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Abstract 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur elevintresse kan se ut inom ämnet 

religionskunskap och om detta intresse skiljer sig mellan teoretiska kontra praktiska 

gymnasieprogram samt hur man som lärare kan arbeta med att engagera elever i 

klassrummet. Frågeställningarna som ligger till grund för arbetet är: Hur ser intresset ut 

hos elever för ämnet religionskunskap? Finns det någon skillnad i elevers intresse för 

ämnet religionskunskap mellan teoretiska och praktiska program i gymnasieskolan? 

Vad kan man som lärare göra för att öka elevers engagemang för ämnet 

religionskunskap? Anledningen bakom uppsatsens syfte är ett till synes bristande 

intresse hos elever för religionskunskap vilket visas genom tidigare forskning och 

pågående diskussioner som berör ämnet. Uppsatsens validitet förankras i läroplansteori 

och dess läroplanskoder. Metoden för studien består av en kvalitativ och kvantitativa 

undersökningar. Det kvalitativa arbetet utfördes genom deltagande observation och den 

kvantitativa empirin utgörs av enkäter. I resultatet framkommer svaren olika, men 

överlag överensstämmer resultatet kring intresset bland elever utefter vad tidigare 

forskning visat på. Resultatet inbringade mycket empiri gällande hur lärare arbetar och 

det varierar även till en viss del. Slutsatsen är att elevintresset ser ut att vara minskande 

för ämnet religionskunskap, och i synnerhet är det ett minskande intresse på praktiska 

program gentemot teoretiska program enligt den data som framkommer ur enkäterna. 

Intresset inom teoretiska program var märkbart högre än praktiska program, vilket 

antyder på att det finns en skillnad.  

Nyckelord: Religionsdidaktik, religionskunskap, elevintresse, lärare, engagemang, 

undervisning, gymnasiet 
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1.            Inledning 

 

I denna uppsats presenteras en undersökning med avstamp utifrån frågor inom det 

religionsdidaktiska fältets spektra. Valet att arbeta med specifika frågor inom det 

religionsdidaktiska fältet stammar ur ett intresse kring att utforska och analysera ett område 

som författarna upplever fylla en reell funktion kopplade till deras blivande yrkesroll; närmare 

bestämt läraryrket. Det sker främst med ett fokus på religionskunskap i gymnasieskolan och 

elevers intresse för ämnet. Fokuset av subjekt gällande elevers intresse för ämnet 

religionskunskap som detta arbete primärt fokuserar på, har valts då det förekommer 

anledning att tro att elevintresse sviktar för ämnet i stort. En potentiellt bakomliggande 

anledning till det sviktande intresset kan förstås utifrån följande citat ur antologin Nya mål?: 

Religionsdidaktik i en tid av förändring: 

 

Ett skäl till att skolelever ibland upplever religionsundervisningen som tråkig eller irrelevant 

skulle kunna bero på att den innebär en inlärning av religiösa företeelser som mist sin 

kulturella förankring, det vill säga blivit föråldrade. Att undervisningen inte når fram beror då 

inte primärt på lärarens individuella insats, utan på att han eller hon förmedlar ett kulturarv 

som saknar en inre resonans såväl hos läraren som hos eleverna. 

 

(Thalén, 2006, s.104) 

 

Thaléns resonemang är till synes rimligt och därför är det högst relevant att undersöka detta i 

en verklig kontext, vilket är något som genomförs i denna uppsats. Författarnas förhoppning 

är således att med detta arbete möjligen kunna skina ljus på, och besvara, problematiska 

frågor med hjälp utav en kvantitativ och en kvalitativ vetenskaplig metod. Detta med utgång i 

ett primärt fokus på elevintresse vad gäller ämnet religionskunskap. 
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2.       Syfte och frågeställningar 

 

Syftet med uppsatsen är att utifrån ett religionsdidaktiskt perspektiv undersöka elevers 

intresse för ämnet religionskunskap och undersöka hur lärare arbetar med elevengagemang i 

klassrummet. Undersökningens frågeställningar är: 

 

• Hur ser intresset ut hos elever för ämnet religionskunskap? 

• Finns det någon skillnad i elevers intresse för ämnet religionskunskap mellan teoretiska och 

praktiska program i gymnasieskolan?  

• Vad kan man som lärare göra för att öka elevers engagemang för ämnet religionskunskap? 

 

3.          Avgränsningar 

 

Frågeställningarna är kopplade till klassrummet och relationer mellan lärare och elev, samt 

hur elever ska utvecklas inom ämnet vilket gör att avgränsningarna i denna uppsats endast är 

till skolan och skolmiljön. Någon vidare undersökning kring exempelvis hemmet, elevers 

bakgrund och lärare kan anses vara överflödig för arbetets målsättning. Den undersökning 

som utförts med enkäter leder till att resultatet möjligen inte behöver återspegla de svenska 

skolornas gemensamma resultat kring de frågor som är kopplade till uppsatsen. Uppsatsens 

resultat kan inte förstås som något generellt då undersökningen är begränsad till ett 

geografiskt område och inte berör alla skolor i Sverige.  

 

4.           Bakgrund 

 

4.1 Pågående diskussion om religionskunskap som ämne i skolan 

 

I boken Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan skriver Malin Löfstedt att 

religionskunskapen som ämne i skolan är mer aktuell i dagens samhälle än vad det tidigare 

har varit. Vidare lyfter Löfstedt fram att religion är ett ämne som väcker debatt. Skulle skolan 

vara utan religionsämnet ifrågasätter Löfstedt var viktiga och vitala kunskaper kommer kunna 

ges till eleverna (Löfstedt, 2011, ss.9–10).  
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Utan kunskaper om varför människor tänker och lever på ett visst sätt riskerar vi att 

underbygga fördomar och stereotypa föreställningar om andra kulturer. Kunskaper om 

religion och andra livsåskådningar är därför av avgörande betydelse för att skapa förståelse 

och tolerans för de olikheter som faktiskt finns i vårt samhälle. 

 

(Löfstedt, 2011, s.10) 

 

Löfstedt lyfter fram skolan som en viktig arena för människors utveckling av kunskaper om 

människor vad gäller t.ex. moral, etik och religion. Vidare förklarar Löfstedt att förutom 

skolan är media en av samhällets viktigaste förmedlare av religionskunskap (Löfstedt, 2011, 

s.10). 

 

I skriften Människor och makter 2.0 utvecklar författarna Jonas Svensson och Stefan 

Arvidsson hur religionsdidaktiken tar avstamp i dagens samhälle. 

 

Inom religionsdidaktiken studeras således religion och livsåskådning i sammanhang som rör 

undervisning och lärande. Ämnet beskrivs ofta som praxisnära eftersom det tar sin 

utgångspunkt i den praktiskt pedagogiska verksamheten. Den kunskap som genereras inom 

religionsdidaktiken är av intresse för både forskarsamhället och praktikerna och ingår idag i 

flera pedagogiska yrkesutbildningar. 

 

 (Svensson, Arvidsson, 2010, s.50) 

 

Det Svensson och Arvidsson menar är att den kunskap som utmynnar från religionsdidaktiken 

skapar ett intresse för praktiker såsom lärare, vilket kan påverka deras verksamheter, t.ex. 

skolan. 

 

Christina Osbeck skriver i Religionsdidaktik - mångfald, livsfrågor och etik i skolan att själva 

religionsdidaktiken “...bör bidra i skol- respektive forskningspraktik genom vidgad 

problemmedvetenhet och överblick över det religionsdidaktiska kunskapsfältet men kan 

knappast föreskriva vad som i den enskilda situationen bör göras” (Osbeck, 2011, s.35), vilket 

kan tolkas som att religionsdidaktikens forskning ger svar på de olika problem som finns, men 

som inte svarar på vad den exakta lösningen är. Den ökade problemmedvetenheten kring 

religionsdidaktisk forskningen lyser inte på lärprocessens mitt, utan den är mer 

praxisorienterad, vilket kan i allra högsta grad fånga problem som är aktuella i skolmiljön 
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(Osbeck, 2011, ss.45–46). Den sortens översikt är också vad den praxisnära 

religionsdidaktiska forskningen ger, inget rakt svar på ett problem, utan en generell syn på hur 

verkligheten ser ut och vilka verktyg som kan användas för att lösa de generella problemen. 

 

Birgit Lindgren Ödén lyfter i sitt kapitel i antologin Nya mål? Religionsdidaktik i en tid av 

förändring fram att ett ämnesöverskridande, eller tematiskt, arbete har bidragit till en ökad 

stimulans hos både lärare och elever när de gemensamt formulerat frågor tillsammans och där 

”den traditionella konstruktionen ”ämne” har ersatts av intressanta frågeställningar, som inte 

enkelt låter sig besvaras inom snäva skolämnesgränser.” (Lindgren Ödén, 2006, s.117). Detta 

tematiska arbete, med utgångspunkt i religionskunskap, kan förstås som något vilket 

potentiellt kan hjälpa elever med att skapa en förförståelse om varför ämnet religionskunskap 

fyller en relevant funktion i skolans kursutbud. 

 

Ur Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro- Religionskunskap i gymnasieskolan 

noteras det att ett systematiskt arbete med särskilt stöd saknas eller arbetas med i en mindre 

utsträckning.  

 

Religionskunskapslärare arbetar, med något undantag, aktivt för att möta eleverna utifrån 

deras behov inom ramen för undervisningen. Många gånger räcker det inte för att stödja 

eleverna till goda resultat. I en del skolor är det dock den enda form av stödinsats som finns att 

tillgå inom religionskunskapskursen.  

 

(Skolinspektionen, 2012, s.21). 

 

Vidare förklaras att religionskunskapsläraren utnyttjar de resurser som finns tillgängligt men 

att det ibland är bristfälligt och inte uppfyller det mål som särskilt stöd bör göra. Det som kan 

tolkas utifrån det rapportens granskning visar är att skolor tenderar att sakna 

specialpedagogisk kompetens, vilket även leder till att lärare upplever sig vara ensamma i 

tillvägagångssättet för arbetet med särskilt stöd inom ämnet religionskunskap. 

 

Som tidigare påvisats i inledningen till detta arbete genom ett citat från Peder Thaléns kapitel 

ur antologin Nya mål?: Religionsdidaktik i en tid av förändring kan svårigheter med elevernas 

intresse inte behöva vara p.g.a. lärarens lektioner, utan att det kan vara andra bakomvarande 

faktorer till det bristande intresset. Med det skapar Thalén ett resonemang som han också 
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försöker svara på inom det religionsdidaktiska området. Uppsatsens författare kommer att 

arbeta vidare på Thaléns resonemang om ett bristfälligt engagemang och undersöka detta 

genom enkäter och deltagande observation. 

 

4.2  Läroplanen 

 

Skolan har en uppgift att arbeta med elever för att de ska bli goda demokratiska medborgare 

och kunna leva i ett samhälle bland andra individer. I skolans läroplan framgår det att: 

 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som 

utbildningen ska gestalta och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av 

kristen tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till 

rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen ska vara icke-

konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika egenart och 

därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.  

 

(Skolverket, 2011) 

 

Skolan fungerar som en arena där elever formas för att finna sin unika egenart. 

Religionsämnet är en viktig faktor när det kommer till arbetet att förstå människor. Vidare i 

läroplanen tar Skolverket upp vikten av att möta människor, förstå andra och att samspela 

med andra. 

 

Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över 

nationsgränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden 

som ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har både 

en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där.  

 

(Skolverket, 2011) 

 

Skolan är en viktig plats för att utveckla kunskap och förståelse om och med andra människor. 

När Skolverket menar att samhället växer är det generellt en förklaring för att det är en stor 

invandring till Sverige. I och med denna invandring tillkommer olika kulturer, olika religioner 

och olika människosyner in i samhället. Skolverket påpekar att det är en viktig mötesplats 
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kopplat till det kulturella, vilket kan tolkas på flera olika sätt. Religion kan kopplas till kultur 

genom att individer möjligen formats av traditioner och värderingar. Det Skolverket tar upp 

med att skolan är en viktig arena för samhället menar även Malin Löfstedt (2011) kring 

diskussionen om religionskunskapens centrala roll i det pluralistiska samhället. 

 

4.3 Kursplanen för Religionskunskap 

 

Kursplanen för religionskunskap bygger vidare på läroplanen angående skolans roll. I ämnets 

syfte skriver Skolverket detta: 

 

Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur människors moraliska 

förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och livsåskådningar. De ska ges möjlighet att 

reflektera över och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom 

utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva. Undervisningen ska också ge 

eleverna möjlighet att analysera och värdera hur religion kan förhålla sig till bland annat 

etnicitet, kön, sexualitet och socioekonomisk bakgrund.  

(Skolverket, 2011) 

 

Ämnets syfte återspeglar läroplanens text om skolans värdegrund, vilket är ett bevis på varför 

ämnet religionskunskap är viktigt för elever och samhället. Undervisningen ska ge elever en 

möjlighet att förstå, att analysera och att värdera samhället och individerna som de lever med. 

Genom att jämföra läroplanen med kursplanen går det inte att undvika att förstå vikten av 

religionskunskapens syfte för eleverna. 

 

5.            Disposition 

 

Uppsatsen inleds med en inledning och följs därefter av syfte och frågeställningar vilka 

primärt fokuserar på elevers intresse för ämnet religionskunskap. I nästa del redogörs arbetets 

utförda avgränsningar. Därefter presenteras uppsatsens bakgrund som kortfattat berör några 

pågående vetenskapliga diskussioner om religionskunskapsämnet i skolan, skolans läroplan 

samt kursplanen för ämnet religionskunskap. Vidare presenteras stycket som berör metod och 

material och därefter det kapitel som introducerar uppsatsens vetenskapliga teori: närmare 

bestämt, läroplansteori med dess läroplanskoder. Efter detta kommer kapitlet för resultat som 

behandlar de resultat som är framkomna ur de kvantitativa, samt den kvalitativa 
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undersökningen som uppsatsens författare har inkluderat i arbetet. Nästkommande kapitel är 

analys där det kvantitativa och kvalitativa arbetet analyseras mot uppsatsens syfte och 

frågeställningar med hjälp av idéer ur läroplansteorin. Vidare följer kapitlet diskussion där 

författarna diskuterar uppsatsens resultat, utförande och tankar. Därefter, för att knyta ihop 

uppsatsen, följer rubrikerna slutsatser, avslutning och framtida forskning. 

 

6.         Metod och material 

 

Uppsatsen är utformad och strukturerad med användandet av en kvantitativ metod, såväl som 

en kvalitativ metod; detta för att författarna ska ges möjligheten att utöka sin förståelse för 

frågor inom det religionsdidaktiska spektrumet vilka genererats genom användandet av 

metoderna.  

 

Den kvantitativa metoden är enkätundersökning. De avsedda respondenterna till enkäterna är 

elever och ämneslärare inom ämnet religionskunskap. Enkäterna är utformade runt sex 

besvarade frågor riktade mot förekommande elevgrupper och fyra frågor till deltagande 

lärarna. Dessa enkäter har nått respondenter på en skola i Mellansverige samt förekommit på 

ett forum för religionskunskapslärare. Då författarna vill främja ett gott etiskt förhållningssätt 

till sina studier tillskrivs en total anonymitet i undersökningen. 

 

Uppsatsens kvalitativa inslag förekommer med användandet av en metod som går under 

beteckningen deltagande observation. Observationen följer vetenskapsrådets fyra huvudkrav 

vilka är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet, 2002, s.6). Observationen genomfördes på samma skola där presenterade 

elevenkäter även förekommer. Den kvalitativa undersökningen gjordes med en öppen 

observation, d.v.s. elevgruppen var medveten om observatörens närvaro. En nackdel med 

öppen observation är att den s.k. observatörseffekten kan påverka innehållet av lektionen. I 

boken Skriva uppsats med kvalitativ metod: En handbok förklarar författaren Johan Alvehus 

att “observatörseffekten består i korthet av att observatören på ett eller annat sätt påverkar det 

som sker och därmed gör observationen mindre representativ” (Alvehus, 2013, s.93), i ett 

klassrumssammanhang skulle det kunna betyda att elever frångår sitt normala beteende 

genom att t.ex. ej delta i diskussioner eller agera på ett annorlunda sätt än vad som brukar ske. 

Observatörseffekten kan påverka lärarens insats i klassrummet på flera olika sätt. Det resultat 
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som framkommer i den kvalitativa undersökningen har inte påverkats av observatörseffekten 

utifrån observatörens syn på saken. 

 

Som underlag för uppsatsen används Malin Löfstedts Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor 

och etik i skolan, Birgit Lindgren Ödén & Peder Thaléns Nya mål?: Religionsdidaktik i en tid 

av förändring, Skolinspektionens kvalitetsgranskningsrapport 2012:3 Mer än vad du kan tro: 

Religionskunskap i gymnasieskolan, Karin Kittelmann Flensners Religious education in 

contemporary pluralistic Sweden, Ninni Wahlströms Läroplansteori och didaktik, Jonas 

Svensson och Stefan Arvidssons Människor och makter 2.0 samt Skolverkets läroplan och 

kursplan för religionsämnet. 

 

6.1 Introduktion av utförda undersökningar 

 

Detta arbetes kvantitativa undersökningar är i form av enkäter, som tidigare nämnt under 

rubriken metod och material. Den ena delen av enkäterna är riktade mot elever och den andra 

delen är riktade mot lärare vilka undervisar i religionskunskap.  

Enkäterna riktade mot elever består av sex frågor vilka berör elevernas intresse och 

interaktion, i olika former, med religionskunskapsämnet. Elevenkäterna resulterade i sin 

helhet i fyrtionio unika svar; tolv svar från elever vilka för närvarande utbildar sig på ett 

praktiskt gymnasieprogram och trettiosju svar från elever som utbildar sig på de teoretiska 

gymnasieprogrammen ekonomi och samhälle. 

 

Enkäten riktade mot lärare består av fyra stycken frågor vilka berör elevintresse, samt arbete 

med elever, inom religionskunskap. En av dessa frågor introducerades med användandet av 

förutbestämda svarsalternativ och tre av frågorna med fritextsvar. Lärarenkäten fick tjugosju 

svar från lärare som arbetar på olika arbetsplatser i Sverige. Enkäten skickades ut via sociala 

medier, närmare bestämt en grupp på Facebook, skapad för religionslärare i Sverige.   

Uppsatsens kvalitativa undersökning är i form av en deltagande observation. Den deltagande 

observationen genomfördes på en gymnasieskola i Uppland i en klass i årskurs två på ett 

praktiskt program inom kursen Religionskunskap 1. Klassen bestod endast av pojkar, där 

arton elever, av tjugo möjliga, närvarade vid undervisningstillfället. Lektionstid var sjuttiofem 

minuter. 
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7.      Tidigare forskning 

 

I avhandlingen Religious education in contemporary pluralistic Sweden skriver författaren 

Karin Kittelmann Flensner om hur resultatet av hennes forskning visat sig. Hon anser att 

religionskunskapsämnet är socialt konstruerat i klassrumspraktiken, d.v.s. samspelet mellan 

elever och lärare. Kittelmann Flensner menar att religionskunskapsämnet liknar och skiljer sig 

från andra ämnen i skolan. Den vitala skillnaden som omnämns är att elever tenderar att ha en 

personlig relation till ämnet och ämnets innehåll. Eleverna som analyserats i Kittelmann 

Flensners avhandling har haft olika personliga relationer till religion, en del elever var inte 

troende medan andra elever var troende. Vidare påpekar Kittelmann Flensner att:  

 

Däremot förekom det att eleverna relaterade till innehållet som om det vore möjligt att ha en 

personlig religion till innehållet dvs. som att det vore möjligt att bli del av de studerade 

traditionerna. Detta gjorde att eleverna många gånger tog ställning till ämnesinnehållet på ett 

personligt sätt, även om de uttryckte sig i generella termer och inte som ett personligt 

ställningstagande.  

 

(Kittelmann Flensner, 2015, ss.295–296) 

 

Med det finns det flera olika sätt att tolka avhandlingens resultat, men faktum kvarstår att 

elevernas förkunskaper, intresse och personliga anknytning är en vital del till hur 

undervisningen utspelar sig. Genom att ämnet bjuder in elever till diskussion och ger eleverna 

en chans att reflektera över sin egen livsåskådning skapar och uppstår det som Kittelmann 

Flensner kallar “inifrån-perspektiv” (Kittelmann Flensner, 2015, s.295). 

Religionskunskapsämnet tar sitt innehåll från religionsvetenskap, vilket ger ett utifrån-

perspektiv av ämnet. Det som Kittelmann Flensner konstaterar är att ett inifrån-perspektiv är 

det som gör att ämnet blir begripligt för eleverna. Det Kittelmann Flensner forskat om och 

kommit fram till har för detta arbete en väldigt intressant prägel, framförallt då religionsämnet 

har andra förutsättningar i jämförelse med andra ämnen gällande elevers tidigare kunskaper, 

vilket kan kopplas till intresse och engagemang som avhandlas i arbetet. Den förklaring som 

Kittelmann Flensner ger utifrån sitt arbete är följande: 
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Skolämnen måste förstås i ett sammanhang, att de är kommunikativa till sin karaktär och har 

som främsta mål att bibringa elever ny förståelse. Därför är det inte möjligt att prata om ett 

”rent” ämnesinnehåll utan all ämneskunskap präglas av den kontext de yttras i.  

 

(Kittelmann Flensner, 2015, s.283) 

 

Det ger även upphov till att frågan kring elevers intresse ligger i allra högsta grad som en 

viktig aspekt för lärandet, men även för utveckling av att bli samhälleliga medborgare i 

framtiden.  

 

8.       Teori – Läroplansteori 

 

För att besvara uppsatsens frågeställningar används i detta arbete Urban Dahllöf och Ulf P. 

Lundgrens läroplansteori som utgångspunkt för tolkning och analys. 

Samlingsbegreppet läroplansteori kan förstås som en vidareutveckling från Dahllöf och 

Lundgrens ramfaktorteori. Läroplansteorins syfte presenterar Ninni Wahlström, professor i 

pedagogik vid Institutionen för utbildningsvetenskap på Linnéuniversitetet, genom att referera 

till Lundgren där läroplansteorin “ses som försök att bygga upp en kunskap om hur 

utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik formas i ett visst samhälle och en viss 

kultur” (Wahlström, 2016, s. 27). Vidare underbyggs läroplansteorin av olika samlade 

principer och föreställningar vilka ges beteckningen läroplanskoder. Dessa koder kan 

urskiljas, och beskrivas, på dessa tre följande nivåer: 

 

På den första nivån, den samhälleliga, undersöks hur värderingar, kunskaper och erfarenheter 

väljs ut och organiseras i en läroplan i relation till samhälleliga föreställningar och 

förhållanden. På den andra nivån undersöks frågor som rör själva styrningen av skolan och 

den konkreta läroplanens utformning och innehåll. På den tredje nivån, slutligen, avser studier 

av vad som sker i klassrummet där den praktiska undervisningen utifrån en viss läroplan tar 

form.  

(Wahlström, 2016, s. 28) 

 

I denna uppsats kommer läroplanskoderna ur den första och tredje nivån att tillämpas vid 

analys av resultatet. Anledningen till att den andra nivån i läroplanskoden uteslutits ur detta 

arbete är då den till synes inte berör uppsatsens frågeställningar kopplat till syftet. 
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9.       Resultat/Undersökning 

 

9.1 Sammanställning av elevenkätresultat 

 

Enkätens första fråga lyder Hur är ditt intresse för ämnet religionskunskap? Graderingsskalan 

är som följer: inte intresserad, lite intresserad, intresserad och mycket intresserad. Elva av tolv 

elever, alltså nittiotvå procent, på det praktiska programmet uppgav att de inte var 

intresserade av ämnet religionskunskap. Den individ som särskiljer sig uppgav att denne 

endast är lite intresserad av ämnet. På de teoretiska programmen förekom en större spridning i 

intresse för ämnet. Av totalt trettiosju elever uppgav tolv (trettiotvå procent) att de inte var 

intresserade, sexton (fyrtiotre procent) att de var lite intresserade, sex (sexton procent) att de 

var intresserade och tre (åtta procent) att de var mycket intresserade av ämnet. 

 

Enkätens andra fråga lyder Vad gör att du har/inte har ett intresse för ämnet 

religionskunskap? Det praktiska programmets respondenters svar genomsyras av ett ointresse 

till följd av en till synes bristande förståelse för ämnets relevans och plats i skolan samt i 

samhället. Vad detta innebär är helt enkelt att eleverna inte ser vikten av religionskunskap 

som ämne i skolan vilket visas i dessa citat ur elevsvar ”jag tycker inte det känns så viktigt att 

lära sig om religioner” och ”det är så mycket och jag tycker inte att man ska behöva vet allt 

det där och det gör det långtråkigt”. Intresset hos elever för ämnet religionskunskap på de 

teoretiska program som förekommer i den insamlade data för detta arbete, visar som ovan 

nämnt på en större spridning i graderingsskalan. Elever som uppger sig inte vara intresserade 

alls av ämnet beskriver att de inte är det som en följd av en oklarhet i ämnets syfte. Ett flertal 

av eleverna uppger att de inte är troende själva och därmed inte upplever ämnet som 

intressant. En övervägande majoritet av de elever som uppger att de besitter lite till mycket 

intresse för ämnet uppger att det som de finner extra intressant är arbetet kring etik och moral. 

Vidare uppger de som är mycket intresserade av ämnet att dess omfång vad gäller arbete 

kring olika religioner och kulturer runtom i världen. De anser också att arbete kring etik och 

moral är givande och viktigt för att skapa en bredare förståelse för människors olika 

livsvillkor runtom i världen. Avslutningsvis menar de att ämnet resulterar i en allmänbildning 

vilket presenteras som positivt. 
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Enkätens tredje fråga lyder Upplever du ämnet religionskunskap som ett svårt ämne? med 

svarsalternativen ja/nej. Trots att eleverna på det praktiska programmet i en övervägande 

majoritet har uppgett att de inte är intresserade av ämnet religionskunskap uppger endast sex 

av tolv (femtio procent) av respondenterna att ämnet är svårt. Av respondenterna på de 

teoretiska gymnasieprogrammen uppger fjorton av trettiosju (trettioåtta procent) att dessa 

upplever religionskunskap som ett svårt ämne. 

 

Enkätens fjärde fråga lyder Vad upplever du är svårt/lätt med religionsämnet? Av de elever 

på det praktiska programmet som upplever att ämnet är svårt framkommer det att den primära 

anledningen till svårigheten bottnar i att inlärning av historiska skeenden, kring diverse olika 

religioner och individer som förekommer inom dessa, är alltför bred och ges alltför kort tid i 

förhållande till förväntad inlärning under givet tidsspann. Av de elever som upplever ämnet 

som lätt presenteras inga särskilda anledningar förutom det faktum att ämnet är ointressant då 

det till stor del berör föråldrad och, för dessa elever, irrelevant information. Till skillnad från 

det praktiska programmets elever uttrycker majoriteten av eleverna från de teoretiska 

programmen, som upplever religionskunskapsämnet som svårt, att ämnets svårighetsgrad inte 

är kopplad till kursens faktainnehåll utan mer riktad mot svårigheten att reflektera och 

utvärdera ting som rör den filosofiska aspekten. I likhet med vad som presenterats som 

bakomliggande anledning för vad som är svårt förekommer en konsensus hos eleverna, från 

de teoretiska programmen, som upplever ämnet som lätt; detta att det är just lätt då kursens 

innehåll är av filosofisk karaktär och att det därmed inte nödvändigtvis finns några självklara 

förutbestämda svarsalternativ eller rätt och fel. 

 

Enkätens femte fråga lyder Får du något speciellt stöd/extra anpassningar när du studerar 

ämnet religionskunskap? varpå svarsalternativen är ja/nej. Av förekommande elever från det 

praktiska programmet svarar tolv av tolv (hundra procent) att dessa inte får något speciellt 

stöd eller extra anpassningar vid studier inom ämnet. Liknande resultat kan ses vid analys av 

den data som stammar ur enkätundersökningarna på de teoretiska programmen där trettiofem 

utav trettiosju (nittiofem procent) av eleverna uttrycker att dessa inte får något speciellt stöd 

eller extra anpassningar vid studier inom ämnet. 

 

Enkätens sjätte fråga lyder Om du svarat ja på föregående fråga, vad för typ av speciellt 

stöd/extra anpassningar får du? Enbart två individer, från de teoretiska programmen, har som 

ovan presenterat uttryckt att dessa har erhållit någon form av individuella anpassningar. 
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Anpassningarna som angivits berör det faktum att en elev har dyslexi och därför får någon 

form av läshjälp i kombination med arbetet inom ämnet och den andra eleven får förlängd 

deadline på uppgifter då även denne har läs- och skrivsvårigheter. 

 

9.2 Sammanställning av lärarenkätsresultat  

 

Första frågan i enkäten lyder Upplever du att det finns ett bristande/minskande intresse till 

ämnet religionskunskap bland dina elever? Svarsalternativen som kunde väljas var ja eller 

nej. Fjorton lärare (femtiotvå procent) svarade ja, tretton lärare (fyrtioåtta procent) svarade 

nej.  

 

Den andra frågan i enkäten lyder Om du svarade ja på föregående fråga, vad upplever du som 

orsak till att elever finner religionskunskap ointressant? Den här frågan hade ett fritextsvar 

som gav femton svar. En noterbar anledning enligt en del av de svarande var att eleverna ej 

förstår ämnets syfte och att det bristande intresset beror på att de inte förstår ämnet. Några 

utdrag från svaren är “De ser inte syftet med undervisningen” och “Eleverna förstår ej syftet 

med ämnet”, vilket gör religionsämnets syfte till en anledning varför eleverna inte har intresse 

av ämnet. Några andra svar som framkommer är att eleverna inte är religiösa alternativt att de 

är ateister, vilket också verkar vara ett vanligt fenomen till varför eleverna inte intresseras av 

ämnet. 

 

Fråga tre i enkäten lyder Hur arbetar du med elever som är lågpresterande i ämnet 

religionskunskap? Antalet fritextsvar på frågan uppkom till samma nummer som antalet 

svarande på enkäten, tjugosju stycken. Svaren var flera och olika, några svar var mer utdragna 

och förklarande. Vanliga svar till att arbeta med lågpresterande elever var att förenkla 

lektioner och knyta an till samhället. Mer detaljerat kring svaren tas upp senare i uppsatsen. 

  

Enkätens tredje och sista fråga lyder Har du arbetat med elever, från både teoretiska program 

såväl som program med praktisk inriktning, inom ämnet religionskunskap? Om så är fallet, 

tycker du att det finns en noterbar skillnad i elevers intresse för ämnet? Frågan hade tjugosex 

fritextsvar och var även dessa olika. Några svarade ja, några svarade nej. En del svar var 

längre och mer analyserande än de kortare svaren. Flertalet av de svarande syftade på att det 

var en skillnad mellan programmens elever och deras intresse för ämnet. Den 
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programinriktning som det syftades på var de teoretiska, där flera svar förklarade att elever 

från teoretiska program var mer drivna, “kunskapstörstiga” och motiverade. Några svar 

hänvisade till att det inte fanns någon skillnad, andra svar visade att det fanns en skillnad som 

inte majoriteten av svaren menade, d.v.s. mer intresse på praktiska program. Ett svar löd på 

följande vis; “Elever från praktiska program har en tendens att vara mer intresserade av ämnet 

och vågar ställa obekväma frågor. De på teoretiskt program är tystare och mer inriktade på att 

få höga betyg.” vilket var ett svar som stack ut gentemot den generella synen bland lärarna. 

En del lärare svarade även att de inte arbetat med endast en programinriktning eller ingen 

inriktning på gymnasiet överhuvudtaget. 

 

9.3 Deltagande observation 

 

Lektionens tema var moral och etik, där dagens ämne var olika etiska dilemman. Den 

undervisande läraren höll först en genomgång av lektionens tilltänkta innehåll för att klargöra 

för eleverna vad som skulle ske under lektionen. Genom att presentera dagsagendan fick 

eleverna en chans att förbereda sig. Ämnets innehåll skulle eleverna få arbeta med genom 

diskussioner i smågrupper för att sedan presentera sina svar och tankar i helklass. 

Under lektionens början repeterade läraren olika etiska modeller som klassen tidigare arbetat 

med; syftet med denna repetition, av modellerna, var att ge eleverna en uppfriskning av deras 

kunskaper. De fyra etiska modellerna som läraren gick igenom var konsekvensetik, regeletik, 

avsiktsetik och dygdetik. För att sätta exempel på dessa modeller valde läraren att involvera 

eleverna med olika frågor. Eleverna svarade aktivt på frågorna, även om svaren inte alltid var 

rätt. Genom att prata med eleverna och förklara begreppen blev eleverna tvungna att aktivt 

delta i lektionsupplägget. En notering som möjliggjordes av observationen var att samtliga 

elever koncentrerade sig på vad läraren förklarade. När läraren involverade eleverna i 

genomgången skapade deltagarna ett slags gemenskap kring ämnet. Känslan i klassrummet 

var god och lärarens agerande är antagligen en stor del av anledningen till detta. 

Efter cirka femton minuter var genomgången avklarad och läraren presenterade dagens 

uppgift, vilket nämligen var flera olika etiska dilemman som eleverna fick arbeta med i 

mindre grupper. Totalt blev det sex små grupper med tre elever i varje grupp. Eleverna fick 

sedan sex stycken handlingar, eller etiska dilemman, som de med hjälp av tidigare 

presenterade etiska modellerna skulle försöka analysera den etiska tankegången bakom en 

handling (se bilaga för uppgiftens olika handlingar). 
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Eleverna fick sätta sig i mindre grupper och börja diskutera de olika handlingarna. Läraren 

gick runt för att lyssna på vad eleverna talade om och vid behov gick denne in för att ge stöd 

till eleverna. Under cirka tjugofem minuter fick eleverna samtala och anteckna sina tankar och 

svar. Eleverna upplevde dessa diskussioner som väldigt intressanta och samtliga elever var 

aktivt deltagande. I rollen som deltagande observant under denna lektion, togs tillfället i akt 

att fråga några elever vad det var som engagerade dem i uppgiften. Svaren var förhållandevis 

lika varandra, de flesta av eleverna tyckte att flera av handlingarna i uppgiften uppfattas som 

felaktiga, men att förstå tankarna bakom handlingarna, samt att diskutera och analysera 

handlingarna och de bakomliggande anledningarna till dessa och huruvida de kunde tolkas 

som rättfärdiga, var intressanta och väldigt roliga. 

 

När de mindre gruppdiskussionerna var färdiga var det dags för en helklassdiskussion. Denna 

diskussion utformades i den mån, att utefter varje fråga, fick alla grupper delta och diskutera 

innan nästa fråga skulle diskuteras. Under diskussionens gång fick eleverna gå igenom vad 

varje grupp kommit fram till: därefter samtalade grupperna sinsemellan om framkomna tankar 

kring uppgiften. Läraren agerade som en moderator i detta samtal, vilket resulterade i att 

samtalen fick ett bättre flyt. 

 

Vid lektionens slut blev läraren diskret ombedd av observatören att utvärdera lektionen med 

hjälp utav eleverna i helklass. Som utgångspunkt för denna utvärdering låg elevernas intresse 

inför ämnet religionskunskap. I detta skede uttryckte sig en övervägande majoritet av 

deltagande elever att dessa tyckte att lektionen hade varit intressant och rolig. Ett antal elever 

uttryckte därutöver att dessa önskade att alla lektioner i religionskunskap borde vara lika 

roliga som denna lektion hade varit. I anknytning till denna respons frågade läraren vad det 

speciella med denna lektion hade varit, sett i förhållande till andra lektioner inom ämnet, och 

fick som svar att arbete med etik och moral helt enkelt var mer intressant än att läsa långa och 

krångliga böcker om olika religioner. 

  

10. Analys 

 

I detta kapitel kommer det kvantitativa och kvalitativa materialet som samlats in att 

analyseras mot syftet och frågeställningarna som formulerats. Eftersom den kvantitativa 

undersökningen innehåller en stor del fritextsvar kommer summan av ett urval av svaren att 
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analyseras. Dessa svar kommer kopplas mot frågeställningarna, läroplansteori och lämplig 

litteratur, vilket sedan kommer ligga till grund för diskussionsdelen. 

 

Utifrån den data som inkommit från de elev- och lärarenkäter vilka underbygger uppsatsen 

kan det förstås som att ett bristande intresse för ämnet religionskunskap de facto förekommer 

hos elever. Enkäterna som är kopplade till elever på teoretiska program visade att en majoritet 

av de svarande upplever ett bristande intresse för ämnet. Statistiken visar att tjugoåtta 

(sjuttiofem procent) av eleverna på teoretiska program har inget eller väldigt lite intresse för 

ämnet religionskunskap. Av dessa tjugoåtta var tolv (trettiotvå procent) inte intresserade och 

sexton (fyrtiotre procent) endast lite intresserade. På det praktiska programmet uppgav elva av 

tolv elever (nittiotvå procent) att dessa inte var intresserade av ämnet religionskunskap och 

endast en individ (åtta procent) uppgav att denne enbart var lite intresserad. Till denna 

statistik hade eleverna en fråga kopplat till intresset som besvarades med fritextsvar. 

  

Nedan tillkommer ett urval av de svar som framkommit ur frågan vilken behandlade elevers 

intresse för ämnet. Nämnvärt är att då enkäterna tillskrivits total anonymitet förekommer inga 

namn innan citaten. Först presenteras svar från elever vilka upplevde religionskunskap på 

skalan från inte intresserad till lite intresserad där 1) är teoretiska program och 2) är det 

praktiska programmet. Därpå presenteras fritextsvar utifrån skalan intresserad till mycket 

intresserad, dessa förekommer enbart från det teoretiska programmet då det praktiska 

programmets respondenter uteslutande befann sig på en svarsskala mellan inte intresserad till 

lite intresserad. Dessa svar förekommer som 3). Sist tillkommer svaren från lärare vilka berör 

elevintresse och dessa svar förekommer som 4). 

 

1. Elevsvar teoretiska program svarsskala inte intresserad - lite intresserad 

“Jag tycker det är tråkigt.”  “Det finns inga rätta och fel svar...” 

“Jag är inte intresserad av religion överhuvudtaget.” “Ämnet är otydligt.” 

Jag är inte så insatt eller intresserad.” “Tycker att det känns onödigt. Visst 

grundkunskaperna är viktiga men man behöver inte 

gå in så djupt på det.” 

“Inte särskilt insatt.” “Religion har inte en stor plats i mitt liv därför är jag 

nog inte så intresserad.” 

“Jag är naturvetare, religion är inte mitt favoritämne.” “Jag anser att jag inte har fått tillräckligt bra förklarat 

varför det är bra att kunna alla olika religioner därav 

minskar intresset.” 
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“Religion ser jag inte som något jag behöver ha ett 

ämne i, eftersom jag inte vill studera religion.” 

“Är inte religiös så ämnet tilltalar inte mig.” 

“Jag är ateist därför tycker jag att det är ointressant.” “Tror inte på det.” 

“De är bara dumt och de har bara skapat konflikter i 

världen.” 

“För mycket oklart, det finns så många frågor men 

inga svar så känns som man aldrig kommer fram till 

något. Blir bara irriterad.” 

 

 

2.  Elevsvar praktiska program svarsskala inte intresserad - lite intresserad 

“Tycker inte de känns så viktigt.” - “Det är ett tråkigt och förvirrande ämne.” 

“Inget jag är bra på satt då blir jag inte intresserad.” ”Tråkigt med alla religioner och så.” 

“Det är så mycket och jag tycker inte att man ska 

behöva veta allt det där och det gör det långtråkigt.” 

 

 

 

3. Elevsvar teoretiska program svarsskala intresserad - mycket intresserad 

“Moral och etik” “Jag tycker om att lära mig om religioner och etik är 

kul.” 

“Jag tycker att det kan vara intressant men oftast är 

det förvirrande.” 

“Det är ganska rolig att veta om andra folk och deras 

religion och vad de tror på.” 

“Det är väldigt lärorikt samt man blir allmänbildad.” “Gillar alla SO-ämnen för att man ofta får reflektera 

och diskutera mycket om djupa frågor” 

“Jag tycker att religion är viktigt för att förstå andra 

människor. Det är en stor del i mångas etiska 

handlingar och åsikter.” 

“Det är intressant hur religionerna vuxit fram och 

påverkat samhället och så många människor under 

lång tid.” 

 

 

4. Lärarsvar som behandlar elevintresse 

“De har en bild av att ämnet enkom handlar om religioner. “  

“Framförallt är detta på yrkesprogrammen. De kommer från ateistiska hem ofta i lägre socioekonomiska skikt 

och är skeptiska emot religion. Kommentarer som ”religion leder bara till krig” osv. “  

“Att religionskunskap inte är ”sant”, att det är för få som tror på det, att Sverige är sekulariserat.”  

“De har ej full kunskap om vad ämnet innefattar, de ser religion/religiösa som något gammalt och extremt.”  

“De är inte religiösa och är inte intresserade av att prata gud och sådant irrelevant, som de uttrycker det.”  

“De flesta eleverna är ateister och är ointresserade av religion över lag, de ser inte vad de ska ha kunskapen 

till. “  
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“Olika, men de flesta har starkt intresse för annat.”  

“Det skiljer sig från olika klasser men jag upplever att framförallt de yrkesförberedande 

gymnasieprogrammen har många elever som inte ser nyttan med religionskunskap, samtidigt som många ofta 

är kritiska till religion.”  

“Ser inget engagemang hos eleverna och de ser inte ut att bry sig eller vill veta något.”  

“Allt fler anser världen vara sekulariserad därav är frågor om tro mindre relevanta.”  

“De ser inte syftet med undervisningen. “  

“Eleverna förstår ej syftet med ämnet.”  

“Bristande förkunskaper.”  

  

 

Summan av de presenterade genomförda elevenkäter visar de facto på ett resultat där ett 

ointresse inför ämnet religionskunskap förekommer hos en majoritet av de utfrågade eleverna. 

Detta bristande intresse kan tolkas som problematiskt då det är vida känt att intresse inför 

ting, oavsett vad detta än kan tänkas vara, genererar stimulans hos individer. Genom ovan 

presenterade elevsvar, tillhörande rutor 1) och 2), går det att utröna att en stor anledning till 

detta ointresse till synes beror på en missuppfattad förståelse för vad ämnet religionskunskap 

syftar till att förmedla. I likhet med vad eleverna själva beskriver i sina enkäter, framgår det ur 

enkäterna riktade mot lärare 4) att en stor anledning till elevernas bristande intresse för ämnet 

religionskunskap förekommer då eleverna i fråga ej förstår ämnets syfte.  

Kortfattat går det att förstå ämnets syfte som skolverket presenterar att “undervisningen i 

ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna breddar, fördjupar och utvecklar kunskaper 

om religioner, livsåskådningar och etiska förhållningssätt och olika tolkningar när det gäller 

dessa” (Skolverket, 2011). Missförståelse av ämnet kan beskrivas i termer som när elever 

uttrycker “Jag är ateist därför tycker jag att ämnet är ointressant” och “Är inte religiös så 

ämnet tilltalar mig inte”. Att vara ateist, eller att inte vara religiös, kan med ämnets egentliga 

syfte förstås som något vilket till synes är svagt grundade anledningar till ett ointresse inför 

ämnet. Lärarens roll blir i fallen där elever inte förstår ämnets syfte extra betydelsefull, 

speciellt då den är kopplad till läroplansteori vars syfte är till att skapa en brygga mellan 

utbildningsprocessers mål, innehåll och metodik. Med läroplansteori och den tredje 

läroplanskoden, vilket berör vad som sker i klassrummet och praktisk undervisning utifrån en 

särskild läroplan, måste läraren informera de undervisade eleverna om ämnets egentliga syfte. 

Därutöver att tydliggöra att en individs, i form av en elev, olika religiösa föreställningar inte i 

sig är relevanta för undervisningen i en klassrumskontext. För att förtydliga, läraren bör 
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informera eleverna att deras personliga tro inte är kopplad till undervisningens syfte: detta 

även om undervisningen i ämnet behandlar områden som är kopplade till tro av olika slag. 

 

Frågeställningen gällande elevers engagemang är ett brett område. Genom att använda lärares 

expertis kan frågetecken möjligtvis besvaras. I enkäten riktad mot lärare fick lärare sin chans 

att ge sin syn på elevers intresse, men även svara hur de jobbar med eleverna. Genom de olika 

svar som genererats i enkäten kan en viss analysering ske. Utifrån en del av svaren kan 

kopplingar göras gentemot läroplansteori. En del svarande lärare menar att eleverna inte 

förstår syftet med ämnet, vilket leder till ett bristande engagemang. Därav kommer analysen 

försöka hitta någon slags koppling mellan läroplansteori, bristande intresse och svar till hur 

engagemang kan ökas. Svaren som uppkom i enkäten utifrån hur lärare arbetar med eleverna 

för att öka engagemang, förståelse och utveckling i ämnet framkommer i tabell 5) nedan: 

  

5. Lärarsvar som behandlar frågan hur de arbetar med elever. 

“Försöker knyta an till livet och mycket diskussioner.”  

“Genom att variera material och examinationer. Precis som för alla andra men ofta svarar elever bra på det. 

Tydliga agendor, korta genomgångar. “  

“Försöker fånga upp dem med ett arbetssätt de gillar. Ex en blyg elev skriver något individuellt, en elev med 

koncentrationssvårigheter får sitta i grupp och diskutera osv. Jag anpassar och stöttar tills det fungerar. “  

“Jag arbetar självklart med fakta och innehåll, men det jag ser mest resultat av är att de elever som har svårt 

för att      exempelvis analysera presterar bättre om de får träna på detta. Det gör vi borde genom 

gruppdiskussioner utifrån en större fråga, men även genom att alla elever på vissa inlämningsuppgifter alltid 

får komplettera en gång. De gör sin uppgift, kollar av den mot en checklista för att se att alla delar är med, jag 

rättar och ger återkoppling om vad som kan förbättras, för de som behöver går vi också igenom den muntligt, 

sedan bearbetar eleven sin text och lämnar in igen och jag bedömer och ger återkoppling. "  

“Genom att motivera dem, ger dem mycket positiv feedback där jag förklarar vad de har gjort bra och vad de 

kan utveckla. Ofta försöker jag hitta positiva saker tidigt och det kan vara egenskaper som inte har med ämnet 

eller med skolan att göra alls. Alltid hälsa på alla elever när de kommer in, är tydlig redan från början med 

vilka regler som gäller i mitt klassrum. Bättre att ha få men tydliga regler, så att de vet vad som jag förväntar 

mig av dem. “  

“Visar på samband och kopplingar till saker de kan relatera till, som exempelvis populärkultur.”  

“Tydliga mål och tydliga uppgifter. Försöker väcka intresse genom att bjuda in representanter vid varje 

arbetsområde.”   

“Utgår mindre från långa texter och försöker använda film och poddar i större utsträckning.”  

“Tydliga uppgifter med avgränsade steg, instuderingsfrågor för att ”tvinga” till läsning av läromedel. Mycket 

filmer att varva med, inläsningstjänst till samtliga.”  

Genom olika former av visualition, alltså tex bilder och filmer  
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“Konkretiserar kring examinationen.”  

“Jobbar på relationen mellan eleverna och mig, försöker hitta elevernas egna intresseingång, tydliggörande 

pedagogik, låter eleverna lyckas med lätta uppgifter och utvecklar därifrån, har alltid valbart med 

muntlig/skriftlig examination så eleverna får redovisa på sitt bästa sätt, varvar text/muntlig 

genomgång/bilder/film vid inlärning. Ja, det ger resultat! Särskilt att skapa god stämning i klassrummet så att 

eleverna känner att det är värt att jobba. “  

“Har mer fokus på religion och hur det hänger ihop med kultur, identitet även jämställdhet. “  

“Väldigt många av mina elever är lågpresterande av olika anledningar. En viktig del är att eleverna vet om att 

de alltid kan göra om eller komplettera och kompletteringarna formulerar jag väldigt konkret. Jag gör även 

anpassade uppgifter som bygger på att de gör uppgiften i steg snarare än går in på en analysfråga direkt.”  

“Försöker ge extra lektioner. Spela in videoklipp. Resultaten varierar. För en del hjälper det för andra inte lika 

mycket. “  

“De är ofta lågpresterande i flera ämnen och behöver mycket tydlighet.”  

“Jag försöker förse eleverna med input av olika slag, allt från föreläsningar och filmer, till diskussionsfrågor 

om etik eller bildanalys och rollspel. Jag försöker även ta upp sådana aspekter av religioner som man kanske 

inte tänker på i första hand för att väcka ett intresse när eleverna tror sig veta allt de behöver om religionen i 

fråga. Jag har även minskat antalet rena faktakunskaper eftersom de endast genererar ett rätt eller fel svar, och 

istället fokuserar jag på analys och diskussion där eleverna behöver ha vissa faktakunskaper men de viktiga är 

att dessa kan appliceras på verkligheten, och eleverna får se samband och kan dra slutsatser.”  

“Försöker få lektionerna att bli roligare och mer intresseväckande.”  

“Genom att hitta kopplingar till deras egen verklighet och vardag samt med stödstrukturer för att de ska kunna 

göra analyser och jämförelser.”  

“Som i alla andra ämnen? “  

“Många bilder, förförståelse, jämföra, mycket muntligt, matriser”  

“Lågpresterande då många har en enda gud och ett enda synsätt. Arbetet blir att öppna upp för olika 

tankespår. Att det finns olika sätt att se på världen. Finns gud? Finns inte gud? Tolka urkunder och vidare...”  

“Förklarar och berättar med hjälp av matriser om de grundläggande, arbetar mycket med att motivera dem till 

att känna att ämnet är relevant genom att visa på hur ämnet idag återspeglas i omvärlden i våra sedvänjor samt 

traditioner.”  

“Skapar mycket bilder för eleverna. Arbetar på varierande sätt i undervisningen. Har en tydlig struktur på 

mina lektioner och i mina uppgifter. Elever får alltid möjlighet till uppläst material och muntliga förklaringar. 

Eleverna uppskattar detta arbetssätt. “  

“Jag arbetar på Komvux och många av eleverna har inte växt upp i Sverige och därmed en annan kontext än 

om du har gått i svensk skola tidigare år. Jag läser en religion i taget för att de har svårt att läsa tematiskt då de 

inte har med sig grundbegreppen såsom gudssyn och människosyn sedan tidigare.”  

“Korta lätta uppgifter som kan göras klart på en lektion ökar motivationen då det inte känns så tungjobbat för 

eleven.”  

“Tematiska studier där jag kraftigt skär i innehållet för att göra kursen så tillgänglig för eleverna som möjligt. 

Ett tema kan vara riter och högtider. Ett annat existentiella frågor: finns Gud? Jag låter eleverna välja tema.”  
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I Karin Kittelmann Flensners avhandling Religious education in contemporary pluralistic 

Sweden har undersökning av olika diskurser i klassrummet skett. Resultaten som presenteras 

är av flera aspekter intressanta att ställa mot hur lärare arbetar för att öka elevers engagemang 

i ämnet religionskunskap. Kittelmann Flensner menar att den privata diskursen dominerar i 

hennes studier, där relationsbyggande är mer i fokus än vad det är med att hävda auktoritet 

med akademisk kunskap. En koppling som Kittelmann Flensner visar på är att i praktiska 

program var inställningen generellt att klara ämnet och att få godkänt, vilket förklaras av den 

omgivande kultur där det inte finns en acceptans av att satsa mot ett högre betyg. Detta 

resulterade i att lärare arbetade med att konstruera uppgifter anpassade för att nå en godkänd 

nivå. För att nå ett högre betyg behövdes fler uppgifter utföras, men de var mer frivilliga 

(Kittelmann Flensner, 2015, s.293).  

  

Dessa jämförelser kan kopplas till olika svar lärare utformat i enkäten, hur arbetet har gjorts. 

Flera svar var att eleverna tycker ämnet är otydligt. En respondent svarade att: “Tydliga mål 

och tydliga uppgifter. Försöker väcka intresse genom att bjuda in representanter vid varje 

arbetsområde.”, det kan lägligt nog återkopplas till vad Kittelmann Flensner menar med att 

förenkla arbetsuppgifterna. Ifall respondenten till enkäten arbetar liknande som de lärare 

Kittelmann Flensner observerat, d.v.s. att utforma uppgifter enkom för godkänd nivå, är en 

metod som ej kan besvaras utefter det fritextsvar som getts. Dock trycker respondenten på 

tydlighet, vilket inte är främmande från hur Kittelmann Flensner noterat lärare i sin studie.  

  

Den privata diskursen på studieförberedande program fokuserade på konkreta fakta gentemot 

en akademisk nivå, vilket utvecklade en större förståelse för begrepp. Det gynnar i synnerhet 

även den målrelaterade betygsjakten som elever på studieförberedande program har, där 

skillnaden var att högre betyg var mer accepterat än vad det var för ungdomar på praktiska 

program. Kittelmann Flensner menar att lärare tenderar att dela ut betygskriterier till eleverna 

för att förtydliga vad som gäller för att ett visst kunskapskrav ska uppnås. Checklistor var inte 

heller ovanliga, vilket Kittelmann Flensner anser främja ett instrumentellt förhållningssätt till 

lärande, men det kan även försvåra möjligheten att nå mål som handlar om själva förståelsen 

och reflektionen (Kittelmann Flensner, 2015, s.294).  
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En respondent till lärarenkäten uttrycker samma idé som Kittelmann Flensner noterat på 

studieförberedande program gällande matriser, “Förklarar och berättar med hjälp av matriser 

om de grundläggande, arbetar mycket med att motivera dem till att känna att ämnet är 

relevant genom att visa på hur ämnet idag återspeglas i omvärlden i våra sedvänjor samt 

traditioner.”.   

  

Utifrån den deltagande observationen försökte läraren engagera elever att aktivt vara med i de 

diskussioner som pågick. Eleverna ifråga deltog aktivt, vilket kort motsäger vad Kittelmann 

Flensner påpekar i sin avhandling:  

  

På olika program råder olika sociala koder vilket var speciellt tydligt när det gällde företeelser 

som kan beskrivas som emotionella uttryck, vilka hade olika karaktär. Ett sätt som lärarna 

hanterade starka emotionella uttryck var att mer fokusera på fakta, vilket hade konsekvenser 

för vilka diskurser som aktiverades i olika kontexter. Ett sätt är att beskriva skillnaderna är i 

termer av en mer elevcentrerad undervisning i den privata diskursen jämfört med en mer 

innehållsorienterad undervisning på i den akademiskt rationella diskursen. Men samtidigt 

utgjorde fakta majoriteten av undervisningsinnehållet i klassrum där den privata diskursen 

dominerade och eleverna fick mindre möjlighet att diskutera och resonera på dessa program, 

vilket kan ses som en paradox.  

 

(Kittelmann Flensner, 2015, s.293)  

  

De sociala koder som gäller på ett program eller i en klass brukar vara tydliga. En jämförelse 

av Kittelmann Flensners redovisning av hur det kan se ut i ett klassrum med klassen i 

uppsatsens deltagande observation visar sig inte stämma helt överens. De sociala koderna var 

möjligen dolda under lektionen, möjligen var klassen inte som den generella bild Kittelmann 

Flensner diskuterat. Kittelmann Flensner menar att vissa typiska skillnader mellan akademiskt 

rationella diskurser och privata diskurser kan ses som en paradox gentemot utrymmet för 

diskussion. Det hon menar med paradox är vad en teori utsäger och vad som förväntas men 

som inte överensstämmer, vilket i detta fall kan tolkas till att praktiska program främjar för en 

typiskt centrerad diskussion kring vad eleven relaterar till sitt perspektiv och inte utefter den 

typiska akademiska diskussionen där en innehållscentrerad diskussion är mer ordinär. Den 

bilden är mer tydlig för klassen från observationen, då Kittelmann Flensners paradox är mer 

överensstämmande. Vidare är det intressant att eleverna deltog och agerade med en entusiasm 

som kan vara en del av de emotionella uttryck som finns, men den öppenhet som klassen hade 
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i diskussionen ger indikationer på att den sociala koden visade sig i positiva former för att 

främja klassrumsmiljön. Genom att läraren har ett upplägg som aktiverar eleverna samtidigt 

som den rådande diskursen inte är i negativ klang, lyckas läraren i observationen få eleverna 

att bli mer intresserade. Detta noterades genom att ingen elev föll mellan stolarna och ej 

deltog aktivt i lektionen utan istället var deltagande med intentionen att skapa debatt och 

diskussion kring etiska förhållningssätt. 

 

Avslutningsvis har undersökningen visat på en överlag negativ trend hos elever vilket kan ses 

i det sviktande intresset för religionsämnet. Däremot betyder inte detta att intresset är helt 

obefintligt, utan undersökningen visar trots allt på ett visst intresse hos elever för ämnet. Det 

som också är värt att nämna är att en del ointresse tenderar att rikta sig mot ämnets innehåll 

gällande specifika teman såsom behandlandet av världsreligioner. Ett arbetsområde som 

noterats som intressant och positivt är arbetet kring etik och moral, något som flera elever 

uttryckt i enkäterna (se enkätsvar 3 ovan presenterat). Vidare har detta även gjorts tydligt och 

förståtts genom den deltagande observationen. En möjlig slutsats att dra av detta är att 

religioner, när dessa berör aspekter som inte behandlar etik och moral, är ett område som inte 

intresserar en stor del av de utfrågade eleverna. Däremot är arbete med etik och moral något 

inom ämnets ramar som till synes lockar en handfull med elever. De lärare som i lärarsvaren 

anger att tematiskt arbete, vilket beskrivs som att baka in etik och moral i den övriga 

undervisningen, uttrycks kunna vara en nyckel för framgång gällande ökandet av elevintresse. 

  

11. Diskussion 

 

I likhet med Thaléns resonemang, vilket presenterades i inledningen till denna uppsats, 

genererade uppsatsens studie angående elevintresse ett resultat som pekar på att ett bristande 

intresse hos elever för ämnet religionskunskap de facto förekommer. Trots att anledningarna 

bakom detta ointresse hos elever för ämnet till synes är många och varierande, pekar dessa 

primärt i en riktning likt anledningen Thalén presenterar där “inlärning av religiösa företeelser 

som mist sin kulturella förankring, det vill säga blivit föråldrade.” (Thalén, 2006, s.104) känns 

mest noterbar. Vidare förekommer en bristande förståelse för ämnets syfte hos en stor andel 

elever, speciellt i relation till inlärning av olika religiösa företeelser: detta kan förstås som 

genom yttranden där elever hävdar att de inte är troende och att ämnet därmed inte fyller 

någon egentlig funktion i deras liv eller inom utbildningens arena. Trots att en majoritet av de 
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utfrågade eleverna upplever att religionskunskapsämnet inte är intressant, eller enbart lite 

intressant, förekommer undantag från denna gruppering.  

 

En majoritet av eleverna som särskiljer sig från den lägre intresseskalan påpekar att arbete 

kring etik och moral är områden som är intressanta, givande och roliga att arbeta med. 

Författarna för denna uppsats vill därför lyfta fram arbete och användande av tematiskt arbete 

i skolan likt det som introducerades i början av uppsatsen genom tankar från Ödén (2011). 

Vad Ödén beskriver med ett tematiskt arbete är att det möjligen kan resultera i att bryta 

stagnerade tankar om vad den traditionella konstruktionen av vad ämne innebär, samt 

möjliggöra för ett uppluckrade av alltför snäva skolämnesgränser. Vidare förklarar Ödén att 

ett ämnesöverskridande, eller tematiskt, arbete i tidigare undersökningar har genererat utfall 

av ökad stimulans hos elever såväl som hos lärare när dessa två grupperingar formulerat 

frågor tillsammans som bryter ovan nämnda mönster och gränser. Ödéns tankar om det 

tematiska arbetet kan således förhoppningsvis hjälpa lärare att presentera religionsämnet för 

elever så att eleverna skapar en mer korrekt förståelse för ämnets syfte och varför det fyller en 

relevant funktion i skolans kursutbud. Detta skulle kunna appliceras i en reell kontext genom 

exempelvis ett scenario där en lärare arbetar in olika övningar som behandlar områdena etik 

och moral i ett arbete vars syfte är att behandla exempelvis världsreligioner. På så sätt 

figurerar stoff inom ämnet, som etik och moral, vilka eleverna upplever som positiv och 

intressant parallellt med stoff som behandlar ett, för eleverna, negativt och mindre intressant 

område som arbete med världsreligioner. 

 

För att koppla resultatet och analysen till den tidigare forskningen kan Kittelmann Flensners 

syn på ämnet användas som en parameter för hur ämnet ses överlag: 

 

Skolämnen måste förstås i ett sammanhang, att de är kommunikativa till sin karaktär och har 

som främsta mål att bibringa elever ny förståelse. Därför är det inte möjligt att prata om ett 

”rent” ämnesinnehåll utan all ämneskunskap präglas av den kontext de yttras i. 

 

(Kittelmann Flensner, 2015, s.283) 

 

Förståelse är en vital del, vilket kan tolkas utifrån de svar som lärare utgett i enkäten. Lärare 

svarar att elever inte förstår syftet med religionskunskap, vilket leder till ett minskat intresse 

av ämnet där inställningen kan tendera vara att eleverna endast vill klara av ämnet utan att få 
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kunskap. För att kunskapen ska ges till elever behöver en lärare enligt Kittelmann Flensner 

koppla ämnesinnehållet till en yttre kontext, d.v.s. det som sker i samhället. Genom att koppla 

verklig kontext med ämnet finns en chans att elevernas intresse kan öka och däröver även 

förståelsen. En lärare svarar i enkäten att en metod hen använder är att hitta kopplingar till 

elevernas egna verklighet och vardag. Den metoden kan stödjas utefter den forskning som 

Kittelmann Flensner gjort, men även av vad som upptäckts genom denna studie. Att 

verklighetsanknyta ämnesinnehållet bör ses som en stärkande metod för att öka elevers 

intresse i ämnet, som även kan bibringa elever ny förståelse. Denna aspekt påverkar även 

läroplanskoderna, på den första nivån. Ninni Wahlström beskriver den första nivån således: 

“På den första nivån, den samhälleliga, undersöks hur värderingar, kunskaper och erfarenheter 

väljs ut och organiseras i en läroplan i relation till samhälleliga föreställningar och 

förhållanden.” (Wahlström, 2016, s. 28). 

Samhälleliga föreställningar är av yttersta rang en aspekt i hur läraren planerar och 

strukturerar undervisningen. Genom god planering och med syfte att göra eleverna till goda 

medborgare för samhället, genom att göra enkla justeringar som att t.ex. koppla 

ämnesinnehåll och läroplanens direktioner kring ämnet mot elevernas erfarenheter kan ett gott 

resultat uppnås utefter ämnets syfte, men även skolans syfte. 

 

För att presentera författarnas tankar kring val av teori för denna uppsats är anledningen 

ganska simpel. Läroplansteori är ett stort ramverk som täcker flera områden, men som även 

tillåts avgränsas till vissa aspekter. I detta fall handlar avgränsningen om läroplanskoderna. 

Läroplanskoderna passar väl in till uppsatsens syfte, vilket gjorde att valet av teori var simpelt 

och träffsäkert. 

 

Vad analysen av uppsatsen har givit oss författare är en nyanserad förståelse för vad man 

möjligen skulle kunna göra annorlunda i mån av metod. Vad detta syftar till att belysa är att 

svaren som är inkomna ur enkäterna möjligen hade kunnat få en djupare och mer nyanserad 

prägel om frågorna var något bättre formulerade. Att begrunda de ställda frågorna och 

eventuellt skicka ut till en mindre kontrollgrupp innan man skickar ut till den stora gruppen av 

respondenter skulle alltså eventuellt kunna generera mer utförliga lärar- och elevsvar. Därpå 

kan det riktas ytterligare en omgång befogad självkritik mot oss författare att, med tanke på 

hur mycket empiri denna studie inbringat, kanske flera deltagande observationer hade varit en 

bra vågskål för att få en klarare bild av studierna. Resultatet av de kvantitativa studier som 

inkom skulle vidare kunnat analyserats gentemot mer av de kvalitativa studier som ovan 
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nämndes. Dock handlar det mesta om tid, och mer tid hade garanterat resulterat i mer 

kvalitativa studier vilket utmynnar i ett bättre och större resultat. Vidare är frågeställningarna 

väldigt precisa och en mer genomgående enkät riktade till mer tydliga svar hade säkerligen 

höjt kvalitén av denna studie. Här är även tidsaspekten en del av anledningarna till det. 

 

Som en sista kläm på diskussionsdelen presenteras här något berörande tankar kring den 

deltagande observationen. Tankar som tillkom vid närvarandet på observationen var att alla 

elever faktiskt deltog i undervisningen: detta kan alltså peka på att något slags intresse de 

facto finns, men om detta intresse tillkom som ett resultat gällande lektionens ämne, som 

behandlade etik och moral, eller om det fanns ett stort intresse för religionskunskap överlag, 

är oklart. Författarna för denna uppsats är dock övertygade om att samma intresse inte hade 

aktualiserats bland eleverna ifall diskussioner om världsreligionerna hade varit på tapeten. 

Lektionens ämne är möjligen mer samhälleligt och kontextuellt enklare att relatera till för 

eleverna och upplevs därför som mer intressant. 

 

12. Slutsatser 

 

De slutsatser som kan konstateras utefter frågeställningarna har kunnat besvarats. Intresset ser 

ut att vara minskande, och i synnerhet är det ett minskande intresse på praktiska program 

gentemot teoretiska program (enligt data från enkäterna). Intresset på teoretiska program var 

märkbart högre än praktiska program, vilket antyder på att det finns en skillnad.  

Vad en lärare kan göra för att öka elevers engagemang har i denna uppsats konstaterats med 

att läraren kan arbeta tematiskt, förklara och klargöra syftet med ämnet samt arbeta med en 

verklighetsförankring. Med en verklighetsförankring kopplar eleverna innehållet gentemot sin 

vardag gynnar lärandet och intresset, vilket är en slutsats som kommit fram genom 

lärarenkäten.  

 

13. Avslutning  

 

I inledningen nämns förhoppningen om att kunna skina ljus på problematiska frågor. Dessa 

frågor är besvarade till en viss del, det förekommer väldigt mycket mer inom de 

religionsdidaktiska områdena. Visserligen har en del av frågorna besvarats och belysts i den 

mån som går, men det finns antagligen mycket mer bakom detta. Vidare är det viktigt att 
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komma ihåg att elever är unika, men med det resultat som visats är en förhoppning att 

diskussionen kring elever och deras intresse för ämnet religionskunskap är något som 

fortsätter vidare. För att enkelt förklara läroplanen är det mycket viktiga kunskaper och 

verktyg som eleverna ska ta med sig från ämnet, vilka inte ges något större rum tidsmässigt då 

kursen är en femtiopoängskurs.   

 

14. Framtida forskning 

 

Den framtida forskningen skulle kunna ta vidare det material som denna studie fångat upp. 

Som tidigare nämnd självkritik under diskussionen skulle mer empiri gällande deltagande 

observationer möjliggöra en mer överskådlig bild av elevernas intresse och vara i en sorts 

vågskål gentemot den kvantitativa empirin. Det som också skulle kunna vara intressant för 

framtida forskning är att lärare intervjuas innan och efter en lektion för att t.ex. först redogöra 

målet med lektionen, för att sedan utvärdera undervisningens resultat gentemot det mål 

läraren satt. En ökad insyn bland lärare skulle kunna bidra till mer kvalitativ information 

kring skolan och även möjliggöra ett resultat som kan peka ut faktorer till en lyckad 

undervisning, ett ökat intresse för ämnet och framtida verktyg för andra lärare inom ämnet 

religionskunskap.  
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16. Bilaga 

 

16.1    Ur delkapitel deltagande observation: Uppgift som behandlar etik och   

moral  

 

• Emma och Adam har tre söner. Emma är gravid med sitt fjärde barn. Emma och Adam 

önskade att de skulle få en dotter men vid ultraljudet visar det sig att barnet är en pojke. Emma 

och Adam funderar på att avsluta graviditeten och försöka igen för att få en flicka istället. 

• Isak är 80 år gammal. Han är sjuk och kommer inte att leva länge till. Han mår mycket dåligt 

och har väldigt ont. Isaks kropp har magrat ur och sedan några år tillbaka kan han inte längre 

kliva upp ur sängen. Isak orkar inte leva längre och ber därför sitt barnbarn Frida hjälpa 

honom att avsluta sitt liv i förtid. 

• Daniel är vän med ett par, Liam och Beatrice. Beatrice har verkat ledsen på senaste tiden och 

Daniel har sett att hon har blåmärken på kroppen. Beatrice säger att hon har ramlat men 

Daniel misstänker att det är Liam som har gjort illa henne. Daniel funderar på om han ska 

anmäla sina misstankar eller hålla sig utanför. Han vet ju egentligen inte helt säkert vad som 

har hänt men han är också orolig över Beatrices säkerhet. 

• Rebecka bor i ett litet radhusområde. Rebeckas granne har en katt som brukar vara ute på 

gården. Katten är sjuk och mager. Den verkar inte få varken vård eller tillräckligt med mat. 
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Rebecka tycker väldigt synd om katten och funderar på att ta den när inte grannen ser och ta 

med den till veterinären så att den kan få vård. 

• Maria och Johannes har varit tillsammans i snart tre år. På en fest råkade Maria bli lite för full 

och var otrogen mot Johannes med en av Johannes kompisar. Maria ångrar sig och hon vet att 

Johannes skulle bli ledsen om berättade vad som hade hänt. Hon vet inte om hon ska vara ärlig 

mot Johannes eller om hon ska ljuga så hon slipper såra honom. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


