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SAMMANFATTNING 
Skolverket beskriver att religionsämnet idag spelar en allt viktigare ro
samt mångkulturella samhälle, trots detta har ämnet inom grundskolan blivit otydli
saknar identitet. Inom gymnasieskola
ty
 
Syftet med detta examensarbe
från grundskolan till gymnasieskolan. För att göra området mindre studeras denna övergång 
endast inom ämnet religion. Studien vill visa en helhetsbild av hur ämnet är uppbyggt i teorin 
med de rådande styrdokument som idag styr skolan och som anger de ämnesmål som skolan 
ska arbeta mot, ti
 
Som metod för att besvara syftet har tolv intervjuer genomförts på en gymnasieskola i Södra 
Norrland. Tre av informanterna var behöriga lärare inom religionsämnet, samtliga var män 
och de arbetade alla på den aktuella gymnasieskolan. Övriga nio informanter var elever som 
alla läste Religion A under sitt tredje och sista år. Av eleverna var tre män och sex kvinnor, 
vilka kom ifrån sju olika grundskolor. Eleverna läste vid två olika program, där två
in
ämnesmål, betygskriterier och timplaner granskades och tolkades för att jämföras med hur de 
lärare och elever som deltagit i studien ansåg att religionsämnet gestaltades i praktiken.  
 
Tidigare forskning som behandlar övergången från grundskolan till gymnasieskolan är 
mycket tunn och för det begränsade området som innefattar denna övergång för 
religionsämnet blir stoffet ännu tunnare. För detta examensarbete har därför allmängiltiga 
studier använts för hur skolors arbete inför övergången generellt bör vara utformat.  
 
N
minst tid av de samhällsorienterade ämnena. Många lärare känner osäkerhet kring hur 
undervisning och bedömning ska utformas inom religionsämnet. Ingen av eleverna för denna 
intervjustudie känner att de förstår kursplanen och dess mål för Religion A. Samtliga lärare 
som deltagit i denna intervjustudie anser att elevernas förkunskaper inom religi
a
 
Med tanke på resultaten så framkommer det tydligt att ett samarbete mellan skolor och 
ämneslärare i större utsträckning borde finnas. Genom detta skulle många oklarheter om hur 
lärare kan arbeta med religionsämnet försvinna och en mer likvärdig bedömning skulle kunna 
utformas.  
 
 
Nyckelord: Bedömning, förkunskaper, religionsämnet, styrdokument, tolkning, övergång 
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FÖRORD  
t är 

rdigt och vi känner oss nöjda med vad vi åstadkommit och med vårt samarbete. Att just 
kriva ett arbete tillsammans kan sätta människor på prov. Lyckligtvis har vi i vår process mot 
tt färdigt arbete kommit väl överens och haft roligt tillsammans.  

 
Vi är glada att de personer som vi tillfrågat ställt upp på intervjuer, inte någon av de personer 
vi frågat har avböjt. Det är vi är mycket tacksamma för. De har genom sin medverkan bidragit 
till att vårt material blivit rikt och värdefullt att analysera, så ett stort tack till våra 
informanter. Vi vill även rikta ett tack till vår handledare för detta examensarbete, Berit 
Nordquist vid Högskolan i Gävle. Hon har gett oss goda råd och tips under arbetets gång. Ett 
stöd i skrivprocessen och någon som ger respons och feedback är nödvändigt under 
tillblivandet av ett examensarbete. Hon har dessutom alltid en glad och positiv ton vilket 
uppskattas av oss. Ett stort tack, Berit!  
 
Christin och Nina, Östersund och Orbaden, Höstterminen-2007 
 
 

Efter en termin med många tankar och känslotillstånd är nu målet nått. Examensarbete
fä
s
e
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1. INLEDNING 
Vi ska med detta examensarbete undersöka hur övergången från år nio i grundskolan till 

d 
m 

rarutbildningen och alltså i framtiden kommer att undervisa inom området. Ytterligare 
ver 
rån 

rats 
oda 

ristna samhällsmedborgare, idag är syftet ett annat, det ska vara ett icke-konfessionellt1 
och 
t är 
sen 

003). Därför har ämnet religion en viktig roll att fylla för dagens elever i deras sökande efter 
are 

ll i vårt internationella samt mångkulturella samhälle, trots detta har ämnet inom 
net 

är 
r, 

 
ör 
ur 
m 

er 
hur olika grundskolor sätter betyg. Rapporten grundar sig på hur olika lärare efter de 

an 
ledningen till skillnaderna i 

tt. 
ånd ifrån. I 

på 

et 
ara varierad och kunskapsskillnaderna stora mellan eleverna. Vilken betydelse har i sådana 

na 
ommer till gymnasieskolan och inte har med sig den kunskap de behöver för religionskurser 

i 
ligionsämnet? Egen erfarenhet  från gymnasietiden var att elever, beroende av vilken 

rundskola de tidigare gått på, hade olika kunskaper, både till kvalitet och till kvantitet. Detta 

                                                

gymnasieskolan ser ut. För att smalna av området har vi valt att endast arbeta me
religionsämnet. Att vi valt just detta ämne beror på att vi båda har läst religion ino
lä
anledning är att religion är ett kärnämne på gymnasienivå, vilket betyder att samtliga ele
läser detta ämne och kan relatera och reflektera över hur de upplever övergången f
grundskola till gymnasieskolan.  
 
Enligt skolverket (2004) är religionsämnet det ämne som genom tiderna mest har debatte
inom skolan, detta gäller även för dagens skola. Religionsämnets syfte var förr att fostra g
k
ämne där eleven står i centrum. Ämnet ska handla om elevernas tankar om livsfrågor 
livstolkning, etiska frågor och frågor om tro och tradition. Elevens skapande av en identite
idag en resa tvärs över kulturella, etniska, religiösa, etiska och andra gränser (von Bröms
2
sin identitet. Skolverket (2004) beskriver också att religionsämnet idag spelar en allt viktig
ro
grundskolan blivit otydligt. Inom gymnasieskolan är ämnet ett kärnämne vilket gör att äm
på denna nivå är något tydligare.  
 
Skolverket (2004) skriver vidare att religionsämnet borde vara ett ämne i tiden men istället 
det ett ämne i kris. Detta har flera orsaker men en av dessa är att ämnets identitet är osäke
vilket gör att många lärare inte riktigt vet hur de ska arbeta med ämnet.   

Ur ett bredare perspektiv vill vi med denna undersökning söka svaren på hur målen f
grundskola och gymnasieskolan hänger samman, finns det en röd tråd genom dessa och h
använder och tolkar respektive lärare det som står? Är eleverna medvetna o
gymnasieskolans mål för religionsämnet? 
 
I en rapport från skolverket som publicerades i juni 2007 framgår att det finns stora skillnad
i 
nationella proven bedömer sina elever. Vi kan anta att detta inte bara gäller kärnämnena ut
att det gäller för samtliga ämnen. I denna rapport beskrivs att an
betygssättningen beror på att respektive lärare tolkar betygskriterierna och målen på olika sä
Ibland används också andra kriterier vid betygssättning, vilket rapporten tar avst
rapporten framkommer även att lärare oftare friar än fäller elever som kanske ligger 
gränsen till ett Godkänt i betyg.  
 
Om denna rapport stämmer, vilket vi utgår ifrån, borde kunskapsnivån inom religionsämn
v
fall detta för undervisningen inom gymnasieskolan? Finns det ett problem när elever
k
på den nivån? Är övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan smidig 

2re
g

 
1 Icke bekännelsetrogen 
2 Författarnas egen erfarenhet från sin gymnasietid, 1994-1997 och 1996-1999. 
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gällde då främst i ämnen som matematik och engelska. Där blev skillnaderna synliga på ett 

ymnasieskolan. Upplever gymnasielärarna det som om att 
leverna som kommer till gymnasieskolan har uppnått de mål som finns beskrivna i Lpo 94 

goda kunskaper inom religion, oberoende av mängden 
ligionskunskap eleven har haft i sin undervisning. 

som att kunskaperna 
an anses som bra. Vi använder begreppen tillräckliga kunskaper och dåliga kunskaper med 

 eleven och läraren ger sin bild av hur de ser på och 
pplever undervisningen och elevens kunskaper inom religionsämnet. Begreppet dåliga 

seras. I kapitel tre ges en teoretisk bakgrund, med tidigare 

 

väldigt tydligt sätt. 
 
Vi är två författare till detta arbete där den ena senare kommer att arbeta inom 
gymnasieskolan och den andra inom skolans senare år, undersökningen berör därför oss båda 
i vårt framtida yrke. Samtidigt är det viktigt att belysa att ämnet befinner sig i en 
problemsituation som bör undersökas.  Fokus för denna undersökning kommer att ligga på om 
eleverna rent kunskapsmässigt befinner sig på ungefär samma nivå oavsett vilken skola eller 
lärare de haft innan de börjat g
e
för vad elever efter avslutad grundskola ska kunna? Upplever eleverna att de har med sig 
ungefär samma kunskaper som sina nya klasskamrater när de möts inom gymnasieskolan?  
 
 
1.1 Centrala begrepp 
Förkunskaper, kunskaper 
Eleven förvärvar kunskaper under hela sin uppväxt. Det är inte bara inom skolans 
undervisning som de får sina kunskaper. Det som räknas som förkunskaper i detta arbete är 
främst de kunskaper eleven har med sig från grundskolan, men naturligtvis är det svårt att 
särskilja. Därför blandas kunskap förvärvad på skolan med elevens egeninhämtade kunskaper. 
Ett stort intresse kan leda till 
re
 
Tillräckliga kunskaper, dåliga kunskaper 
Att eleven har tillräckliga förkunskaper inom religion är inte desamma 
k
olika syften, att eleven har tillräckliga kunskaper kan varken anses som att de är bra eller 
dåliga, utan tillräckliga för att läsa religion A inom gymnasieskolan. Dåliga kunskaper och 
förkunskaper används när vi diskuterar om eleven har uppnått de mål som finns för 
grundskolan. Båda begreppen används när
u
kunskaper däremot kan anses som att kunskaperna är otillräckliga, de är inte enligt 
förväntningarna och förhoppningarna om av vad elevens kunskaper ska vara.  
 
 
1.2 Disposition 
Examensarbetet är uppdelat i sju delar. Förutom inledande delar med inledning och förklaring 
av begrepp som används i examensarbetet, så presenteras en bakgrund där läroplaner och 
kursplaner läggs fram och analy
forskning vilken har relevans för arbetet presenteras. I detta kapitel uppmärksammas elevens 
intellektuella utveckling under gymnasietiden och om utbildningen är likvärdig vid olika 
grundskolor. I efterföljande kapitel preciseras syfte och frågeställningar för arbetet vilket 
efterföljs av en presentation av den metod som använts i arbetet.  I kapitel fem finns en analys 
av materialet som framkommit vid intervjuerna med både elever och lärare. Detta följs av en 
diskussion av desamma, där våra egna tankar kopplas samman med tidigare forskning samt 
elever och lärares tankar inom olika temaområden. Allra sist finns tankar och förslag på 
fortsatta studier och forskning inom ämnet. 

 2



2. BAKGRUND 
I detta kapitel behandlas läroplanerna och kursplanerna för både grundskolan och 
ymnasieskolan. Även uppsatta mål för respektive skola presenteras.  

tyrdokumenten är de dokument som regeringen och riksdagen har bestämt ska gälla för det 
 I detta ingår till exempel läroplaner, kursplaner, 

n. 

rmen. Läroplanerna är uppbyggda enligt 
amma grundprinciper och är enligt skolverket sammankopplade med varandra: 

de är uppbyggda på likartat sätt och uttrycker 

ursplaner 
nligt skolverket (Kursplaner och betygskriterier, 2007) är kursplanerna de dokument som 

oplanerna när det gäller undervisningen inom varje ämne. I kursplanerna 

tt kunna nå betyget Godkänt. Utöver detta är det 
kolverket som beslutar riktlinjerna för vilken kunskapsnivå som ska gälla för betygen Väl 

Godkänt och Mycket Väl Godkänt (se bilaga 1).  
 

g
 
 
2.1 Läroplaner för grundskolan och gymnasieskolan  
Här presenteras en jämförelse av kursplanerna samt en genomgång av respektive kursplan 
(läroplan). I bilaga 1 och 2 presenteras de specifika mål som är uppsatta för grundskolan och 
gymnasieskolan enligt läroplaner och kursplaner, samt vilka kriterier som ska fyllas för att nå 
de olika betygsstegen.  
 
Styrdokument för gymnasieskolan och grundskolan 
S
offentliga skolväsendet i Sverige.
betygskriterier och skollage
 
Läroplaner 
En läroplan är enligt skolverket (Läroplaner, 2006) en förordning som utfärdas av regeringen 
och som, enligt lag, ska följas. Det finns tre läroplaner - en för förskolan (Lpfö 98), denna 
kommer dock inte att beröras i detta arbete. En för det obligatoriska skolväsendet, 
förskoleklassen och fritidshemmet (Lpo 94), samt en som behandlar de frivilliga skolformerna 
(Lpf 94). Gymnasieskolan tillhör den frivilliga skolfo
s
”Läroplanerna länkar i varandra genom att 
samma syn på kunskap, utveckling och lärande” (Skolverket, Läroplaner, 2006). ”I 
läroplanerna beskrivs verksamheternas värdegrund, uppdrag samt mål och riktlinjer som ska 
gälla för arbetet” (Skolverket, Läroplaner, 2006). 
 
Enligt skolverket (Läroplaner, 2006) finns det inom det offentliga skolväsendet två typer av 
mål. Dessa är strävansmål och uppnåendemål. Det första betyder att skolan ska sträva efter att 
eleverna når dessa mål och det andra är mål som samtliga elever ska uppnå (se bilaga 1 och 
2).  
 
K
E
ska komplettera lär
finns de mål som undervisningen ska uppnå inom respektive ämne. Dessa ska även visa hur 
ett ämne eller en kurs kan bidra till att eleverna utvecklas mot de värden och mål som 
läroplanen önskar. Kursplanerna är skrivna så att en lokal tolkning blir avgörande för hur 
varje skola väljer att arbeta med dessa. Kursplanerna anger också betygskriterierna som visar 
vilken kunskapsnivå eleverna ska befinna sig på för att nå betygen Godkänt (G), Väl Godkänt 
(VG) eller Mycket Väl Godkänt (MVG) (se bilaga 1och 2). 
 
Regeringen beslutar om kursplanerna för grundskolan (Kursplaner och betygskriterier, 2007). 
Dessa ska beskriva ämnet, vad ämnet syftar till och hur ämnet är uppbyggt. I kursplanerna 
beskrivs de mål som undervisningen i ämnet ska sträva mot samt de mål som samtliga elever 
ska ha uppnått vid avslutad grundskola för a
s
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För de nationella kurser som finns inom gymnasieskolan är det dock Skolverket (Kursplaner 

tt efter avslutad kurs. 
kolverket beslutar även om kriterierna för vilken kunskapsnivå som ska gälla för betygen 
odkänt, Väl Godkänt eller Mycket Väl Godkänt (se bilaga 2). 

änniska reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig 
redskap i form av traditioner, språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs 

et. 

 sambandet mellan samhälle och religion 

mnets syfte för gymnasieskolan:  

analyserade i ett individuellt och 
ett socialt perspektiv (Kursplan: religion A). 

ning i de frågor som hon ställs inför i livet. 
mnet ska skapa nyfikenhet samt ett intresse för religion och livsåskådning, genom 

och betygskriterier, 2007) som beslutar om kursplanerna. Kursplanerna ska visa ämnets syfte 
och mål, samt vilken kunskapsnivå samtliga elever ska ha uppnå
S
G
 
Kursplaner för religionskunskap för grundskolan och gymnasieskolan 
Här presenteras religionsämnets syfte för både grundskolan och i gymnasieskolan. Vilket går 
att läsa i kursplanerna för respektive skola i Lpo 94 och Lpf 94: 
 

mnets syfte och roll i utbildningen för grundskolan:  Ä
 

Religionskunskap bidrar till att utveckla förmågan att förstå och reflektera över sig själv, sitt liv 
och sin omgivning och utveckla en beredskap att agera ansvarsfullt. Att bearbeta existentiella 
frågor och trosfrågor och att betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig 
utvecklingsprocess. Varje m

inför i liv
 
Ett syfte med religionskunskap är att främja en öppen diskussion om frågor som rör tro och 
livsåskådning samt att skapa nyfikenhet och intresse för religion. Fördjupande kunskaper om 
religion och livsåskådning möjliggör detta. I ett inter-nationaliserat samhälle baserat på etnisk och 
kulturell mångfald ökar betydelsen av att förstå hur människor tänker, handlar och formar sina liv. 
Ämnet bidrar till förståelse av traditioner och kulturer och ger därmed en grund för att bemöta 
främlingsfientlighet samt utvecklar elevens känsla för tolerans.  
 
Ämnet bidrar också till att fördjupa kunskaperna om och problematisera grundläggande 
demokratiska värden som människans egenvärde, människors lika värde och omsorg om de svaga. 
Ett syfte med ämnet är att öka elevers etiska medvetenhet och därmed skapa en 
handlingsberedskap inför exempelvis demokrati-, miljö-, jämställdhets-, och fredsfrågor. 
Religionskunskapen syftar också till en ökad förståelse av
i olika tider och på olika platser. En förståelse av det svenska samhället och dess värderingar 
fördjupas genom kunskaper om de kristna traditioner som dominerat i Sverige. Sådan kunskap ger 
också möjlighet till förståelse av västerländsk konst, musik och litteratur (Kursplan: 
religionskunskap).  

 
Ä
 

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att reflektera över existentiella 
och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att ge ökad förståelse för att andra kan komma till 
andra tolkningar än den egna. 
Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika 
religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och 
analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed fördjupade 
kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar. 
Behovet av en medveten etik baserad på en i samhället allmänt accepterad värdegrund blir allt 
tydligare både för den enskilde och för samhället. Syftet med ämnet är att ge kunskaper om olika 
uppfattningar i etiska frågor, som möter den enskilde i samhället, 

 
Tolkning av syfte, mål och bedömning för religionsämnet för grundskolan samt 
gymnasieskolan 
Enligt vår uppfattning syftar religionsämnet för grundskolan främst till att individen ska 
kunna utveckla och bättre förstå sig själv och sin omgivning. Eleven ska införskaffa sig 
sådana redskap som hon behöver för att söka me
Ä
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fördjupade kunskaper inom ämnet ska elevens känsla för tolerans öka. Genom att känna till 
det svenska samhällets kristna historia, ska eleven få en bättre förståelse för dagens samhälle 
och dess värderingar och genom detta också bättre förstå andra samhällen. För 
gymnasieskolan handlar syftet i större grad, menar vi om att eleven ska kunna reflektera över 
i för ämnet viktiga frågor, inte bara ur individperspektiv utan ur flera perspektiv. Kunskaperna 

m religioner och livsåskådningar ska vara fördjupade så att eleven kan värdera och ta 
la etikfrågor, både 

eligionsämnets syfte för grundskolan och för gymnasieskolan anser vi hänger samman och 
kolan till att nå ett bredare perspektiv 

om gymnasieskolan. Där ska eleverna kunna reflektera och analysera inte bara utifrån sig 
själva unna 
reson utera 
för äm ggd. 
Enlig t för 
grundskolan samt religion A för gymnasieskolan bakat ihop ämnet till tre områden. Detta för 
att underlätta samt för att göra bedömningen mer jämlik oberoende av lärare och skola. Dessa 
områ med 
de be ligen 
betyg nligt 
skolv inder 
samm urs på gymnasieskolan. 
Exem
(2007
 

dessa områden samt bedömningskriterier finns även kommentarer med riktlinjer som ska följas. 
eligionskunskap skolår 9 / Kurs A 2004, sid9). 

åle anen: 
religi  94, 
betyg p) riktar sig, anser vi, precis som ämnets syfte främst mot att 
indiv ndlar 
om a  ska 
känn  om 
beton ioner 
samt olan 
samt unna 
an n  och ytterligare utveckla dessa till ett bredare 

o
ställning i olika frågor. Värdegrundsfrågor ska förankras genom att behand
ur ett individperspektiv och ur ett socialt perspektiv. 
 
R
utvecklas från ett mer individanpassat synsätt i grunds
in

 utan också förstå hur andra människor resonerar. Tanken att eleven först ska k
era kring sina egna åsikter och förstå sig själv för att senare ta steget och kunna disk

net aktuella frågor bekräftas också, anser vi av hur bedömningen i ämnet är uppby
t skolverket (Bedömning i religionskunskap, 2007) har man inom religionsämne

den är Livsfrågor och livstolkning, Etik samt Tro och tradition. Detta tillsammans 
tygskriterier som finns i kursplanen ska ligga till grund för bedömning och slut
 i grundskolans sista två år samt för gymnasiekursen. Dessa tre grupperingar är e
erket (Bedömning i religionskunskap, 2007) de genomgående perspektiven som b
an religionskunskapen från grundskolan till avslutad k
pel på bedömning inom området Etik som finns i ”Bedömning i religionskunskap” 
): 

För betyget Godkänt inom religionskunskap för grundskolan krävs följande: Eleven skall kunna 
föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden.  
För betyget Godkänt inom Religion A vid gymnasieskolan krävs följande: Eleven samtalar kring 
problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt tankesätt. 
Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund. 
Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik. Till varje av 

(Skolverket: Bedömningsexempel, R
 

M n som grundskolan har som uppgift att sträva mot (Lpo 94, kurspl
onskunskap) samt de mål som eleverna ska nå vid det nionde skolårets slut (Lpo
skriterier: religionskunska
iden utifrån sig själv ska nå vissa grundläggande kunskaper samt färdigheter. De ha
tt eleven ska förstå det svenska samhället. Det finns en klar betoning på att eleven
a till kristendomen och genom detta bättre förstå västerländsk kultur. Även
ingen ligger på kristendomen ska eleven också känna till några andra världsrelig
livsåskådningar. Vi anser att detta sedan byggs vidare genom målen för gymnasiesk
de mål som finns för religion A, (Lpf 94, kursplanen:religion A) där eleven ska k
da sina kunskaper från grundskolanvä

användningsområde. Vid avslutad kurs för religion A ska eleven kunna föra en diskussion om 
frågor som berör ämnet utifrån flera perspektiv och inte bara utifrån sig själv. Eleven ska 
förstå religioners och livsåskådningars betydelse för människor och samhällen genom tiderna 
samt i modern tid. Eleven ska också kunna använda sina kunskaper för att ta ställning i för 
ämnet relevanta frågor. För att kunna nå dessa mål krävs grundläggande kunskaper om 
enskilda religioner/livsåskådningar. 
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Utöver dessa ämnes- och kursmål ska även läroplanens värdegrund, mål samt riktlinjer 
genomsyra undervisningen. Enligt skolverket (Bedömning i religionskunskap, 2007) är det 
mycket av det läroplanen beskriver som stämmer väl överens med grundskolans kursplan för 
religionskunskap, även om läroplanen ska genomsyra all ämnesundervisning så läggs ändå 
extra ansvar på att detta ska ske inom religionsämnet och övriga SO-ämnen. Enligt skolverket 
(Bedömning i religionskunskap, 2007) beskriver läroplanen bland annat att eleven ska få en 
harmonisk utveckling och utveckla förmåga att göra personliga ställningstaganden, vilket 
ven finns med i målen för religionskunskapen. Inom religionsämnet ska eleverna också få 

olverket (2004) används tiden för religionskunskap under grundskolan med stor 
ariation. Under de tidigare åren i grundskolan är detta väldigt tydligt då vissa lärare ägnar 

myck erna 
skall are år 
bruka cket 
men v hur 
myck mna. 
Mång aper 
som k religion A kräver. 
 

ä
chansen att diskutera frågeställningar utifrån flera olika perspektiv vilket ska leda till 
läroplanens mål att eleven ska känna självtillit samt utveckla självkännedom. För grundskolan 
finns även en gemensam kursplan för SO-blocket som också ska följas.  
 
Timplanen 
Enligt timplanen (skollagen:bilaga 3) för grundskolan så ska SO-blocket under de nio 
obligatoriska åren minst erhålla 885 timmar av lärarledd undervisningstid. Detta blir 98,33 
timmar/läsår. Det är upp till varje enskild lärare hur denna vill disponera tiden som är avsatt 
för SO-blocket. Läraren kan välja att undervisa varje ämne separat eller övergripande 
tillsammans. Det finns inga bestämmelser om att tiden måste fördelas lika över de fyra 
ämnena som ingår i SO-blocket. Läraren har dock ett uppdrag i läroplanen samt kursplanerna 
med de mål som ska följas. Läraren måste alltså planera sin tid så att samtliga mål för 
samtliga ämnen nås. För gymnasieskolans religion A är det dock bestämt att denna ska vara 
50 poäng3.  
 
Enligt sk
v

et tid till ämnet medan andra inte alls berör ämnet. Målen som finns för vad elev
ha uppnått vid deras femte skolår nås därför allt för sällan. Under grundskolans sen
r ämnet få mer utrymme samt struktur som separat ämne eller som en del av SO-blo

tiden för religionskunskap varierar även där. På grund av den ojämna fördelningen a
et utrymme religionskunskapen får, blir också elevernas kunskaper inom ämnet ojä
a gymnasielärare anser enligt skolverket (2004) att eleverna inte har de förkunsk
rävs för att kunna arbeta på en fördjupande nivå, vilket kursplanen för 

3. FORSKNINGSLÄGE 
Forskning inom området ”övergång” mellan grundskolan och gymnasieskolan är i sig svår att 
hitta. Studier gjorda inom området i religionskunskapsämnet är ännu tunnare. Sökningar med 
nyckelord4 har gjorts i nationella och omfattande databaser, exempelvis Libris och i 
sökmotorer för både svenska och engelska artiklar. Resultatet blir några skrivelser, 
avhandlingar och artiklar nära arbetets syfte och kärna, det har däremot funnits inga eller 
endast några få träffar på just vårt undersökningsområde. Vi presenterar studier med allmän 
inriktning på övergången därför att relevans för religionsämnet ändå finns och många teorier 
och resultat som gäller för andra ämnen även kan antas gälla för religionsämnet. Betydande 
forskning som tas upp i detta avsnitt är elevens intellektuella utveckling i gymnasieåldern. 
Detta är av vikt bland annat i arbetet med att utreda när det är mest fördelaktigt, och anses 
lämpligast att läsa religionskursen i gymnasiet. Det är också en central del i vad läraren anser 
                                                 
3 1 poäng motsvarar ungefär 1 timme. Detta bestäms individuellt för varje skola och kan variera exempelvis till 
följd av antalet elever i en klass. 
4 Se sammanfattningen om nyckelord för examensarbetet. 
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vara viktigt i undervisningen. Även likvärdig bedömning och skillnader i bedömning mellan 

frågor. Eleverna tror 
tt det är faktakunskaper som är det primära och att ett korrekt svar finns till allt. Eleven ska 

sietiden utveckla och mogna i sina tankar och i sin förmåga att analysera. Det är 

illiam Perry på 1970-talet. Perrys studie bygger på ett rikt material grundat i 
tervjustudier där han visar att elevens tänkande går från enbart faktakunskaper till mera 

knik. Mezirow (2003) har studerat vikten av diskussioner för en elevs utveckling ”The 
 t of critical-dialectical discourse—

mmunicative learning by which adults assess beliefs—and its 

auktoritet, samt att fundera över hur komplext begreppet kunskap faktiskt är. Magolda (2006) 
; 

pel uppmanas att skriva en reflekterande text 

olika skolor och olika lärare presenteras. 
 
 
3.1 Elevens intellektuella utveckling under gymnasietiden 
Magolda (2006) fokuserar på utvecklingen av lärande bland collegestudenter och hos unga 
människor i början av vuxenlivet. Hon beskriver hur elever utvecklas från enkelspårigt 
faktatänkande, som i svart och vitt, rätt och fel, till egna individer som skapar egen kunskap. 
Det är också målet, enligt Magolda (2006), för en gymnasieelev att genomgå denna 
utveckling. Eleverna ska tillskansa sig förmågan att kritiskt granska och analysera sin omvärld 
(ibid). Problemet för eleverna, när de går från grundskolan till gymnasiet, är att de tror att 
läraren är den som ska presentera ”rätt kunskap” och har svaret på alla 
a
under gymna
viktigt för läraren att förstå detta för att ha så bra möjligheter som möjligt för att hjälpa eleven 
i detta arbete. Det handlar om att eleven ska bli en självständigt tänkande individ. Eleven ska 
göra kunskapen till sin egen genom att analysera och värdera den. Fakta ska inte fungera som 
glosor som oreflekterat lärs in. Magolda (2006) menar att kunskap blir just kunskap först när 
man genom kritisk undersökning gör den till sin egen. 
 
Det finns många olika teorier som behandlar hur eleverna utvecklas individuellt och 
tillsammans som grupp. Magolda (2006) baserar sina undersökningar bland annat på studier 
gjorda av W
in
djupgående insikter (ibid). Magolda vill i sin forskning bland annat beskriva hur läraren kan 
vara till hjälp för eleven. Vilka medel läraren behöver för att de ska kunna utforma sin 
undervisning så att eleverna blir kritiska och produktiva medborgare. Magolda inspireras även 
av Robert Kegans forskning som placerar elevens intellektuella utveckling i samband med 
förmågan att se saker ur ett vidare, holistiskt perspektiv (ibid). 
 
Även andra forskare visar på detta som Magolda (2006) bearbetat i sina undersökningar. 
Creamer och Laughlin (2005) ger råd till både lärare och föräldrar. Dessa råd är speciellt 
inriktade på att hjälpa unga tjejer som vill välja ett yrke inom matematik, ingenjörsskap eller 
te
article examines the nature of reasoning within the contex
the intersubjective process of co
implications for democratic citizenship and adult education”. För att utveckla just en egen 
identitet med känslor, och kritiskt tänkande har samtalet visat sig vara mycket viktigt. Det 
räcker inte bara med att läraren står och har egna föreläsningar, eleven måste vara delaktig 
och själv delta i dialoger och analyser för att utvecklas (Magolda 2006) 
 
Magolda (2006) har genom studier även funnit belägg för att etnicitet, sexualitet och social 
klass har betydelse för elevens utveckling och dennes process att hitta och skapa en egen 
identitet.  
 
Magolda och King (2007) presenterar en modell för hur läraren kan hjälpa eleven i dennes 
utveckling och in i vuxenlivet. Modellen vill utmana läraren att tänka över sin roll och sin 

menar att för att mäta eleven utveckling bör inte prov med valbart svarsalternativ användas
Såsom 1, X, 2 frågor. Istället bör eleven till exem
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i ett ämne. Just detta område anser Magolda (2006) med all säkerhet kommer att vara av 
intresse för framtida forskare. Hon bedömer att fortsatta undersökningar kommer att 

enomföras där fokus ligger på teoretiska modeller för att underlätta lärarens jobb och elevens 
tveckling. Hon anser även att studier kommer att visa metoder som underlättar mätningen av 

Sundqvist vill med rapport 300 söka 
varen på om skillnaderna mellan skolorna idag har minskat. Rapport 300 visar dock att 

inns angivna i de nationella 
etygskriterierna. Detta skapar också obalans för likvärdigheten. Rapporten betonar att dessa 

En rättvis betygsättning innebär att det betyg en elev fått i ett visst ämne eller i en viss kurs ska 

g
u
elevens kunskaper i tänkande och analyserande (ibid). 
 
 
3.2 Likvärdig utbildning 
I Rapport 300, Skolverket 2007, behandlas ämnet Likvärdig bedömning. Syftet med denna 
rapport är att undersöka om Sveriges skolor har en likvärdig bedömning. För att göra denna 
undersökning har Auer och Sundqvist (2007) använt sig av resultat från de nationella proven 
för matematik, svenska och engelska, de har sedan analyserat provresultaten och jämfört hur 
dessa används vid slutbetyg. Rapportens resultat handlar dock inte endast om dessa ämnen 
utan om hur elevernas kunskaper bedöms överlag.  
 
Enligt Auer och Sundqvist (2007) infördes det nu gällande målstyrande betygssystemet i 
Sveriges skolor 1998. Skolverket genomförde år 2000 en undersökning angående likvärdig 
bedömning på detta nya system och kom då fram till att det fanns stora skillnader mellan 
skolors sätt att bedöma elevers kunskaper. Auer och 
s
skillnaderna mellan hur olika skolor sätter betyg inte har förändrats, betygssättningen har 
varken blivit mer eller mindre likvärdig. 
 
Enligt Auer och Sundqvist (2007) finns det flera anledningar till varför skolorna bedömer så 
olika. De anser att den mest betydelsefulla av dessa är att lärare på olika skolor helt enkelt 
tolkar mål och betygskriterier på olika sätt. Eftersom en lokal tolkning av kursplanen ska 
förekomma så är inte detta fel men det skapar ändå problem för en likvärdig betygssättning 
(ibid). Avvikelserna i betygssättningen kan också bero på att lärare har svårt att underkänna 
en elev eller sätter betyg på andra grunder än de som f
b
skillnader i bedömning existerar i lika stor eller liten utsträckning inom samtliga ”typer” av 
skolor. Det går alltså inte att säga att problemet är större inom vare sig den kommunala skolan 
eller inom fristående skolor. Geografiskt finns inte heller några skillnader, likvärdigheten, 
eller dess olikhet vid betygssättning gäller hela landet. Eftersom problemet varit konstant 
sedan det nya betygssystemets införande går det heller inte att säga att dagens 
konkurrenssituation mellan skolorna har någon betydelse. Ytterligare anledning till att 
betygskriterierna tolkas olika av olika lärare kan vara vilken nivå läraren är van att eleverna i 
respektive ämne håller. Om läraren har blivit van vid att eleverna håller en ”låg” 
kunskapsnivå finns risken att denne också vid bedömning tolkar betygskriterierna mer 
”generöst” än lärare som är vana att arbeta med en högre nivå (ibid).   
 
För att minska spridningen på betygsättningen har skolverket (Handlingsprogram för 
likvärdig betygsättning, 2004) definierat likvärdig betygssättning på följande vis:  
 

visa elevens kunskaper och färdigheter i det som ska ingå i kursen enligt kursplanen och som 
motsvarar betygskriterierna för betyget. Med likvärdig menas att måttstocken för bedömning är 
densamma för alla elever. Ett betyg i en klass ska motsvara ett likadant betyg i en annan klass. 
Grundläggande för en rättssäker och likvärdig betygssättning är att de som sätter betygen och som 
utfärdar betygsdokument, dvs. lärare och rektorer, har tillräckliga kunskaper. De måste känna till 
och kunna tillämpa kursplaner, betygskriterier och andra bestämmelser. Men enbart att känna till 
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reglerna räcker inte, det krävs också ett aktivt lokalt kursplanearbete där betygskriterierna tolkas 
och anpassas utifrån det stoff och de undervisningsmetoder som används. Detta förutsätter en bred 
diskussion mellan lärare såväl inom som mellan olika skolor om hur man ser på måluppfyllelse 
och kunskapskvaliteter. Samrådet krävs för att trygga en likvärdig och rättvis betygssättning 
(Skolverket: Handlingsprogram för en rättssäker och likvärdig betygsättning 2004 s. 3).    
 

Efter en genomgång av tidigare forskning och en presentation av bakgrunden kan vi nu gå 
idare och precisera syftet med vårt arbete. Vi har genom litteraturstudierna förvärvat 

 faktorer som rör elevens och lärarens vardag i skolan och i 

. SYFTE 

or ställs följande frågeställningar: 

. METOD 

 

 
5.1 V
        

v
kunskap om viktiga frågor och
undervisningen. Ett exempel på detta är hur elevens mentala utveckling kan se ut och hur den 
kan påverka undervisningen. Vi har också blivit medvetna om det faktum att skolverkets 
rapport anser att skolor inte bedömer elever på likvärdiga grunder. Det är något som är 
mycket intressant och som vi vill undersöka närmare i vårt arbete. 
 

4
Syftet med studien är att undersöka övergången i religionsämnet mellan år nio och 
gymnasieskolan. Undersökningen fokuserar på elevens och lärarens uppfattningar om elevens 
tidigare kunskaper inom religionsämnet. Varierar elevens kunskaper beroende på var eleven 
tidigare gått i grundskolan och vilken lärare denne haft? Kan styrdokumenten och lärarens 
tolkning av dessa vara av betydelse för elevens kunskaper i religionsämnet? Anser 
gymnasielärarna att eleverna har tillräckligt med kunskaper för att läsa religion A på 
gymnasienivå? För att svara på dessa fråg
 

1. Är kursmålen i religion kompatibla och möjliggör en smidig övergång mellan år nio 
och gymnasieskolans religion A-kurs? 

 
2. Hur tolkar läraren styrdokumenten och vilka kunskaper5 anses därigenom vara 

centrala för ämnet? 
 

3. Tycker religionslärarna att förkunskaperna hos eleverna är tillräckliga6 för 
gymnasieskolans religionsundervisning? 

 
4. Tycker eleven som börjar läsa religion A inom gymnasieskolan att de egna 

förkunskaperna är tillräckliga7?  
 

5. Skiljer sig elevens och lärarens uppfattningar angående elevens tidigare kunskaper? 
 

6. Har det betydelse för elevens kunskaper i vilken grundskola han eller hon har gått?  
 

5
Här ges en genomgång av metodval med motivering om varför och hur metoden har använts. 
Även en presenstation av hur materialet  har bearbetats ges i nedanstående avsnitt. 
 

al av metod 
                                         
ta fall syftas på både förkunskaper och kunskaper tillskansade under gymnasieskolan. 
 tillräckliga menas vilka förkunskaper eleverna enligt läraren har och vilka de saknar. 
er eleverna att de har de förkunskaper som behövs för att tillgodogöra sig religionsundervisningen på

5 I det
6 Med
7 Känn  
gymnasiet i kursen religion A. 
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För a man 
2002 skap 
om o terna 
har g data. 
Fallgropar som funnits i arbetet är att det kan vara en svår bedömning om informanterna 

er själva intervjutillfällena. 
i har även medvetet tänkt på tonläge och kroppsspråk vid intervjuerna. För en avslappnad 

stämning bjöd vi på kolor och pepparkakor. Vi började även samtalet med en glad och 
är vi skämtade om våra röster som spelades in på bandet. Enligt Stukát (2005) är 

l gjorts via samtal 
ed individer.  

 
Tidigar ndskolan och gymnasieskolan specifikt för 
religionsämnet är få, däremot finns allmänna studier och rapporter om övergångar i andra 
äm
vår undersökning. Tidigare studier har sökts via databaser  med nyckelorden som används i 
rbetet, samt andra sökord 0. Resultaten som hade direkt beröringspunkt med vårt arbete var 

båd
som v använda och som hade relevans för vår 

ndersökning. Litteraturen har använts för att få en bild av det tidigare forskningsläget inom 
om
vara en viktig faktor för tolkning av resultaten av undersökningen. Svaren på 

ågeställningarna får då en bakomliggande bred grund. Kursplanerna analyserades i syfte att 
bes

 
.1.1 Val av skola och val av informanter 

Vi började med att välja ut en skola där elever från fler grundskolor samlas för sina 
r. Kravet för de elever vi skulle intervjua var att de läste religion den terminen 

 
mer ifrån. 

tervjuerna med utvalda personer har skett genom personlig kontakt, där intervjuerna skett 
nskilt och spelats in på band. Intervjuerna har gjorts med personer hemmahörande i en 

land. Det är intervjuerna som utgör själva kärnan i examensarbetet och 
                                                

tt svara på frågeställningarna genomfördes intervjuer med ett fåtal personer8 (Bry
). Samtal och intervjuer betraktas idag som en grundläggande metod för att nå kun
lika fenomen runt om i världen (von Brömssen, 2003). Informationen från informan
ett de upplysningar som eftersöks i studien och är vad Stukát (2005) kallar för mjuk

verkligen säger vad de tycker. Detta har vi tagit i beaktande när intervjuerna genomförts. 
Ibland har intervjupersonen sagt emot sig själv. För att få fram så sanningsenliga svar som 
möjligt har vi ställt följdfrågor och informanterna har ombetts att utveckla sitt resonemang, 
och att tydligt beskriva sina svar. Intervjusituationen har varit som Stukát (2005) beskriver 
den öppen och inte fastlåst vid frågorna. Tar informanten upp något, för arbetet, intressant 
område får han eller hon utveckla sitt resonemang. Själva intervjufrågorna är utformade för 
att vara objektiva utan värderingar, vilket också eftersträvades und
V

avspänd ton d
det till fördel att genomföra intervjuerna i en lugn och ostörd miljö. Därför valde lärarna ut ett 
tomt rum utan störningar från omgivningen där vi genomförde intervjuerna. Stukát (2005) 
skriver även att den intervjuade själv ska välja den miljö den önskar bli intervjuad i. Detta var 
i lärarnas fall möjligt. Eftersom intervjuerna skedde under skoltid och eleverna då befinner sig 
på skolan och inte har tillgång till avskilda rum fick lärarna välja plats men vi försäkrade oss 
om att det var ett tillfredställande alternativ för eleven. Metoden med intervjuer har använts 
för att passa uppsatsens frågeställningar, och undersökningen har med förde
m

e studier på övergångar mellan gru

nen som vi tagit del av och vars resultat till viss del kan användas för en jämförelse med 
9

1a
e få och gamla. Det fanns däremot material som låg nära eller i anknytning till vårt arbete 

i ändå bestämde oss för att vi kunde 
u

rådet. Litteraturstudierna syftade även till att bredda kunskapen om lärande, som kan anses 

fr
vara en av frågeställningarna direkt samt att ge en bakgrund till de övriga. 

 

5

gymnasiestudie
intervjuerna ägde rum. Eleverna valdes ut delvis av oss och delvis av oss tillsammans med
lärarna. Detta eftersom lärarna har kunskap om vilken grundskola eleven kom
In
e
kommun i Södra Norr

 

 
fattningar, elevers kunskapsuppfattning etc. 

8 Totalt tolv stycken personer uppdelat på tre lärare och nio elever. 
9 Libris, Academic Search Elite, Artikelsök, BASE, mfl. 
10 Gymnasium, grundskola, elevers, lärares, kunskap, uppfattning, förkunskaper, religion i gymnasiet, elevers
kunskaper i religion, lärares upp
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grunden för undersökningen. 
 
Lärare och elever har intervjuats, detta för att kunna återknyta till hur övergången i 
religionsämnet ser ut mellan år nio och gymnasiet. Undersökningen begränsades till en skola, 
där samtliga informanter arbetar och studerar. I urvalet av lärare har de lärare som har 
behörighet för undervisning i religionsämnet valts ut. Samtliga av dessa har intervjuats. I 
urvalet av elever har personer från olika grundskolor valts ut, detta har gjorts för att utforska 
om vi kan urskilja en skillnad i upplevelsen av deras förkunskaper och tidigare arbetssätt 
beroende på vart de gått i grundskolan. För att dessa svar ska vara möjliga att diskutera ur ett 
skolperspektiv och inte endast ur ett elevperspektiv har, där möjlighet funnits, fler än en 
person med skolgång i samma grundskola intervjuats. Även elevernas generella uppfattningar 
om andra grundskolor än sin egen har studerats. Resultaten som fås fram genom intervjuer av 
informanterna anser vi vara övergripande för skolan i stort, olika förkunskaper som eleverna 
har med sig kan variera vilken gymnasieskola man än besöker i landet. Fenomenet kan anses 
vara detsamma. Även Stukàt (2005) anser att forskning som endast gäller ett fåtal personer 
kan bli ointressant, därför är det en viktig aspekt, att studien går att överföra till större 
sammanhang, för att den ska ha behållning för en större grupp personer.  
 
 
5.1.2 Innan intervjun 
Före intervjuerna informerades informanterna om anledningen till intervjuerna. Stukát (2005) 
skriver också om att inledningsvis presentera sig själv och arbetets syfte vilket vi också 
gjorde. Vi upplyste även de som intervjuades om att uppgifterna inte kommer att användas i 
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und. Risken för 
lkällor och rena uppfattningar minskar eftersom vi stämmer av både elevers och lärares 

pspaltade frågor (se Bilaga 3 & Bilaga 4) 

an i kategorierna elever och lärare. Denna sammanslagning gjorde vi för 
grupperna. Även tabeller har använts 

något annat sammanhang . De informerades även om att deras namn inte kommer att 
figurera i arbetet och att banden som ljudupptagning av intervjuerna sker på arkiveras för en 
tid. Personerna upplystes även om att de har möjlighet att avbryta intervjun och att de när som 
helst under processens framskridande kan säga att de inte vill medverka i examensarbetet. 
 
 
5.1.3 Intervjufrågorna 
Frågorna utformades för att svara direkt mot syftet och arbetets ställda frågor. Eleverna 
tillfrågades bland annat om hur de upplevde religionsundervisningen både på grundskolan och 
på gymnasiet (Bilaga 3). De drog sig till minnes vad de arbetat med under grundskolan för att 
sedan jämföra med gymnasieskolans undervisning. Även lärarna fick frågor rörande elevens 
tidigare kunskaper från grundskolan (Bilaga 4). Genom att använda frågor som kan jämföras 
r både lärarens och elevens perspektiv anser vi att arbetet får en stabilare gru

fe
upplevelser mot varandra.  Både tankekarta och up
användes vid intervjutillfällena, för att på så vis täcka in så mycket som möjligt och inte av 
misstag utelämna något frågeområde eller en enskild viktig fråga.  
 
 
5.1.4 Tillvägagångssätt vid bearbetning av material 
Efter att alla intervjuer var klara lyssnade vi på ljudupptagningarna och skrev ut texten för 
varje enskild individ. Sedan lästes varje utskriven text ett upprepat antal gånger. Stukát (2005) 
anser detta nödvändigt för en djupare analys. Intervjuutskrifterna för varje enskild individ 
lades därefter samm

 mellan att tydliggöra likheter och skillnader inom och
                                                 
11 Med annat sammanhang menas något som ligger utanför examensarbetet. 
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för att åskådliggöra informanternas åsikter. Deras åsikter har jämförts och vi har fokuserat på 
ad de tycker lika om, och om någon anser något avvikande. I inledningen av arbetet använde 

 varandra 
nder olika teman. 

sen 
eligion A. Tre av informanterna är män och övriga sex är kvinnor. 

• Elevernas uppfattningar om kursplanen samt de mål som ska nås inom religion A 

enare år 

detta med att läraren lagt ned mer tid på något eller några av de övriga ämnena inom SO-

v
vi arbetsnamn på lärare och elever. Texten såg då ut på följande sätt: lärare 1, 2… och  elev 1, 
2… och så vidare, efter att vi skrivit ut texten döpte vi informanterna. De förkommer i 
examensarbetet med fingerade namn. Även specifika namn på orter har ändrats och omnämns 
som ett större område. Vissa fakta utelämnas om omskrivs istället med XXX, för att uppgiften 
ändå kan vara av vikt för arbetet men vara för nära personen som intervjuats. Även åldern på 
de intervjuade lärarna har varierats några år för att personerna inte ska kunna identifieras. 
 
Analysen valde vi att presentera i teman eftersom vi anser att det är lättare att följa med i 
texten och i de olika ämnena om texten behandlas så. På så vis kan frågeställningarna för 
arbetet kopplas samman direkt med underrubrikerna i analysen. 
 

6. PRESENTATION AV INTERVJUERNA 
I det här kapitlet ges en kort introduktion av de personer som intervjuats, sedan läggs 
resultatet av intervjuerna fram. Elevernas och lärarnas svar presenteras skilda från
u
 
 
6.1 Resultat av intervjuer med elever 
Presentation av eleverna som deltagit i studien 
Samtliga intervjuer har ägt rum vid en och samma gymnasieskola i Södra Norrland. De nio 
informanterna kommer från sju olika grundskolor som är belägna runt om i landet. 
Majoriteten av informanterna kommer dock från grundskolor som ligger i närheten av 
gymnasieskolan. Samtliga informanter läser nu sitt sista år på gymnasieskolan. Informanterna 
läser i två olika klasser och på två olika program. Klasserna har varsin lärare för kur
R
 
Intervjuerna 
Nedan presenteras resultatet av intervjuerna med de nio elever som agerat som informanter. 
Resultatet av intervjuerna kommer att läggas fram på en jämförande nivå. Analysen av 
elevintervjuerna kommer att redovisas i följande teman:  
 

• Elevernas upplevelse av religionsämnet under grundskolans senare år 
• Arbetsområden och arbetssätt 
• Elevernas syn på sina kunskaper inom ämnet religion  
• Ämneskunskaper från olika grundskolor 
• Det mest lämpliga året att läsa religion A  
• Intresset för religionsämnet idag 

 
Elevernas upplevelse av religionsämnet under grundskolans s
Under grundskolan tillhör religionskunskapen de samhällsorienterande ämnena som 
tillsammans bildar SO-blocket. De ämnen som hör till detta block är religionskunskap, 
samhällskunskap, geografi och historia. Av de nio informanterna så är det sju av dessa som 
uttryckligt säger att religionsämnet fick minst tid inom detta ämnesblock, Anna säger: ”Vi 
hade aldrig så mycket religion i grundskolan, det var nog mest historia”. Eleverna förklarar 

blocket.  
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Eva och Bodil är de två eleverna som upplevde att samtliga ämnen inom SO-blocket fick lika 
mycket tid. Eva beskriver att läraren under grundskolans senare år varje läsår arbetade med de 
fyra ämnena. Läraren delade helt enkelt in läsåret i fyra delar och arbetade med ett ämne 
under var och en av dessa perioder. Bodil däremot berättar hur läraren lät eleverna själva välja 
olika arbetsområden inom SO-blocket. Eleverna kunde alltså genom detta själva styra över 
vilket ämne som skulle få mest tid. Eftersom Bodil var intresserad av religionsämnet arbetade 
hon ganska mycket med ämnet.  
 
Intresset för religionsämnet under grundskolans senare år har varit väldigt varierat bland dessa 
elever. Anders, Anna, Bengt, Bodil och Eva menar att de alltid varit intresserade av religion 
och alltid tyckt om att arbeta med ämnet, Eva berättar: ”Jag har alltid varit intresserad av 

ligion och tycker att detta är roligt, jag är mest intresserad av islam”.  David, Helena, Inger 
och Johanna hade dock inte något intresse av religionsämnet under grundskoletiden. David 

h satte mig därför aldrig riktigt in i 

 religionsämnet fick minst tid av samtliga SO-ämnen 
Anders Bodil Anna Bengt Eva David Helena Inger Johanna 

re

säger: ”Jag var som aldrig intresserad av religion oc
ämnet”. 
 
Tabell 1: Anser att
  

Ja X   X X   X X X X 
Nej   X     X         

 
I tabell 1 ovan kan vi se att de flesta elever, alla utom Bodil och Eva, anser att religionsämnet 
fick minst tid av ämnen som ingår i SO-blocket. Både Bodil och Eva är själva intresserade av 
religion och har haft möjlighet att välja att arbeta med detta i sin undervisning på 
grundskolan. Evas lärare delade tiden lika mellan de fyra ämnen som ingår i de 
samhällsorienterade ämnena.  
 
Arbetsområden och arbetssätt 

erättar om hur och vad de arbetade med under grundskolan så kommer fem av 

är”. Två beskriver att de själva fick 
älja en valfri religion och göra ett arbete om detta, fyra har arbetat med islam, tre har arbetat 

me mer alltså ihåg 
att i med flera områden.  
 
Hu l ljer sig lite från varandra. Samtliga elever 
ber iden ägnades åt att läraren introducerade 
arb o  vid tavlan. Eleverna fick sedan på olika vis 
hitta fa mst 

en  och 
 

När eleverna b
eleverna ihåg att de utförde arbete inom området kristendom. Två av eleverna arbetade med 
samtliga världsreligioner. Anders säger: ”Vi hade en religionsbok som vi läste ur, där läste vi 
allmänt om olika religioner, läste några sidor här och d
v

d judendom och en elev har arbetat med hinduism. Vissa av eleverna kom
de nom ämnet religion har arbetat 

r e everna arbetat inom ämnet religion ski
ättar att den största delen av undervisningst

 frammeets mrådet, främst med genomgångar
kta om området för att avslutas med ett skriftligt prov. Faktasökningen skedde frä

om läroböcker men ibland också genom Internet och bibliotek. Bengt, Bodil, Johannag
Anders berättar dock om större arbeten då de inte bara arbetat på detta sätt. 
 
Bengt beskriver hur han och övriga klassen under området islam fick göra ett rollspel där de 
låtsades att de var medlemmar i en muslimsk familj och på detta sätt fick kunskap om hur 
dessa lever, vad de äter, vilka högtider de firar osv. Detta tyckte Bengt var ett annorlunda och 
ganska roligt sätt att lära sig på. I Bengts klass diskuterade även läraren vid några tillfällen 
med klassen om vad religion är och hur eleverna tänkte om ämnet. 
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Bodil kommer däremot ihåg att läraren varje termin delade ut papper till hela klassen med 

ohanna berättar om hur hennes klass vid ett tillfälle gjorde ett större arbete om judendom. 

ders grupp valde då att skriva om Livets Ord och valde att genomföra intervjuer med 
ågra av dess medlemmar.   

rbetssätten n u g l ar iv n 
resultaten har ändå varit liknande. Det handlar främst om tt ele na sam  och 
sam ställt f ta. An rs oc Beng är e tligen de enda som berättat att de haft 

ndervisning som inte endast handlat om faktakunskaper. Bengt har genom rollspel samt viss 

lla elever utom David fick ett samlat betyg i SO efter avslutad grundskola. Samtliga elever 
da genom skriftliga prov eller arbeten. 

blandade uppgifter från samtliga SO-ämnen från vilka eleverna själva fick välja vilka de ville 
arbeta med. Eftersom Bodil alltid tyckt att religion varit ett intressant ämne, så vet hon att hon 
gjorde flera arbeten inom detta ämne men kommer speciellt ihåg ett arbete om islam. Vid ett 
tillfälle arbetade hela klassen med de olika världsreligionerna, läraren hade då många 
genomgångar, vilket han annars nästan aldrig hade. När arbetsområdet senare var färdigt 
redovisade eleverna sina resultat muntligt inför övriga klassen.   
 
J
Läraren hade då ganska många genomgångar av ämnet, efter detta sökte eleverna själva den 
information som de behövde och redovisade slutligen det som de kommit fram till inför 
övriga klassen genom ett kollage.  
 
Anders genomförde, efter att ha haft en lättare genomgång av världsreligionerna, ett 
grupparbete där gruppen fritt fick välja en religion eller en del av en religion att fördjupa sig 
inom. An
n
 
A  som eleverna a vände sig av nder rundsko an har v it relat t olika, me

 a ver lat
man ak de h t gen

u
nivå av diskussion kunnat nå en djupare förståelse av vad olika religioner kan innebära. 
Anders har genom sina intervjuer med medlemmar ur Livets Ord sett verksamheten på nära 
håll och därigenom kunnat utveckla en djupare kunskap och förståelse av denna gren av 
kristendomen.  
 
A
upplevde att de främst blev bedöm
 

Förklaringar:   
Kr=kristendom Va=valfri religion 
Is=Islam Vä=värdsreligionerna
Ju=Judendom Hi=Hinduism 

Tabell 2: De arbetsområden som eleverna minns att de arbetat med på grundskolan 
Anders Bodil Anna Bengt Eva David Helena Inger Johanna
Vä, Kr Va, Is Va Vä, Is Ju, Kr Kr, Is, Hi Ju, Kr, Is Kr, Is Ju 

 
Tabell 2 ovan visar vilka områden inom religionskunskap som eleverna upplever att de 
arbetade med på grundskolan. Det är framförallt deras minnen från grundskolans senare år 
som redovisas här. Vi kan se att det är en spridning över alla religioner. Det ser olika ut för 
varje elev. Dock är det bara David som nämner att han arbetat med hinduismen, men vi antar 
att även Anders och Bengt har arbetat med hinduismen eftersom de har gått igenom 

ärldsreligionerna. Ingen av eleverna nämner buddhismen, vilket är anmärkningsvärt, men vi 

om gymnasieskolan menar 
amtliga elever att ämnet istället handlar om att förstå religion på ett annat plan. Religion A 

v
antar dock även här att de som arbetat med världsreligionerna även berört denna religion. 
 
Elevernas syn på sina kunskaper inom ämnet religion  
Samtliga elever anser att religionsämnet under grundskolan i första hand handlade om att 
samla och sammanställa fakta. Nu när de läser kursen religion A in
s
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går enligt eleverna ut på att skapa och förstå sin egen, samt andras religioner och 
livsåskådningar. Av de nio eleverna är det två som anser att undervisningen nu på 
gymnasieskolan är lite repetition från grundskolan, dessa syftar då till undervisningen som 
handlar om kristendomen. Bodil säger: ”Kristendomen är lite repetition från förut men detta 
är bra eftersom man då lär sig mer. Annars är det nytt att prata om ens egen livsåskådning”. 
Övriga anser att ämnet har en helt annan karaktär inom gymnasieskolan jämfört med 
grundskolan. Helena berättar: ”Inget av det vi läser nu är repetition från grundskolan, allt 
änns nytt”. 

r grunderna till hur de olika 
ligionerna fungerar. Detta är intressant eftersom samtliga elever berättat att de under 

 dessa. Anna säger: ”Det är viktigt att förstå olika religioner för 
tt förstå omvärlden. Det skulle ha varit bra om vi pratat mer om varför människor med andra 

å gymnasienivå.   

 Anders Bodil Anna Bengt Eva David Helena Inger 

k
 
Alla elever tror att de minst kommer att klara betyget Godkänt i religion A. Detta trots att 
Helena, Inger och Johanna, alltså tre av eleverna, inte anser att de fått med sig tillräckligt med 
kunskaper från grundskolan. Samtliga tre upplever att de sakna
re
grundskoletiden främst arbetat med just faktakunskaper om olika religioner. Anders och Anna 
tycker båda att de hänger med bra under undervisningen men önskar att 
religionsundervisningen vid grundskolan i större utsträckning handlat om hur människor med 
andra religioner tänker kring
a
religioner ibland gör som de gör”.  
 
Anna, Bengt, Helena, Inger och Johanna vet inte om deras nuvarande lärare anser att deras 
förkunskaper är tillräckliga för att läsa religion A. Anna säger: ”Självklart är det bra om man 
kan så mycket som möjligt sedan tidigare, men samtidigt ska man ju lära sig på gymnasiet 
också”. Anders, David och Eva tror däremot att läraren anser att deras förkunskaper är goda 
nog för kursen. Bodil tror dock inte att läraren anser att förkunskaperna är tillräckliga för att 
läsa religion A p
 
Tabell 3: Anser att de fått med sig tillräckligt med kunskap inom religionsämnet från 
grundskolan 

Johanna 
Ja X X X X X X    
Nej       X X X 
 

olan 
 av 

d å k sk ör a  av ning  religion A. 
H In  Jo a m t d r sk m gion. ta är 

tressant eftersom det främst är grunder som de arbetat med under grundskolan. 

rna 
rundar sig på om individen är intresserad av ämnet eller inte. Anders menar också att all 

t hämtas in från andra håll. Anna 

Tabell 3 ovan visar att, trots att samtliga elever menar att skap k
till största delen handlat om att eleverna har samlat och sammanställt fakta, anser ändå sex

 religionskun en för grunds

dessa att e har f tt tillräc liga kun aper f tt klara undervis en inom
elena, ger och hann enar at e sakna  grundkun aper inom ä net reli Det

in
 
Ämneskunskaper från olika grundskolor 
Alla elever utom Bodil som inte tänkt på detta menar att deras klasskamrater har med sig 
olika kunskaper inom ämnet. Anledningarna går dock isär mellan eleverna. Anders, Bengt, 
Eva, David, Helena och Johanna tror att de olika kunskaperna beror på vilka intressen 
eleverna har och menar att detta styr vad man lär av skolan. Anders beskriver detta genom att 
olika skolor och lärare arbetar med olika saker. Han tror dock främst att de olika kunskape
g
kunskap inte kommer från tidigare skolgång utan mycke
menar istället att hon märker att elever som kommer från olika skolor har olika förkunskaper 
inom ämnet, detta på grund av att de olika grundskolorna är inriktade på olika områden. Inger 
tror däremot att kunskaperna inom religionsämnet varierar eftersom lärarna på de olika 
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grundskolorna har olika kompetens och därför arbetar med olika områden. 
 
Tabell 4: Den främsta orsaken till elevers varierande kunskaper inom religionsämnet 
Anders Bodil Anna Bengt Eva David Helena Inger Johanna 
Intresse Vet ej Skola Intresse Intresse Intresse Intresse Läraren Intresse 
 
Tabellen 4 ovan visar att samtliga elever utom Bodil som inte tänkt på saken, anser att deras 
klasskamrater har med sig olika kunskaper från grundskolan. Eleverna är ganska överens om 
tt detta beror på individens intresse för religionsämnet. 

svarat denna fråga.  

a
  
Det mest lämpliga året att läsa religion A 
Anders och Inger tror båda att det är bäst att läsa religion A under det tredje året eftersom 
eleverna då är mogna för ämnet. Anna ser detta från två håll, hon håller med Anders och Inger 
och menar att det är bra att ämnet ligger under det tredje året eftersom eleverna då är mogna 
för det. Hon anser också att det kanske skulle vara bättre om kursen låg tidigare då 
kunskaperna från grundskolan är färskare. Bengt menar att religion A borde läsas under första 
året på gymnasiet eftersom kunskaperna från grundskolan på detta sätt skulle komma till 
bättre användning. Bodil däremot tror inte att det spelar någon roll under vilket år kursen 
läses. De övriga eleverna har inte be
 
Tabell 5: Anser att år tre är mest lämpligt att läsa Religion A 
  Anders Bodil Anna Bengt Eva David Helena Inger Johanna
Ja X             X   
Nej       X           
Kanske      X             
Ej svarat   X     X X X   X 
 
Tabell 5 ovan visar när eleverna anser att det är mest lämpligt att läsa religion A. Tyvärr finns 
in en g uttryckt åsi e B a, d,  o a
 

erna tresse  relig sämn ag 
av de io interv uade eleverna säg r att de net. Helena 

r den som fortfarande inte är intresserad, hon säger: ”Jag har aldrig varit speciellt intresserad 

 att religion 
ar tråkigt men nu när jag är äldre och bättre förstår ämnet tycker jag att det är roligt”. De 

gionsämnet på gymnasienivå handlar om mer 

kt om d tta från odil, Ev  Davi  Helena ch Johann .  

Elev s in  för ion et id
Åtta  n j e  idag är intresserade av religionsäm
ä
av religionsämnet”. Detta kan jämföras med att eleverna tidigare beskrivit att under 
grundskoletiden var endast Anders, Anna, Bengt, Bodil och Eva intresserade av ämnet. David, 
Inger och Johanna är de som idag är intresserade men som under grundskolan inte hade något 
intresse av religionsämnet. De förklarar att detta beror på att de nu blivit äldre och mer mogna 
att förstå vad ämnet handlar om. Inger beskriver: ”Under grundskolan tyckte jag
v
motiverar även förändringen med att reli
intressanta saker, som till exempel livsåskådning, än vad de tidigare arbetat med. Anna 
beskriver hur hon tycker att religionsämnet nu på gymnasiet nästan är som ett helt nytt ämne 
om man jämför med hur det var på grundskolan. 
 
Tabell 6: Är idag intresserade av religionsämnet 
  Anders Bodil Anna Bengt Eva David Helena Inger Johanna
Ja X X X X X X   X X 
Nej             X     
 
Tabell 6 ovan visar att av samtliga elever är det bara Helena som idag inte är intresserad av 
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religionsämnet. Detta kan jämföras med hur elevernas intresse såg ut under grundskoletiden, 
å endast fem av eleverna var intresserade av religionsämnet. (Se ovan, elevernas upplevelse 

r a l s ås gion
lla elever utom en har varit närvarande när deras lärare har gått igenom kursmålen för 

r svårt skrivna och dumma. Intresset 
 vad målen säger är hos samtliga elever mycket svagt och samtliga elever menar att språket 

tt förstå det där, de är för svårt 

målen och därför inte riktigt vet vad 
om krävs för att nå de olika betygen. Lärarna har gått igenom kursmålen men bristen av 

ill att eleverna ska ta till sig 
 dessa. 

ll 7: Ele rnas ståelse v kurs nen o  kursm len 
Anders Bodil na ngt va Helena ger Johanna

d
av religionsämnet under grundskolans senare år). 
 
Elevernas uppfattninga  om kursplanen s mt de må om ska n inom reli  A 
A
religion A. Ingen av dessa kan dock i efterhand förklara vad dessa betyder. Eva är den som 
missade genomgången av kursplanen, läraren har heller inte i efterhand gått igenom denna 
med Eva. Hon tycker dock allmänt att kursplanerna är fö
av
är för komplicerat för att förstå. Inger säger, ”Det går inte a
skrivna med massa lärartermer. Om vi ska kunna läsa det där måste de skrivas om” . 
 
Anders och Bodil menar båda att kursmålen är svåra att förstå men bryr sig heller inte om 
dessa. De menar att så länge de gör som läraren ber dem att göra så ordnar sig allt ändå och 
resultaten blir bra. David och Helena menar istället att de förstod målen då läraren förklarade 
dessa men kommer inte ihåg nu efteråt vad de handlade om.    
 
Det är i denna fråga tydligt att eleverna inte förstår kurs
s
förståelsen tyder på att detta är något som måste repeteras om de v
av
  
Tabe ve för  a pla ch å
  An Be E David In
Ja                   
Nej X X X       X X X 
Till viss del       X   X X     
 
Tabell 7 ovan visar att ingen av eleverna anser att de förstår kursplanen och dess mål fullt ut, 

rstår vad som krävs för att klara målen eller de 

ättar om ett grupparbete vilket redovisades i 
rm av ett kollage och Anders besökte under ett grupparbete Livets Ord för att genomföra 

 eleverna arbetat med varierar alltså lite, 
sultate k st  faktakunskaper. Bengt och Anders är de enda som 

om sina eten s le kun nå en rdjupa unskap h först lse för a relig ers 
ck. All lever u  David fick ett samlat betyg i de samhällsorienterade ämnena efter år 

io. 

vilket borde betyda att de inte heller fullt ut fö
olika betygsstegen. 
 
 
6.1.1 Sammanfattning av elevintervjuerna 
Eva och Bodil är de enda av nio elever som upplevde att religionsämnet fick lika mycket tid 
som övriga samhällsorienterade ämnen under grundskolan. Samtliga elever menar att 
religionsämnet under grundskolan främst handlade om faktainlärning, där läraren 
introducerade arbetsområdet för att sedan låta eleverna arbeta med läroboken. De flesta 
arbetsområden avslutades sedan med skriftliga prov. Bengt, Bodil, Johanna och Anders har 
dock berättat att de vid några tillfällen arbetat lite annorlunda. Bengt har deltagit i ett rollspel 
angående islam. Bodil fick under den mesta av tiden för de samhällsorienterade ämnena själv 
bestämma vad hon ville arbeta med. Johanna ber
fo
intervjuer med några medlemmar där. Hur och vad
re n har doc  i de fle a fall varit rena
gen  arb kul na  fö d k  oc åe olik ion
uttry a e tom
n
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Samtliga elever beskriver att religion A på gymnasiet främst handlar om att skapa och förstå 
sin egen samt andras religioner och livsåskådningar. Bodil och Eva uppfattar 
kristendomsundervisningen som lite repetition från grundskolan, men annars menar samtliga 
tt ämnet på gymnasienivå är av helt annan karaktär om de jämför med grundskolan. Alla tror 

hanna 

t anser att kursen borde läsas 
nder det första året eftersom kunskaperna från grundskolan då bättre kan komma till 

 elever utom Helena intresserade av religionsämnet, vilket kan jämföras med 
undskoletiden då endast Anders, Anna, Bengt, Bodil och Eva var intresserade. 

gen av ele  d r ne  d , s ty
komplicerat skrivna. etta be der att eleverna te rikti  vet vad m krävs för att nå de 

 betygsste  sam rsmålen. 

u avslutas elevernas tankar och uppfattningar kring olika teman. I följande avsnitt kommer 

.2 Resultat av intervjuer med lärare 
resentation av lärarna som deltagit i studien. 

attat. Detta för att få en bild av deras 

agnus är 47 år gammal. Han har arbetat som lärarvikarie av och till under 1990-talet och 

a
att de minst kommer att klara Godkänt i religion A. Detta trots att Helena, Inger och Jo
inte uppfattar att de fått med sig tillräckligt med kunskaper från grundskolan. Anders, David 
och Helena är de enda som tror att deras lärare anser att de har tillräckliga förkunskaper för att 
läsa religion A. 
 
Alla elever, utom Bodil som inte reflekterat över detta, anser att eleverna som möts vid 
gymnasieskolan kommer med olika kunskaper inom religionsämnet. Eleverna har dock lite 
varierande åsikter om varför det är så. 
 
Anders och Inger anser att det passar bäst att läsa religion A under det tredje året eftersom 
eleverna är mest mogna då. Anna tvekar mellan om det är bäst att läsa religion A under det 
sista året på grund av att eleverna då är mest mogna, eller om kursen borde ligga tidigare 
eftersom kunskaperna från grundskolan då är färskare. Beng
u
användning. Bodil tror inte att det spelar någon roll när kursen läses. Övriga elevers åsikt 
saknas. 
 
Idag är alla
gr
 
In verna menar att e förstå kurspla n och ess mål amtliga cker att dessa är 
för  D ty  in gt  so
olika gen t ku
 
N
lärarnas syn på förkunskaper hos eleverna och andra ämnen att presenteras.  
 
 
6
P
De medverkande lärarna i studien presenteras nedan kortf
erfarenhet inom läraryrket och inom ämnet religion. 
 
Kalle 
Kalle är 35 år gammal. Han har gymnasiebehörighet i ämnena religion och samhällskunskap. 
När han började arbeta som lärare arbetade han på en gymnasieskola i XXX. Han arbetade 
sedan ett kort tag inom grundskolans senare år innan han började på den skola som ingår i 
undersökningen för detta examensarbete. Han har arbetat inom läraryrket i 3,5 år.  
 
Lennart 
Lennart är 35 år gammal och har arbetat som lärare i 7 år. Sin lärarexamen färdigställde han 
år 2000. Han har full behörighet i ämnena religion och historia och har även läst XXX och 
XXX. Lennart har sedan han blev klar med sin utbildning arbetat på samma skola. 
 
Magnus 
M
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även viss del av 1980-talet. Han började utbilda sig för att bli behörig lärare i slutet av 90-
talet. Han läste då in en kandidatexamen i teologi. Han har sedan läst till ytterligare ämnen 
och pedagogik. Han är nu behörig lärare i historia och religion och har även högskolekurser 
inom andra ämnen. Han har arbetat heltid som lärare sedan 2002. 
 
Lärarna presenteras här kortfattat i en överskådlig tabell: 
 
Tabell 8: Här visas ålder, år i yrket efter lärarexamen samt behörighetskombination för 
espektive lärare r

Namn Ålder År  i yrket Behörig i följande ämneskombination 
Kalle 35 år 3,5 år Religion, samhällskunskap 
Lennart 35 år 7 år Religion, historia 
Magnus 47 år 5 år Religion, historia 
 
Tabell 8 ovan visar att två av lärarna har behörighet i ämneskombinationen religionskunskap 
och historia, medan Kalle har religionsämnet kombinerat med samhällskunskap. Vi ser även 
att det inte är någon av lärarna som har arbetat mer än 7 år i yrket. Vi tolkar det som att 
samtliga har erfarenhet från yrkeslivet innan de studerat till lärare. 
 
Intervjuerna 

• Lärarnas uppfattning om läroplanen och kursmålen  

en 
• Lärarens syn på elevens förkunskaper  

 

ärarnas uppfattning om läroplanen och kursmålen 
t de mål som står i kursplanen för religion är 

are tycker att kursmålen är luddiga.” Även 

 målen är mycket tydliga och att det inte 
nns utrymme för tolkningar. Samma uppfattning har även Lennart och Magnus. Kalle säger 

står vad som krävs och exakt vad eleverna ska kunna. Hans tolkning är att det handlar 

på fakta… 
en det är upp till läraren att plocka ut de bitar som är viktiga för att verkligen förstå 

. Annars kan inte eleverna uppnå målen i kursplanen”. För att eleverna ska kunna 

Lärarnas uppfattningar presenteras under följande teman:  
 

• Gymnasielärarnas inblick i grundskolans mål för religionsämnet  
• Olika kunskaper från olika skolor  
• Lärarens syn på undervisning

• Lärarnas uppfattning om när det är mest fördelaktigt att läsa religion A 
• Lärarnas uppskattning av andelen elever som uppnår målen för kursen

L
Kalle ger yttryck för att många lärare anser at
tolkningsbara12. Han säger: ”Jag vet att många lär
Lennart och Magnus säger att de upplever att många anser att kursmål överlag är 
tolkningsbara för läraren. Själv tycker dock Kalle att
fi
att det 
om att förstå sin egen och andras livsåskådning och ha förståelse för andra folkgrupper än den 
man tillhör själv.  Eleverna ska också veta varför och ha förståelse för varför olika 
folkgrupper beter som de gör. Det handlar om att eleverna ska få självinsikt och vara 
medveten om sina egna värderingar. Kalle säger att: ”Kursplanen fokuserar inte 
m
religionen
utvecklas behöver de till exempel känna till hur fördomar skapas och vad en stereotyp är. 

                                                 
12 Tolkningsbara utöver vad som kan anses vara rimligt. En tolkningsbarhet som kan leda till en ojämn 

ndervisning och betygsbedömning mellan olika lärare och olika skolor som är alltför stor för att hamna inom en 
rna anser acceptabel felmarginal. Författarna anser att även samhället är av den uppfattning med 

u
som författa
hänvisning till skolverkets Rapport 300 av Auer och Sundqvist (2007). 
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Lennart tycker att det är tydligt i kursmålen för religion vad som ska uppnås i kursen för att 
eleverna ska klara kursen och för varje separat betyg. Däremot tycker han att det är otydligt 
vad som ska ingå och vilka delar som anses som viktiga. Hur målen ska uppnås är alltså upp 
till läraren själv, liksom vilka faktorer som undervisningen ska fokusera på. Just denna frihet 
äger Magnus vara något han uppskattar, han tror dock att nyexaminerade och oerfarna lärare 

rukar vilja ha mer styrning även av 
nehållet i sina lektioner och direktiv om hur de ska se ut och hur det ska gå till”. 

upp två punkter som han tycker är viktiga i elevens process i kursen som 
a

, varf
dra, va

början av kursen i religion A går Kalle igenom målen med eleverna. Han menar att även om 
 

t 
sa sin 

m kursmålen med eleverna 
id varje kursstart, men han tycker det är svårt att förklara dem på ett bra sätt. Han säger att 

 fram den ”allra bästa pedagogiken”. Han ser även nya saker i styrdokumenten 
 ögon: ”Det är inte alltid när 

an betraktar något riktigt nära som man får den bästa bilden”. Detta får vi förmoda, gör att 
vi k   eleverna.13 Därför kan vi anta att 
han i nnebär växer under 
term
 
Len r r vara mer styrande än de redan är. Även han 
går ta målen själva 
me å et sättet tycker 
han har fungerat bra och upplever att de flesta

läraren att själv utforma. 

s
kan uppleva det som stressande: ”Nya inom läraryrket b
in
 
Kalle brukar sätta 
även sv rar mot kursmålen: 
 

1. V
2. H

ad tän
ur tänk

ker ja
er an

g ör tänker/tycker jag
rför tänker de så? 

 så? 

 
I 
eleverna inte förstår innebörden av målen vid just det tillfället så sjunker de in under kursens
gång. Det är också bra för läraren att påvisa målen under kursens gång, att eleven har nåt
målet därför att han eller hon uppnått dem genom att göra vissa uppgifter och vi
kunskap och eget tänkande i olika frågor. Även Magnus går igeno
v
det gäller att ta
ju längre han arbetar inom skolan och ser då målen med andra
m

an dra den slutsatsen att han tycker att det även gäller för
, l ksom Kalle anser att elevernas förståelse om vad kursmålen i
inens gång14. 

na t menar inte att styrdokumenten behöve
 igenom kursmålen med eleverna vid vare kursstart. Eleverna får sammanfat
d n gra korta meningar, så att de tänker till och förstår vad de betyder. D

 av eleverna förstod att de ska uppnå i kursen 
bra.  
 
Kalle är av den uppfattningen av att kursmålen för religion A fokuserar på rätt saker, 
innehållet är bra. Eventuellt skulle den behöva revideras för att förtydliga vissa punkter, 
många punkter är likadana och betyder egentligen samma sak. Dessa skulle kunna läggas ihop 
för att få en tydligare kursplan, menar han. Han tycker även att en punkt skulle läggas till, 
som inte finns med i kursmålen idag. Det är att tydligt uttrycka att religion ska ses ur ett 
holistiskt perspektiv. Att sammanlänka religion med både samhällskunskap och historia 
tycker Kalle är viktigt för den egna förståelsen. Eleven får en bättre förståelse om ämnet 
bearbetas på det sättet. Bilden som ges blir bredare. 
 
Sammanfattningsvis så ser vi att ingen av lärarna som är med i studien upplever kursplanen 
för religionskunskap A som otydlig eller öppen för alltför många olika tolkningar. De kan lätt 
förstå de uppsatta målen för kursen. Vägen fram till hur målen nås ligger däremot öppen för 

                                                 
13 Egen slutsats av författarna 
14 Religion A är en 50 poängs kurs och läses därför under en termin, undantag där kursen läses över två termin
finns dock. 

er 

 

 20



 
Gymnasielärarnas inblick i grundskolans mål för religionsämnet 
Gemensamt för alla lärare är att de inte vet vad eleverna ska ha med sig för kunskaper från 
grundskolan. Lennart tror dock att det kan vara så att eleverna inte når de mål som är uppsatta 
för religionsämnet där eftersom de har den typen av fördomar med sig mot till exempel 
muslimer som de har. Han förutsätter att det är en del av målen för grundskolan, liksom det är 
för gymnasieskolan där eleverna ska ha förmågan att analysera och skapa åsikter grundade på 

kta. Han tycker att ett samarbete skulle vara bra mellan gymnasiet och grundskolan, han vet 

nnart säger: ”Jag skulle uppskatta om någon drog igång det men 
änner sig lite för lat själv”.  

 
Även Magnus säger att han inte vet vad som står i kursplanen för grundskolan och vilka 
må  religionsämnet. Även han, liksom Lennart, har ändå egna tankar och 

h de undervisande lärarna om frågor som hur undervisningen läggs upp 
ch hur lärarna och eleverna ska arbeta tycker Kalle skulle vara fruktsamt. Han tycker det är 

asieskolan är önskvärt från gymnasielärarnas håll. Detta främst inom religionsämnet 
en även inom övriga ämnen. Det skulle underlätta att ha en gemensam tydlig bild om vad 

ola de tidigare gått på. Det är som han 
ttrycker det: ”en jämn låg nivå” på elevernas förkunskaper. Däremot tror han inte att 

ader inte kan märkas mellan elever som kommer från olika 
grundskolor tycker Lennart sig kunna ana en viss skillnad i elevernas förkunskaper inom olika 

 att urskilja och säga säkert men elever som går på det 
 

e än eleverna på andra program inom religionsämnet.  

fa
inte riktigt varför det inte finns ett samarbete, hans åsikt är att det skulle vara en fördel i flera 
ämnen än i bara religion, Le
k

len är inom
funderingar om målen och gissar att eftersom religion enligt hans åsikt är ett strykämne så 
uppnås inte målen inom religionsämnet. Det skulle vara bra om målen i år 9 var uppnådda och 
det gick att fortsätta direkt med undervisning baserad vissa förkunskaper som eleverna ska ha.  
 
Inte heller Magnus har något samarbete med grundskolan men anser det som en brist. Det 
skulle vara bra med en kommunikation mellan de båda stadierna. Han anser tyvärr att det inte 
finns tid för det i nuläget. Det skulle inverka för mycket på det ordinarie arbetet.  
 
Målen för år nio var det ett tag sedan Kalle läste. Vad han kommer ihåg så bygger gymnasiets 
kursmål för religion på de målen. De är rätt lika varandra, om ökad förståelse och kunskap om 
några religioner. Han tycker inte att ett samarbete med grundskolan behövs men ett samtal 
mellan skolorna oc
o
viktigt med elevens egna initiativ och att han eller hon är aktiv. Lärarna kan även samtala om 
kursplanerna och hur man tolkar dem. 
 
Sammanfattningsvis är det tydligt att samarbete i någon form mellan grundskolan och 
gymn
m
eleverna ska kunna och vilka mål de ska ha uppnått när de kommer till gymnasieskolan. 
 
Olika kunskaper från olika skolor 
Kalle upplever att elever som kommer från olika grundskolor har relativt likvärdiga 
kunskaper, de kanske inte kan exakt samma saker, men kunskapsnivån är ungefär densamma. 
Däremot säger Kalle att: ”Det märks skillnad i mitt andra ämne”. Vilket är samhällskunskap. 
Lennart kan inte heller se att det är några speciella skillnader mellan eleverna och deras 
kunskap inom religion beroende av vilken grundsk
u
förkunskaperna spelar någon roll för om man klarar religion A eller inte, eftersom det är en 
lätt kurs.  
 
Även om kunskapsskilln

program. Det är svårt
samhällsvetenskapliga och det naturvetenskapliga programmet verkar ha ett något bättre
utgångsläg
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I motsats till Kalle och Lennart tycker Magnus att han upplever skillnader i förkunskaperna 

igt olyckligt tycker han att han kan se att det är i de fall där 
leverna haft flera olika lärare och bytt lärare under tiden i grundskolans senare år.  

råga om att kunskaperna inte är likvärdiga. Medan Magnus tycker sig se vilken grundskola 

ga och det 
aturvetenskapliga programmet generellt kan sägas ha bättre förkunskaper. 

kunskaper beroende på grundskola och nuvarande 
ymnasieprogram  

beroende på vilken skola eleven har gått på och vilken lärare den tidigare har haft. Det är inte 
bara i ”vad” som eleverna har läst utan även kvantiteten och kvaliteten på den tidigare 
undervisningen. Han tror att den skillnad i de förkunskaper som han kan märka från olika 
grundskolor beror på hur läraren har arbetat med SO-ämnet. Ofta kanske inte religion får 
samma utrymme som de andra ämnena inom SO-blocket, där ämnena som ingår är historia, 
samhällskunskap, geografi och religion. Magnus tror att religion får stryka på foten för 
samhällskunskapen och historieundervisningen. Han säger att: ”Religion är ofta ett strykämne 
i SO:n” Det handlar om lärarens engagemang i ämnet hur elevens kunskaper ser ut när de 
kommer till gymnasiet. Rikt
e
 
Lennart säger sig kunna se att elever från olika skolor har lite olika kunskaper med sig. Dock 
inte att det är skillnad i hur mycket religion de har läst på grundskolan, även om kunskaperna 
skiljer sig åt är de likvärdiga till kvaliteten och mängden. Kalle och Lennarts åsikter om 
elevernas kunskaper beroende på vilken grundskola de gått i skiljer sig alltså från Magnus 
if
och lärare eleven haft, och att olika mycket tid ägnas åt religion på olika grundskolor tycker 
Kalle och Lennart att kunskaperna är relativt likvärdiga oberoende av grundskola. Däremot är 
Lennart och Magnus överens om att elever inom det samhällsvetenskapli
n
 
Sammanfattningsvis kan sägas att elever från olika grundskolor anses av Kalle och Lennart 
inneha likartade kunskaper ifråga om kvalitet och kvantitet. Magnus är dock av annan åsikt 
och menar att det märks att religion är ett ”strykämne” på vissa skolor, därför är det också 
stora skillnader i elevernas förkunskaper, både mängdmässigt och i innehållet. 
 
Tabell 9: Lärarens syn på elevens för
g

 
elevens kvalitet på förkunskaper beror på 
grundskola elever på olika program har olika förkunskaper 

Kalle     
Lennart   X 
Magnus X X 

I tabell 9 ovan kan vi se hur Magnus tycker att han kan märka skillnad på elevernas 
förkunskaper både på vilken grundskola de tidigare gått på och vilket gymnasieprogram 
eleven har valt. Lennart anser att elever inom olika program har olika kunskaper men han tror 
inte att elevens kunskaper beror på vilken grundskola de tidigare gått på. Kalle däremot anser 
att elevernas förkunskaper varken varierar med vilken grundskola de gått på eller på vilket 
program de sedan går. Efter att studerat lärarnas uppfattningar om elevers kunskaper beroende 
på grundskola och program går vi över till lärares syn på undervisning. 

Lärarens syn på undervisningen 

ar några förkunskaper alls.  

Här ska vi redovisa om vad lärarna tycker är viktigt i undervisningen, och om lärarna känner 
att de hinner med att förmedla den kunskap de vill till eleverna? 
 
Genom att eleverna oftast bara har enkla basfaktakunskaper i ämnet religion så utgår Kalle i 
sin undervisning från att eleverna inte kan någonting, att de inte h
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Kalle fokuserar på reflektion och elevens egen förståelse för religion och dess roll i samhället. 

rksamhet. 
ennart har liksom Kalle stort fokus på elevernas egen reflektion och förståelse för olika 

a ska vara aktiva 
jälva. Magnus önskar att han hade mer tid till förberedelser av undervisningen. Som det blir 

t säga, och det 
tämmer inte alltid, men ofta kan mönster i ambitionsnivå ses i olika klasser. Ett exempel som 

nt och ofta balanserar precis på gränsen. Naturligtvis är det inte alltid så 
åpekar h kar hamna i ett speciellt fack stämmer inte alls 
verens m nbilden. 

er att själva undervisningstiden är för knapp, själva religionskursen är på 50 p, 
0 timmar. Tyvärr är eleverna även ute på praktik och har friluftsdagar och då 

ta fall blir det bara 30 timmar som elevernas får ut under en 

Lennarts bedömning av eleverna görs bland annat på hur de resonerar och att de kan visa att 
m skriftliga uppgifter med feedback. Han tycker att ju 

n känner att det finns för lite 
d för det. Ofta är det runt 20 personer i klasserna och själva examinationen tar då för mycket 

Han säger: ”För att eleven ska ha möjlighet att bilda sin egen uppfattning måste 
faktakunskaper ligga som grund, annars blir det bara allmänt tyckande och inte en seriös 
förståelse”.  Kalle önskar att elevernas faktakunskaper från grundskolan varit större eftersom 
reflektionerna bygger på dessa.  
 
Lennart tycker att det viktigaste är att eleverna får en bild av hur människor inom de olika 
religionerna ser på sin tro, att det faktiskt inte är så stora skillnader. Tankarna om hur man ska 
bete sig mot varandra inom världsreligionerna är i stort sett desamma. Han vill också få bort 
fördomar som eleverna kan bära på, som till exempel att alla muslimer skulle vara terrorister. 
Det finns mycket fördomar mot Islam, medan muslimer själva ofta anser att terrorism är 
förkastligt och att det inte finns någon förankring i själva religionen för sådan ve
L
religioner. Även Magnus menar att den kunskap eleven tillskansar sig även ska analyseras. 
Kalle har samma krav på alla elever i religion A kurser, oberoende av vilken klass han 
undervisar i. Det är samma saker de ska kunna, oberoende om eleverna går på 
samhällsprogrammet, naturvetenskapliga programmet, fordonsprogrammet eller det estetiska 
programmet. Däremot kan det skilja i hur lektionen ser ut, själva genomförandet, hur Kalle 
pratar och vilka exempel han tar. 
  
Undervisningen lägger Magnus upp med mycket oförberedda uppgifter och försöker även att 
få med något studiebesök. Fokus i undervisningen ligger på att elevern
s
nu är det väldigt mycket att göra på jobbet och då anpassas undervisningen efter det. Han 
försöker att anpassa sin undervisning efter både klassen han har religion A i och till varje elev. 
Det kan liksom för Kalle vara en stor skillnad i hur undervisningen ser ut i olika klasser. 
Nivån i olika klasser är otroligt varierande säger Magnus. Det är inte rätt at
s
Magnus ger är på Hotell och restaurangprogrammet, där elevernas mål brukar vara att komma 
undan med ett godkä
p
ö

an. En klass han har nu som bru
ed schablo

 
Lennart ans
dvs. ca 5
försvinner ytterligare tid. ”I värs
kurs”, säger Lennart. Det är svårt att komma ner på djupet när tiden är så begränsad. Det 
handlar om att eleverna ska utveckla en förmåga att kunna förstå hur människor inom andra 
religioner tänker. Eleven ska kunna dra paralleller mellan olika religioner. Även Kalle påtalar 
den begränsade tiden, som faktiskt bara är 1,5 veckors heltidsarbete. Därför är det viktigt att 
som lärare veta varför man går igenom det man gör. Då känner man sig trygg och ”äger sitt 
ämne”. Detta krävs för att det ska bli effektivt och för att ta tillvara den tid som finns. 
  

de tänker själva. Detta sker geno
bredare examinationsformer det går att hitta desto lättare blir bedömningen. Han skulle gärna 
ha mer muntliga prov, som han ibland brukar använda sig av, me
ti
tid i anspråk om samtal ska ske enskilt eller i mindre grupp med varje elev. 
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För att eleverna lättare ska ta till sig ämnet brukar Magnus låta eleverna presentera 
religionerna för varandra. Det har fungerat bra och väcker intresse hos eleverna tycker han. 
Reflektion är en viktig del i undervisningen, eleverna får skriva en text med sin egen syn på 
religion. Texten ska vara skriven på ett positivt sätt. Magnus har inte så mycket prov utan 
föredrar istället att ge eleverna inlämningsuppgifter och uppgifter som återföljs av redovisning 

någon form, ofta en muntlig sådan. Eleverna får vara med att bestämma redovisningsform. 

ålen. 

 Kalle och Lennart har dock liknande upplevelse av att de 
unskaper som eleverna besitter främst handlar om hinduismen. Det är, säger Lennart, dock 

are har 
rt ut mer, det märks, … det handlar om lärarens engagemang”. Kunskaper i kristendom kan 

i 
Likadant arbetar Lennart, eleverna är med och bestämmer över undervisningen och skriftliga 
prov minimeras under kursens gång, det är dock ett ”nödvändigt ont” som han uttrycker det 
för att kunna ge eleven ett rättvist betyg.   
 
Sammanfattningsvis kan sägas att ingen av lärarna förutsätter i sin undervisning i religion A 
att eleverna har några förkunskaper, därför anser de heller inte att det är några problem för 
eleverna att klara kursen om de lägger ner den tid som behövs. Fokus hos alla lärare ligger på 
att eleven ska få en egen förståelse och kunna reflektera över religionerna, se likheter och 
skillnader. Kalle vill också att eleverna ska kunna se religion i ett holistiskt perspektiv, och 
väva samman det med förståelsen för samhället i stort. Gemensamt för lärarna är att de påtalar 
undervisningstiden, vi anser att deras uttalande ger uttryck för att de har för lite tid och att de 
gärna skulle se att religion A bestod av fler undervisningstimmar, därigenom skulle det även 
bli lättare för eleverna att uppnå m

Lärarens syn på elevens förkunskaper 
Lärarna som intervjuats är överens om att elevernas förkunskaper när de kommer till 
gymnasieskolan är dåliga inom religionsämnet. Kalle upplever att de kunskaper som eleverna 
har enbart är faktakunskaper. Det märks att eleverna har gjort ett arbete om till exempel 
hinduismen eller buddismen eftersom de har kunskaper om gudar och vissa ritualer inom 
dessa religioner. Varför det är just något om dessa två religioner som eleverna kommer ihåg 
fakta ifrån kan inte Kalle svara på. Kanske tyckte eleverna att det var extra intressant att läsa 
om just de religionerna och gudar som är sammanknippade med dessa, eller så arbetade de 
inte med exempelvis judendom och kristendom i grundskolan. Lennart däremot tycker att det 
är grundläggande faktakunskaper som fattas inom alla religioner. Exemplet han lyfter upp är 
inom kristendomen där han menar att de borde få med sig kunskaper från undervisningen i SO 
från grundskolans senare år.
k
viss spridning på vad eleverna har för förkunskaper, men det är övervägande några 
grundläggande fakta om hinduismen. Gemensamt för alla lärarna är att de börjar från början i 
undervisningen och inte förutsätter att eleven kan någonting. Lennart säger att de börjar på 
”en noll nivå”. 
 
Magnus säger att elevernas förkunskaper är varierande när de kommer till gymnasiet. Han 
tycker sig kunna märka vilken lärare de har haft på grundskolan, även om han menar att 
mängden och kvaliteten på förkunskaperna även kan bero på andra saker. Han uttrycker sig på 
följande vis: ”Förkunskaperna hos eleverna är dåliga inom religion, men enstaka lär
lä
till exempel bero på om en elev har konfirmerat sig. Elevens bild är då antagligen inte en 
kritisk granskning av religionen utan av annan karaktär15. Kunskap kan även komma utifrån 
från olika håll, beroende på elevens eget intresse och från vilken kultur han eller hon kommer 
ifrån. Vi tolkar detta som att Magnus ändå upplever att vissa elever har kunskaper inom 
kristendomen, till skillnad från både Kalle och Lennart som tycker att kunskaper inom just 
                                                 
15 Det är kunskap sett inifrån en religion, dvs utbildning med grundtanken att just den religionen är den ”rätta” 
och att gud existerar. 

 24



kristendomen fattades i princip helt. Lennart säger att: ”Det är enkla saker de inte pratat om 
tidigare, de har inte så mycket förkunskaper i fakta- till exempel inom kristendomen”  
 
Kalle påtalar också bristen av tidigare arbete i skolan med att finna sin egen livsåskådning, 
även djupare förståelse för olika religioner och hur och varför någon gör som de gör, i ritualer 
och i det vardagliga livet, saknas helt. ”Det är ingenting som eleverna har funderat över 
tidigare, det har inte ingått i deras undervisning på grundskolan och det är ingenting som 
eleverna har funderat över själva, de har inte nått den mognaden än ”, säger Kalle. Eftersom 
både Lennart och Magnus anser att elevernas förkunskaper är dåliga och att det som de har en 

ten inblick är rena faktakunskaper drar vi slutsatsen att även de upplever att kunskaper inom 

r också att elevens familj spelar roll för hur mycket 
förkunskaper eleven har, vilket intresse som finns och vilken studietradition familjen har. 

li
livsåskådningsfrågor anses åsidosatta i undervisningen på grundskolan.  
 
Lärarna har likartad syn på hur de tror att eleverna uppfattar sina egna förkunskaper inför 
gymnasieskolans religion A. Kalle säger att han tror att eleverna skulle säga: ”Vi kan 
ingenting, men det är intressant”. Lennart säger att eleverna menar att de inte har några 
förkunskaper eftersom de inte arbetat med religion tidigare, vilket är det intryck han har fått 
av sina elever. Magnus menar dock att elever inom en del program kan tycka att de har vissa 
förkunskaper, eftersom elever som är mer studiemotiverade har ”snappat upp” den del av 
SO:n som ägnades åt religion. Han tro

 
Tabell 10: Lärarnas syn på elevernas förkunskaper 

 
 har dåliga 
förkunskaper 

 har vissa 
faktakunskaper

 har inga 
faktakunskaper 

Tror att eleven uppfattar sina förkunskaper 
som dåliga 

Kalle X X   X 
Lennart X   X X 
Magnus X X   X 
 
Sammanfattningsvis kan i tabell 10 ovan utläsas att lärarna är överens om att elevernas 
förkunskaper från grundskolan är dåliga och att lärarna även tror att eleverna själva uppfattar 
sina förkunskaper på detta sätt. Lennart är den ende av lärarna som är av uppfattningen att 
eleverna inte har några faktakunskaper i religionsämnet när de kommer till gymnasieskolan. 
Kalle och Lennart anser att eleverna dock har vissa faktakunskaper, men dessa är dock  
alltför begränsade. 

Lärarnas uppfattning om när det är mest fördelaktigt att läsa religion A 
leverna har ettE  mer utvecklat intellekt och abstrakt tänkande i år 3 på gymnasiet, Kalle anser 

r ju detta inte möjligt. Att ha religion sista året passar väldigt bra eftersom det handlar 
r 

därför att religion passar bäst att läsa då. Eleven har utvecklat en egen identitet och är mer 
mottaglig för religionsämnet i 18-19 års ålder. Det finns dock andra vinster med att läsa ämnet 
tidigare, i början av gymnasiet. Det blir till exempel lättare att väva samman flera ämnen med 
religionen då, som samhällskunskap och historia. 
 
Även Lennart anser att eleverna är mer mogna sista året på gymnasiet och därför passar det 
bäst att läsa religion A då. Eleverna får ut mest av undervisningen då, och har lättare att ta till 
sig de, ibland, svåra frågor som diskuteras. Eleverna på skolan som haft Lennart i 
undervisningen i religion A har oftast läst kursen sista året på gymnasiet och det har fungerat 
bra. Kursen har några gånger gått andra året och då har de gått lite trögare. Egentligen skulle 
alla ämnen läsas sista året på gymnasiet, eftersom eleverna då är mer mottagliga än tidigare. 
Tyvärr ä
om frågor som livsåskådning och att eleven ska få en förståelse för sin omvärld, vilket ä
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lättare när man mognat själv. Eleven är mer redo för och kan förhålla sig på ett annorlunda 
sätt till etiska och moraliska frågor, som det ofta handlar om inom religionsämnet. 
 
Magnus anser att det är bäst att läsa religion i år 3 på gymnasiet. Förutom att eleven är 
mognare blir det också roligare för läraren då eleverna kan tänka friare och delta i djupare 
diskussioner. Eleven har ett mer utvecklat sitt sätt att tänka under det sista året på gymnasiet 
än på de första två. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att alla lärare är överens om att religion som ämne passar bäst 
att läsa när eleverna går sista året på gymnasiet eftersom de då utvecklat ett självständigt 
tänkande och då har andra förutsättningar för och är redo att diskutera frågor om etik, moral 
amt livet. 

s elever som klarar religion A kursen. 
ra llan , hällsk ver 

om inte k e p bitionsnivå som klassen har. 
issa klasse nstränger m  sig också e tra mycket för att eleverna ska klara Godkänt. 

änner a an ibland lä er ner extr ycket tid på vissa klasse r att de ska slippa 
 ett Icke odkänt bety

r och 
fta fram i samtal. Kalle brukar dela in klassen i små grupper och gå runt 

ta och ta ordet. 

kattar att cirka 95 % av eleverna 

s
 
Lärarnas uppskattning av andelen elever som uppnår målen för kursen  
Eftersom kursen är relativt lätt uppskattar Lennart att cirka 80 % av hans elever klarar minst 
betyget Godkänt på religion A kursen. Siffran beror på vilken klass det gäller men är ett 
genomsnitt. Det som Lennart kräver för att betyget ska bli minst Godkänt är att eleven ska 
klara minimikraven vilka han tolkar enligt kursmålen som faktakunskaper och att kunna 
använda sig av dessa för självständigt tänkande och förmåga att analysera. Kalle vill också 
uppnå att eleven känner att religion är viktigt och intressant för dem.  
 
Magnus tycker att det är svårt att säga hur många av han
Det varie
s

r stort me
larar av betyg

olika klasser
t minst Godkä

i en sam
nt. Det beror 

lass brukar det inte vara så många ele
å vilken am

Inom v r a an x
Magnus k tt h gg a m r fö
gå ut med  G g. 
 
Det är upp till läraren att plocka ut de bitar som är viktiga för att eleverna ska uppnå målen för 
kursen. Det gäller då att som lärare tänka till, vilka delar är viktiga för att verkligen förstå 
religionen och för att skapa sig en egen förståelse och identitet? Vilka faktorer är viktiga för 
att eleverna ska förstå hur och vad människor inom andra religioner tänker.  
 

ernas förmåga sker vid varje lektionstillfälle. Elevernas kunskapeBedömning av elev
förståelse kommer o
och lyssna, då kommer alla till tals och inte bara de som är van att pra
Examination sker ofta i skriftlig form av något slag. Antingen sker detta via ett skriftligt 
arbete av något slag, men det är lättare och blir mer rättvist tycker Kalle att mäta kunskapen 
vid ett skriftligt prov. Vid ett längre arbete som eleven gör och får feedback på får olika elever 
olika mycket hjälp, att sedan väga in självständigheten i processen kan vara svårt. 
 

tt klara kursen brukar inte vara något problem. Kalle uppsA
klarar minst Godkänt på kursen. De 5 % som inte når upp till målen orkar inte plugga eller 
göra de saker som ska göras i kursen. Det är en lätt kurs, men eftersom den är så pass kort 
med få timmar (50p vilket motsvarar cirka 1,5 arbetsvecka) så gäller det för läraren att 
verkligen tänka till för att eleven ska ha möjligheten att nå målen. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att om eleverna arbetar med ämnet så klarar de flesta betyget 
Godkänt i religion A. De elever som hamnar på ett Icke Godkänt betyg gör det inte på grund 
av bristande förkunskaper eller oförmåga, utan på bristande disciplin i skolarbetet, vilket i sig 
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kan ha många olika orsaker. 
 
 
6.2.1 Sammanfattning av lärarintervjuer 
Samtliga lärare anser att målen för religion A är tydliga, men hur de ska arbeta för att nå dessa 
mål är dock upp till varje enskild lärare. Vid varje kursstart går de igenom kursplanen och 
dess mål. Ingen av lärarna vet med säkerhet hur kursplanen ser ut för grundskolan. Samtliga 

rare anser att någon form av samarbete mellan grundskolan och gymnasieskolan skulle vara 

de kommer ifrån. Magnus håller dock inte med om detta utan menar att elevernas 
unskaper skiljer sig åt beroende på vilken skola dessa gått. Samtliga lärare lägger upp sina 

 religionsämnet. 

ikter om vad religion A handlar om, att förstå sin egen och 

re lägger upp sin 

tror inte att 

lä
fruktsamt för att få en mer gemensam syn på ämnet. 
 
Kalle och Lennart anser att eleverna håller ungefär samma kunskapsnivå oavsett vilken 
grundskola 
k
lektioner med utgångspunkten att eleverna inte har några förkunskaper inom
Fokus för alla lärare ligger på att eleven ska få en egen uppfattning samt att reflektera över 
religioner, eleverna ska kunna se likheter och skillnader. Vi tolkar även lärarna som att de 
önskar att religion A innefattade mer tid. Lärarna är överens om att elevernas kunskaper inom 
ämnet inte är så stora, och de tror också alla att eleverna själva uppfattar sina kunskaper på 
detta sätt. De ser flest vinster med att undervisa religion A under det tredje året under 
gymnasieskolan eftersom eleverna då kommit längst i sin mognad.  
 
De flesta elever klarar enligt samtliga lärare minst Godkänt i kursen, de som inte klarar detta 
är oftast allmänt skoltrötta.  
 
 
6.3 Sammanfattning av intervjuer med elever samt lärare 
Lärarna och eleverna har samma ås
andras religion och livsåskådning. När det gäller kursplanen och målen så anser lärarna att 
dessa är tydliga, något som eleverna inte håller med om. Samtliga elever utom Bodil anser att 
eleverna har olika kunskaper inom ämnet med sig från tidigare. Av lärarna är det endast 
Magnus som håller med om detta. Övriga lärare anser att eleverna håller en jämn men ganska 
låg kunskapsnivå oavsett vilken grundskola de tidigare gått i. Samtliga lära
undervisning med utgångspunkt att eleverna inte har några förkunskaper i ämnet. Lärarna tror 
inte heller att eleverna tycker att de har speciellt mycket förkunskaper. Av eleverna är det 
endast Anders, David och Helena som tror att deras kunskaper är tillräckliga, trots detta tror 
samtliga elever att de kommer att klara minst Godkänt i kursen. Enligt de tre lärarna klarar 
också de flesta denna kurs. Samtliga lärare är överens om att det passar bäst att läsa religion A 
under det tredje året under gymnasieskolan, vilket Anders och Inger håller med om. Bengt 
menar istället att religion A borde läsas under det första året eftersom kunskaperna från 
grundskolan då är färskare, medan Anna tvekar mellan de två alternativen. Bodil 
det är av betydelse när kursen läses. Åsikter från övriga elever saknas. Lärarna önskar att de 
hade mer tid för religion A. Alla elever utom Helena är idag intresserade av religionsämnet, 
vilket kan jämföras med grundskoletiden då ungefär hälften av eleverna var intresserade. 
 

7. DISKUSSION 
Här diskuteras resultatet och analysen från tidigare kapitel. Vi ventilerar frågeställningarna 
och ställer dessa mot analysen. Liksom i förgående kapitel presenteras diskussionen under 
olika temarubriker. Under respektive avsnitt diskuteras områden direkt kopplade till arbetets 
syfte och frågeställningar.  

 27



 
7.1 Kursplaner för grundskolan och för gymnasieskolan, hur övergången 

kolan och gymnasieskolan nu gällande 

ndlar om att individen ska utveckla vissa 
genskaper samt kunskaper. Dessa ska sedan ytterligare utvecklas under gymnasietiden där 

m vi bara ser till hur ämnet är uppbyggt efter styrdokumenten så finns inga direkt synliga 

 är det tyvärr så att ämnet befinner sig i svårigheter. Skolverket 
004) kallar religionsämnet ett ämne i kris och i den dagliga verksamheten i flera skolor så 

ar lärarna svårigheter att hitta vägar för hur de ska arbeta.  

n mer oroväckande blir detta när sju av de nio elever som vi intervjuat berättar att de under 
grundskolans senare år upplevde det som att religionsämnet var det ämne som fick minst tid 

a säger: ”Vi hade aldrig så mycket religion i grundskolan, det var nog 

h med mindre tid än vad som finns beskrivs ovan.  

ser ut och hur kursmålen följs 
Efter att vi har studerat några av de för grunds
styrdokument som finns så anser vi att dessa är kompatibla med varandra och borde kunna 
skapa balans i ämnet. Övergången mellan grundskolan och gymnasieskolan borde i de flesta 
fall gå relativt friktionsfritt. Genom att studera läroplanen, kursplanerna, ämnets syfte, skolans 
mål, bedömningen, ämnesmålen och timplanerna växer en bild fram. Denna gör det tydligt att 
grunden ska läggas inom grundskolan där mycket ha
e
eleven ska kunna vidga sina vyer och förstå för ämnet aktuella händelser både idag och förr. 
På gymnasienivå ska eleverna även kunna förstå och diskutera olika ämnen inte bara utifrån 
sig själva utan ur flera perspektiv. Målen som finns beskrivna är också främst inriktade på 
individen och dess omgivning för elever inom grundskolan. På gymnasienivå handlar det mer 
om att eleverna ska kunna diskutera på en högre nivå och i ett större sammanhang än sin egen 
omgivning. För att ytterligare ge ämnet en röd tråd finns enligt skolverket (2004) både inom 
grundskolan och inom gymnasieskolan tre ”inriktningar” för ämnet som gäller både 
undervisning samt bedömning. Dessa är, Livsfrågor och livstolkning, Etik och Tro och 
Tradition.  
 
O
problem. I teorin verkar religionsämnet vara ett väl fungerande ämne från grundskolan till 
gymnasieskolan. I praktiken
(2
h
 
Enligt timplanen är tiden som är avsatt för religionskunskapen inom grundskolan 885 timmar 
över nio år. Dessa timmar ska dock delas med övriga samhällsorienterande ämnen som är 
historia, geografi och samhällskunskap. Religion A ska bestå av 50 poäng lärarledd 
undervisning. Om tiden för grundskolan delas med åren blir detta cirka 98,33 timmar/år. Det 
finns för grundskolan inga direktiv för hur stor del av denna tid som ska användas till 
respektive ämne. För att ha en chans att nå de mål som finns för varje ämne anser vi att tiden 
rimligtvis borde delas någorlunda jämt mellan de fyra ämnena. När tiden för SO-ämnena 
delas med fyra så blir resultatet av detta cirka 24,58 timmar/år. Enligt skolverket (2004) är det 
många skolor som aldrig eller endast sporadiskt undervisar i religionskunskap under 
grundskolans tidigare år. Detta gör att ungefär hälften av den tänkta tiden för ämnet allt för 
ofta försvinner. Om vi antar att en elev endast får undervisningstid inom religionskunskap 
under grundskolans senare år dit vi räknar åren sex, sju, åtta samt nio och även antar att tiden 
för SO-blocket fördelas jämt över samtliga fyra ämnen så får denna elev en sammanlagd tid 
av religionskunskapsundervisning bestående av cirka 98,3 timmar. Detta istället för 221,2 
timmar om vi antar att tiden för de samhällsorienterande ämnena ska fördelas jämt över en  
nioårsperiod.  
 
Ä

inom SO-blocket. Ann
mest historia”. Nu vet vi inte hur mycket religionskunskap dessa haft under grundskolans 
tidigare år, men om dessa redan då fått ”för lite tid” och senare under grundskolan upplever 
att religionskunskapen är det ämne som inom SO-blocket får minst utrymme så finns risken 
att eleven faktiskt får till oc
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Enligt skolverket (2004) har religionsämnet problem med att skapa sin egen identitet. De
gör att lärarna som undervisar inom de

tta 
tta inte riktigt vet hur de ska arbeta för att senare kunna 

ta blir på detta sätt bekräftas av de tre lärare som vi intervjuat. Samtliga tre 

 förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den egna. 

bedöma eleverna. Ämnet handlar mycket om att eleverna ska bearbeta sina egna funderingar 
kring till exempel livet, etik, tro. Då detta inte är frågor där ett bestämt facit finns kan det bli 
problematiskt för lärarna att bedöma elevernas färdigheter inom dessa frågor. Skolverket 
(2004) menar att detta kan vara en av anledningarna till att ämnet istället ofta handlar om 
faktakunskaper som är lättare att bedöma.  
 
Eftersom det råder stor osäkerhet kring ämnet och ingen bestämd tidsangivelse finns för hur 
stor del av de samhällsorienterande ämnena som ska gå till religionskunskapen under 
grundskolan så verkar det som om viss del av lärarna ”väljer bort” detta ämne.  
 
När det försvinner tid från ämnet borde det rimligtvis för varje år bli svårare att hinna med de 
mål som finns i kursplaner samt de kriterier som eleverna ska uppnå för de olika 
betygsstegen. Om en elev hamnar efter direkt och inte når de mål som finns för ämnet vid år 
fem, försvårar detta arbetet för läraren som sedan ska undervisa eleven inom ämnet vid 
grundskolans senare år och målen för år nio kanske inte heller nås. Detta i sin tur leder till att 
eleven inte ligger på den tänkta kunskapsnivån när denne påbörjar gymnasiets religion A. Att 

et allt för ofd
menar att generellt så är elevernas förkunskaper inom detta ämne för låga. När dessa lärare 
planerar sin undervisning för religion A, så utgår de ifrån att de måste börja från grunden och 
räknar inte med att eleverna har tidigare erfarenheter från ämnet. Magnus berättar: 
”Förkunskaperna hos eleverna är dåliga inom religion, men enstaka lärare har lärt ut mer, det 
märks… det handlar om lärarens engagemang”.  
 
Av detta drar vi slutsatserna att religionsämnet är ett ämne som av någon anledning för ofta 
hamnar i skymundan och ofta får mindre tid än övriga samhällsorienterade ämnen. Det är 
många mål som ska nås under grundskolan och gymnasieskolan och samtliga berörda lärare 
som inte medvetet arbetar för att nå dessa mål bryter mot det uppdrag som denna har en 
skyldighet att följa. Skolverket (2004) betonar att detta problem inte existerar på alla skolor, 
men på för många. Styrdokumenten för ämnet religion anser vi vara kompatibla, och 
elevernas kunskapsnivå borde om de följdes vara någorlunda jämn (mellan eleverna). 
Eftersom verkligheten dock är en annan så säger det förmodligen något om hur bland annat 
kursplanerna är utformade, det som i teorin ser ut att fungera bra, fungerar inte i praktiken. 
 
 
7.2 Gymnasielärarens tolkning av styrdokumenten och om vad som är 
viktigt i undervisningen 
Religionsundervisningen för gymnasieskolan ska enlig styrdokumenten leda till följande: 

 
öjligheter att reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till …att ge m

att ge ökad
Ämnet religionskunskap syftar även till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom 
olika religioner och andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och 
analysredskap behövs för att kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed fördjupade 
kunskaper samt ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar.  
 

Alla lärare som deltog i studien var överens om att kursplanen inte var svår att förstå, och att 
det finns lite eget utrymme i frågan om vad eleven ska kunna för att nå målen. Det är enligt 
lärarna tydligt förklarat. Enligt vad lärarna säger så arbetar de mot dessa mål. Det är intressant 
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att alla lärare säger att de är medvetna om att många andra lärare tycker att målen är 

 
 

ar på. Dock kan det vara så att han har kollegor på 
ndra skolor och att det var en fråga som diskuterades under hans studietid, men det måste 

cker att de är 
tydliga, det har diskuterats bland lärarstuderande och i andra forum där vi hört att den 

 

 
 

 

eleven ska ha möjlighet att bilda sin egen 
ppfattning måste faktakunskaper ligga som grund, annars blir det bara allmänt tyckande och 

n är 
elt upp till läraren. Som även Magnus uttrycker det så är han nöjd med att själv få utforma 
ursen efter sitt eget huvud. Men han säger också att den känslan kan vara en fråga om lärarens 

hållet i 
ur de ska se ut och hur det ska gå till”.   

gymn m de 
ofta er väl överens med 
Mago art se 
kunsk tt mer 
kritis  till en 
vuxen människa. Magolda (2006) anser också att det är målet för en gymnasieelev att genomgå 

tolkningsbara16. Kalle uttrycker följande på ett sätt som fångar detta: ”Jag vet att många lärare 
tycker att kursmålen är luddiga”. Eftersom det bara är de tre lärarna som undervisar i religion
(behöriga) och de har samma uppfattning undrar vi om påståendet egentligen stämmer. På vad
bygger lärarna sin tro att andra lärare tycker att målen är otydliga och öppna för alltför många 
tolkningar? Två av lärarna, Kalle och Magnus, har visserligen arbetat på andra skolor, Magnus 
dock bara under kort tid. Lennart har ingen erfarenhet från andra skolor och därför måste hans 
åsikt antas gälla för den skola han nu arbet
a
spela en mindre roll än hans nuvarande arbetskamraters åsikt.  
 
Även vår uppfattning är att styrdokumenten är ett problem och att många ty
o
generella åsikten är att kursmålen är otydliga. Men vi måste ändå ställa oss frågan om det
egentligen är så.  
 
I styrdokumenten för religionsämnen anser vi att det är tydligt vad eleven ska uppnå för 
kriterier. Det är detsamma som Kalle, Lennart och Magnus har kommit fram till, det är
elevernas reflektion som står i fokus. Styrdokumenten är inte uppbyggda som en
lärarhandledning som anger exakt vad som ska tas upp utan det är upp till varje enskild lärare 
att själv bestämma vilket sätt som är det rätta och vilka kunskaper som är viktiga för att eleven 
ska nå upp till målen. För att eleven ska ha möjlighet att reflektera, analysera och skapa sig en
uppfattning om olika religioner måste de även ha faktakunskaper i vad religionen handlar om. 
Vilka tankar, seder och vilken tro som finns inom just den religionen. Detta uppfattar vi som en 
självklarhet och när Kalle uttrycker: ”För att 
u
inte en seriös förståelse” stämmer det väl överens med våra tankar om upplägget av 
religionsämnet. Kan det vara så att kursmål för andra kurser än religionsämnet på 
gymnasieskolan är mer svårtolkade? Ja kanske, eller så är det en generell missuppfattning, en 
”myt” som lever kvar från ett gammalt synsätt och tidigare kursmål, att kursmålen skulle vara 
öppna för olika tolkningar och svåra att förstå. Det kan vara så att det är en godtagen ”oskriven 
regel” bland lärare att klaga på att kursmålen är otydligt skrivna och otydliga. Kanske är det ett 
sätt att protestera mot ett för tunt inflytande för läraren i stort? Detta är dock endast funderingar 
från vår sida och inget som går att belägga med den forskning som idag finns att tillgå. Tanken 
kanske ändå kan anses som missvisande och inkorrekt eftersom planeringen för att nå måle
h
k
erfarenhet och år i yrket: ”Nya inom läraryrket brukar vilja ha mer styrning även av inne
sina lektioner och direktiv om h
 
Kalle, Lennart och Magnus är också överens om att religion passar bäst att läsa i år 3 inom 

asieskolan. Eleverna har utvecklat ett självständigt och analyserande tankesätt so
inte har tidigare under gymnasieskolan. Dessa iakttagelser stämm
ldas (2006) beskrivning av elevernas utveckling. Hon menar att eleven, från att enb
ap som fakta och har ett synsätt där allt är antingen rätt eller fel, utvecklas och får e

kt synsätt och som skapar sin egen kunskap. Detta sker under individens utveckling

                                                 
16 Här menas att läraren ges utrymme för egna tolkningar som kan påverka undervisningen i så hög grad så att 
elevernas kunskaper blir varierande och värderas olika mellan olika lärare. Tolkningsbar i detta fall kan 
översättas med otydlig.  
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denna utveckling. Eleverna ska tillskansa sig förmågan att kritiskt granska och analysera sin 
omvärld. Även detta stämmer överens med det svenska systemet för skolan i stort, och för 
gymnasieskolan i synnerhet. Detta är ett tydligt mål inom framförallt religionskunskapen i 
gymnasieskolan. I målen för religion A är det fokus på elevens utveckling och förmåga att få 
förståelse och acceptans av värdegrunden i samhället. Som vi ser det är det vägen för eleven att 
skapa en egen identitet. När en person lever i ett globalt och mångkulturellt samhälle är det 
viktigt att ha möjlighet att själv ta ställning och kunna analysera situationer. Att därför placera 
religion under det sista året på gymnasieskolan kan vara en fördel för eleverna. De har då nått 
den mognad som krävs för att analysera och kritiskt granska etiska frågor. De har även 
utvecklat förmågan att sätta sig in i en annan människas situation och därför också få möjlighet 

ll förståelse för människor inom olika religioner. 

rat inte vet hur de ska lägga upp sin undervisning i religionsämnet för att 
leverna ska nå kursmålen verkar inte vara fallet. De har däremot en mycket tydlig bild av hur 

.3 Lärares och elevers uppfattningar om elevens förkunskaper 

eleverna inte har arbetat med tidigare: ”Inget av det vi läser nu är repetition från grundskolan, 

ti
 
I kapitel 5.1, kan vi läsa att skolverkets (2004) rapport visar att lärarna som undervisar inom 
religionsämnet inte vet hur de ska arbeta för att senare kunna bedöma eleverna. Att lärarna på 
den skola vi stude
e
de vill och ska genomföra sin undervisning och vad eleven ska kunna för att få ett Godkänt 
betyg. Lennart anser att eleven ska inneha faktakunskaper och använda sig av dessa för att 
självständigt analysera uppställda problem. Kalle menar att elevens kunskap bäst kommer fram 
genom samtal. Han delar in klassen i grupper och går runt och lyssnar. Samtalet verkar vara ett 
bra sätt att mäta elevens kunskap. Genom enskilt samtal, och samtal i smågrupper får alla 
komma till tals, tycker vi, och det underlättar för läraren att avgöra om eleven tänker 
självständigt utifrån de faktakunskaper de har. Magolda (2006) bedömer att framtida forskning 
kommer inom området på hur en elev ska bedömas i sin förmåga att analysera. Vi tror att just 
samtal kompletterade med skriftliga prov, där både faktadelar och analysdelar finns, är ett 
relativt enkelt sätt att utröna om eleven har uppnått de krav som ställs för att nå kursmålen. 
Även Mezirow (2003) har studerat vikten av diskussionen för en elevs utveckling. Att sedan 
bedöma skickligheten i elevens analys och självständighet kan vara svårare, vad ska skilja 
mellan betygen Godkänt, Väl Godkänt och Mycket Väl Godkänt? Kommande studier inom 
området tror vi kommer att visa att fokus med fördel läggs på parametrar som samtal vid 
bedömning av kunskaper inom dessa svårbedömda områden. 
 
Sammanfattningsvis kan vi säga att läraren anser att styrdokumenten är tydliga, dock är det 
oklart om detta svar begränsas av vald metod för examensarbetet eller om verkligheten faktiskt 
ser ut så. Kunskaper som är viktiga är elevens utveckling och förmåga att analysera och ta till 
sig andra religioner. För att tillgodogöra sig kunskaper som läraren anser vara viktiga i 
religionskursen läses den med fördel sista året på gymnasiet. 
 
 
7
Lärarna Kalle, Lennart och Magnus, har alla den uppfattningen att elevernas förkunskaper är 
dåliga inför gymnasieskolans religionskurs. Därför börjar de sin undervisning från början och 
förutsätter inte att eleverna kan någonting sedan tidigare. Vissa av eleverna upplever en viss 
repetition men det är ändå mestadels nya kunskaper och tankesätt för eleverna. En av eleverna, 
Bodil, ger uttryck för detta: ”Kristendomen är lite repetition från förut men detta är bra 
eftersom man då lär sig mer. Annars är det nytt att prata om ens egen livsåskådning”. Även 
Helenas uttalande visar att trots att lärarna börjar från grunden inom religion är det mycket som 

allt känns nytt”.  
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Trots att elevernas förkunskaper, av lärarna upplevs som dåliga och att eleverna ger uttryck 
för att det de arbetar med på gymnasieskolan är nytt har eleverna ändå minnen av 
religionsundervisningen från grundskolan. Uppfattningen vi får är att eleverna inte anser att 
deras förkunskaper är lika dåliga som lärarna bedömer. Däremot är det endast två av eleverna, 
Anders och Bengt, som kan anses ha arbetat med religion på ett analyserande sätt, då de 
medverkat i rollspel och gjort en fördjupning inom ett religiöst område. Vi menar att Anders 
och Bengt enligt elevernas utsago, är de enda eleverna som uppnått de mål som ställs för 
grundskolan. Eleven ska ”kunna reflektera över och formulera sig i för henne eller honom 
viktiga livsfrågor” och ”kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika 
ställningstaganden”. Mål att sträva mot för grundskolan är också: 
 

- reflekterar över etiska, existentiella, och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv, 

 arbetat med just de enkla 
ktabaserade uppgifterna om olika religioner, även också Helena, Inger och Johanna som 

olan, hon säger: ”Det är viktigt 
tt förstå olika religioner för att förstå omvärlden” och hon nämner även: ”Det skulle ha varit 
ra om vi pratat mer om varför människor med andra religioner ibland gör som de gör”.  

 religion inte 

det även bekräftas av elevernas utsago om vad 

- fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i vår egen tid och i historisk 
tid, 

- utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid som i ett 
historiskt perspektiv, 

- utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället, 
- utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället, 
- blir medveten om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra livsåskådningar och 

nya religiösa rörelser och fenomen, 
- utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande 

etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande, 
-      får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjlighet att 

              gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer. 
 
Vilka vi finner att de flesta av eleverna inte har getts förutsättning för att nå på grundskolan. 
Det är endast några få av dessa mål som eleven genom undervisningen på grundskolan har 
uppnått. Dock verkar samtliga elever ha fått en kort introduktion av de fem 
världsreligionerna som är kunskap vilken är tydligt sammankopplade med några av 
strävandemålen. Lärarnas uppfattning om elevernas dåliga faktakunskaper inom olika 
religioner kan därför ses som något överdrivna. Lennart säger till exempel att ”det är enkla 
saker de inte pratat om tidigare, det har inte så mycket förkunskaper i fakta, till exempel 
kristendomen”. Eleverna däremot ger en bild av att de
fa
anser att de saknar grunderna för hur olika religioner fungerar.  
 
Frågan är då varför eleverna endast i undantagsfall har arbetat med estetiska uttrycksformer 
och diskuterat etiska och existentiella frågor och hur människor inom olika religioner tänker? 
Anna är en av de elever som efterlyser mer av det i grundsk
a
b
Även en lärare, Kalle, ser det som en brist att elevernas tidigare studier inom
fokuserat något på att finna sin egen livsåskådning och få en djupare förståelse för människor 
inom olika religioner. 
 
Elevernas och lärarnas bild stämmer ändå relativt väl överens med varandra. Både elever och 
lärare anser att elevernas kunskaper från grundskolan kunde ha varit mer omfattande, även 
om lärarna har mer betoning på detta än eleverna. Något som däremot skiljer sig är lärarnas 
uppfattning om att elevens kunskaper främst handlar om hinduismen, vilket inte stämmer 
överens med elevernas bild av religionsämnet i grundskolan. Varför det har blivit så är svårt 
att svara på. Vi får ändå anta att bilden överlag stämmer överens, att lärarens uppfattning om 
tt elevens förkunskaper är dåliga stämmer, då a
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de gjort på grundskolan inom religionsämnet. Tydligt blir det även med granskning av 
kursmål och strävande mål för religion i grundskolan och av den tid som eleverna upplever 
ägnas åt religionämnet inom SO:n. Elevernas förkunskaper är bristfälliga i förhållande mot 
vad de kan antas vara utifrån kursmål. 
  
Magnus är det enda av lärarna som anser att elever från olika grundskolor har olika mycket 
kunskaper. Lärarnas skilda åsikter om elevernas kunskaper kan bero på vilka klasser de 
undervisar i och vilka elever de har, eftersom två av dem, Kalle och Magnus, inte har 
undervisat så länge upplever de endast klasserna och individers kunskaper och ser det inte som 
en massa, i ett större perspektiv än. Det kan bero på det, men det kan också bero på något 
nnat, att deras upplevelser helt enkelt är olika beroende på vilka krav de ställer på eleven och 

om e eftersom de 
trot l ske är 
de i
 
Tro äckliga för religion A. 
Un v remot önskar lärarna att 
elev n det är 
viktigt klarar 
min  G
som h skoltrötthet. 

et vi tydligt ser är att för lite tid läggs vid religionsundervisningen i grundskolan. Om ett 
 
 

t 
 

 
 vara viktigt, när hon uttrycker 

ljande: ”Det är viktigt att förstå olika religioner för att förstå omvärlden. Det skulle ha varit 
t 
t 
 
 

 
. Men vi kan se att lärarna, liksom vi, anser att målen för grundskolan 

te uppnåtts inom ämnet. Även om lärarna har liten inblick i hur målen för grundskolan ser ut 
 

a
 de i sin undervisning får möjlighet att upptäcka vad eleverna kan sedan tidigar
s a lt startar på noll. De som kan saker kanske sitter tysta, och elever som inte kan kan
ind vider som pratar och säger att ”det där hade vi ingen aning om”.  

ts att elevens förkunskaper är dåliga så är de ändå tillr
der isningen inom gymnasieskolan kräver inga förkunskaper. Dä
er a hade med sig mer förkunskaper så att de kunde börja på en högre nivå. Att 

med tidigare kunskaper visas även av både lärarnas upplevelse av hur många som 
st odkänt i kursen och elevernas inställning till det betyg de siktar på. Kalle upplever det 
 att de elever som inte klarar kursen inte gör det på grund av ren lathet oc

 
D
samarbete skulle finnas mellan grundskolan och gymnasieskolan skulle religionen på
gymnasiet ligga på en högre nivå. Ämnet måste bli viktigare i grundskolan, eleven måste få
tillgång till den undervisningstid som står i läroplanen, vilket vi förstår att eleven inte får nu. 
Om ett samarbete skulle finnas mellan skolorna skulle också övergången bli lättare. 
Gymnasielärarna skulle direkt veta vad de inte behöver lägga så stor vikt vid, utan kräva av 
eleven efter en kort faktauppdatering att denne ska kunna analysera och ha förmågan at
jämföra religioner och människors sätt att tänka. Vi tror att ett samarbete mellan grund- och
gymnasieskolorna skulle vara effektivt och höja ämnets status. Där skulle religion bli mer 
tydligt utkristalliserat och finna sin egen identitet, som det viktiga ämne det är för att fostra
goda samhällsmedborgare. Än en gång visar sig Annas uttalande
fö
bra om vi pratat mer om varför människor med andra religioner ibland gör som de gör”. Vilke
det också står att eleven ska göra i grundskolan, men på grund av att den tid som ägnas å
ämnet är för kort, så hinns det inte med. Lärare i grundskolan verkar i många situationer
glömma bort att målen för religion även fokuserar på elevens utveckling och inte bara på
faktakunskaper. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att både elever och lärares uppfattning om elevens förkunskaper
är att de är tillräckliga
in
är det önskvärt att eleven kan mer när de kommer till gymnasiet och de tror inte att eleverna
uppnått målen för grundskolan. 
 
 
7.4 Betydelsen för eleven i vilken grundskola han eller hon har gått 
De lärare vi intervjuat har olika åsikter om huruvida elevernas kunskaper inom ämnet religion 
skiljer sig åt beroende på vilken grundskola de kommer ifrån. Kalle och Lennart menar att det 
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inte har någon betydelse vart eleven tidigare gått grundskola eftersom kunskaperna ändå är 
ungefär desamma, både när det gäller kvalitet och kvantitet. Kalle beskriver att eleverna 
ibland har arbetat med lite olika arbetsområden men att kunskapsnivån är ungefär lika mellan 
eleverna. Lennart säger att elevernas förkunskaper ligger på ”en jämn, låg nivå”. Magnus 

remot tycker sig märka att religionsämnet på vissa skolor är ett ”strykämne” och menar på 

vernas kunskaper är 
dividens intresse för det aktuella ämnet. Anna tror att skillnaderna mellan elevernas 

av 
eografiskt läge ska vara likvärdig. Även läroplanen (Lpo 94) behandlar ämnet. Detta betyder 

förutom kursplaner och de nationella målen ska ha ytterligare riktlinjer att 
lja när det gäller likvärdig bedömning så har skolverket, enligt Auer och Sandqvist (2007) 

ssättning (Handlingsprogram för likvärdig betygsättning, 2004).  

i tolkar detta som att ett samarbete mellan grundskolor, mellan gymnasieskolor samt ett 
alans och 

dä
grund av detta att kunskaperna inom ämnet skiljer sig åt mellan eleverna beroende på vilken 
grundskola de tidigare gått. Magnus anser att detta gäller både till vilken mängd och vilket 
innehåll eleverna har erfarenheter av. Han anser också att anledningen till att kunskapsnivån 
varierar beror på hur engagerad läraren är och hur mycket tid som ägnas ämnet.  
 
Samtliga elever i denna studie, utom en, anser att elevernas förkunskaper inom ämnet religion 
varierar. Anledningarna till detta går isär lite men huvuddelen, sex av eleverna anser inte att 
detta är beroende av vilken lärare eleven haft eller vilken grundskola eleven tidigare gått i. 
Dessa sex elever anser istället att det som främst spelar roll för ele
in
kunskaper inom religionsämnet beror på att eleverna under grundskolan varit inriktade på 
olika arbetsområden. Inger menar istället att elevernas kunskaper är olika eftersom 
grundskolelärarna har varierade kompetenser och därför väljer att arbeta med olika 
arbetsområden.     
  
I skollagen (1 kap. 2) finns beskrivet att all utbildning för barn och ungdomar, oberoende 
g
inte att all undervisning ska utformas på samma sätt men de nationella målen som finns för 
det offentliga skolväsendet ska enligt läroplanen (Lpo 94) följas.  
 
Enligt Auer och Sandqvist (2007) så är likvärdigheten för bedömning inom skolan alldeles för 
ojämn, eftersom kunskapsnivå och bedömning enligt vår uppfattning går hand i hand så drar 
vi av detta slutsatsen att även kunskapsnivåerna mellan skolorna är lika spridd som hur 
lärarna bedömer sina elever. Det Auer och Sandqvist (2007) anser vara den kanske största 
orsaken till att skolorna skiljer sig så mycket åt när det gäller betygsättning är att lärarna 
tolkar de nationella målen och betygskriterierna på olika sätt. Vi antar att läraren lägger upp 
sin undervisning efter hur denne tolkar bland annat kursplanen och betygskriterierna för det 
aktuella ämnet. Om läraren då tolkar dessa skrifter så att ämnet hamnar ”utanför dess tänkta 
gränser” blir både kunskapsnivån och betygsättningen icke likvärdig med den tänkta 
nationella nivån. Auer och Sandqvists (2007) rapport om likvärdig bedömning gäller generellt 
för den svenska skolan och har inte specifikt med religionskunskap att göra men eftersom 
religionskunskap ingår i det offentliga skolväsendet berörs även detta ämne av rapporten.  
 
För att skolorna 
fö
definierat uttrycket och där står bland annat följande:  
  

Det krävs också ett aktivt lokalt kursplanearbete där betygskriterierna tolkas och anpassas utifrån det stoff 
och de undervisningsmetoder som används. Detta förutsätter en bred diskussion mellan lärare såväl inom 
som mellan olika skolor om hur man ser på måluppfyllelse och kunskapskvaliteter. Samrådet krävs för att 
trygga en likvärdig och rättvis betyg

 
V
samarbete mellan grundskola och gymnasieskola bör finnas för att hitta en b
likvärdighet i bedömning samt för att hitta en jämn och fungerande kunskapsnivå för samtliga 
ämnen. 
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Av de tre lärare som ingår i denna studie så har ingen något samarbete med grundskolan, 
samtliga skulle dock önska att någon typ av samarbete fanns, de har dock olika åsikter om hur 
detta skulle gå till. Lennart menar att ett samarbete skulle vara fruktsamt men är lite för lat för 
att själv dra igång detta. Magnus ser det som en brist att ett samarbete inte finns men anser 
samtidigt att det skulle ta för mycket tid från det ordinarie arbetet att genomföra ett samarbete 
med grundskolan. Kalle tycker inte direkt att ett samarbete med grundskolan är nödvändigt 
men anser att samtal dem emellan skulle vara bra. Kalle menar att en diskussion angående hur 
undervisningen ska läggas upp och hur lärare och elever bör arbeta med ämnet, samt hur 

ursplanerna ska tolkas skulle underlätta arbetet.  

ämneskunskaper. Detta beror på flera orsaker men en av de största 
ledningarna verkar vara att lärare och skolor tolkar de nationella målen och betygskriterierna 

 

 av de lärare och elever som 
eltagit i denna studie. 

 de 
gnar åt religionsundervisningen inom SO-ämnet? 

ången grundskolan till gymnasiet är på 
an diffust, men inom andra ämnen är det tydliga skillnader mellan grundskolor och klara 

bri a 
pe

k
 
Läroplanen för gymnasieskolan (Lpf 94) beskriver bland annat att samarbetet med den 
obligatoriska skolan och andra frivilliga skolformer ska utvecklas. Utifrån detta samt 
Skolverkets definition av Likvärdig betygsättning finner vi det märkligt att ingen av de tre 
gymnasielärare som ingår i denna studie under sina verksamma år inom skolan har haft 
möjlighet att samarbeta med lärare från grundskolan.  
 
Enligt Auer och Sandqvist (2007) finns alltså skillnader mellan hur olika lärare och skolor 
bedömer elevers 
an
på olika sätt. Eftersom lärare tolkar dessa styrdokument på olika sätt, vilket de också ska göra, 
hamnar vissa lärare ”utanför” den tänkta nationella nivån. Detta borde i sin tur leda till att det
faktiskt har betydelse i vilken grundskola en elev har gått i när det gäller vilken kunskapsnivå 
eleven befinner sig på. Denna åsikt delas dock inte av majoriteten
d
 
 
7.5 Förslag på vidare forskning 
Vi har i vår diskussion lämnat lösa trådar som vi anser vara intressanta att utveckla. Detta är 
att undersöka vad det är som gör att styrdokument uppfattas som krångliga och svårtolkade, 
och om det egentligen är så.  
 
Vi har bedömt att det inte är några större svårigheter att avgöra om en elevs prestationer är 
godkända eller icke godkända i ämnet religion, men hur är det mellan de andra betygsstegen? 
 
Ett direkt led vidare på detta examensarbete skulle vara att studera grundskollärarnas 
uppfattning om religionsämnet. Anser de att de uppnår målen? Hur mycket tid tycker de att
ä
 
Det skulle även vara intressant att se liknande studier, examensarbeten och forskning inom 
samma område men i andra ämnen. Att ta del av överg
yt

ster. Det skulle vara spännande att jämföra elever som gått i grundskolor med olik
dagogik och deras förkunskaper i olika ämnen.  
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                                                                                                                    Bilaga 1 

ål och bedömning för grundskolan och religionsämnet, Lpo 94 

terar över etiska, existentiella, och religiösa frågor som berör hans eller hennes 

år egen tid och i 

eter mellan etablerade religioner, andra 

 
ing som grund för egna ställningstaganden och eget 

et att 

 över och formulera sig i för henne eller honom viktiga livsfrågor, 

ågra 
ndra 

ådningar, 
 

gor kring 
mål och mening, synen på människa och samhälle samt frågor om gudstro 

g skall ligga till grund för bedömningen av hans eller hennes kunskaper i 

örståelse av vad religion innebär och vilka uttryck 

onens funktion i 
 del av kulturen. Elevens kunskaper om hur några 

vår kultur skall också 
er om andra religioner. Härvid skall 

förstå grundläggande likheter och skillnader mellan olika 

l Godkänt 

 
M
Mål att sträva mot för grundskolan: 
Skolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 

- reflek
liv, 

- fördjupar sina kunskaper om religioner och andra livsåskådningar i v
historisk tid, 

- utvecklar förståelse av samhällens och religioners ömsesidiga påverkan, såväl i nutid 
som i ett historiskt perspektiv, 

- utvecklar förståelse av hur kristendomen påverkat det svenska samhället, 
- utvecklar kunskap om olika religioners påverkan på det svenska samhället, 
- blir medveten om likheter och olikh

livsåskådningar och nya religiösa rörelser och fenomen, 
- utvecklar förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en

grundläggande etisk hålln
handlande, 

- får uppleva olika estetiska uttryck som musik, dans och konst och får möjligh
gestalta sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer. 

 
Mål som eleverna skall ha uppnått i slutet av det nionde skolåret 
Eleven skall 

- kunna reflektera
- kunna föra etiska resonemang och se konsekvenser av olika ställningstaganden, 
- ha kunskaper om kristendomens påverkan på det svenska samhället, dess 

grundläggande värderingar, traditioner, konst och litteratur, 
- ha kunskaper om symboler, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i n

världsreligioner samt om grundtankar och uttrycksformer i några a
livsåsk

- ha kunskaper om hur estetiska uttryck som konst, musik och dans gestaltas i olika
religiösa sammanhang.  

 
Bedömning i ämnet religionskunskap för grundskolan: 
Bedömningens inriktning (gäller för betyget Godkänd) 
Elevens reflektioner angående frågor om rätt och orätt, rättvis och relationer samt frå
livets ursprung, 
och gudsuppfattnin
ämnet.  
 
Bedömningen skall också gälla elevens f
den tar sig. Elevens förståelse av sambanden mellan religionens olika dimensioner skall också 
beaktas. Ytterligare en bedömningsgrund är elevens kunskap om religi
samhället och religionen som en
världsreligioner gestaltas samt hur den kristna traditionen präglat 
bedömas. Dessutom skall bedömningen gälla kunskap
särskilt förmågan att uppfatta och 
religiösa traditioner beaktas.  
 
Kriterier för betyget Vä
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Elever formulerar tankar i för honom eller henne viktiga livsfrågor och känner till andra 
synsätt än sitt eget. 

 
Kr r
Elev n
reli n
Elev n
soc t änniskor och 
sam l
Ele n
för n
Ele n
insi sf
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Eleven upptäcker och bearbetar etiska frågor och problem. 
, riter, centrala berättelser och trosuppfattningar i Eleven reflekterar över symboler

kristendomen och några andra världsreligioner. 
Ele nve  urskiljer såväl likheter som skillnader mellan olika religiösa traditioner. 

ite ier för betyget Mycket Väl Godkänd 
e  jämför sina egna ståndpunkter i livsfrågor och etik med tankar och handling i olika 

gio er och livsåskådningar. 
e  knyter samman religiös tro och tradition med företeelser som musik litteratur och 

ial liv samt ger exempel på hur tro och tradition har påverkat och påverkar m
hä lsliv. 

ve  använder sina kunskaper för att reflektera över hur tro och värderingar förändras såväl 
de  enskilda människan som i samhället. 
ve  formulerar frågor inom området tro och livsåskådning, söker svar och gestaltar på ett 
kt ullt sätt sina kunskaper. 
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Bilaga 2 

kolan skall i sin undervisning i religionskunskap sträva efter att eleven 
 och moralfrågor på grundval av kunskaper om 

tt reflektera över och argumentera kring existentiella frågor 

oner och samhällssystem samspelar med religion och livsåskådning, 

ingar, traditioner, uttrycksformer och urkunder, 

handla, 
- fördjupar sin förtrogenhet med de språk, begrepp, berättelser och bilder som uttrycker 

religioners och livsåskådningars tolkningar av livet. 

ål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs i Religion A 
leven skall 

- kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 
sätt att tänka och handla 

- känna till kristendomens och några andra världsreligioner och andra livsåskådningars 
grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

- kunna relatera religioner och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 
problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

- kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk 
och moralisk utgångspunkt 

- kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot 
grundläggande värderingar i samhället 

- kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 
- förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man 

uppfattar människor i sin omgivning 
 
 
Bedömning av kursen för Religion A 
Kriterier för betyget Godkänt 
Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 
Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och 
livsåskådningar som ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste 
omgivningen. 
Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt 
och moraliskt tankesätt. 
Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess 
värdegrund. 
Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik. 
 
Kriterier för betyget Väl Godkänt 

 
Ur Lpf 94 Mål och bedömning för gymnasieskolan och religionsämnet 
 
Mål att sträva mot för gymnasieskolan: 
S

- utvecklar sin personliga hållning i livs-
olika traditioner och med respekt för grundläggande mänskliga rättigheter, 

- fördjupar sin förmåga a
som rör tro, etik och livsåskådning, 

- utvecklar sin förmåga att beskriva, analysera och förstå hur och varför levnadsvillkor, 
traditi

- utvecklar sina insikter i kristendomens och andra världsreligioners och 
livsåskådningars, huvudtankar, värder

- utvecklar sin förståelse för hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors 
sätt att tänka, skapa och 

 
M
E
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Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och 
samhälle, nationellt och internationellt. 

leven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska 
a och 

er vad tolerans gentemot olika människors sätt att se 

 
Kriter
Ele n
världsreligioners och livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på 
akt l
Eleven närliggande 
situ o
Eleven  
sätt a
Eleven olka livet med respekt för att andra har rätt till sin 
livs k

E
resonemangsmodeller och motiverar stöd av dessa sina egna ställningstaganden i känd
ardagliga situationer. v

Eleven reflekterar enskilt och i grupp öv
på tillvaron innebär. 

ier för betyget Mycket Väl Godkänt 
ve  upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra 

uel a frågor såsom kvinnosyn och samhällssyn i ett aktuellt och historiskt perspektiv.  
 tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på 

ati ner och på aktuella samhällsfrågor. 
 visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för

et tt leva och handla.  
 argumenterar för ett eget sätt att t

tol ning. 
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Bilaga 3 

beds alltid informanten att utveckla sina svar om möjlighet finns.  

i, läste ni om? Kommer du ihåg något speciellt moment? 

Fick du betyg i SO? Religion separat?  
-   SO är uppdelat på 4st ämnen, samhällskunskap, historia, geografi och religion 

hur mycket av denna tid upplevde du ägnades åt religion? 
- Varför tror du att det var fördelat på det viset 

 
Tycker du att du har tillräckliga förkunskaper för gymnasiets kurs i religion A?  

-  Vilka kunskaper i religion har du med dig från grundskolan? 
-  Vilka kunskaper saknar du? 
-  Har du några kunskaper som du lärt dig i något sammanhang utanför skolan? 

                  -  Anser du att du fått med dig tilläckligt med kunskaper i religion från    
grundskolan för att klara studierna på gymnasiet?  
-  Anser du att det du läser på gymnasiet är en påbyggnad/fördjupning av det som 
du tidigare läst?  
-  Anser du att det du nu läser är upprepning av tidigare studier 
-  Behandlas områdena på samma sätt eller på ett annat sätt i gymnasiet? 

                -  Upplever du att du har likvärdiga förkunskaper som dina klasskamrater? 
                -  Anses någon skola ge ”sämre” eller ”bättre” kunskaper än någon annan 

grundskola? Vilka ämnen gäller det, allmänt eller till exempel matematik eller 
något speciellt ämne? 
- Har du märkt av det i praktiken (verkligheten) ?  

 
Är du insatt i läroplanerna och målen för år 9 samt gymnasiet 
Om svaret är JA, hur anser du att dessa följs? 
Om svaret är NEJ, har du någon gång fått info om detta (vilken info i sådana fall)? 
 
Hur tycker du att undervisningen i religion är på gymnasiet? 

-  Är det samma innehåll som i grundskolan 
-  Kan du hänga med? 
-  Är något repetition? 
-  Är det mycket nytt? 
-  Hur är arbetssättet? 
- Tror du att du kommer att klara gränsen för Godkänt? (minst) 
 

 
Mall för intervjufrågor 
 
Syftet med intervjun presenteras och eleven informeras om formalia. 
Under intervjuerna om
 
Till elever: 
 

Namn/ålder/tidigare skola  
Hur minns du religionsundervisningen i år 7-9?  
      Beskriv… 

- Var det roligt/tråkigt? 
- Var det svårt/lätt 
- Vad gjorde n
- På vilka olika sätt arbetade ni vanligtvis? 
- 
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Hur tror du att läraren uppfattar dina förkunskaper? 
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Bilaga 4 
Mall för intervjufrågor 
 
Syftet med intervjun presenteras och eleven informeras om formalia. 
Under intervjuerna ombeds alltid informanten att utveckla sina svar om möjlighet finns.  

 
Till gymnasielärare:  
 
• Ålder, tid som lärare, andra arbetsplatser, ämneskombination?  
 
• Hur upplever du elevens förkunskaper 
 
•  Hur ser du på kvaliteten på utbildningen i grundskolan och på gymnasiet?  
 
• Vid vilket år tycker du att det är mest lämpligt att börja läsa Religion på gymnasiet?  

 
• Hur tror du eleven själv uppfattar sina förkunskaper, vad tror du att de anser att de 

saknar/har med sig? 
 

• Hur arbetar du utifrån läroplanen? Förutsätter du att de kan grunderna? Eller behövs 
det inte? 

 
• Vad krävs att eleven känner till innan de börjar läsa Religion A? 
 
• Ligger eleverna som kommer till gymnasiet (från olika skolor) på ungefär samma 

kunskapsnivå? 
 
• Känner du till målen för det nionde skolåret, upplever du att de är uppnådda?  

 
• Har du något samarbete med grundskolan? 
- Skulle du vilja ha ett samarbete?  
- Hur skulle du vilja att ett samarbete skulle utformas? 
 
• Är det skillnad på kunskaperna beroende på vilket gymnasieprogram eleven valt? 
• -Hur arbetar du om eleverna inte kommer med samma kunskaper till gymnasiet 

 
• Anser du att målen för gymnasiet och år 9 är kompatibla 
 
• Anser du att målen i styrdokumenten är tolkningsbara?  
-Om svaret är JA, är detta positivt/negativt, tror du att det skulle vara bättre med tydligare 
mål 
- Om svaret är NEJ, ? 
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