allmänmänskliga processer. Med detta menar vi inte att elever ska vara tvungna att 

utveckla sympati, men att det är nödvändigt att utveckla empati i syfte att förstå andras 

handlingar, vilket Wennberg och Norberg också framhåller.76Vi anser att en sådan 

pedagogik kan leda till en minskad segregering mellan människor, då detta perspektiv 

kan ge elever möjlighet att se personen bakom tron, det vill säga att de ser människor som 

en enhetlig grupp med ett gemensamt känsloliv som påverkar deras handlingar på olika 

sätt. 

 

Merparten av eleverna talade ofta i termer som "vi och dem", vilket vi tolkar som att de 

inte har diskuterat sina egna känslor i förhållande till mänskliga processer i 

religionskunskapen, då religiösa människor omnämns som "de andra" och att detta kan 

vara anledningen till elevernas segregerande tankesätt. Vi anser således, utifrån vår 

undersökning,  att segregation och rasism kan förebyggas genom utvecklandet av 

emotionell intelligens, då denna innefattar en genuin empati, vilket utvecklandet av social 

intelligens inte uppnår på grund av avsaknaden av självreflektion. Vi anser att 

förtryckandet av känslor kan leda till negativa samhällsmönster, till exempel att 

människor avvisar skolan och samhället i stort, på grund av känslor av frustration, vilket 

också Campart framhåller.77 Gottman anser att föräldrar är bäst tillämpade att ge sina barn 

emotionell vägledning, men att det negativa samhällsmönstret har visat att det råder en 

stor brist på emotionell intelligens i hemmet. Han nämner också att andra vuxna kan stå 
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för den emotionella vägledningen vilket vi anser ger skolan ett större ansvar i barns 

emotionella utveckling.78 

 

Skolan är en plats där alla människor vistas från tidig ålder och därför anser vi att det är 

lämpligt att de där får emotionell vägledning av medvetna pedagoger genom hela 

skoltiden, särskilt om det råder brist på detta i hemmet. Vi anser att skolan har ett ansvar 

att utbilda lärare till emotionella vägledare, då detta är nödvändigt för att skapa den 

trygghet som eleverna kan ta med sig senare i livet. Vidare anser vi att emotionell 

vägledning är nödvändigt oavsett vilket ämne som undervisas, då lärarens medvetenhet 

återspeglar vilket klimat som skapas i klassrummet. Således kan lärarens medvetenhet 

kring emotionell intelligens ge goda resultat, då detta kan berika ledarskapet och den 

personliga utvecklingen.  

 

Vi anser att detta främjar empati, då en sådan pedagogik skapar relation mellan 

människor, vilket bör genomsyra alla ämnen, vilket också Goleman ger som exempel på 

lämplig användningsmetod. Goleman beskriver två exempel på hur emotionell utveckling 

kan integreras i undervisningen, det vill säga att det kan undervisas i en fristående kurs 

eller att det integreras i alla ämnen. Han framhåller dock att lärare kan uppleva att det inte 

finns utrymme för att lägga till ännu en kurs i deras lärartjänst, vilket medför att 

integreringen av emotionell intelligens i alla ämnen kan uppfattas som en lämpligare 

lösning.79 Detta håller vi också med om, då integreringen kan medföra att det känns lättare 

för lärare att ta till sig pedagogiken och att de därmed kan arbeta aktivt med utvecklandet 

av emotionell intelligens som en naturlig dialog mellan lärare och elever. Vi anser att 

detta bör ligga som värdegrund i alla ämnen för att ge hållbart resultat.  

 

Att förstå sina egna känslor och därmed förstå andra ligger som fundament i utvecklandet 

av emotionell intelligens och om läraren har åstadkommit detta, kan det också överföras 

till eleverna. Vi anser således att en av de viktigaste beståndsdelarna till att utveckla 

emotionell intelligens är ett gott ledarskap som ständigt främjar emotionell utveckling 

genom dialog och att ett lämpligt sätt att föra denna dialog i klassrummet kan vara att 

använda narrativa metoder i form av diskussion. En sådan diskussion kan till exempel 

innefatta att elever får komma i kontakt med personer genom studiebesök, samt media 

som berättar om sina känslor och perspektiv, samtidigt som de får jämföra dessa med sina 

egna perspektiv utifrån en personlig, social och samhällelig kontext.  

 

Denna pedagogik innefattar således personlig utveckling och emotionell vägledning, 

vilket vi anser bör vara självklara riktlinjer inom skolans värld, dock har vi uppfattat att 

det råder brist på emotionell utveckling i skolorna enligt vår undersökning. Detta mönster 

behöver dock inte vara nationellt, då medvetenheten kring emotionell intelligens kan 

variera mellan olika skolor. Dessvärre anser vi att läroplanen främjar utvecklandet av 

social intelligens, vilket kan bero på bristande medvetenhet kring skillnaderna mellan 

social- och emotionell intelligens överlag, vilket således återspeglar sig i samhället och 

                                                 
78 Gottman, s.34, 38  
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därmed också i skolan. Vi uppmärksammade ett exempel på detta, då merparten av 

eleverna i vår studie trodde att det var tillåtet att tala om känslor i klassrummet, trots att 

ingen gjorde det, vilket vi anser kan tolkas som ett normstyrt klassrumsklimat.  

 

Campart framhåller att användningen av narrativa metoder, i syfte att främja emotionell 

intelligens, inte ger några garantier på önskade effekter, särskilt inte på kort tid, då hon 

menar att elever tar till sig pedagogiken på olika sätt.80 Vi är också medvetna om detta 

och därför anser vi att lärare bör arbeta med emotionell intelligens redan vid tidig ålder, 

samt fortsätta med denna pedagogik under elevernas utvecklingsfaser. Om elever får 

emotionell vägledning under kort tid, kanske bara vissa av dem utvecklar emotionell 

intelligens, medan andra inte gör det. Detta kan bero på elevernas olika bakgrunder, samt 

vilka förutsättningar de har med sig hemifrån, dock anser vi att utvecklingen av 

emotionell intelligens ändå bör främjas i skolorna, då detta är en förebyggande pedagogik 

som hjälper människor med emotionell vägledning. Kanske kan detta så ett positivt frö i 

människors medvetande oavsett period av tid, då emotionell intelligens främjar 

reflektionen kring egna och andra människors känsloliv.   

 

 

Sammanfattning 
 

Vår slutsats är sammanfattningsvis att ytlig kunskap, som till exempel kännetecken för 

olika religioner, inte har störst fokus i religionskunskapsundervisningen. Vår studie visar 

att det snarare är social intelligens som värderas högst, då eleverna framhåller att det är 

viktigt att förstå andra människor i syfte att fungera väl i samhället, dock utan reflektion 

över sina egna känslor. Vi har utifrån vår studie uppmärksammat att utvecklandet av 

social intelligens är en social konstruktion som används i syfte att anpassa sig till 

samhällets normer, vilket innefattar att det endast är tillåtet att ge uttryck för socialt 

accepterade känslor. Detta har således medfört att empati förväntas av människor trots att 

den inte är genuin, vilket är ett slags förtryckande av känslor. Social intelligens kan 

således leda till att människor endast ger uttryck för accepterade känslor utan att reflektera 

över varför, vilket kan leda till bristande empati, som slutligen kan resultera i segregering 

mellan människor. 

 

Vi anser således att utvecklandet av emotionell intelligens behövs i svenska skolan, trots 

att merparten av forskningen är utförd i USA. Vidare anser vi att forskarnas studier är 

aktuella, då vi har uppmärksammat ett liknande samhällsmönster i det svenska samhället, 

samt att det krävs förebyggande metoder i syfte att motarbeta detta. Utvecklandet av 

emotionell intelligens främjar en pedagogik som erkänner känslor i syfte att förstå dem, 

vilket i sin tur kan leda till ett metaperspektiv inför det egna känslolivet. Detta kan 

medföra att det blir lättare att relatera till andra människors känslor, samt att förstå dem 

som allmänmänskliga processer. Vi anser således att utvecklandet av emotionell 

intelligens kan användas i förebyggande syfte till att minska främlingsfientlighet och att 
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skolan bör ansvara för detta, då den är en plats där barn och ungdomar spenderar 

merparten av sin tid. Vidare har vi utifrån den tidigare forskningen noterat att det ofta 

råder brist på emotionell utveckling i hemmet, vilket har medfört att skolan måste ansvara 

för elevernas emotionella vägledning i större utsträckning. Således är det viktigt att lärare 

agerar som förebilder genom att integrera emotionell utveckling i det förebyggande 

arbetet och att detta införs vid tidig ålder, samt fortsätter under elevernas utvecklingsfaser 

i syfte att ge hållbara resultat. Detta bör också genomsyra undervisningen i alla ämnen, 

då emotionell utveckling kräver ett aktivt deltagande för att ge givande resultat, vilket 

förhindras om pedagogiken endast är begränsad till vissa ämnen.  

 

Enligt vår slutsats kan en lämplig pedagogisk metod vara användandet av narrativa 

metoder i utvecklandet av emotionell intelligens, i syfte att reflektera över, samt diskutera 

egna och andras känslor i olika kontexter. Dessa metoder ger dessvärre ingen garanti för 

att samtliga elever ska utveckla emotionell intelligens, särskilt inte om de används under 

kort tid, då alla människor har olika förutsättningar och livssituationer. Studien visar 

dock, att utvecklingen av emotionell intelligens kan ge hållbara resultat i skolan och 

samhället, då det är ett förebyggande arbete som kan medföra att människor blir medvetna 

om allmänmänskliga känslor genom reflektion, vilket kan förebygga främlingsfientlighet. 

Således är en sådan pedagogik nödvändig i skolan.  

 

 

Fortsatt forskning 
 

Studien utfördes på två skolor med sammanlagt åtta elever från varierande program, vilket 

vi ansåg var ett lämpligt antal i förhållande till undersökningens omfattning. Vidare anser 

vi att fortsatta studier inom ämnet bör vara mer omfattande, då detta skulle ge ett bredare 

och mer trovärdigt resultat. Det skulle således vara intressant att bredda studien i ett 

kommande forskningsprojekt genom att intervjua både lärare och elever i ett större antal, 

i syfte att jämföra deras svar med varandra. Detta skulle kunna ge större förståelse för 

syftet med lärarens pedagogik, samt hur den används för att nå fram till eleverna, vilket 

skulle kunna jämföras med elevernas upplevelser av undervisningen. Således skulle 

studien bli mer nyanserad och därmed ge ett mer trovärdigt och omfattande resultat, vars 

slutsats kan användas i ett förebyggande arbete.   
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Bilaga ett 

Intervjufrågor 

 

1. Faktafrågor: 

 Vad heter ni?  

 Vart är ni uppväxta? 

 Vad gillar ni att göra på fritiden?  

 Har ni något favoritämne i skolan?  

 

 

2. Introduktionsfrågor:  

 Vilka områden har ni jobbat med?  

 Hur har ni arbetat i religionskunskapen?  

 Har ni haft några särskilda uppgifter? 

 Har ni använt er av diskussioner? 

 Hur har ni examinerats?  

 

3. Övergångsfrågor: 
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 Vilka arbetssätt tycker ni har fungerat bra? Varför då? 

 Är det något arbetssätt som har fungerat mindre bra?  

 Hur skulle ni vilja arbeta om ni fick välja? 

 Hur skiljer sig religionskunskapen från andra ämnen?  

 

 

4. Nyckelfrågor/ Komplicerade och känsliga frågor: 

 Pratar ni om känslor i religionsundervisningen? Varför/varför inte?  

 Pratar ni om känslor i andra ämnen? Vilka då?  

 Vad är er egen uppfattning kring religion och livsåskådningar? Har ni 

någon egen tro? 

 Vad tror ni människor känner när de upplever...? Och vad känner ni 

inför…? 

 Vad anser ni är det viktigaste ni har lärt er hittills?  

 Vad tror ni att syftet med religionskunskap är? Är det något att ha nytta 

av i framtiden?  

  Vad gör en person smart?  

 Vad är viktig kunskap? I religionskunskapen? 

 Har ni hört talas om IQ? Har ni hört talas om EQ?  

 

5. Avslutningsfrågor: 

 Vad har ni tyckt om intervjun?  

 Har ni några kommentarer? Vill ni tillägga något? 

 Undrar ni något?  

Bilaga två 

Intervju ett 

 

Malin: Först har vi lite personliga frågor om er själva, så då är första frågan vad ni heter? 

 

Martin: Jag heter Martin. 

 

Sofia: Jag heter Sofia.  

 

Rebecca: Jag heter Rebecca 

 

Malin: ja... 

 

Charlotte: Vart är ni uppväxta? 

 

Sofia: Jag är uppväxt i Gävle, fast jag kommer från Ludvika i dalarna, eh ja… 

 

Rebecca: Jag är född och uppvuxen i Tierp.  

 

Martin: Jag är född i Iran fast nu bor jag i Gävle.  
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Charlotte: Okej.  

 

Malin: Ja och vad gillar ni att göra på fritiden då? 

 

Martin: Jag spelar spel och tränar. 

  

Sofia: Jag… jag är oftast med min hund, osså brukar jag baka lite och va med kompisar. 

 

Malin: Mm.  

 

Rebecca: Jag gillar att spela innebandy, va med kompisar och så.  

 

Malin: Mm, trevligt! Har ni något favoritämne i skolan sådär? 

 

Martin: Matte. 

 

Malin: Matte. 

 

Sofia: Svenska. 

 

Rebecca: Jag har fotografi och…sen det är kul.  

 

Malin: Ja, härligt! Ja, då är det jag ja…men nu, nu går vi in på mer riktat mot 

religionskunskapen då. Vilka områden har ni jobbat med i religionskunskapen? 

 

Rebecca: Öh, religion och identitet… 

 

Sofia: Religion och vetenskap.  

 

Rebecca: Och nu håller vi på med de abrahamitiska religionerna.  

 

Malin: Mm. Och hur har ni arbetat då, vad har ni haft för arbetssätt och sådär? 

 

Martin: Läraren går igenom genomgången eller hon berättar om vad det handlar om och 

sen vi sitter i grupper med såna där lilla whiteboard vi får och vi skriver vad vi tycker om 

det här. Och sen fortsätter…det är början liksom.  

 

Rebecca: Sen brukar vi få instuderingsfrågor, som man med hjälp av powerpointen hon 

har gått igenom svara på frågor och med hjälp av boken.  

 

Sofia: Och sen har vi fått välja mycket själv hur vi vill exam…examineras? (skratt) vad 

heter det, för första uppsatsen eller såhär första inlämningen då fick vi skriva hur vi ville 

ha prov då. Så då skrev, jag föreslog mycket muntligt och inlämningar för jag tycker inte 

om salsprov så mycket. Så det har varit mycket sånt, att ja men mycket diskussion och 

seminarium och inlämningar.   

 

Rebecca: Ja, men det har väl varit att vi har gjort ett prov och en inlämning och sen såhära, 

vi har såhär provveckor. Så då på provveckorna har vi haft seminarium så då har man haft 

chansen att höja sig på dem.  
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Malin: Okej, så då examineras ni både skriftligt och muntligt kan man säga? Både 

diskussion och i uppsatser och sådär då.  

 

Martin: Ja.  

 

Rebecca: Ja men det är olika, i vetenskap hade vi prov och i identitet hade vi uppsats.  

 

Malin: så det varvas lite så? 

 

Sofia: Så fick man chansen att höja det då, i seminariet. Så det är ju bra ifall man inte 

liksom gillar salsprov då, så kan man ju höja sig på muntliga.  

 

Malin: Så det är mycket självbestämmande då, ni får styra lite själva hur ni… 

 

Rebecca: Ja precis. Fast man behöver ju inte komma på seminarierna om man inte vill.  

 

Malin: Nej. 

 

Sofia: Man behöver inte komma på provet om man inte vill heller. 

 

Malin: Okej!  

 

Sofia: Att bara köra det på seminariet.  

 

Malin: Mm.  

 

Charlotte: Vilka arbetssätt tycker ni har fungerat bra, varför då? 

 

Martin: Ehh… 

 

Rebecca: Ja, men jag gillar uppsatser. För då kan man sätta sig in i ämnet och såhär, ja 

men tänka fram och tillbaka. Så tycker jag, jag lär mig bäst av det.  

 

Martin: Muntligt funkar bra för mig. Ja… 

 

Sofia: Ja och jag håller med om uppsatser. Jag tycker att då lär man sig bäst, att man har 

fått ta reda på mycket om ämnet själv. Och sen så tycker jag också att det är bra att det 

har varit mycket klassdiskussioner, att det är såhär whiteboard att vi får tänka själva på 

lektionerna.  

 

Rebecca: Ja, för då kommer det upp nya saker som man liksom kan ta med i den här 

uppsatsen. 

 

Sofia: Ja, att man liksom hjälper varandra. 

 

Charlotte: Mm. Är det något arbetssätt som har fungerat mindre bra?  

 

Martin: Filmer som vi kollar på. Jag gillar inte, alltså inte alla liksom…några av dem 

tycker jag inte är…påverkar oss på bästa sätt. Liksom, ska jag berätta hela grejjen? 

 

Malin och Charlotte: Jaja!  
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Martin: En film var det, att dom visa hinduismen och kristendom. Dom typ jämförde med 

varandra. När de var i… öh vad heter det, hinduismen så visade de att folk bor på gator 

och sådär och sen kommer det till kristendom, visar en tjej, hon är vad heter det, lycklig 

i sitt liv och allting. Och sen i hinduismen visas att folk, killen som tror på sin religion vet 

inte ens varför. Jag är inte hinduism, jag bor inte i Indien heller fast jag bara säger att det 

ger en dålig bild av det. Dom har också vad heter det, fina, vad heter det, vänta…vad 

kallar dom för church?  

 

Malin: Tempel? 

 

Martin: Tempel, ja bra! Dom har fina tempel också, dom har en som är gjort av guld. 

Varför visar de inte det där för? Dom bara filmade folk som bodde på gator och inte hade 

någon mat att äta, det var inge bra.   

 

Malin: Var det kastsystemet som var i fokus?  

 

Martin: Ja, dom bara visade en dålig bild av det. Och sen kommer de till Amerika och 

tjejen hon är lycklig… 

 

Charlotte: Pratade ni om det här med läraren sen? 

 

Martin: Jag sa till henne, hon ba… hon kunde inte ens svara (skratt) på det här… 

 

Charlotte: Nej. Du tyckte att ni kunde ha följt upp det bättre kanske genom att diskutera?  

 

Martin: Ja, liksom. Visa en bättre film liksom. Skilja inte mellan länder liksom. Det var 

inte religion, det mycket närmre landet.  

 

Malin: Mm, kändes det stereotypiskt tycker du?  

 

Martin: Ja, litegrann. Jag vet inte, det var bara en dålig film tycker jag i alla fall.  

 

Malin: Mm, jag förstår.  

 

Charlotte: Om ni fick välja ett sätt att arbeta på vad skull ni välja då, ni har ju varit inne 

lite på vad ni tyckte själv, som passade er… 

 

Rebecca: Ja, men ha en genomgång och sen en uppsats, så kan man få betyg på den. Öh, 

sen om hon tycker att det är nåt som fattas så tar hon upp det. Då kan man sätta sig in i 

det också. Att man får med sig allt liksom.  

 

Sofia: Jo, men jag håller med. Jag tycker också att det är bra med uppsatser och 

genomgångar.  

 

Rebecca: Alltså, man kommer ihåg bättre när man får skriva det.  

 

Malin: Så blandade arbetssätt då, är det, det bästa tycker ni?  
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Rebecca: Ja. Jag gillar inte så mycket de här proven. Och sen på våra prov har vi som en 

slutuppgift som en skrivuppgift. Och öh..det blir ju som en uppsats med det är inget som 

man liksom, en oförberedd uppsats liksom. 

 

Charlotte: Ja.  

 

Sofia: Jo, men jag tror att det är bra att blanda liksom arbetssätt för vi har ju alla som sagt 

olika saker vi tycker är bäst. Så då är det ju bra att det passar alla och att man har chans 

att välja lite vad man vill.  

 

Charlotte: Hur skiljer sig religionskunskapen från andra ämnen?  

 

Rebecca: Jag tycker att religion är kul. Man diskuterar mycket mer än i alla andra ämnen.  

 

Sofia: Ja.. 

 

Martin: Allstå..eh ja, jag tycker att det är tråkigt faktiskt (skratt). För att jag tror inte på 

något speciellt så, det är ganska tråkigt för mig.  

 

Rebecca: Men det gör inte jag heller, men jag tycker att det är intressant att se vad andra 

tror på. Fast jag tyckte att religion var roligt förut, för jag tänkte att det skulle bli ett 

jättehemskt ämne, men det är rätt intressant.  

 

Sofia: Ja, jag tror att det är bra att man lär sig att förstå hur andra fungerar. Och att liksom, 

vår lärare är väldigt bra också, jag tror också att det bidrar till det.  

 

Rebecca: Ja, verkligen.  

 

Sofia: Att man tycker att det är intressant. Men det är ju lite mera valfritt och lite mera att 

examineras på olika sätt liksom. Att i andra ämnen är det mycket såhär salsprov. Även i 

svenskan har vi en uppsats så, vi ska sitta och göra den i skolan liksom.  

 

Malin: Mm. Då ska vi se…pratar ni någonting om känslor i religionsundervisningen? Hur 

människor känner och sådär? Och hur ni själva känner?  

 

Rebecca: Mm, vi har ju pratat om religion och identitet. Varför folk blir religiösa. Men 

pratar vi inte om hur mycket vi själva känner..? 

 

Martin: Nej. Dom själva liksom. De ger dem tröst och ro på något sätt när de behöver det. 

Det var det enda vi snackade om tror jag.  

 

Sofia: Jag tror att om man vill eller känner för att prata om hur man känner så tror jag inte 

att läraren skulle säga att: ”ne men nu är du ute på fel spår, snacka om det här istället”. 

Mer att ingen väljer att prata om det, för att det kanske blir lite personligt.  

 

Charlotte: Men när ni läste om religion och identitet, ni pratade inte om er egen identitet 

då? Pratade ni bara om liksom troendes eller andras? 

 

Malin: Andras identitet om vi säger så då.  
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Sofia: Ja eller vi fick en första uppgift när vi skulle skriva om vår egna identitet till läraren 

bara då. Satt man behövde inte säga den inför klassen då. 

 

Rebecca: Det var väl för att hon skulle lära känna oss.  

 

Sofia: Ja, precis. Lite mer vad man själv tänker och tror och vad man gör på fritiden och 

allt sånt.  

 

Malin: Men ni känner ändå att, som ni sa, att om ni skulle vilja prata om känslor så är det 

ett öppet klimat? Att ni känner att ni skulle kunna göra det om ni vill?  

 

Sofia: Ja, jag känner så för att jag tycker om vår lärare eller jag känner liksom så för min 

lärare. Men sen vet jag inte hur.. 

 

Martin: Det spelar ingen roll för mig!  

 

Malin: Du känner att om du vill förmedla något så känns det okej? 

 

Martin: Ja det känns okej!  

 

Rebecca: Ja, man vågar ju säga vad man tycker.  

 

Malin: Beror det bara på läraren eller är det hela gruppen som känns trygg? 

 

Rebecca: Jag tror hela gruppen. För vi har en annan klass också och jag skulle inte kunna 

göra det i den klassen. 

 

Malin: Okej, ja.  

 

Rebecca: Men läraren bidrar mycket. Hon är bra.  

 

Sofia: Ja, det känns om att hon liksom inte dömer och så är hon ganska såhär objektiv 

själv.  

 

Malin: Mm. Pratar ni om känslor i andra ämnen? Det har ni varit lite inne på redan men… 

 

Rebecca: Nej.  

 

Martin: Nej… 

 

Sofia: Nej…  

 

Malin: Inte på samma sätt, eller? 

 

Sofia: Nej, inte alls skulle jag säga.  

 

Martin: Nej. 

 

Rebecca: Nej… 
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Malin: Nej. Eh och vad är eran egen uppfattning om kring religion och livsåskådningar? 

Har ni någon egen tro? 

 

Martin: Som sagt, jag tror inte på något speciellt. Okej, men jag var född i en muslimskt 

land, sen flyttade jag hit till Sverige. Man säger att det är kristendom här, fast det är inte 

det. Dom flesta tror inte på någonting heller. Fast jag själv, jag tror inte på någonting 

heller. Min mamma hon är kristen, hon är hardcore kristen (skratt).  

 

Rebecca: Mm, jag tror inte heller på nån såhär gud eller nånting. Jag är såhär konfirmerad 

och så men jag tror inte (skratt). Jag tror på vetenskap och sånt.  

 

Malin: Mm.  

 

Sofia: Ja, jag har nån slags blandning tror jag. Jag tror på vetenskap och sen tror jag även 

på, ja men lite såhär new age. Lite så andar å (skratt)… 

 

Malin: Nyandlighet och så? 

 

Sofia: Ja! Lite såhär krafter och så, tror jag.  

 

Malin: Ja, för när jag ställde den här frågan, tänkte jag såhär, vad var eran första tanke 

som kom upp då om ni hade någon egen tro, var det religioner som kom upp först liksom? 

Eller hur tänkte ni då? 

 

Rebecca: Ja, för mig var de det.  

 

Malin: Kom det upp automatiskt?  

 

Sofia: Ja, för mig med.  

 

Malin: Ja, men om man ska säga…nu har ju du sagt vetenskap och du sa nyandlighet, kan 

man säga att det är eran personliga uppfattning då? För tro och religion behöver inte alltid 

vara samma sak.  

 

Rebecca: Nej, precis men. Ne men jag tror, jag tror inte på att, gud och sånt… 

 

Malin: Nej, men det var religioner som kommer först liksom, den första tanken? 

 

Martin: Ja.  

 

Malin: Ja, så har vi ett litet exempel här. Ett etiskt exempel som vi vill ha erat utlåtande 

inför. Jag vet inte om ni har hört talas om det, men i Frankrike, där har de ganska strikta 

regler på skolorna bland annat, om att man inte får ha några religiösa symboler 

överhuvudtaget på sig. Man får inte ha kors på sig till exempel och man får inte ha slöja 

och sådär, utan alla ska vara likvärdiga i skolan om man säger så. Vad anser ni om det? 

 

Martin: Det har sina nackdelar och sina fördelar, för det är att man inte blir bedömd på 

grund av hur man ser ut eller vad man har på sig. Och nackdelen var att man ja, får inte 

se ut på sättet man vill. Som sagt så, jag har en kompis, han heter Sebastian och har alltid 

ett kors. Tänk om han skulle gå på den här skolan, han skulle inte ha den där längre. Det 

skulle han inte gilla kanske.  
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Malin: Han skulle inte få ge uttryck för sin identitet då? 

 

Martin: Nej, precis.  

 

Sofia: Men samtidigt tänker jag om det ör yngre åldrar så ger det mer utrymme till att 

upptäcka sin egna identitet. Oftast kanske det är att man väljer den religionen som sina 

föräldrar har och då kanske man inte blir påverkad av det eller känner sig fastlåst, man 

kanske ja…mer frihet.  

 

Malin: Om man kommer från såna hemförhållanden.  

 

Sofia: Precis. Men sen är det ju negativt om man själv känner att, ja men jag är kristen 

och jag vill ha ett kors. Då tycker jag att man borde få bära det.  

 

Rebecca: Ja, det tillåter ju inte en att vara sig själv. Det tycker jag att man borde få vara. 

Istället för att man liksom, ja ingen ska bli kränkt så lär dom ju jobba med att man inte 

ska, alltså hur man ska behandla andra istället för att ta bort såna där saker.  

 

Sofia: Ja, för det är ju som att man säger att det är fel och visa att man tror på någonting 

eller man gör det som en skämsgrej eller att det skulle vara negativt på nåt vis liksom.  

 

Rebecca: Ja, då är det ju någon annan som tror på något som bestämmer allt det hära. 

Bara för att den inte tror på det kan, behöver inte det betyda att alla är som den personen.   

 

Malin: Så att man ska ha ett tillåtande klimat från början då, vid tidig ålder, att man ska 

arbeta för att skapa förståelse? 

 

Rebecca: Ja, men typ. Som här i Sverige att man jobbar med det istället för att ta bort det.  

 

Malin: Hur tror ni att…vad tänkte du säga? 

 

Sofia: (skratt) Ja, men att man typ lär sig om alla religioner som vi gör. Då får man ju lite 

mera valfrihet eller vad man ska säga. Även på högstadiet lärde man ju sig mycket om 

religion så… 

 

Malin: Men det här med olika symboler då, tror ni att olika religiösa symboler har olika 

laddningar? Om man jämför ett kors och en slöja till exempel, ser man på det olika tror 

ni? Det finns ju många andra symboler också, men vi tar det som ett exempel då. 

 

Sofia: Jo, men det tror jag att man gör. Kanske såhär att beroende på religioners historia 

och sen så att ett kors, om man har det under en tröja så syns det ju inte lika mycket heller, 

som slöja är mera…man ser ju på en gång att den där bär slöja än att den där bär ett kors 

liksom.  

 

Rebecca: Ja men det liksom, just korset bär ju folk fast de inte är kristna och sånt. Så…det 

är ju inte så att nån bär slöja om den inte behöver eller såhär tror på någonting.  

 

Malin: Ja, så har vi ett till exempel också, som är från Frankrike. Det var ganska stort i 

somras vet jag. Då när det stod mycket om den här burkinin. Har ni hört talas om det?  
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Martin: Vaddå? 

 

Malin: Burkini? 

 

Martin: Vad är det för någonting? 

 

Malin: Det är som en bikini fast det är som att man kan anpassa för de muslimer som inte 

vill visa upp sin kropp, kvinnor till exempel som vill täcka sin kropp och sådär. Den ser 

ut ungefär som en sån här femtiotalsbaddräkt, ja våtdräkt och så har man slöja till liksom, 

så och att man bara visar benen i princip. De är dem man visar och så är resten av kroppen 

täckt och så har man ansiktet framme då. Och burkinin var ju någonting som man tog 

fram för att muslimska kvinnor ska kunna anpassa sig också och vara en del av samhället 

och sådär, ligga på stranden bland andra människor och så vidare. Men i Frankrike ansåg 

man att det var, vad ska man säga, stötande att se såna kvinnor på stranden, så då gick de 

till de här kvinnorna och sa antingen tar ni av er här burkinin eller så får ni böta såhär 

mycket pengar. Vad anser ni om en sån sak, för om vi relaterar det till skolan också, det 

här med att ingen religiös symbol ska få bäras, att alla ska vara likvärdiga. Är det rätt då, 

att be någon att klä av sig liksom?  

 

Sofia: Nej, för det där tänker jag, behöver ju inte ha med religion att göra. Om vi säger 

att jag inte skulle vilja visa min kropp så mycket så kan ju jag också sätta på mig en 

burkini liksom. Så att jag tycke inte att det…att man ska tvinga någon att visa sin kropp 

om man inte vill liksom.  

 

Martin: Sant. 

 

Rebecca: Jag tycker också att det var fel.  

 

Sofia: Fast sen är det ju tråkigt att de kanske inte får visa sin kropp, om de skulle vilja. 

Det kanske är lite kvinnoförnedring.  

 

Malin: Det är åt båda håll? 

 

Sofia: Precis.  

 

Malin: Då ska vi se…vad anser ni är det viktigaste ni har lärt er hittills i religionskunskap?  

 

Sofia: Det är nog religion och identitet för mig. För att då förstår man lite mer varför 

personer blir religiösa eller man får liksom en bredare syn. Och ja, mer förståelse för 

andra och så.  

 

Rebecca: Ja, jag tror också det. För jag tror ju inte på nånting så det är ju svårt för mig att 

förstå varför folk kan tro på saker. Så det var ju bra att få veta sånt.  

 

Martin: Hmm, för mig var det inget speciellt jag redan visste, en viss del. Som sagt jag 

bodde i muslimskt land och ja här i Sverige…men för mig var det inget speciellt.  

 

Malin: Vad tror ni att syftet med religionskunskap är? Varför tror ni att vi har det i skolan? 

 

Martin: För att elever ska kunna lära sig och hur… (skratt) som Sofia sa. Ja och så kan de 

välja själv och bestämma vad som ska tro på i framtiden. Och man kan se de från olika 
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bilder eller perspektiv. Förut i mitt hemland, så var det man skulle bara va muslim men 

fick inte vara typ nån annan religion. Så här bestämmer elever själv, dom lär sig typ 

allting. Här är buddhism, här är hinduism, här är islam och så vidare.  

 

Sofia: Sen tror jag även såhär att man botar rasism, så här att man oftast är rädd för sånt 

man inte vet och får man lära sig om andra religioner så tror jag att man blir, ja mer 

mottaglig för att det inte är nåt konstigt eller att man ja… 

 

Rebecca: Ja men det är förståelse för varandra och så… 

 

Sofia: Ja precis, acceptans liksom.  

 

Malin: Är det något att ha nytta av i framtiden? 

 

Sofia: Ja, såklart. När man kommer ut i arbetslivet och såntdära. För det kommer ju alltid 

vara folk som tänker och tycker olika och är det såhära, det kan ju vara åsikter också det 

behöver inte vara religion. Man får lära sig att alla är olika tror jag.  

 

Rebecca: Mm, håller med.  

 

Malin: Mm. Och vad tycker ni gör en person smart? Vad är en smart person för er?  

 

Martin: En smart person? 

 

Malin: Mm.  

 

Martin: Den som inte följer nåt i blindo och gör något med bevis. Eh, ja… 

 

Malin: Någon som är kritisk menar du? 

 

Martin: Ja, typ. Inte alltid, till viss del. 

 

Sofia: För mig är nog en smart person nån som kan ha bra åsikter (skratt), ja men att man 

kan tänka lite själv och att man respekterar andra och så, att man inte bara jag har en åsikt 

och det är så det är. Man kan liksom va, man behöver inte liksom vara bra på matte för 

att vara smart.  

 

Rebecca: Jo, men jag tycker att man kan vara smart på olika sätt. Jo men jag tycker att 

om man är bra på matte så är man smart på det sättet men sen kan man ju va smart, ja 

men smart i olika sammanhang. Typ om man ska välja rätt val inte såhär tar det typ 

bråkiga valet. Alltså vara mogen liksom.  

 

Martin: En smart person är inte rädd för att vara annorlunda och olika från andra. För att 

om alla var typ…tror på samma sak blir det ganska tråkigt, så det är bra att vi gör olika 

saker. Jag tror att personen inte är rädd för att bestämma för sig själv liksom.  

 

Rebecca: Ja för ändå så tycker jag att forskare (skratt) dom är ju smarta liksom. Dom 

tänker ett steg längre och så, så jag tycker inte att vi ska välja bort nåt sånt.  

 

Malin: Mm. Ja, så kommer en lite liknande fråga. Vad är viktig kunskap? 
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Martin: Vad menar du med det? 

 

Malin: Ni var ju lite inne på det. Ni sa att det är bra att man är smart typ på matte, var det 

någon av er som sa. Det mer tekniska men sa ni att man kan också vara smart i andra 

situationer? Så vad är viktig kunskap eller är båda lika viktiga?  

 

Sofia: Ja, jag tror att all kunskap är viktig. Alltså bara att du har nån slags kunskap om 

personer, hur man ska bete sig i ett samhälle, om matte, om ja. Allting är viktigt.  

 

Rebecca: Ja, det beror på vad den ska användas till tycker jag. Du behöver kunskap inom 

det du ska jobba med och med de personer du ska umgås med.  

 

Malin: Ja. Har ni hört talas om IQ? 

 

Rebecca: Ja.  

 

Martin: Hmm, nej… 

 

Malin: Du hade?  

 

Rebecca: Ja typ såna därIQ-test. 

 

Martin: Jaha, IQ-test. 

 

Malin: Ja, IQ-test, ja.  

 

Martin: Ja, det har jag gjort.  

 

Sofia: och så finns det ju såndär mensa klubb eller? (skratt) 

 

Malin: Ja. Vet ni var det är för något? Vad man mäter när man mäter i IQ-test?  

 

Rebecca: Nej (skratt), det vet jag faktiskt inte.  

 

Sofia: Inte jag heller. 

 

Malin: Nej, man mäter ett särskilt sorts tänkande kan man säga, kognitivt. 

 

Charlotte: Ja, alltså kognitivt tänkande utan, vad ska man säga, utan förkunskaper, att du 

ska kunna lösa en uppgift utan att satt dig in i det kan man säga. 

 

Malin: Ja, utan att du relaterar till tidigare erfarenheter och sådär. Och om du har ett högt 

mätresultat så har du bra IQ. Har ni hört talas om EQ? 

 

Martin: Det är hur bra man gör eller hur? Hur snabb man är på det man gör eller?  

 

Malin: Nej, inte riktigt. 

 

Martin: Är det inte… 

 

Sofia: Nej, jag har inte hört talas om det.  
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Rebecca: Inte jag heller. 

 

Malin: EQ är ju nånting, som det ni var inne på att man kan vara smart på olika sätt, att 

man kan anpassa sig till olika situationer. EQ det är ju en sorts intelligens som gör att man 

kan anpassa sig i sociala situationer och sådär, att man kan arbeta i grupp till exempel, att 

man kan…att man  har förmågan att förstå andra människor och har förmågan att sätta 

sig in i andra människors situationer och sådär. Det är EQ-kunskap.  

 

Charlotte: Det betyder ju emotionell intelligens. Så att man är medveten om sina egna och 

andras känslor kan man säga.  

 

Malin: Precis. 

 

Charlotte: Nu kommer vi att komma till avslutningsfrågorna så nu är det bara några 

minuter kvar. Vi vill veta vad ni tycker om den här intervjun? Hur kändes det, hur känns 

det nu såhär efteråt? Har det varit svåra frågor eller? 

 

Martin: Eh, nej.  

 

Rebecca: Det har det väl inte.  

 

Sofia: Nej, jag tycker inte heller det, utan ja… 

 

Martin: Det var inga svåra frågor, det var liksom bara vad vi tycker om religion och hur 

det går till i skolan och allt. 

 

Charlotte: Brukar ni tänka på det här, alltså i stridens hetta när ni pluggar, att varför gör 

vi på det här sättet eller varför examineras vi just såhär? Nu har ju ni sagt att ni får välja 

ganska mycket själv men … 

 

Sofia: Ja, ibland så blir man ju så om man inte gillar det sättet man liksom examineras på, 

så kanske det blir att när man sitter och pluggar, att man ba varför har vi salstenta och så 

blir man bara arg.  

 

Rebecca: Men vi brukar diskuterar såhär vad vi typ såhär vad man tycker.  

 

Sofia: Men det är nog bra att vi har fått reflektera och tänkt efter tror jag.  

 

Charlotte: Vill ni tillägga någonting eller har ni några kommentarer? Är det något som 

har dykt upp nu när vi har diskuterat som ni vill säga?  

 

Rebecca: Nej, inte som jag kommer på.  

 

Sofia: Nej, inte jag heller.  

 

Martin: Inget speciellt, men om ni ska bli lärare i framtiden i religion, ta bort den här 

filmendelen som jag sa. 

 

(Alla skrattar) 
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Malin: Vi ska tänka på det!  

 

Rebecca: Jag tycker att det är nyttigt att se även såhär dåliga sidor eller jag har inte fått 

någon sämre bild av nån viss religion. 

 

Sofia: Nej, inte jag heller utan jag tänker att det kan vara skönt att sitta och kolla på film 

och inte bara lyssna på läraren. Och sen att man verkligen får se hur det är, att man, ja 

men asså att man ser i praktiken hur det är.  

 

Charlotte: Men du kanske menar att det skulle ha varit en lite mer nyanserad bild, att 

kanske inte bara fattigdom utan olika kast då? 

 

Martin: Ja, precis. Jag säger inte att ta bort filmen men att dom ska vara kvar fast det finns 

folk som bor på gatan i Amerika också, varför visar dom inte det för?  

 

Malin: Ja, precis. Så man kanske kan ta, vad ska man säga, populär, populärkultur? Filmer 

från populärkultur istället för dokumentärer då kanske? 

 

Sofia: Ja eller annars att man pratar om det då. För du gick ju till läraren men att vi hade 

haft såhär klassdiskussion. 

 

Malin: Att man följer upp efteråt? 

 

Sofia: Ja, precis. Eller visa en till film eller ett till klipp på… 

 

Charlotte: Lite mer källkritik kanske? 

 

Martin: Precis!  

 

Charlotte: Är det något ni undrar över? 

 

Rebecca: Nej. 

 

Sofia: Nej. 

 

Martin: Nej, inte riktigt.  

 

Malin: Dåså, då är vi färdiga! Tack så mycket för att ni ville ställa upp!  
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Bilaga tre 

Intervju två 

 

Charlotte: Ja, först så tänkte vi börja med lite basfakta om er bara, så vi får veta vilka ni 

är. Eh, vi vet ju vad ni heter, men vart är ni uppväxta, är ni från x eller?  

 

Kalle: Jag är från Sandviken. 

 

Ida: Och jag är från eh…ett ställe nära Örebro.  

 

Charlotte: Okej, flyttade du hit för gymnasiet eller?  

 

Ida: Ja, det gjorde jag. Jag flyttade hit för två år sen.  

 

Charlotte: Ja. Vad tycker ni om att göra på fritiden?  

 

Kalle: Hmm, va med kompisar och umgås med min flickvän.  

 

Charlotte: Mm.  

 

Ida: Jag gillar att träna och läsa böcker och umgås med kompisar. 

 

Charlotte: Har ni något favoritämne i skolan då?  
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Kalle: Idrott mm…  

 

Ida: Jag skulle nog säga psykologi tror jag.  

 

Charlotte: Ja.  

 

Malin: Mm, så går vi in på lite andra frågor nurå. Vilka områden har ni jobbat med 

inom religionskunskapen hittills? 

 

Ida: Öh, vi har jobbat med öh…en ganska översiktlig etikdel där man skrev om, skulle 

argumentera för öh…dödstraff, om det var bra eller dåligt. Sen gick vi in på 

judendomen och kristendomen och just ja, buddhism också har vi jobbat med. Så har vi 

gjort lite skriftliga uppgifter i dom som handlar om lite olika saker typ identitet och hur 

man kan till exempel i judendomen hur man kan eh…vad heter det? 

 

Kalle: Ja, jag vet inte? (Skratt) 

 

Ida: Hur man kan vill, hur man ser sig som eller hur man blir jude och hur identiteten 

samspelar med religionen och vad man gör och så.  

 

Malin: Mm. Vill du tilläga nånting? 

 

Kalle: Nej (skratt), det lät bra det. 

 

Malin: (skratt) Okej. Och när ni har arbetat med de här områdena då, hur har ni arbetat? 

Har ni haft diskussioner, har ni haft skrivuppgifter eller hur har det gått till?  

 

Kalle: Det är väl lite båda tror jag.  

 

Malin: Lite båda? 

 

Ida: Vi har väl mest skrivit uppgifter men vi har ju även liksom haft…det börjar med att 

vår lärare, vad heter det, har föreläsningar och berättar om det. Sen får vi diskutera lite 

om det i grupper, sen har vi fått eh…läsa lite text själv och skrivuppgifter ut efter ifrån 

det. 

 

Kalle: Mm. 

 

Malin: Eh, nu ska vi se…hur har ni använt er av diskussioner? Eller har ni använt er av 

diskussioner? Eller nu läser jag fel, förlåt (skratt). Jo men har ni använt er av 

diskussioner, men det hade ni väl?  

 

Kalle: Ja. 

 

Ida: Ja, men asså inte så att vi har gjort det jättemycket skulle jag säga. Det är ju mer att  

vår lärare pratar och sen att vi får diskutera lite kort.  

 

Kalle: Mm. 

 

Charlotte: Ni har inte haft det liksom på seminarium som examination?  
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Ida: Nej, det har vi inte. Vi har endast haft skriftliga inlämningsuppgifter och så ska vi 

ha ett prov nu. Men vi har inte haft nå muntliga redovisningar eller har vi det? 

 

Kalle: Nej, det tror jag inte? 

 

Ida: Nej eller i diskussioner på seminarier och sånt.  

 

Malin: Så mest skriftliga inlämningar som ni har blivit betygsatta i då?  

 

Kalle: Mm.  

 

Malin: Okej. 

Charlotte: Vilka arbetssätt tycker ni har fungerat bra? 

 

Ida: Öhm…jag tycker att det har fungerat ganska bra när man har fått eh….i till 

exempel i judendomen fick vi tre olika uppgifter som hade med tre olika grejjer att göra. 

Typ en hade med mat att göra, en som hade med identitet och göra och en som hade 

med, då fick man välja tema själv och då får man undersöka olika syner på samma 

religion. Och det har vi även gjort i typ kristendomen eh…så nu när vi haft en skriftlig 

inlämningsuppgift och sen ska vi ha prov också. För att visa att man har lärt sig och då 

får man ju flera chanser på sig och det har varit bra tycker jag. 

 

Malin: Mm.  

 

Charlotte: Är det något arbetssätt som har fungerat mindre bra?  

 

Ida: Vad tycker du? 

 

Kalle: Jag vet inte vilka arbetssätt vi har haft. (Skratt) 

 

Malin: Kommer du inte ihåg? 

 

Kalle: (skratt) Nej.  

 

Ida: Jag skulle säga, ja att det har gått ganska fort fram ändå fast det har ju, vi har ju fått 

mycket information men man fick en skriftlig c-uppgift per gång. Så en gång hade vi ju 

tre grejer på samma vecka.  

 

Kalle: Mm.  

 

Ida: Och det var ju lite stressigt, det tyckte många.  

 

Kalle: Mm. 

 

Ida: Så det har ju varit lite… 

 

Malin: Lite brist på tid då tycker ni? 

 

Ida: Ja.  
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Charlotte: Om ni fick välja hur ni skulle arbeta vad, hur vill ni ha det då? 

 

Kalle: Om vi fick välja? Ne, jag tycker som det är ja.  

 

Ida: Ja och kanske ändå nån mer, nå mer variation kanske med lite mer seminarium och 

att eh…det inte bara är skriftliga uppgifter. Så kanske nå mer prov och så. För det är ju 

roligare om man får variera sig lite. Speciellt om det är i samma del, asså om det är typ 

tre grejer i samma religion, då kanske man kan ha ett med eh…kristendom eller nej, ett 

med seminarium, ett prov och en skriftlig kanske. 

 

Charlotte: Har ni fått välja nån gång, typ att antingen får ni göra prov eller så har ni 

seminarium?  

 

Kalle: Inte på religionen tror jag eller vi har inte haft nåt prov än. 

 

Ida: Nej, vi ska ha det. 

 

Kalle: ja. 

 

Ida: Men inte i religionen, nej. 

 

Charlotte: Hur skiljer sig religionskunskapen från andra ämnen eller är det någon 

skillnad? 

 

Kalle: Nej, det tror jag inte.  

 

Charlotte: Jobbar ni på samma sätt i andra ämnen också? 

 

Kalle: Typ. 

 

Ida: Ja…det skulle jag väl säga. Det, det är inte jättestor skillnad mer än innehållet 

(skratt). Men öh, nej. Det är väl eh, nej det är oftast lika, det är ofta en lärare som har en 

redo…, en föreläsning om nånting och att man sen får diskutera och att man sen får göra 

nån uppgift om det sen i efterhand, är det ofta. Men just ja, vår lärare här, han ju, vi har 

fått gjort typ ett korsord eller nå såhär små, liten övning i början och då, det har ju varit 

ganska kul tycker jag för då har man ju fått, vad heter det, variera sig lite. Och då får 

man, det blir lite roligare sen när man väl ska börja på riktigt.  

 

Kalle: Mm.  

 

Malin: Då ska vi se. Pratar ni om känslor i undervisningen i religionsundervisningen?  

 

Ida: Hmm… 

 

Kalle: Jag tror det…(skratt) 

 

Ida: Jo, men vi gjorde ju det på, när man pratade om judendom och iden…eller vad 

heter det? 

 

Malin: Identitet? 

 



 

49 

 

Ida: Identitet, för då pratade vi lite om vad som gör att man känner sig som jude och det 

var ju även i kristendomen lite grann och vi kommer ju på provet prata om eh…kärlek 

och kristendom. Så vi har ju lite, vi kommer och prata om känslor och så lite. Men vi 

har inte gjort det jättemycket än så länge men det ju ändå en del av det.  

 

Malin: Eh…då ska vi se. Men då när ni pratar om känslor dårå, är det mest att ni pratar 

om känslor hos de som är religiösa om man säger så, det är inte era egna känslor? 

 

Ida: Mm, det skulle jag säga.  

 

Kalle: Mm. 

 

Ida: För det är, nej det är mest liksom vi kollar från deras perspektiv. Vi skriver från 

dem känner och så. 

 

Malin: Mm.  

 

Charlotte: Men är det accepterat, alltså ett accepterande klimat i klassrummet, så om ni 

skulle vilja säga ”att nu känner jag såhär”, känner ni att ni kan göra det då eller pratar ni 

inte om sånt i klassen? 

 

Kalle: Jorå, det kan man väl säga hur man känner. 

 

Ida: Mm, det skulle jag kunna säga.  

 

Kalle: Vi är ganska tighta i klassen tycker jag.  

 

Ida: Ja. Så jag tror det är ingen riktigt som har sagt så mycket om vad de själva tycker 

och tänker om religionerna men jag tror oavsett om nån skulle säga det så skulle ingen 

döma dem. Nej, det känns som att det är ganska bra miljö.  

 

Malin: Pratar ni om känslor i andra ämnen? 

 

Kalle: Öh…på sociologin gör vi det. Typ hur vi känner om vi var fria eller inte.  

 

Malin: Mm. 

 

Ida: Och öh…ja, ja det gjorde vi. Och, hur eller när man blir sig själv och varför man 

känner sig som sig själv och så. Men det beror på, det är inte jätteofta man pratar om 

känslor i andra ämnen heller. Förutom typ i svenskan när man pratar om kärlek och 

romantiken och typ så, men annars så är det inte jättemycket.  

 

Malin: Okej. Vad är eran egna uppfattning kring religion och livsåskådning? Har ni 

någon tro? 

 

Kalle: Nej. 

 

Malin: Nej. 

 

Ida: Jag skulle säga att jag är ganska kristen men jag tror även på vetenskapen så, men 

jag tycker om känslan den hära, vad heter det? Ja men det hära som kommer med tron, 
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typ samhörigheten och att man får gå till kyrkan och att ja såhär den här mysiga känslan 

(skratt). 

 

Malin: Ja, men jag förstår vad du menar. Men då jag frågar er den frågan, om ni har 

någon egen uppfattning om religion och livsåskådningar, vad är det första ni tänker på 

då? Är det liksom religionen kommer upp direkt då?  

 

Ida: Mm…eller hur man ser på livet kanske. Jag tror ja… 

 

Kalle: När man hör order religion, sa du så? 

 

Malin: Ne, men när jag frågade frågan vad eran egen uppfattning kring religion och 

livsåskådningar är, är det så att ni direkt tänker på världsreligionerna till exempel, att ni 

tänker att är jag religiös liksom baserat på dem? 

 

Kalle: Jaha.  

 

Malin: Eller tänker ni mer på en personlig tro? 

 

Ida: Jag tror, de flesta eller jag tänker ju ganska fort på religion, men man kan, man 

tänker ju även lite på livs…hur man ser på livet och hur man vill vara som en bra 

människa och så men ja…men jag skulle sammanfatta det med, sammanlänka det med 

religionen och så.  

 

Malin: X vad tycker du eller vad tänker du? 

 

Kalle: Mm, typ lika (skratt). Jag tänker också på religioner.  

 

Malin: Nu ska vi se. Då har vi eller vi har två etiska exempel som vi tänkte fråga er vad 

ni har för känslor inför dem. Och ett av de exemplena är från Frankrike, för i skolorna i 

Frankrike där har man förbjudit alla religiösa symboler, alltså att det är ingen elev som 

får ha ja men typ exempel ett kors eller en slöja eller nån annan religiös symbol synlig 

då. Vad tycker ni om det? 

 

Kalle: Det är väl dåligt. För de som är religiös och tror på nåt, vissa får inte visa håret 

till exempel slöja, då kan man inte gå på den skolan och kanske får åka flera mil till 

nästa då kan det bli jobbigt. 

 

Malin: Ja, det är sant. Lite omständligt. 

 

Kalle: Mm.  

 

Ida: Jag tycker att, det man tror på borde inte liksom eh…ha nåt att göra med själva 

utbildningen att göra och man borde ju få tro på den man vill, bara man gör sitt bästa i 

skolan ändå. Eh, så då om man har ett kors så eller nån annan religiös symbol på sig då 

borde inte det spela nån stor roll tycker jag.  

 

Malin: Mm. Tror ni att religiösa symboler har olika laddningar? Till exempel om man 

jämför kors och slöja, tror ni att de, att man ser olika på symbolerna? 
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Ida: Jo men det är ju, jag tror att man kan ju, egentligen så har tror jag inte att det är det 

men sen har de ju blivit förknippade med olika saker och det har ju blivit jättedåligt och 

då blir det laddat med känslor eftersom att man, om man ser nån med slöja så förknippar 

man det med eh, ja men med nåt negativt mer än om nån går runt med ett kors runt 

halsen som ett halsband eller nånting, då ser, då märker man inte det på samma sätt då 

blir det ju laddat. 

 

Kalle: Mm. 

 

Malin: Mm. Så tänkte vi ta upp ett till exempel som var ganska stort och mycket 

uppmärksamhet kring i somras. Känner ni igen burkinin? Har ni hört talas om det någon 

gång?  

 

Ida: Vad sa du? 

 

Malin: Burkini?  

 

Ida: Ja.  

 

Malin: Hade du hört om det? 

 

Ida: Ja, jag har hört om det. Kalle, hade du? Nej? 

 

Kalle: Nej, jag tror inte det.  

 

Malin: Nej, men det var också i Frankrike och där, på stränderna där så har muslimska 

kvinnor som är traditionellt troende, de utvecklat en bikini som kallas för burkini, som 

är lite mer heltäckande. Det ser ut ungefär som en våtdräkt, sa du igår och det stämmer 

ganska bra in på hur den ser ut.  

 

Charlotte: Som en våtdräkt med slöja. 

 

Malin: Ja, en slöja till. Så det är väl bara egentligen smalbenen som är synliga då och 

ansiktet. Det har de ju gjort för att de ska kunna anpassa sig bättre till, ja men till 

vardagen och till samhället och så vidare. Men då när de hade använt den där burkinin 

så hade det kommit poliser till stranden och sagt att tar ni inte av er den där så får ni 

böta väldigt dyra pengar och menade på att ja, ni ska liksom använda vanlig bikini då. 

Eller ingenting eller nåt annat. Vad anser ni om det? Hur tror ni att de här kvinnorna 

kände sig då?  

 

Kalle: Ja men det är ju inget olagligt och bada med sån, inte i alla fall  i Sverige, de tror 

jag inte var lag där borta förns polisen såg det och tyckte att det var dåligt.  

Ida: Ja men jag tror inte att de mår så bra alls. Jag tycker ju att man borde få ha på sig 

vad man vill, när man vill och att de ska ha nå speciella kläder på sig bara för att de ska 

bada, asså att de ska ha vanlig bikini ba för att de ska bada, de spelar väl ingen roll om 

de vill ha sin burkini på sig. För de är ju, de är ju deras egna val, det är inte så att de 

påverkar nån annan om de har en burkini på sig istället för en bikini på sig. Och jag kan 

tänka mig att de känner sig ganska kränkta eftersom att de är ju deras religion. Och det 

blir ju svårt för dem om, eftersom de vill ju täcka sin kropp och då kan ju inte de bada 

bland andra om de har vanliga bikinis på sig och då blir det ju jobbigt för då kan de inte 

ha lika kul eller göra de andra kan göra.  
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Malin: Precis. Tror ni att det hade varit samma sak om nån hade badad i t-shirt och 

shorts? 

 

Kalle: Nej, det tror jag inte. 

 

Ida: Nej.  

 

Kalle: För det är väl mer vanligt också än det.  

 

Ida: Och det har ju inget med religion och göra och då känner sig, och då blir det inte 

lika förknippat med religion och då blir det liksom inte dåligt. Eftersom religion ibland 

kan ses som nånting, om man inte håller med om den religionen så kan man känna sig 

hotad kanske, ifall nåt förknippas med den religionen. Så jag tror att det hade varit mer 

acceptabelt.  

 

Malin: Ja. Då ska vi se, vad anser ni är det viktigaste ni har lärt er hittills i 

religionskunskapen? 

 

Kalle: Asså veta typ hur de fungerar, olika religioner.  

 

Ida: Och eh, lite mer om etik och moral, att de flesta av oss följer ju en slags etikmall, vi 

gör ju de vi ser är bäst själva och oavsett… till exempel dödsstraff, om de som är för 

dödstraff de har ju vissa etiska åsikter som står för att de kan vara så och de som är på 

andra sidan de har ju också alla vill ju att, tror ju att de dom tror på är bäst och de är nog 

viktigt att veta, så man vet att man ska, att man ska ha bra argument för att annars så, 

man kan inte bara säga att nån har fel, för att alla tror ju att de har rätt. Och det tror jag 

är viktigt at lära sig.  

 

Kalle: Mm. 

 

Malin: Vad tror ni att syftet med religionskunskap är? Varför lär vi oss det i skolan? 

 

Kalle: Jag vet inte, så att vi ska få uppfattning att det verkligen är skillnad mellan 

religionerna, att inte alla lever på samma sätt. Tror jag.  

 

Malin: Ja. Och är det här någonting som ni kommer att ha nytta av i framtiden tror ni? 

 

Kalle: Mm.  

 

Ida: Det tror jag.  

 

Kalle: Ja, men det är klart. 

 

Charlotte: Hur då? 

 

Kalle: Ne men jag vill ju bli polis, då vet man ju liksom om man kommer hem till nån 

familj, så vet man ju liksom hr dom fungerar och så. Man kanske inte ska, jag vet inte, 

bete sig på ett sätt. Lite annorlunda mot en. 
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Ida: Ja men att man har kunskap om att alla kanske inte har samma eh, traditioner och 

samma åsikter och om att alla har olika sätt att leva på. Att man ska ha en kunskap om 

att man, att man ibland får anpassa sig till andra, att alla inte är som en själv och det tror 

jag är viktigt att lära sig från religionen.  

 

Kalle: Mm. 

 

Malin: Så kommer vi till en annan fråga. Vad gör en person smart enligt er? 

 

Kalle: (skratt) asså, det beror ju på hur du menar med smart? 

 

Malin: Mm. 

 

Kalle: Typ matte, då är det bara plugga och bli smartare sen finns det ju visa val i livet 

när man kan vara smart. Det är en svår fråga. 

 

Ida: Jag tror att en smart människa är nån som kan anpassa sig ganska bra och har 

kunskap om att…eh eller hur man ska anpassa sig för andra och som inte utnyttjar andra 

och nån som är ganska allmänbildad skulle jag säga.  

 

Malin: Ja, så kommer jag till en lite liknande fråga. Vad är viktig kunskap?  

 

Kalle: Öh…hm. Jaa..(skratt). 

 

Malin: Ni har varit inne på det litegrann men… 

 

Kalle: Ja men asså att, nej…jag vet inte, den var ganska svår den där! Klurig (skratt). 

Vad sa du, vad viktig kunskap är? 

 

Malin: Vad är viktig kunskap? 

 

Ida: Jag skulle ju säga det, att man, att viktig kunskap är att man vet att alla är olika och 

att man får anpassa sig efter det och inte trycka ner andra som inte är som en själv och 

man ska öh…se alla, eller va positivt inställd till olika kulturer och ja att man vet hur 

man kan anpassa sig.  

 

Kalle: Mm. 

 

Malin: Har ni hört talas om IQ? 

 

Kalle: Mm ja. 

 

Malin: Vad är det då? 

 

Kalle: Typ en, jag vet inte, nåt som visar hur smart man är.  

 

Malin: Ja, det stämmer. Det är en sorts test då, som man kan mäta intelligens genom och 

men det är väl…ja, man mäter ju kognitiv intelligens, alltså intelligens som betyder att 

man kan tänka på ett visst sätt, utan att man relaterar till tidigare erfarenheter. Liksom 

att man är född med ett sätt att tänka. Får man ett högt mätresultat så har man god IQ. 

Då är man smart enligt IQ-testen. Men har ni hört talas om EQ då? 
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Ida: Nej. 

 

Kalle: Nej… 

 

Malin: EQ det är ju lite grann som du har pratat om, det här att man kan anpassa sig till 

olika situationer och att man kan sätta sig in i andra människors liv och kanske försöka 

förstå hur de tänker och så vidare. Man har förmågan att känna empati och så vidare.  

 

Ida: Mhm… 

 

Kalle: Kan man göra såna test också? Så typ om man har hundra EQ så är man smart?  

 

Malin: Nej, tyvärr. 

 

Charlotte: Det går inte att mäta eftersom det heter emotionell intelligens, så man kan ju 

inte mäta känslor. Men man kan ju ändå bevisa att vissa har mer emotionell intelligens 

än andra. 

 

Malin: Och det kan man väl bevisa från olika resonemang, hur de tänker kring vissa 

saker, att man kanske har utvecklat ett sätt att tänka mer baserat på erfarenheter då till 

skillnad från IQ.  

 

Charlotte: Och just det ni var inne på, att förstå att alla inte är som jag, att få en 

självinsikt och förståelse för andra.  

 

Kalle: Mhm… 

 

Charlotte: Öh, nu kommer vi komma till lite avslutande frågor, så nu är det inte så 

många minuter kvar. Vad har ni tyckt om intervjun? Hur var det att bli intervjuad? 

 

Kalle: Kom som en chock (skratt). Jag var inte beredd på det, men det har väl gått bra 

tycker jag. 

 

Ida: Ja, jag tycker att det har gått bra också. Man blir ju alltid nervös när man ska bli 

intervjuad så, man vill ju komma med bra svar och man vill ju, så ni kan skriva (skratt). 

 

Malin: Ja (skratt).  

 

Ida: Men jag tycker att det har varit bra. Ni har ställt väldigt bra frågor och… 

Charlotte: har ni tänkt såhär kring undervisningen i religion förut? Vad ni har för 

uppgifter och… 

 

Kalle: Mhm, nej. Jag gör bara uppgifterna sen lämnar jag in (skratt). 

 

Ida: Nej, jag har inte tänkt så mycket jag heller på det.  

 

Charlotte: Nej. Har ni nå kommentarer eller vill ni tillägga någonting? Om det är nåt 

som har dykt upp när vi har diskuterat någonting? 

 

Ida: Öh… 
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Kalle: Nej, inte vad jag kommer på nu.  

 

Ida: Nej, inte jag heller. 

 

Malin: Nej, ni måste inte säga någonting, vi tänkte bara fråga. 

 

Charlotte: Öh, är det något ni undrar över? 

 

Kalle: Mhm, nej. Vilket år går ni? 

 

Malin: Nu ska vi se är, femte.  

 

Charlotte: Vi är inne på sista året nu. 

 

Kalle: Vad vill ni bli då, för lärare? 

 

Malin: Gymnasielärare. 

 

Kalle: Vilket ämne? Blir det allting? 

 

Malin: Ja, religion eller ja, två ämnen måste man ju ha som gymnasielärare. Så mina 

blir religion och svenska då. 

 

Charlotte: Och jag har religion och idrott. Så det var ju kul att det var ditt favoritämne 

(skratt), plus i kanten.  

 

Malin: Ja (skratt), precis.  

 

Charlotte: Ja, men då stänger vi av den här tycker jag.  
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Bilaga fyra 

Intervju tre 

 

Charlotte: Först kommer vi att fråga lite frågor om er bara, så vi får veta lite om er 

bakgrund. Eh…vart är ni uppväxta? Vi kan börja här.  

 

Pelle: Eh ja, Årsunda.  

 

Erik: Jag är uppväxt i Sandviken. 

 

Charlotte: Ja. 

 

Sam: Ja, Årsunda här också. 

 

Charlotte: Mm. Vad tycker ni om att göra på fritiden? 

 

Pelle: Ja, jag tränar ju cross ja. Hänger mycket med vänner. 

 

Erik: Ja, jag brukar kolla mycket på fotboll och dessutom läsa mycket.  

 

Sam: Ja, jag är väl mycket med kompisar och gymmar lite ibland och åker skoter på 

vintern och sådär. Inget speciellt så… 

 

Charlotte: Eh, har ni nåt favoritämne i skolan? 

 

Pelle: Ja, det ska väl vara industriämnen. 
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Erik: Historia. 

 

Sam: Ja det var en svår fråga, lite allt möjligt eller jag har inget speciellt favoritämne 

egentligen, det är väl ganska lika mellan alltihop, det är väl inget som är mer tråkigt 

egentligen.  

 

Malin: Vad härligt! Skönt (skratt). Och nu går vi vidare till religionskunskapen och frågor 

gällande den då. Vilka områden har ni jobbar med inom religionskunskapen? 

 

Pelle: Ja, vem vill börja? 

 

Erik: Ja, jag kan börja. Vi har jobbat med skapelseberättelsen, sedan abortfrågan hade vi 

senast och nu ska vi ha liksom döden. Vad händer efter döden och sådär. 

 

Sam: Ja, precis.   

 

Pelle: Ja, det är väl det.  

 

Charlotte: Ni har inte jobbat med, liksom en religion i taget? 

 

Erik: Nej vi har gjort allihop samtidigt så fick man som skriva specifikt om en religion i 

typ abortfrågan. Vad tycker kristendomen om abort? Så vad är islams skapelseberättelse? 

 

Charlotte: Okej. 

 

Sam: Vi har fått valt själv vad vi har skrivit om för religion.  

 

Erik: Fast vi har samtidigt fått lärt oss om alla skapelseberättelserna. Man fick ju välja en 

specifik… 

 

Malin: Som ni skulle fördjupa er i? 

 

Erik: Ja.  

 

Malin: Ja. Hur har ni arbetat i religionskunskapen? Har ni haft diskussioner eller har ni 

haft skriftliga inlämningar eller? 

 

Sam: Det är väl både och. 

 

Pelle: Lite allt möjligt. 

 

Erik: Vi har oftast skriftliga inlämningar liksom på området sen kan vi ha öppen 

diskussion under liksom lektionstid. Och dessutom så har vi haft såhär etiska, eller vad 

heter det…etik. Liksom öh…om nån dödar din far skulle du vilja att han dör då? Men om 

nån du känner dödar hans far, skulle du vilja att han dör då? Det är ju väldigt svårt faktiskt.  

 

Malin: Mm, verkligen! Eh, har ni haft några särskilda uppgifter? Det har ni ju pratat lite 

grann om sådär… 

 

Erik: Eh…ja, det var väl det som jag sa. Eh, vad heter det, abortfrågan och 

skapelseberättelsen.  
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Malin: Precis. 

 

Erik: Sen har vi inte hunnit med så mycket mer. 

 

Malin: Nej. Hur har ni blivit betygssatta?  

 

Erik: Eh, asså menar du… 

 

Malin: Blir ni betygssatta både skriftligt och muntligt eller hur? 

 

Erik: Nej, det är bara skriftligt.  

 

Malin: Bara skriftligt? 

 

Sam: Ja. 

 

Erik: Ja så får man liksom ett eh…liksom om du får ett c på inlämningen då får du tre 

pluspoäng till provet så då är det enklare att få ett högre betyg då.  

 

Malin: Jaja, okej!  

 

Charlotte: Så ni har både haft en inlämning och sen ett prov?  

 

Erik: Ja. Vi har provet veckan innan lovet. 

 

Charlotte: Men ni har inte haft seminarium som examinationsform? 

 

Erik: Nej, tror inte det… 

 

Charlotte: Nej, alltså att ni sitter såhär och pratar? 

 

Sam: Nej. 

 

Erik: Nej, det har vi inte haft.  

 

Charlotte: Eh…vilka arbetssätt tycker ni har fungerat? 

 

Pelle: Jag tycker diskussioner funkar bäst ja. 

 

Erik: Ja, det tycker jag med.  

 

Pelle: Det är lättast.  

 

Erik: Ja, sånahär skriftliga uppgifter fungerar ju också men det är lite svårare att uttrycka 

sig med ord än med munnen liksom (skratt).  

 

Malin: Mm. 

 

Charlotte: Är det något arbetssätt som har fungerat mindre bra?  
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Sam: Ne det tycker jag väl inte. 

Pelle: Nej. 

 

Erik: Nej, jag kan inte påstå det. 

 

Pelle: Det funkar bra!  

 

Charlotte: Om ni skulle få välja hur ni skulle arbeta vad, hur skulle ni vilja göra då? 

Sam: Ja, muntligt eller diskussion är väl bäst egentligen, ja man får ju ut grejerna på bästa 

sätt då.  

 

Erik: Jag skulle tycka det var bra om som vi har nu att man får ha en muntlig liksom 

prestation istället för skriftlig, det tycker jag är bra det är liksom myclet enklare att ha en 

powerpoint och stödord till och prata om det istället för att skriva, man får med mycket 

mer då.  

 

Pelle: Ja, det är samma här. Det är ju lättare att prata men det är ju ganska bra att ha det 

skriftligt, för då kan du ju ta bort och göra om lite sådär, ändra. 

 

Charlotte: Har ni fått välja nångång? 

 

Sam: Ja, vi fick rösta i början vad vi ville ha mest och vad vi ville… 

 

Charlotte: Men då är det så, att då gör hela klassen så, om det röstas igenom? Det är så 

att halva gruppen… 

 

Erik: Man får, i alla fall nu  som vi röstade efter det här provet, så får man välja om man 

vill skicka in skriftligt eller ska ha muntligt.  

 

Charlotte: Mm, okej. Hur skiljer sig religionskunskapen från andra ämnen? 

 

Pelle: Ja… 

 

Erik: Ja, det är ganska mycket. Liksom, etik, vad händer då? I andra ämnen är det liksom 

vad betyder det där? Här är det liksom vad är det här? Varför lever vi? Varför…det är ju 

det religion försöker svara på.  

 

Malin: Pratar ni om känslor i religionsundervisningen? 

 

Erik: Ja, det är väl till exempel hur vissa känner om sexuella, abort, det är ju om känslor.  

 

Malin: Oja.  

 

Pelle: Precis. 

 

Malin: Eh...pratar ni om era egna känslor nånting? Eller är mest om andras känslor? 

 

Erik: Det har ju varit en gång, när vi hade det där, när läraren ställde etikfrågor, som jag 

sa innan om nån dödar din far till exempel. Det är ju liksom lite självkänslor.  

 

Sam: Vi körde väl heta stolen då? 
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Erik: Ja precis. 

 

Malin: Vad var det för nåt då, heta stolen? 

 

Sam: Men det är att man sätter sig, vi ställer en stol här osså får man sätta sig där så ställer 

läraren en fråga åt en så får man liksom svara på den.  

 

Malin: Jaha mhm. Pratar ni om känslor i några andra ämnen? 

 

Sam: Nej det tycker jag väl inte. 

 

Erik: Jag tror faktiskt inte det.  

 

Malin: Nej.  

 

Erik: Inte i de vi har i alla fall.  

 

Malin: Nej. Vad är eran egen uppfattning kring religion och livsåskådningar, har ni någon 

egen tro? 

 

Pelle: Nej, inte jag i alla fall. 

 

Sam: Nej, inte jag heller. 

 

Erik: Jag tycker att det är dumt ja, vi lever i 2016 så ska man ha nånting annat och tro på 

än en gud uppe i himlen. Jag förstår att man trodde det långt bak i tiden men nu när vi har 

kommit så långt så… 

 

Malin: Mm, eh…men då när jag ställde den där frågan, var det första som kom upp var 

det liksom religioner ni tänkte på då?  

 

Sam: Ja. 

 

Erik: Ja eller själva tanken om religion.  

 

Malin: Som känns lite dum?  

 

Erik: Det känns lite utdaterat, outdated.  

 

Malin: Ja, hur är det med personlig tro då?  

 

Erik: Personlig tro? 

 

Malin: Mm. 

 

Erik: Eh…vad menas? 

 

Malin: Ja, ungefär att, hur ska jag förklara det? 

 

Charlotte: Religion måste ju inte va att man kanske tror på en gud, att det lika gärna kan 

vara att jag kanske inte tror på en gud men jag tror på liv efter döden… 
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Malin: Eller jag tror på vetenskapen och så vidare… 

 

Erik: Ja, asså det vetenskapliga tror man ju mest på, men det är ju inte heller, vi kan ju 

inte kolla om det är helt sant.  

 

Sam: Det är ingen som vet egentligen så det är ju svårt och… 

 

Erik: Men jag måste säga, jag tror hundra gånger mer på det vetenskapliga än jag tror på 

att en gud ba skapade det såhär. 

 

Malin: Ja. Nu ska vi ställa lite, eller vi ska berätta några etiska perspektiv för er, så vill vi 

ha era åsikter kring de här etiska perspektiven då. Och ett av dem handlar om Frankrike, 

för i Frankrike har man förbjudit… 

 

Erik: Burkan! 

 

Malin: (skratt) ja, vi kommer till det men ett annat exempel först! Man har förbjudit att 

elever får använda religiösa symboler i skolan, alltså att ingen få ha slöja till exempel, 

ingen få ha ett kors, ingen får liksom ha nån symbol överhuvudtaget som representerar 

religioner. Vad anser ni om det?  

 

Erik: Jag kan tycka att det är bra ja, fast det är både bra och dåligt. Det bra är väl liksom 

att de får en neutral skola där inge liksom, ja du tror på det jag tror på det. Men samtidigt 

så är det ju deras kultur och en av deras symboler.  

 

Sam: det kan ju bli grupperingar om man liksom bär såna grejer, för ja menar det är ju 

bäst att ha det neutralt egentligen tycker jag. Det finns ju både för och nackdelar med 

allting så.  

 

Erik: Ja. 

 

Malin: Men vad är nackdelarna dårå mer specifikt? 

 

Erik: Nackdelarna är ju att de liksom inte får värna eller visa sin kultur. 

 

Sam: De känner sig lite, vad fan ska man säga… 

 

Erik: Bortstötta.   

 

Sam: Ja, typ. 

 

Malin: Tror ni att olika symboler har olika laddningar? 

 

Pelle: Ja! 

 

Erik: Till exempel kristendomen, jag vet inte hur det är i Frankrike, kristendomen 

eh…katolicismen är säkert stor där men den är ju till exempel lika stor som islam är i Irak 

eller Syrien så…det blir väl att islamsymboler har väl lite större för den som bär den än 

den som bär på korset oftast då. 
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Malin: Mm. Så man ser lite olika på slöja och kors liksom? 

 

Erik: Ja.  

 

Malin: Så kommer vi till, vad var det ni sa, burk… 

 

Erik: Ja. 

 

Malin: Burkinin, har ni hört talas om den? 

 

Erik: Ja.  

 

Sam: Ja. 

 

Malin: Ja det var ganska stort i somras, det var mycket reportage om det då minns jag. 

Vill ni att jag ska berätta om det eller har ni koll på själva grejen? 

 

Sam: Nej jag har koll! 

 

Erik: Jag har också rätt bra koll på det, fast jag vet…varför, varför förbjöd de det 

förresten? 

 

Malin: Nej, grejen va den att muslimska kvinnor, eh vad heter det, utvecklade en sorts 

burkini och det är som en sorts bikini fast det är mer som en baddräkt som ser ut som en 

våtdräkt kan man säga, så det som är synligt det är väl smalbenen då och ansiktet. För de 

har ju slöja på sig också men resten är täckt då och händerna är också synliga. Och det 

gjorde de för att liksom kunna anpassa sig i samhället, så att de också ska kunna ligga på 

stranden bland andra människor, men ändå liksom kunna stå för sin tro samtidigt då. Men 

då när de hade gjort det hade poliser kommit ner på stranden och sagt åt dem att ja, 

antingen så tar ni av er de där eller så får ni böta pengar. Så då undrar vi, hur tror ni att de 

här kvinnorna kände sig då? 

 

Sam: Ja  jag menar, jag tycker det är förjävligt egentligen, men vad fan spelar det för roll 

om de har den där på sig när de är på stranden liksom. För mig hade det inte spelat nån 

roll. Det är ju inte direkt så att man tycker att det är nå fel att, folk får väl ha på sig vad 

de vill när de är på stranden, det är ingen som ska bry sig om det egentligen.  

Erik: Nej, jag bryr mig faktiskt inte heller. Det enda synpunkten jag har på såna här, slöja, 

det är om man kör bil då lär du ju ha mycket sämre syn om… 

 

Sam: Det var en sak jag tänkte på om man bara har så ögonen syns och åker på fortkörning 

eller ja, öh fartkameror. Det måste ju bli svårt för polisen att identifiera vem det var som 

körde då, man kan ju kolla regnumret men de har ju inga bevis på vem som har kört bilen. 

Det är väl det enda problemet jag skulle kunna se i det hela. Eller det är väl inget stort 

problem egentligen men asså ja… 

 

Malin: Mm. 

 

Charlotte: Du sa någonting i början? 

 

Pelle: Jag glömde bort. 
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Charlotte: Jag tror du sa att de kanske känner sig kränkta? 

Pelle: Ja, dom kanske känner sig kränkta om folk kommer dit och säger åt dem vad de 

ska gö liksom.  

 

Sam: Ja precis.  

 

Erik: Ja och dessutom i vissa fall, jag vet inte om det är i alla fall eller många eller få fall 

men, vissa gånger blir de ju påtvingade de dära. Dom kanske inte vill ha de där, de kanske 

vill ha en vanlig bikini på sig men att deras man eller far säger åt dem nej du måste ha på 

dig den där. Fast man vet ju inte hur ofta det är, när asså.  

 

Malin: Det beror på situation?  

 

Sam: Nej men jag tycker i alla fall att det är fel att de inte ska få ha den på sig när de är 

på stranden. 

 

Malin: Mm absolut. Tror ni att de gjort likadant mot en kvinna som hade haft t-shirt och 

shorts och badat i? 

 

Sam: Nej.  

 

Pelle: Nej. 

 

Erik: Nej för det är västerländsk kultur.  

 

Malin: Mm. Eh, då ska vi se. Vad är det viktigaste ni tycker att ni har lärt er hittills i 

religionskunskapen? 

 

Pelle: Ja men se världen med liksom, se hur det går till eller vad man ska säga liksom. 

 

Erik: Etiken tycker jag. Det har jag inte tänkt på så mycket. 

 

Sam: Ja, etiken.  

 

Pelle: Ja man får reda på saker man inte har tänkt på innan. 

 

Erik: Hur svårt det kan va samtidigt hur lätt de kan va.  

 

Pelle: Mm. 

 

Malin: Mm. Eh, vad tror ni att syftet med religionskunskap är?  

 

Sam: Ja men det är väl för att få folk att förstå hur det är på andra ställen och andra kulturer 

liksom. Hur det kan vara för folk. 

 

Erik: Och hur det har varit för det, religion det är ju samtidigt historia. Så det blir ju 

historiakunskap samtidigt som det är religion.  

 

Malin: Mm, varför tror ni att det är viktigt att man lär sig sånt då? 

 

Sam: Ja men så att man får en inblick liksom. 
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Erik: Ja inblick i världen. 

 

Sam: Så man förstår hur det är. Så man inte går runt och funderar liksom på ja, vad det är 

som händer där och varför de gör så och… 

 

Erik: Majoritet av världen är ju fortfarande religiös. Så det är ju bättre att du lär dig 

nånting till exempel om du drar till Sydamerika, att du vet att de här eh…att de har 

katolicism som statsskick och att om du drar till Indien har de hinduism till exempel. I 

olika, där till exempel slaktar de inte kor och eh… 

 

Malin: Nej. Eh, då kommer jag in på det ni har pratat om, är det något att ha nytta av i 

framtiden? Men det var ni ju lite inne på. 

 

Pelle: Ja, det var vi. 

 

Erik: Mm. 

 

Malin: Så kommer vi in på en annan fråga, vad tycker ni gör en person smart? 

 

Pelle: Kunskap skulle jag säga. 

 

Erik: Kunskap och faktan. 

 

Sam: Ja.  

 

Charlotte: Kunskap om vad? 

 

Erik: Det beror ju på lite vad du ska vara smart inom. Det är, det är ju inte många som är 

smarta inom hela området liksom. Men de som är, i alla fall en av de smartaste de är väl 

typ såhär vad heter han, Richard Dawkins till exempel, han är väl en av de smartaste…han 

är ju emot religion så det bara smäller om det och åker runt, runt i världen och talar varför 

man inte ska tro på religion, varför det är dumt, varför det är utdaterat. Så det är ju att de 

som är icke religiösa är väl, har mer kunskap om världen än de som är religiösa. 

 

Malin: Mhm. Ja och varför tror ni att han Dawkins, varför anses han vara smart? Är det 

för att han kritiserar? 

 

Erik: För att han står upp mot religion, han tycker att det är dumt och utdaterat, att vi 

borde som jag sa innan det ör 2016, vi borde ha någonting annat då att tillåta oss på än 

religion.  

 

Pelle: Mm.  

 

Malin: Ja…har ni hört talas om IQ? 

 

Sam: Ja. 

 

Pelle: Ja. 

 

Erik: Ja. 
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Malin: Vad är det för någonting? 

 

Erik: Eh, det är eh…intelligence nånting? 

 

Sam: Ja, jag vet inte riktigt vad det står för. 

 

Pelle: (skratt) nej. 

 

Erik: Vi vet vad det är! 

 

Malin: (skratt) Ja, ni vet vad det är. Ja, man kan säga att det är en mätningsmetod, att man 

mäter en persons sätt att tänka då, ur en viss synpunkt. Och om man får högt mätresultat 

då har man såhär god IQ eller god kunskap då. Men den här kunskapen handlar ju om att 

man ska, man föds med ett sätt att tänka kan man säga, utan att man relaterar till tidigare 

erfarenheter i sitt tänkande så. Har ni hört talas om EQ då? 

 

Erik: EQ? Nej.  

 

Pelle: Nej, faktiskt inte. 

 

Sam: Nej, det har ja inte gjort.  

 

Malin: Nej, EQ det betyder ju emotionell intelligens och den handlar om att man har 

förmågan att… 

 

Erik: Om känslor? 

 

Malin: Precis! Att man har förmågan att förstå andra människor, att man har förmågan att 

anpassa sig i olika situationer, förmågan att arbeta i grupp och sådär. Att man kan känna 

empati och så vidare. 

 

Charlotte: Ja, nu kommer vi komma till lite avslutningsfrågor, så nu är det inte så långt 

kvar. Vad har ni tyckt om att bli intervjuad? Har det varit svårt? 

 

Pelle: Det har varit bra faktiskt, det tycker jag.  

 

Sam: Bra frågor! 

 

Erik: Ja, jag tycker att det är bra att ni gör såna här eh exempel även fast det är för eran 

uppsats men så att man vet vad folk tycker, vad man har lärt sig och så vidare. Vad som 

kan förbättras, vad som inte kan förbättra. 

 

Charlotte: Är det här någonting ni går och tänker på i undervisningen eller har ni, var det 

först nu ni började fundera… 

 

Sam: Nej, man tänker lite på det ibland… 

 

Pelle: Ja, jag tänker väl inte så mycket på det. 

 

Erik: Nej, inte jag heller. 
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Pelle: Inte alls faktiskt om jag ska vara ärlig. Asså runt religion tänker ni dårå? 

 

Charlotte: Nej men kring undervisningen, alltså varför har vi en sån här examination eller 

varför läser vi om de här? 

 

Pelle: Ja men man tänker ju lite på det ibland så men det är ju inte så att man springer och 

tänker på det hela tin men nån gång ibland kommer det väl upp i huvet.  

 

Sam: Det är väl så fort jag går ut ifrån klassrummet så släpper det.  

 

Erik: Ja, det är sant faktiskt. 

 

Pelle: Det är ju inte så att man går och tänker på det på fritiden.  

 

Malin: (skratt) nej. 

 

Charlotte: Eh, har ni nå kommentarer eller vill ni tillägga nånting? Om det var nånting 

som… 

 

Sam: Nej, inte jag jag i alla fall. 

 

Erik: Inget jag kan tänka på. 

 

Pelle: Nej, inget jag kan tänka mig heller. 

 

Charlotte: Nej eller har ni nå frågor till oss? Eller om uppsatsen? 

 

Malin: Undrar ni nåt? 

 

Erik: Det är så jäkla svårt att komma på nånting.  

 

Sam: Jag vet inte faktiskt. 

 

Malin: (skratt) Nej, det är ingen fara ni behöver inte svara.  

 

Charlotte: Då stänger vi av den här. 

 

 

 

 

 

 

 

 


