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Sammanfattning – Abstract 
Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i 

Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på 

undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat fyra lärare 

från två olika skolor samt fem elever från var och en av dessa lärare. Vidare har vi ställt detta 

mot litteratur som vi funnit intressant. 

 Vårt huvudsakliga intresse har varit att se vad lärarna utifrån styrdokumenten vill 

förmedla med sin undervisning och hur de jobbar för att motivera eleverna. Vi vill även se 

elevernas syn på sin lärares arbete samt vad de anser om ämnets relevans i dagens skola. 

 Religion som skolämne har under årens lopp haft många skepnader. I takt med 

samhällsutvecklingen har religionsämnet både fått byta namn och innehåll. Därför anser vi det 

intressant att se vad dagens elever vill få ut av ämnet och hur detta stämmer överens med den 

senaste kursplanen för Religionskunskap A. 

 

Förord 
Vi har arbetat med vår uppsats till största delen gemensamt, vi vill här klargöra vem som 

ansvarar för olika delar av den. Vi valde att jobba självständigt med den teoretiska delen, 

Jenny Thorsberg ansvarar för det som är skrivits om Osbeck, Olivestam, Lindgren – Ödén och 

Frankl, Anders Morin har ansvar för det om Aspelin och Furenhed. 

 I övrigt har uppsatsen kommit till genom att vi tillsammans utformat, genomfört och 

sammanställt de intervjuer vi gjort, samt haft ett gemensamt resonemang när vi författat 

diskussions- och analysdel, även planering av arbetet, val av metod, syfte och frågeställning 

är gjort i samarbete. 

 Under vårt arbete har vi kommit fram till hur stor nytta vi haft av att kunna resonera, 

reflektera och fundera tillsammans. Många och långa har våra samtal varit, vi har många 

tankar med oss, som förvisso inte varit relevant för uppsatsen, men för vår personliga 

utveckling, något som känns nog så viktigt. 
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”Är inte religionen alla handlingar och alla tankar, 

Och det som varken är handling eller tanke, utan en 

förundran och en häpnad som evigt springer fram i 

själen, också när händerna hugger stenen eller 

arbetar i vävstolen? 

Vem kan skilja sin tro från sina handlingar eller 

sin övertygelse från sina sysslor.” 

(Kahlil Gibran) 

Inledning 
Religionsämnet har både historiskt och ur ett nutida perspektiv varit källa till diskussion. 

Något som tydligt visar sig i den litteratur vi läst och i skoldebatten som förs. Gemene man 

har också allt som oftast en åsikt om ämnet. Samtidigt som vårt land blir mer och mer 

sekulariserat, möter vi oftare och fler, olika kulturer och religioner. Det är därför många röster 

som hörs när ämnet kommer på tal. 

 Många reaktioner från människor är negativa och ifrågasättande till ämnet religion i 

skolan, ofta får vi som blivande lärare i Religionskunskap inta en försvarsställning till vårt 

ämnesval. Historiskt sett har ämnet utan tvekan förändrats i takt med samhället och ofta varit 

en spegling av det samhällsklimat och inställning till ämnet som råder. 

 Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning även bland eleverna upplevt en negativ 

inställning till ämnet. Vi har sett att de oftast lättare verkar förlika sig med och finna intresse i 

frågor rörande etik och livsfrågor, än den mer traditionellt faktabaserade utbildningen rörande 

olika religioner. Därför kommer det bli intressant att undersöka hur det ser ut i verksamheten. 

Hur lärare tolkar och arbetar med styrdokumenten, men även hur eleverna upplever 

undervisningen. 

Frågeställning 
• Vad vill läraren förmedla med sin undervisning? 

• Varför tycker eleverna de ska ha religionskunskap i skolan? 

• Vilka faktorer skapar meningsfullhet? 

 

Syfte: Genom att göra nerslag i verkligheten ges en inblick i hur några lärare arbetar och hur 

deras undervisning når ut till eleverna, samt hur dessa upplever ämnet. 
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Med de frågor vi ställer till lärarna hoppas vi få svar på vad som är grunden i deras 

undervisning, vad de vill förmedla, en spontan tanke från deras sida vad arbetet går ut på. 

Vidare vill se hur detta görs och visar sig praktiskt, mycket med fokus på elevmotivation och 

personlig utveckling, samt hur kursplan och betygskriterier förmedlas till eleverna. Ytterligare 

en fråga som ställdes var hur läraren aktualiserar ämnet. 

 Med frågorna till eleverna vill vi få till en jämförelse, för att skapa en nyanserad bild av 

undervisningen. Förhoppningen är att se hur och om lärarens ambition når ut till dessa, men 

även för att få elevernas uppfattning om ämnets betydelse och innehåll. Detta ger oss även en 

inblick i hur de upplever att läraren jobbar med deras motivation för ämnet, samt om de anser 

läraren hålla materialet och undervisningen aktuellt. Vi var även frågande till om eleverna 

visste vad som förväntades av dem. 

 Vi tror den egentliga meningen och syftet med religionsundervisningen inte alltid når 

fram till eleverna och vi ställer oss även frågande till hur pass medvetna lärarna är. Som 

tidigare nämnts verkar eleverna ha lättare att förlika sig med etik och livsfrågor än med mer 

traditionellt faktabaserad undervisningen, vår erfarenhet säger oss att mycket av detta 

traditionella fortfarande lever kvar i våra skolor. Under undersökningen får vi kanske svar på 

om det är på detta sätt och hur det i så fall påverkar eleverna. Vi tror det har en negativ 

inverkan på elevernas motivation för ämnet. I de fall där ämnet aktualiserats antar vi oss finna 

fler peppade elever. Positiva elever tror vi oss också finna i de klasser där större fokus läggs 

på etik och livsfrågor, som finns med som en röd tråd kursen igenom, istället för som ett eget 

avsnitt. 

Metod 
Vår uppsats grundar sig på utförda kvalitativa intervjuer med fyra religionslärare och tjugo 

elever som läser Religionskunskap A. De är från två olika skolor i lika många kommuner. 

Valet av elever har skett helt slumpmässigt, fem elever ifrån var och en av de intervjuade 

lärarnas klasser. Berörda personer har träffats enskilt. 

 Samtalen har utgått ifrån en intervjuguide (se s.7-8). Anledningen till valet att utgå från 

en guide, var att på ett lämpligt sätt kunna föra ett samtal som gav information om det vi 

önskade få svar på. Vid presentationen av intervjuerna har vi på bästa vis försökt återge de 

svar som visar de intervjuades tankar och verklighet. Vidare kommer vi att placera 

intervjuerna i relation till litteratur vi läst. 
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Bakgrund 
Under tiden på vår utbildning har vi läst kursmål och läroplan, samt sett yrkesverksamma 

lärare arbeta. Undervisningen i dagens skola är målstyrd, men hur vägen till målet ska nås 

sägs inte mycket om i styrdokumenten. Något som reflektioner under vår 

verksamhetsförlagda utbildning också talar för. Under den här undersökningen kommer vi få 

en inblick i fyra lärares olika arbetssätt, men även en återspegling på hur detta ger sig uttryck 

hos eleverna och vad dessa anser om det. 

 I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där skolans grundläggande värden 

tas upp står att skolan ska med aktiva insatser, kunskap och öppna diskussioner bemöta 

främlingsfientlighet och intolerans (Lpf 1.1) Vidare under samma rubrik finns att läsa att en 

trygg identitet stärks med kunskap om det egna kulturarvet, detta skapar även förståelse och 

förmåga att leva sig in i andra människors värderingar och villkor. 

 I strävansmålen som handlar om normer och värden finns att läsa: 

 ”Skolan skall sträva mot att varje elev 

• vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter, 

• respekterar andra människors egenvärde och integritet, 

• inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt 

medverkar till att bistå människor, 

• förstår och respekterar andra folk och kulturer, 

• kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla 

också med deras bästa för ögonen och 

• visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.” 

(Lpf94 2.2) 

 

De här strävansmålen kan i mångt och mycket kännas igen de mål som finns beskrivna i 

kursmålen för Religionskunskap A. 

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

tänka och handla 

• känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer 

• kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv 
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• 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 värden 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.1 

 Enligt styrdokumenten ska skolan forma ansvarstagande och trygga elever med kunskap 

om både sig själv och andra för att fungera i dagens samhälle. Gymnasieskolans läroplan och 

kursplanen för Religionskunskap A, har åtskilliga beröringspunkter som på ett konstitutivt sätt 

kan föras in i undervisningen. Vårt intresse ligger i att se hur detta fungerar i praktiken och 

hur eleverna tar detta till sig. 

 När vi konstruerade frågor till lärarna utgick vi från kursmålen och delar av läroplanen 

för att få så relevanta frågor som möjligt. Efter genomförda lärarintervjuer och med 

utgångspunkt från dessa gjorde vi sedan frågor till eleverna. Lärarintervjuernas syfte var att 

synliggöra deras arbete och tankar kring religionsämnet. Med elevernas hjälp hoppas vi skapa 

en bild av deras upplevelser av ämnet men också ett fylligare perspektiv av lärarens arbete 

och hur eleverna upplever detta. 

Det här är frågorna vi utgick ifrån vid vår empiriska undersökning: 

Lärarfrågor: 

1. Var gick du din utbildning och när tog du din examen? 

2. Vad är det centrala som du vill förmedla i din religionsundervisning? 

3. Hur jobbar du praktiskt med detta? 

4. Hur gör du för att motivera eleverna? 

5. Förklara hur du tidsmässigt delar upp det som ingår i kursen? 

6. Tycker du det är svårt att kombinera dina egna ambitioner med läroplanens och 

kursplanens bestämmelser? Om, ja på vilket sätt? 

7. Hur tillgodoser du elevens personliga utveckling i förhållande till kursmål? 

8. Vad gör du i din undervisning för att aktualisera den? 

9. På vilket vis har ditt sätt att undervisa ändrats under din tid som yrkesverksam lärare? 

                                                 
1 (http://www3.skolverket.se/ki03/front.aspx?sprak=SV&ar=0809&infotyp=5&skolform=21&id=3204&extraId

=) 2008-12-12 
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10. Hur tror du ämnet kommer utvecklas i framtiden? 

 

Elevfrågor: 

1. Varför anser du att man ska ha religionskunskap i skolan? 

2. Tycker du att kursen lever upp till dina förväntningar? Vad tycker du om de delar den 

innehåller? 

3. Hur tycker du er lärare jobbar för att väcka ert intresse? 

4. Hur blir du informerad om kursens mål och de krav som ställs på dig för att uppnå ett 

visst betyg? Anser du dig veta vad som förväntas av dig? 

5. Känns religionsundervisningen ni får aktuell? På vilket vis? 

6. Vad tror du om religionsundervisningen i framtidens skola? 

Empirisk undersökning 

Resultat 

Lärare 1 

”Den första delen av kursen ägnas till stor del åt diskussioner, 

ett försök att tilltala många, 

”tvinga” eleverna till eget ställningstagande, 

för att skapa ett intresse och en delaktighet.” 

(Religionslärare) 

Tolerans och respekt är den här lärarens ledord. Hon menar att eleverna ska lära sig respektera 

andra åsikter, religioner och kulturer, men de behöver inte acceptera det som dessa medför. 

För att på bästa vis uppnå målet med sin undervisning börjar hon med ett etikavsnitt samt en 

diskussion om skillnaden mellan religion och kultur. Under diskussionen läggs stort fokus på 

likheter religioner emellan. Under det inledande etikavsnittet används som grund Gillis 

Herlitz, Vem är inte riktigt klok? (1999) en kulturguide för ungdomar som handlar om att 

skapa förståelse och kommunikation mellan olika kulturer. Detta för att försöka få så många 

elever som möjligt att ta ett eget ställningstagande, detta hoppas hon leder till att eleverna 

känner intresse och delaktighet, något hon anser viktig för deras motivation. 

 Värderingsövningar och jämförelser rörande etiska frågor finns med som en röd tråd 

genom hela kursen. Grupparbeten, diskussioner, eget analyserande och fördjupning är 

kännetecknande för den här lärarens undervisning, stort fokus läggs på elevens eget 

 8



ställningstagande, faktakunskaper blir inte enbart avgörande. Utvecklingen hos eleven ses 

mycket utifrån betygskriterierna. 

 ”Alla ska känna att dom klarat av det betyg dom fått” (Religionslärare) 

Eleven får på en lapp skriva ner vad de tror att de ska få för betyg samt vilket betyg de skulle 

vilja uppnå, detta för att kunna hålla betygsdiskussionen igång. Varje uppgift ges med 

betygskriterier. Alla uppgifter är g – grundade, eleven kan göra ett val om de vill jobba mot 

ett högre betyg, detta kan förhoppningsvis vara en sporre menar läraren. Hon anser kursen ha 

för få timmar. Det är i många fall känsliga ämnen som tas upp, ”social kompetens går inte att 

springa ifrån” (Religionslärare). Det är svårt att hinna se till varje elevs förutsättningar och 

utveckling på grund av tidsbrist. Den analytiska förmågan ökar med åldern hos eleverna, 

ämnet bör ligga i årskurs 3. I religionskunskapen går läroplan och kursplan hand i hand, inget 

extra arbete behöver läggas på att se till att läroplanen följs. 

 Den här läraren använder ofta medias bild av religionen som verktyg för att 

undervisningen ska vara aktuell, men även för att hålla sig själv à jour. Hon tycker 

lärarstudenter är ovärderliga, de ger tillfälle till reflektion över sig själv, samt uppdatering om 

vad som händer på utbildningen. Brukar också delta på religionsdagar på Högskolan i Gävle. 

Elever, Lärare 1 

”Alla är olika. Man kan behöva se ur andra människors perspektiv” 

(Elev) 

I mötet med dessa elever fanns en genomgående positiv inställning till religionsämnet, de 

hade lätt för att svara på våra frågor. 

Ifråga om varför religionskunskap är ett viktigt ämne tar eleverna upp förståelse för andra 

människor och hur de lever med sin tro, här lyfts också att det är betydelsefullt att lära sig att 

se skillnad på vad som är religion och vad som är kultur. Genom kunskap och förståelse 

menar eleverna att fördomar raderas. Eleverna anser att ämnet är viktigt och de tycker det ska 

få finnas kvar i skolan då människor allt mer rör sig i världen. Ämnet behövs för att öka 

objektiviteten i möte med andra människor. 

 Alla elever var positiva till kursen och dess innehåll. Framförallt etikavsnittet är något 

som eleverna finner extra intressant då det inte bara handlar om fakta. Eleverna uttrycker en 

förvåning över att ämnet inte bara handlar om faktainlärning vilket de innan kursens start 

antog. I förhållande till tidigare religionsundervisning har kursen nu ett mer djupgående 

resonemang kring religion. Det ges inblick i hur den troende ser på sin religion och hur andra 
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uppfattar den. Lärdomar om hur samhället fungerar och styrs utifrån ett kulturellt och religiöst 

perspektiv. 

 Eleverna beskriver sin lärare som en positiv, inspirerande, rolig och motiverande 

person. De uppskattar lärarens sätt att variera undervisnings- och redovisningsformer. De 

många diskussioner som hålls i klassen är särskilt givande anser eleverna. Under dessa 

diskussioner jobbar läraren ifrågasättande för att skapa egna ställningstaganden hos eleverna, 

detta skapar en delaktighet de menar är viktig för motivationen. Vidare används exempel som 

eleverna tycker det är lätt att känna igen sig i och identifiera sig med. Läraren jobbar med 

verkliga och aktuella frågor. Medias rapportering kring ämnet är ofta en utgångspunkt för 

diskussioner och uppgifter. Eleverna tycker det är bra att läraren förklarar varför de ska lära 

sig saker. De tycker en förståelse för andra skapas genom lärarens sätt att förklara ur allas 

perspektiv, hon är också noga med att alla i klassen ges en möjlighet att uttrycka sina åsikter. 

 Alla intervjuade vid detta tillfälle ansåg sig var införstådda med vad som krävs för att 

uppnå ett visst betyg. Deras lärare har omformulerat och gjort kursmål och betygskriterier mer 

lättförståliga. Dessa dokument delas ut vid kursstart då även en muntlig genomgång hålls. 

Lärare 2 

”Förståelse för andra kulturer, 

det är det kunskapen ska användas till” 

(Religionslärare) 

Kunskaperna som ges i religionsämnet ska användas till att skapa förståelse för andra. Fakta 

är en viktig grund i arbetet för att sedan kunna skapa insikt. Läraren anpassar nivå och 

innehåll till den klass hon har, hennes rutin gör att hon känner sig trygg i bedömningen om 

vilken nivå eleverna ligger på. Försöker se till och ta upp frågor som eleverna själva funderar 

över, för att fånga ett intresse. Hon påpekar att intresse och studieresultat inte alltid 

överensstämmer, stort intresse resulterar inte automatiskt i bra betyg. 

 Läraren utgår till stor del vid sitt arbete ifrån en lokal kursplan skapad av 

religionslärarna på skolan. Här finns kursmål och betygskriterier, samt en beskrivning av 

kursens olika delar. Vid beskrivningen av kursens delar finns vad varje uppgift ska innehålla 

för att uppnå ett visst betyg. Även Skolverkets kursmål och betygskriterier för ämnet finns 

med i den lokala kursplanen. Redovisningsformer för de olika områdena finns också angivet, 

tillsammans med eleverna väljs vilket område som ska redovisas på vilket sätt t.ex. prov, 

muntlig redovisning, skriftlig inlämning. (se appendix 1) 
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 Religionskursen anser hon är för kort. Många frågor väcks hos eleverna och det krävs 

tid att reflektera över dessa. Hon anser även att religionskunskap är ett mognadsämne, det bör 

inte ligga i årskurs 1, allra helst i årskurs 3, mycket hinner hända med elevernas mognad 

under denna tid som gör att ämnet blir lättare att ta till sig och reflektera över. 

 Som lärare i religionskunskap är det viktigt att hinna se till varje elevs personliga 

utveckling. Läraren anser det vara ett arbetsmiljöproblem att känna sig otillräcklig och inte 

hinna med att se alla. Stora klasser och kort kurs bidrar till detta. Kursen avslutas med en typ 

av portfolioinlämning, här kan man skriftligen se en utveckling hos eleverna. Dock är detta 

mest en fördel för de elever som är duktiga på att skriva, inte bra alls anser läraren, men ändå 

ett sätt att kunna mäta en utveckling. Läraren är inte enbart positiv till det allt mer egna 

ansvaret som läggs på eleverna, många elever har svårt att axla detta, särskilt de läs - och 

skrivsvaga. Läraren ifrågasätter tillviss del denna undervisningsform. Vad är meningen med 

undervisningen? Leta fakta eller faktiskt lära sig något? 

 För att hålla sig aktuell inom ämnet använder sig läraren av dagstidningar och artiklar. 

Försöker ta upp och förklara händelser som sker i världen. Låter även eleverna ta upp 

händelser till diskussion. 

Elever, Lärare 2 

”Religion, stor del av människors liv” 

(Elev) 

Dessa elever tycker det är viktigt att få kunskap om andra människor, kultur och religion. De 

anser det även viktigt att få förståelse om vårt eget lands religion och kultur. Ämnet handlar 

om levnadssätt och hur folk tänker och beter sig menar eleverna. Trots att alla elever kan se 

en nytta och mening med ämnet uttrycker två av dem stort missnöje över att behöva ha 

Religionskunskap. Dock tror alla att ämnet kommer att finnas kvar i skolan. 

Den ene av de missnöjda eleverna tycker han redan tidigare i skolan lärt sig det 

han behöver veta om religion, men är positivt överraskad till etikavsnittet. Den andre eleven 

finner ingen del positiv och liknar ämnet vid något gammalt och förlegat, som för honom 

känns värdelöst. Övriga intervjuade elever visar en mer positiv inställning till 

Religionskunskapen, de är överraskade att kursen inte enbart handlar om fakta. Nu ser man 

mer på människan i religionen, inte enbart religionen i sig, det är mer detaljerat. En av 

eleverna önskar en längre kurs för att hinna med ytterligare fördjupningar. 

Tre av eleverna ger en liknande beskrivning av sin lärare. De anser att hon ger 

bra argument till varför de ska lära sig kursens innehåll. Hon ger fakta som är intressanta och 
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skapar förståelse. Vidare anser de att det egna ansvaret är betydande för vad kursen ger. De 

andra två eleverna beskriver sin lärare som sträng. Men deras uppfattning om vad detta 

innebär skiljer sig åt. Den ene finner lärarens sträng attityd som en motivation och sporre till 

att plugga, medan den andre önskar mer uppmuntran. 

Vid kursens början har läraren haft muntlig genomgång och delat ut den lokala 

kursplanen. Uppfattningarna går isär hur till vida de är informerade om vad som krävs för att 

uppnå ett visst betyg. Några skulle vilja ha fler muntliga genomgångar under kursens gång. 

Medan några tycker den information som getts är tillräcklig. 

Frågan om undervisningen känns aktuell har eleverna svårt att svara på. 

Lärare 3 

”Vill fostra moraliska varelser, 

som reflekterar över sina egna tankar”. 

(Gymnasielärare) 

Denna lärare fokuserar på likheter i alla moment för att skapa förståelse, hon menar att 

olikheter är något som alltid kommer fram ändå. Just förståelse för andra människor är det 

första hon svarar när vi frågar om vad hon vill förmedla med sin undervisning. Hon upplever 

ett intresse för ämnet hos de flesta eleverna, vilket ger en naturlig motivation. 

 Hon utgår ifrån och skapar exempel utifrån eleverna själva. Ett ämne hon ofta tar upp 

och inleder sina kurser med är: – Vad händer efter döden? En fråga hon upptäckt väcker 

tankar hos i stort sett varenda elev. Läraren anser det viktigt att klassen får ta del av varandras 

åsikter, för att varje elev ska kunna kom underfund med sitt eget ställningstagande. 

Inledningen av kursen kretsar kring kultur och kulturkrockar. Här försöker hon reda ut 

skillnaden på religion, kultur och individ, detta anser läraren grundläggande för vidare 

diskussioner inom religionskunskapen. 

 Att få eleverna till egna ställningstaganden och åsikter, där de måste utgå från sig själva, 

är ett försök från lärarens sida till att kunna se en utveckling hos varje elev. Ämnet är konkret 

och det gäller att skapa förståelse om att det berör alla. Alla uppgifter är g-grundade och för 

dem som vill uppnå ett högre betyg finns fördjupningar att göra, en typ av individualisering. 

 Läraren anser att Religionskunskapskursen är för kort, kursplanen är ”svulstig” i 

förhållande till antalet timmar. Det är inga problem att begränsa kursens innehåll, men det 

behövs tid för eleverna att komma in i ”tänket” och reflektera över de frågor som väcks. Det 

är ett mognadsämne där det är stor skillnad på i vilken årskurs eleverna läser ämnet, allra helst 

ser hon att undervisningen sker i årskurs 3. 
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 För att hålla sig aktuell inom ämnet försöker hon fånga det som händer på film, tv och 

tidningar. Hon önskar att det erbjöds mer fortbildning. 

Elever, Lärare 3 

”Undvika fördomar genom kunskap”. 

(Elev) 

Förståelse för andra människor är det alla dessa elever svar på frågan om varför det är viktigt 

med Religionskunskap i skolan. Någon elev tycker det är viktigt att lära sig skillnaden mellan 

religion och kultur. Flera av ungdomarna menar att kunskap och förståelse är viktigt för att 

avvärja fördomar. Alla eleverna menar att det är viktigt med Religionskunskap i skolan, men 

tankar finns om att ämnet kommer ändra inriktning. Kanske kommer det inte längre handla 

om specifika religioner utan mer om tro i allmänhet. Vidare finns tankar på att kursen kanske 

kommer att byta namn, då eleven tror att den kommer att handla mer om livsåskådningsfrågor 

och samhällsfrågor med religion som utgångspunkt. 

 Flera av eleverna är positivt överraskade över kursen, framförallt för att den innehåller 

mindre faktadelar och mer fördjupnings- och förståelsedelar. En elev lyfter den del av 

undervisningen som tar upp skillnaden mellan religion och kultur. En annan menar att tidigare 

undervisning mest handlat om pekpinnar och fakta, nu försöker man se en helhet. 

Etikdiskussioner tar flera elever upp som en viktig och intressant del av undervisningen. 

 Lärarens sätt att berätta, förklara och lära ut är alla elever överens om att det är 

engagerande och motiverande. Tre av eleverna tar upp att hennes språk är enkelt och konkret 

vilket gör det lätt för eleverna att förstå. Läraren visar ett eget intresse och engagemang för 

ämnet som är inspirerande anser en elev. En varierad undervisning med många diskussioner, 

både i helklass och små grupper lyfts som positivt. Detta i kombination med aktuella exempel 

skapar en delaktighet som eleverna uppskattar. 

 Betygskriterier och kursmål har delats ut och läraren har haft muntlig genomgång i 

början av kursen. Dock går åsikter hos eleverna isär något vid frågan om de vet vad som 

förväntas av dem. Några elever vet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg, andra är mer 

tveksamma. En av eleverna påpekar att i årskurs 3 bör man själv veta vad som förväntas och 

vad som krävs. 

 En av eleverna har svårt svara på frågan om läraren håller ämnet aktuellt. Övriga anser 

att de jobbar med färska exempel som ofta är hämtade ur elevernas verklighet. 
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Lärare 4 

”Inget samhälle utan etiska regler” 

(Gymnasielärare) 

Det centrala i den här lärarens undervisning handlar om att se likheter mellan religionerna och 

det etiska tankesättet måste hela tiden finnas med i all undervisning. Det finns inget samhälle 

som styrs utan etiska regler. För att göra detta intressant hos eleverna försöker hon förankra 

de etiska exemplen i vardagen. Det gäller att gripa tillfället när något hänt i världen, för att 

väcka intresse hos eleverna och försöka hitta beröringspunkter. Många gånger sker ett 

tematiskt samarbete med andra ämnen, ofta med svenskundervisningen, med utgångspunkt 

från t.ex. böcker och film. 

 Utgår mycket i sitt sätt att arbeta utifrån den grupp hon undervisar i. Vissa grupper är 

svåra att motivera. Under sin tid som lärare säger erfarenheterna henne, att elever med 

problem har svårt att ta ansvaret vid eget arbete. Ofta ser man då till gruppens behov för att nå 

ut till så många som möjligt. Stora grupper och kort kurs gör det svårt att hinna se till varje 

enskild individ. Mycket arbete i små grupper, bra att eleverna får byta åsikter med varandra. 

Har också under sin tid som lärare sett eleverna blir allt mer medvetna, ifrågasättande och 

aktiva. 

 I sitt arbete utgår den här läraren ifrån den lokala kursplanen. (se appendix 1) 

Elever, Lärare 4 

”Tycker ämnet är onödigt. 

Skulle kunna vara bra för förståelse för andra. 

Men man kan lära sig det man behöver ändå.” 

(Elev) 

Dessa elever visar på förståelse för ämnets betydelse, de tar upp att kunskap om andra 

människors tyckande, tänkande och handlande är viktigt att känna till. Denna kunskap är 

viktig i mötet med andra individer för att kunna visa respekt för olika tankesätt. Huruvida 

ämnet kommer att finnas kvar är eleverna oeniga om. En elev menar att ämnet är helt onödigt 

och tycker det är bättre att lägga energi på andra ämnen som personen anser viktigare. En elev 

ifrågasätter om ämnet behöver var ett kärnämne. Övriga anser att Religionskunskapen är 

viktig och tror ämnet kommer att finnas kvar. Kunskaper om tro, religion och livsåskådning 

kommer alltid att behövas, tror de. 

 Alla elever uttrycker ett missnöje över hur undervisningen bedrivits. De hade trott att 

kursen skulle vara mer djupgående. Hade hoppats på mer tid för diskussion och reflektion, det 
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är bra att få fundera över sina egna åsikter. De har även en idé om att de exempel som tas upp 

skulle vara mer aktuella, ha större förankring i vardagen och utgå mer från eleverna själva. 

Dessa exempel är sådant eleverna önskar deras lärare gjorde för att skapa motivation. Ingen 

av eleverna menar att deras lärare jobbar med att öka deras motivation. En elev påpekar även 

en önskan om att läraren hade ett mer öppet bemötande till elevernas åsikter. 

 I den lokala kursplanen (se appendix 1) tycker de flesta eleverna att de får tillräckligt 

med information om vad som förväntas av dem. En elev uttrycker dock att läraren ger 

tvetydiga svar på vad som krävs. Den här eleven menar att det inte alltid räcker att uppfylla de 

kriterier som anges i kursplanen för att få ett visst betyg, läraren ger andra direktiv än vad som 

angetts. 

Sammanfattning empirisk undersökning 

Gemensamt för alla lärare är hur de genom sin undervisning i religionskunskap vill förmedla 

en förståelse för andra människor. Vid diskussioner i klassen vill man lyfta elevernas egna 

tankar och funderingar för att få eleverna till egna ställningstaganden. Detta för ett skapande 

av motivation i elevens vidare arbete. 

 Samtliga lärare som intervjuats är överens om att kursen med sina femtio poäng är 

alldeles för kort. Det tar tid att reflektera över sina tankar och låta elevernas åsikter utvecklas, 

social kompetens går inte att springa ifrån. Det är svårt att hinna se till elevens personliga 

utveckling när kursen är kort och eleverna många. Problemet blir att tankar och funderingar 

bara hinner väckas innan kursen tar slut. 

 Lärarna påpekar att den analytiska förmågan ökar med åldern det gör att eleverna lättare 

kan se på sig själv utifrån samt att tankar och funderingar har lättare att gro. Den personliga 

utvecklingen är en del av kursmålen, och för att nå dessa på ett tillfredsställande sätt bör 

religionsämnet ligga i årskurs 3. 

 Flera av dem lyfter etiken som en av de viktigaste delarna i religionskunskap, där det är 

lätt att hitta gemensamma beröringspunkter mellan religioner och kulturer. Etiken ger även en 

förankring i elevernas vardag och här är det lätt att skapa ett intresse och ett eget 

ställningstagande. Just etikavsnittet och att kunna arbeta med elevernas egna frågor är något 

som lärarna anser sig kunna använda för att motivera. Detta görs oftast genom diskussioner, 

både i helklass men även i smågrupper. Det är viktigt för eleverna att höra andras åsikter för 

att själv kunna ta ställning och reflektera. Lärare 2 påpekar att ett väckt intresse för ämnet inte 

alltid resulterar i ett gott resultat. 
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 Alla de intervjuade eleverna kan visa en insikt i varför man bör ha religionskunskap i 

skolan. De allra flesta visar också på ett intresse och en vilja till att läsa ämnet. I fråga om 

varför religionskunskap är viktigt svarar eleverna att det är viktigt att ha kunskap om andra 

människor. Då människor tycker och tänker olika är det angeläget att skapa förståelse och 

acceptans för att minska fördomar. Endast två av de intervjuade eleverna anser att ämnet är 

helt onödigt och tycker att tiden skulle kunna användas bättre. De anser sig kunna inhämta 

kunskapen på annat håll eller att de redan lärt sig vad de behöver veta tidigare i skolan. 

 De flesta elever är positiva till sin lärares arbete. De faktorer som skapar meningsfullhet 

och intresse är att jobba med exempel som berör eleverna själva och som har förankring i 

vardag och nutid. Även att få möjlighet till diskussion för att höra vad andra tycker och tänker 

visar sig betydelsefullt. Etikavsnittet lyfts också av eleverna som något både oväntat och 

intressant, intressant för att avsnittet på ett naturligt sätt får eleverna att arbeta med sina egna 

tankar och funderingar. Då eleverna uttrycker negativa åsikter om sin lärares sätt att arbeta 

efterfrågas exakt det saker som de nöjda eleverna anser vara det primära i lärarens sätt att 

motivera och skapa meningsfullhet. 

 Det framkommer tydligt att både lärare och elever är överens om vad som är och bör 

vara det centrala i religionsundervisningen. I intervjuerna kan man se att lärarna har varit 

tydliga med att redovisa mål och betygskriterier, då de flesta av eleverna tycker sig vara väl 

införstådd med vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. Lärare 1 är också noga med att 

påpeka att hon jobbar för att hålla en betygsdiskussion löpande under hela kursen. 

Teoretisk undersökning 

Christina Osbeck – Kränkningens livsförståelse 

I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där skolans grundläggande värden tas upp 

står att skolan ska med aktiva insatser, kunskap och öppna diskussioner bemöta 

främlingsfientlighet och intolerans (Lpf 1.1) Vidare under samma rubrik finns att läsa att en 

trygg identitet stärks med kunskap om det egna kulturarvet, detta skapar även förståelse och 

förmåga att leva sig in i andra människors värderingar och villkor. 

 Christina Osbeck definierar livsförståelse på följande vis: ”Livsförståelse är en 

förståelse av hur livet fungerar, en förståelse av vad som ger livet värde och mening”(Osbeck 

2006:9) Skolan är en väsentlig del vid skapandet av ungdomars livsförståelse, de relationer 

som sker mellan människor där är viktiga för att förståelsen ska kunna formas. Som 

läroplanen förespråkar ska alla människors lika värde, jämställdhet och förståelse skapas, 
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demokratiska och jämlika relationer värnas genom skolans värdegrund. Detta är en del av 

skolans allmänna fostran, i religionsämnet stärks dessa tankar ytterligare något som t.ex. det 

här citatet visar på: ” Förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för 

hur man uppfattar människor i sin omgivning”. (Religionskunskap A, kursplan). Kursen i 

religionskunskap innehåller till stor del verktyg som behövs vid byggandet av livsförståelse. 

Osbeck framhåller vid flertal tillfällen hur viktig språket och kommunikationen är vid 

skapandet av livsförståelse. Hon menar att Religionskunskapen handlar om ”att utveckla 

språket om livet” (2006:10). De relationer, lärare - elever, elever – elever, kamratgänget och 

den kommunikation som sker i mellan dessa är en viktig del vid livslärandet. Det känns 

särskilt meningsfullt att titta närmare på, då vår uppsats handlar om lärares och elevers 

uppfattning om religionskunskapen på gymnasiet, vad vill läraren förmedla, varför bör man 

ha ämnet och hur skapas en meningsfullhet? 

 I läroplan och skollag (Lpo 94 s.3) finns även nertecknat att varje individs unicitet ska 

värnas. Individens förutsättningar och behov ska tas i beaktning och vikten av att skapa en 

lust till lärandet framhålls. Vårt samhällsliv vilar på demokratiska grunder och skolans likaså. 

Utifrån var och ens förutsättningar ska de kunna delta i gemenskapen på sina villkor, en 

förståelse för varje enskild människa. Delaktighet och ansvarstagande är andra grundstenar 

för att få samhälle och skola att fungera. Vad som däremot inte lyfts är att alla ska nå samma 

mål, men hur vägen dit ser ut är oklart, men målen ska nås. Vilka förutsättningar varje elev 

har och hur de påverkar deras förmåga att nå målen. Ofta värderas vi människor i prestationer, 

särskilt i skolan, men begåvning visar sig kanske inte alltid i skolbänken, men då alla är 

tvungna att bära med sig sina erfarenheter ifrån skolan tror jag att det är många som går ut 

genom skolans port med dålig självkänsla för att de inte lyckats nå samma mål som sina 

kamrater, trots skilda förutsättningar. Vid bedömning av elever menar hon också att det oftare 

sker utifrån vad eleven inte kan än tvärs om. 

 Det formaliserade förhållandet mellan lärare och elev kallar Osbeck för ”levt” ”avtal”, 

det indikerar en sort ansvars- och arbetsfördelning, dessa relationer existerar nästan 

uteslutande för att uppnå målen. Förhållningssättet mot varandra är relativt själklart och givet. 

Till lärarens antaganden räknas undervisning, att lära ut, till elevens att lära in. En risk är att 

människor förvandlas till ting, det är lätt hänt att vid sådana lägen förbise viljan att spontant 

se till medmänniskans behov. Utgångspunkten blir hellre hur eleven levt upp till sin del av 

avtalet än hur den är som människa. (Osbeck 2006:29) Hur behjälplig läraren bör vara eller 

vad som ligger på elevens eget ansvar blir lätt en gråzon. De tillfrågade eleverna i Osbecks 

studie menar att lärare ibland hänvisar till elevernas eget ansvar då de själva inte vill ta sitt. 
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En av eleverna i Osbecks studie, menar att ett påstående om att ha fått för lite hjälp kan tolkas 

som ett erkännande till bristande eget ansvar. Parterna i avtalet ägnar sig åt testning av 

varandra och åtagandena för att se om man lever upp till avtalet. Test och recensioner, att bli 

testad och recenserad, är exempel på hur lärandet i skolan fungerar. I mötet mellan människor 

och där händelser äger rum konstrueras livsförståelse. 

 Det stora antalet elever i klasserna är en annan faktor som tas upp i avhandlingen och 

som visar på bristen i att det är svårt för läraren att hinna hjälpa alla elever. Många gånger 

kommer man inte fram till elevens bakomliggande orsaker till svårigheterna och eleven 

riskerar att bromsas i sitt lärande. Organiserandet av många elever i klassrummet kräver 

disciplin och då riskerar demokratiska arbetsformer att hamna i skymundan. Många av de 

schablonmässiga rutiner och relationer som skapas i skolan ger ett avstånd mellan människor, 

det minskar möjligheten att åstadkomma förtroende. Mänskliga relationer riskerar bli 

instrumentella. Ett gemensamt utlämnande skulle däremot skapa tillit. Det är lätt att eleverna 

inte känner sig intressanta som individer, utan bara hur de lever upp till sitt lärande och sina 

åtaganden i det ”levda avtalet” Utförd undervisning och upprätthållen ordning innebär att 

läraren skött sina förpliktelser.(Osbeck 2006:35–37) 

 Språket och samtalet menar Osbeck har en stor del vid skapandet av livsförståelsen. 

Inflytandet över samtalet innebär förmåga att uppfatta och förstå det som kommuniceras och å 

andra sidan även kunna replikera på det som sagts. Detta möjliggör lärande samtal. Förståelse 

skapas både genom att tala och lyssna. Vid lyssnandet ställs det sagda i relation till egna 

erfarenheter och sitt eget liv. Att ta del av berättelser och att berätta är även det en del av 

lärandet i skolan. Få bli sedd som människa och lära sig se andra är också exempel på en 

växande livsförståelse som sker i skolan. Religionskunskap menar Osbeck handlar om att 

utveckla språket om livet. En livsförståelseutveckling som även utvecklas i de relationer som 

skapas i skolan och som i sin tur utvecklar språket. (2006:75 234 269) 

 Tidigare studier har visat på bristande motivation hos eleverna inför religionsämnet 

(Ronnås: 1969, Almén: 2000, Dahlin:1989 t ex). Det eleverna efterfrågade var större fokus på 

livsfrågor, t.ex. relationsfrågor om kärlek, ensamhet och gemenskap samt frågor om 

människovärde, liv och död. Den vinklingen av religionsämnet är i dagsläget vanligt, men det 

har även kritiserats. Det menas ge en problematisk syn av hur livsfrågor uppkommer och vad 

en religiös tradition är. Den religiösa traditionen kan ge upphov till fler frågor än svar. Risken 

finns att livstolkningsprocessen förytligas (Benktsson:1986). En annan synpunkt som 

framförts är att det i många livstolkningar inte ges svar på alla funderingar (Almén: 2000). 

Men man kan ändå säga att Ronnås studie förde tankarna in på att de frågor som eleverna 
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själva ställer, är de som är motiverande att jobba med. Trots att livsfrågeinriktningen funnits i 

läroplaner sedan 1969 är ändå elevernas intresse för ämnet svalt, särskilt bland barn i de lägre 

årskurserna, en rad studier har kommit fram till samma sak (Emanuelsson:1998). Flera 

slutsatser har dragits till varför det är så här t.ex. att eleverna inte vill öppna sig och prata om 

livsfrågor i skolan, att undervisningen inte blivit tillräckligt livsfrågeorienterat, oklara 

målformuleringar i läroplanen, bristande förutsättningar hos lärare samt samhällets inverkan i 

religionsfrågor. (Hartman: 1994, 2000a, Dahlin:1989, Åkerberg: 1987) 

 Studier visar att det med stigande ålder blir lättare för barn och ungdomar att se 

livsfrågorna i ett vidare, större sammanhang än enbart till sig själv och närmaste omgivning. 

(Hartman:1986, Hartman:2000b) Innehållsmässigt kretsar dock frågorna kring samma saker, 

som t ex ensamhet och gemenskap. Flickor visar också genomgående större intresse för 

sociala relationer, vilket kan vara en mognadsfråga även det. (Hartman: 2000b) Genom ett 

mer kollektivt tänkande förändras perspektiven. Med blick för grupp och gemensamma 

villkor synliggörs andra villkor. Vid ett mer individuellt perspektiv blir kritik lätt lagt på den 

enskilde. På ett vis måste människan anpassa sig till förmån för både individuell och kollektiv 

konkurrens. Grupper och gemenskaper möjliggör perspektiviserat seende, tack vare detta kan 

”fel” letas bland gällande normer och värden, istället för hos individen. (Osbeck, 2006:247) 

 Gällande lärares tankar kring svårigheter om ämnet lyfts frågor som tidsbrist, elevernas 

ointresse, samhällets krav på bl.a. objektivitet och en osäkerhet hos lärarna. Tilläggas bör att 

det i första hand var lärare på mellanstadiet som kände osäkerhet. (Lendahl:1996) 

 Studier har även gjorts bland lärare hur de uppfattar ämnets syfte och uppgift. Här 

överensstämmer svaren då lärarna menar att ämnet ska bringa tolerans och respekt för 

medmänniskor. Även de etiska delarna betonas (Osbeck:1997). 

 Osbeck nämner något som kan vara intressant att bära med sig då vi i skolan ska 

diskutera och lära om hur vi bör handla gott mot våra medmänniskor. Individen måste 

betraktas som läraktig, människan måste antas vilja ändra sitt beteende. Att pika en person 

som inte har förmågan att ändra sitt beteende är enbart elakt. (Osbeck 2006:301) 

Religionsdidaktik Carl E Olivestam 

I början av boken diskuterar författaren om religionsämnets utsatthet, kring utformning, 

innehåll och ställning. Det är många röster som vill göra sig hörd när ämnet förs på tal. 

Bedömningar görs från kyrkan, samhället och näringslivet. Elevernas kompetens ska 

motsvara de förväntningar samhälle och yrkesliv har på dem, men även individens rätt till 

integritet och självständighet ska beaktas. 
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 Religionskunskapen har varit, och är snart på väg igen, att utsättas för förändringar. 

Markeringen av etik och livsfrågor, som gjordes i 1994 års läroplaner, var en förskjutning från 

religionsfakta. Författaren menar att tvära kast som gjorts i undervisningen kan vara ett 

bekymmer för verksamma lärare, uppbrott från invanda metoder och bekant stoff bidrar till att 

det är svårt vid omställningar. (2006:5,9) 

 Samhället styr över vilka ämnen som får ta plats på skolans schema. Historiskt styrde 

kyrkan över vad som var angeläget att låta religionsundervisningen innehålla. Sekularisering, 

avstånd mellan stat och kyrka, ett samhällssystem som blir allt mer komplicerat är orsaker till 

att förändringar skett (2006:12) 

 Före 1994 års läroplan hade religionsämnet haft en tung ställning när det gällde 

värdegrundsfrågor. Efter 1994 präglas hela skolans läroplan av ett värdegrundsresonemang 

(2006:13). Sedan dess har även Religionskunskap A varit ett kärnämne på gymnasiet. Vad 

innebär det då att ett ämne är ett så kallat kärnämne? Olivestam förklarar begreppet så här: 

”Kärnämnen ska alltså ge varje elev de kunskaper han eller hon behöver som 

förutsättning för ett gott liv. Ett kärnämne ska bidra till samhällskompetensen, 

dvs. att eleverna ska förstå och känna sig hemma i det samhälle de lever. Men 

kärnämnet ska också bidra till elevernas yrkeskompetens, dvs. motsvara de krav 

som arbetslivet ställer. Slutligen ska kärnämnen bidra till elevernas livskompetens 

på så sätt att de kan finna sig själva oavsett livssituation.” (2006:17) 

Författaren menar att ämnet fått större förståelse hos eleverna i nuvarande form. Dock menar 

han att det finns ett problem att anpassa ämnet, främst till yrkesförberedande program. Ett 

problem han menar måste lösas om ämnet ska leva upp till sin tilldelade status. 

 I kommande reformering av ämnet verkar en innehållsförskjutning vara att vänta. 

Undervisningen bygger på en teoretisk grund, eleverna kan i och med individualiserad 

undervisning bli varse möjligheter till variation och situationsanpassning. (2006:17,26) 

 Gällande lärarens förutsättningar och skyldigheter ger skollagen juridiska stommar, 

läroplanen formulerar lärarens pedagogiska ansvar och kursplaner ger instruktioner för de 

didaktiska mål som ska uppnås. Tolkningar och vägen till målen finns däremot inga klara 

riktlinjer för. (2006:28) Objektivitet skall inte enbart åstadkommas genom faktaförmedling 

utan det ska skapas genom ett engagemang hos både lärare och elever, som i sin tur är sakligt 

underbyggd. Men att möta elevers intresse för egna livsfrågor och etiska dilemman i 

diskussioner kan innebära en osäkerhetsfaktor hos läraren. Det är mindre sårbart och osäkert 
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att presentera fakta kring livsåskådningar och religion, än att själv stå för en sakligt grundad 

åsikt och bemöta andra uppfattningar med öppet sinne (2006:30–31) 

 Undersökningar gjorda under årens lopp, den första gjord 1969, visar att elevernas 

intresse ligger i frågor rörande de egna livsfrågorna, hellre än fakta om olika livsåskådningar 

och religioner. Trots att studier visat på detta ända sedan slutet av 60-talet har 

religionskunskapen dominerats av fakta kring religioner. 1994 års läro- och kursplaner var ett 

försök till att komma närmare elevernas krav på mer frågor rörande etik och livsfrågor. Som 

tidigare nämnts var det lärare som kände sig obekväma med det nya sättet att undervisa, det 

bidrog till problem vid tillämpning av nya betygssystem och betygskriterier. 

Undervisningsprocessen skulle numer formas i interaktion mellan lärare, elever och innehåll. 

Detta även utifrån skolans värdegrund som präglar samtliga ämnen och upplägg i helhet. 

Religionsundervisningen får inte inskränkas till att enbart vara faktabaserat. Fakta ska kunna 

tolkas och tillämpas i elevens vardag. Det ska ge en fördjupad förståelse som resulterar i en 

helhetssyn. Vidare betonas i kursplanen hur undervisningen inte får begränsas till att ge 

färdiga bilder av livsåskådningar och religioner, de ska presenteras så att eleverna får 

möjlighet till finna svar på frågor rörande den egna livsförståelsen. (2006:33–34) 

 Författaren hänvisar till en studie gjord av Ulf Sjölin, En skola – flera världar, som 

visar på att elever i gymnasiet, särskilt på studieförberedande program faktiskt uppskattar 

religionsundervisningen. Denna studie visar även på att en så kallad privat religiositet växer 

bland ungdomar. (2006:34) 

 Beträffande verklighetens religionskunskap och kursplanens tankar, samt mål och 

betygskriterier sker ibland en kollision, menar Olivestam. Det verkar förekomma en 

valsituation mellan anpassning till betygskriterier och nå att kursmål. Målen att nå är lika, 

men hur de ska nås är fritt val. Detta har delat lärarna i två riktningar, anser Olivestam, de 

som värnar om religionskunskapens innehåll och att hinna med kursen gentemot de som vill 

ha en för eleverna fungerande undervisning. Den kursplan som kom 1994 krävde metodiska 

förändringar i lärarens arbetssätt. En del lärare såg detta som startskottet för en utveckling av 

undervisningen, medans andra körde på i gamla hjulspår och såg det som en bekräftelse på 

redan vedertaget arbetssätt. (2006:35) 

 Olivestam nämner Charles Sanders Pierce teori. Vid en teoretisk tillämpning av denna, 

väljs och presenteras inte fakta för att redovisas på något prov, utan eleven ska kunna använda 

de som vägvisare vid olika livssituationer, möten och livsfrågor. (2006:38) 

 Det har visat sig praktiskt taget omöjligt att i religionsundervisningen få 

livsfrågeperspektivet att slå igenom, trots förändring av läroplaner, elevernas intresse och 
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forskning som visar på att det är åt detta håll man vill styra undervisningen. Kanske beror 

detta på att lärarnas utbildning har sin tyngdpunkt i religion, inte i livsfrågor säger Olivestam. 

 Vad är då målet och meningen med att ge ungdomar livsförståelse? Eleven får lärdom 

om livstolkningar som finns i ett urval av religioner och livsåskådningar. Målet blir härmed 

att skapa tolerans och förstå att tolkningar kan förändras med ålder, tid och tolkningstradition. 

Detta sätts i relation till elevens behov av att finna mening och sammanhang. (2006:51) 

 Lawrence Kohlberg betonade att eleven först efter att ha uppnått hög grad av mognad 

kan förstå innebörden av värden som t ex återfinns i skolans värdegrund. Howard Clinebell 

anser att elevens vilja och förmåga att ta till sig religion beror på om undervisningen handlar 

om sådant som ökar välbefinnandet hos dem. Viktor Frankl menade att människans 

huvudsakliga uppgift är att söka och finna livets mening. Undervisningen i religion blir då en 

hjälp till elevens sökande. (2006:139) 

 Om framtida religionsundervisning tror Olivestam att fakta om religioner och 

livsåskådningar får stå tillbaka ytterligare då elevernas behov av att kunna orientera sig ett 

mångreligiöst/kulturellt samhälle ökar. Detta tror han framkallas av samhället och den 

världsliga utvecklingen. Kravet på läraren blir då, enligt honom, att vara situationsbestämd 

och framtidsförberedande, inte traditionsbevarande. (2006:163) 

Jonas Aspelin - Banden mellan oss 

Aspelin tar i sin bok upp relationen mellan lärare och elev. Han menar att den sociala 

interaktionen mellan lärare och elev, ur ett speciellt perspektiv alltid utgör ett ”problem”. 

Aspelin hänvisar till en artikel författad av Johan Wennhall (Lärare är engagerade i sitt ämne 

– men misslyckas i relationerna) där författaren lyfter att merparten elever upplever sina 

lärare som engagerade i sina ämnen. Problemet ligger i att eleverna inte anser sina lärare 

duktiga på att värna om klassens sociala relationer. Aspelin visar på att endast 43 % av 

eleverna tycker sig kunna lita på, om inte alla, så de flesta av sina lärare och att de har en 

förtroendefull relation till dem. Ungefär var fjärde elev, både på högstadiet och på gymnasiet, 

tycker att det enbart är några få eller rent av ingen lärare som bryr sig om deras tyckande och 

tänkande. Wennhall tar i en sammanfattning av sin artikel upp att om inte eleverna känner att 

deras lärare lyssnar på dem, eller att de känner förtroende för sin lärare, finns en risk att 

eleverna inte engagerar sig tillräckligt i skolan. Vilket gör att de heller inte kan tillgodogöra 

sig undervisningen på bästa sätt. 

 I boken tar Aspelin upp det som generellt brukar kallas skolans och med detta även 

lärarnas två huvud uppgifter, kunskapsförmedling och social omsorg. Han refererar sedan till 
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en bok av Terje Ogden som heter Kvalitetsmedvetande i skolan, där det går att finna följande 

citat: 

”Skolans uppgift är dubbel – den ska bidra till elevens utveckling både 

kunskapsmässigt och socialt. Skolan ska inte bara vara kunskapsförmedlande utan 

också bidra till överföring av kulturella värden som socialt ansvar, omsorg, 

medkänsla och respekt för andra människor. Den har därmed förpliktelser 

gentemot både kunskapsmål och omsorgsmål”. 

Ogden visar på två lärartyper, den ”tråkige” samt den ”elevorienterade”. Den tråkige läraren 

är den som har dålig kontakt med sina elever då denne helt är upptagen av sitt ämne och 

kursinnehållet. Motsatsen, den elevorienterade läraren som Ogden framhåller som sitt ideal. 

Är duktig på att anpassa undervisningen till elevernas nivå, där läraren hela tiden väger 

kunskapsmål mot andra elevutvecklande mål. Elevorienterade lärare tar också oftare ett 

elevperspektiv som utgångspunkt för sitt arbete. 

 Något som Aspelin håller som väldigt vikigt i dagens skola är ”relationsmedveten 

pedagogik”. Tittar man tillbaka var relationen mellan lärare och elev mycket mer självklar än 

den är idag. Läraren var i ordets yttersta bemärkelse en auktoritet som dominerade 

klassrummet och hade som uppgift att fostra samt att föra över kunskap som han/hon sedan 

bedömde. Den förändring som skett sedan 1960-talet och då framför allt med den senaste 

läroplanen har fått till följd att lärarens arbete blivit allt mer komplext. Nu krävs att läraren 

inte enbart tar ansvar för vilken kunskap som är relevant för eleverna, denne måste även se till 

hur arbetet bedrivs och att en bra känslomässig stämning finns i klassrummet. Författaren 

menar att det tidigare fanns tydligare ramar för hur undervisningen i skolan skulle bedrivas, 

vilket skiljer sig mot idag då läraren har större frihet men även fler aspekter att ta hänsyn till. 

 Elevernas känsla för ett ämne hamnar ofta enligt Aspelin i bakgrunden till förmån för 

hur eleven bör ta till sig kunskap. Han menar att det blivit allt viktigare för lärare att besitta en 

socialpsykologisk medvetenhet och inte bara pedagogisk och psykologisk medvetenhet. För 

att underlätta kunskapsutvecklingen hos eleverna bör läraren ha en relationsmedvetenhet som 

bidrar till att bygga starka sociala band i klassrummet. 

 Lärarens uppgift har som tidigare nämnts förändrats med tiden. Författaren refererar till 

pedagogen Leif Isberg som i sin bok Lärarrollen i förändring framhåller att dagens lärare inte 

har som huvuduppgift att” lära ut”, istället ska han/hon finnas där för att bistå eleverna i deras 

inlärning. Med detta följer individualisering av undervisningen. Han menar att alla lärare ska 

anpassa arbetet efter varje elevs nivå, ambition och förutsättning. 
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Detta medför att den traditionella undervisningen där läraren håller föreläsning inför klassen 

borde försvinna mer och mer. Istället ska klassrummet fungera som en kunskapsbas där 

läraren finns som resurs. 

 God kommunikation är något som är viktigt för den relationsmedvetne läraren. Aspelin 

menar att oavsett vilka reformer undervisningen genomgår kommer frågan om hur lärare och 

elever kommunicerar att finnas kvar, då även utanför klassrummets skyddade värld. 

Det är viktigt att läraren uppmärksammar eleverna och deras arbete. Eleverna måste bli 

sedda och få beröm för deras framsteg. Samtidigt får läraren inte glömma att ge kritik i de fall 

den är motiverad. Ska eleven kunna ta till sig de beröm läraren ger bör det finnas en distans 

mellan elev och lärare som ger läraren auktoritet, vilket gör eleven angelägen att prestera. I 

detta kvarstår enligt Aspelin att läraren måste uppträda respektfullt mot sina elever gör han/ 

hon inte detta spelar det föga roll vilken yrkesskicklighet läraren besitter undervisningen 

kommer oavsett att bli misslyckad. 

Birgit Lindgren Ödén - Ämnesutveckling genom samverkan? 

”Vad är ämnets kärna”? (2006:117) en fråga som är viktig att försöka finna ett svar på. Ur 

vilket perspektiv ska vi se på religionen? Lindgren Ödén menar att dessa frågor inte är enkla 

att besvara och att det därför är viktigt att en dialog ständigt förs om de didaktiska frågorna 

vad, hur och varför. Hon menar att läraryrket många gånger är ett ensamarbete, där läraren 

själv planerar, väljer och genomför kursen. Detta kan i slutänden drabba eleverna, då det egna 

tankarna och kreativiteten kan bli begränsade. (2006:117) 

 Lindgren Ödén föreslår mer tematiska arbeten över ämnesgränserna. Hon menar att det 

är stimulerande för lärare och elever att gemensamt formulera frågor som kan vara värda att 

söka svar på. (2006:117) 

 Vidare menar hon att det är viktigt att frågeställningar som lyfts i skolan belyses ur 

olika perspektiv och att vi inte får vila i tanken ”så här är det”, vi måste hålla oss till aktuella 

frågor. Problemformuleringar bör vara en gemensam handling för lärare och elever. För att 

uppfylla undervisningens mål bör vi ges tid till reflektion och analys, vi lever i en tid då 

informationen sköljer över oss och tid behövs för att bearbeta det som kommer över oss. 

Lindgren Ödén sätter detta i samband med religionskunskapens innehållsmässiga förändring. 

”Religionsämnet behöver vitaliseras i enlighet med styrdokumentens mål som är att ämnet 

ska ge ett sammanhang och en förståelse för människors sätt att skåda livet”. (2006:118) Ett 

sätt att uppnå detta menar hon är att fundera tillsammans. 

 24



 Vid samtal mellan studenter, lokala lärarutbildare och lärare på Högskolan i Gävle har 

man gemensamt kommit fram till att det är nödvändigt med kunskap om religioner för att 

sedermera kunna utveckla en förståelse. De menar att kursplaner för religionskunskap 

behöver granskas och ses ur nya perspektiv för att ämnet ska bli meningsfullt. 

 De mål som ska uppnås i religionskunskap på gymnasiet är omfattande, grunden är 

människan, det är hon och hennes situation som är föremål för studier och hennes upplevelser 

och behov ska stå i centrum. Övning ska ges i reflektion och kritiskt tänkande gällande etiska 

frågor, omvärlds – och överlevnadsfrågor. En övergripande internationell värdegrund, samt 

hur livsåskådning och religion förhåller sig till samhälle och kultur. Både nutida och 

välbekanta traditionella företeelser utan direkt relation till religion, livsåskådning och etik 

studeras i ämnet. (http://www3.skolverket.se, 2009-01-07) Precis som Lindgren Ödén 

uttrycker är det mycket och viktiga mål på en avancerad nivå som ska nås., samtidigt som 

kursen har få timmar. Hon menar vidare att det är nödvändigt att vidga ämnesgränserna för 

skapande av sammanhang och förståelse ur ett samtida och historiskt perspektiv. 

 Lindgren Ödén anser att för att uppnå det övergripande målet ” att stärka elevens 

förmåga att orientera sig i ett mångkulturellt samhälle, (lokalt, nationellt och globalt) för att 

därmed öka individens förmåga att analysera olika skeenden,”(2006:122) måste den knappa 

tid som finns länkas samman med övriga samhällsorienterade ämnen. Detta skulle leda till en 

konkretisering av styrdokumentens mål om att eleverna skall få ett sammanhang och en 

fördjupning. 

Ragnar Furenhed – Undervisning förståelseexemplet religionskunskap 

I sin studie pekar Furenhed (2000:117) med hjälp av läroplanerna (Lpo 94/Lpf 94) på att det 

en viktig del av skolans uppgift är att skapa elever som har förståelse för andra människor och 

de har förmåga till inlevelse. Dessa båda begrepp angående förståelse tolkar han på två olika 

sätt. Den första menar han handlar om en rent faktamässig förståelse medan den andra handlar 

om förståelse på ett känslomässigt plan. Furenhed vill inte se dessa begrepp som separata 

dimensioner som kompletterar varandra. Han utgår istället ifrån att de båda sidorna av 

förståelse hör ihop och hela tiden samspelar med varandra, författaren menar att det krävs 

kunskap för att nå den empatiska förståelsen. 

 Furenhed (2000:117) refererar till Michel Grimmith som menar att religions 

undervisning handlar om två olika sorters kunskap. Den första är faktakunskap om 

religionerna och den andra kunskapen får man genom att lära sig av religionerna. Om läraren 

endast undervisar faktakunskap finns risken att eleverna känner en distans till lärostoffet som 

 25

http://www3.skolverket.se/


gör det svårt för dem att ta det till sig, vilket kan leda till att fördomar bekräftas eller förstärks. 

Detta kan enligt Furenhed komplicera den empatiska förståelsen. Om man lär av religionerna 

hamnar elevernas egna tankar och värderingar i centrum de tvingas även till ett nytänkande 

och måste göra ett eget ställningstagande. Det är dock nödvändigt menar Grimmith att för att 

lära sig av en religion måste man veta något om den. 

 Vidare menar Furenhed (2000:118) att för att nå en intellektuell förståelse krävs att man 

ser samband, att kunna ser hur saker förhåller sig till varandra. Eleven måste se människan i 

en större kontext. Han påvisar att vi människor påverkas av allt runt om kring oss, t.ex. var vi 

växer upp, våra sociala kontakter och givetvis också den religion som ligger oss närmast. Det 

blir då viktigt att skilja religionen från samhälle och kultur för ökad förståelse. 

 För att göra empatisk förståelse möjlig anser Furenhed (2000:131) att man bör besitta en 

”inlevelseförmåga” eller en ”emotionell begåvning” för att kunna se ur andra människors 

perspektiv. Även det som nämnts ovan om vad som format en människas livssyn är viktigt. 

Furenhed (2000:133) tar även upp att livserfarenhet är en viktig ingrediens för att kunna förstå 

andra människor. Han menar vidare att livserfarenhet inte nödvändigtvis behöver ha med 

ålder att göra, som ofta lyfts i fråga om elevers känslomässiga mognad. Det har mer att göra 

med vad eleverna hittills i sina liv varit med om. 

 Lärarens roll i förståelseprocessen främja diskussioner där eleverna själva får ta 

ställning i olika livsfrågor. Läraren kan inte påtvinga eleverna sin förståelse utan måste leda 

eleverna till egen reflektion. Han menar att det är omöjligt att kopiera värderingar och 

livstolkningar. Författaren trycker på att individen ska mötas med respekt och som lärare 

måste man ta hänsyn till varje elevs bagage och låta varje elev få möjlighet att orientera sig i 

existentiella frågor. Det blir extra viktigt för elever som utanför skolan saknar någon att 

diskutera dessa frågor med. 

Viktor Frankl - Viljan till mening 

Ofta kommer tankar om vad som är och känns meningsfullt. Självklart varierar detta från 

person till person, men det är frågor varje människa ställer sig, vare sig det rör vardagliga ting 

eller stora livsfrågor. Meningsfullhet och motivation är något som ständigt finns närvarande 

även i skolans vardag, kanske särskilt när religions och livsfrågor tas upp. I religionsämnet 

ska vi försöka hjälpa eleverna till egna insikter och ge dem verktyg till byggandet av sin egen 

livsförståelse och förhoppningsvis mening. Ofta när jag läst texter, böcker och avhandlingar 

nämns Viktor Frankl, professor i psykiatri, neurolog och läkare, han var kanske mest aktad 

som en av världens ledande inom behandling av existentiell ångest. Det känns därför 
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intressant att se vad denna man har att säga om mening, något jag tror, om inte annat för min 

egen del, kan ha betydelse för mitt kommande arbete som religionslärare, men även för att 

bättre förstå andras funderingar. 

 Frankl menar att människan till skillnad mot djuren, inte genom instinkt vet vad hon 

måste göra. Oftast vet hon överhuvudtaget inte ens vad hon vill göra. Då gör hon som andra 

människor gör, eller som andra människor vill att hon ska göra. Han menar också att man 

måste ha sitt ansvar klart för sig. ”Mening är något man ska finna, det är inte något som ges 

en, den måste upptäckas, inte uppfinnas.” (1969:74) Att finna en mening är att hitta ett 

begrepp som uttrycker situationens krav, vad som behövs. Behov av detta slag är positiva 

egenskaper. Man måste medvetet söka meningar, ledd av sitt samvete. 

 Samvete är människans intuitiva förmåga att komma underfund med meningen i en viss 

situation. Samvetet är även skapande, då det kan befalla en mänsklig individ att göra 

någonting som står i motsats till vad som förespråkas av samhället i vilket individen lever. 

Men sanningar och samvete kan förändras efter tid och sammanhang. Unika meningar kan 

växa fram till universella värden. På så vis skapas religioner och värden växer fram. 

Samhällsutvecklingen tenderar till ett vacklande där traditioner försvinner. ”Istället för att nya 

värden skapas genom att vi finner nya unika meningar, sker alltså det motsatta.” (1969:76) 

Många värden är på upphällningen, därför menar Frankl att människor drabbas av en känsla 

av ändamålslöshet och tomhet, eller som han själv kallar det existentiellt vakuum. Han menar 

att det främsta målet med undervisning borde vara att skärpa förmågan som ger människan 

möjlighet att finna unika meningar, inte nöja oss med att vidarebefordra kunskaper och 

traditioner. Undervisningen bör locka fram förmågan att fatta självständiga beslut. Människan 

måste lära sig lyssna till de tiotusentals olika situationer som livet består av, till dessa ska hon 

referera och hon måste lita på sitt samvete. Frankl anser att ett livligt och levande samvete är 

räddingen mot det existentiella vakuumet. Vidare menar han att vi måste skydda oss och sålla 

ibland alla de stimuli som vi bombas med. Vi ges möjligheter och vi måste göra våra val, vad 

som är väsentligt och vad är det inte. 

 Våra beslut grundar sig på ansvarskänsla, alltså samvetet. Samvetet som är en mänsklig 

företeelse som inte enbart leder oss i sökande efter mening, utan även vilse ibland. Människan 

är fri och ansvarig, men även begränsad, hon är inte allvetande vare sig gällande förstånd eller 

samvete, ingen vet om det är den sanna meningen eller inte man ägnar sig åt. Människan 

måste ovillkorligen lyda sitt samvete, även om hon är medveten om att hon kan begå misstag, 

för att inte motsäga sig sin egen mänsklighet. 
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”Möjligheten till ett misstag inte befriar henne från kravet på ett försök” (1969:77) 

Om samvetet hamnat vilse förutsäger det att någon annans har rätt, det kräver ödmjukhet. Vill 

jag söka en mening, måste jag vara säker på att den finns. Är jag inte säker på om jag kommer 

att finna den, måste jag även vara tolerant. Frankl menar att tolerans inte innebär att dela 

någon annans åsikter, däremot innebär det att erkänna den andra människans rätt att tro och 

tyda sitt eget samvete. (1969:78) 

 Skuld är en annan egenskap Frankl tillskriver människan. En ståndpunkt man intar till 

sig själv. Men människan är även kapabel till att förändra sig, förmåga att omskapa sig, det är 

en mänsklig plikt att övervinna skulden. 

 Att som lärare försöka förmedla tankar som skapar mening hos eleverna kommer inte 

att bli lätt. Men med Frankls resonemang i bagaget känns det som att jag sett ytterligare en 

dimension av hur det går att nyttja religionsundervisningen vid förmedlandet och skapandet 

av ungas livsförståelse. Jag menar inte att några svar kommer att ges, men att Frankls 

resonemang kring värden och mening i stor grad även kan gälla skolan, det som känns 

meningsfullt är helt enkelt något människan lättare tar till sig. Kan en meningsfull 

undervisning skapas kommer vårt budskap nå fram till eleverna. 

 Vad innebär det att var människa? Vilka förpliktelser har vi, mot oss själva och andra? 

Vad är som gör att vi känner, eller inte känner en mening? Frankl ger sina svar om de är de 

allmänt rådande är jag inte rätt person att avgöra, men hans resonemang känns ändå som 

något jag kan ta till mig. 

Diskussion 
Vår första reaktion är hur vi i litteraturen som lästs, sett studier som visar på bristande intresse 

hos eleverna, helt tvärtemot vad vår undersökning visar. En orsak till detta skulle kunna vara 

att vi intervjuat elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Som det uttrycks i Osbecks och 

Olivestams studier sker en mognad med stigande ålder hos eleverna, något som även våra 

intervjuade lärare uttryckte. Kanske har våra intervjuade elever uppnått en mognad som gör 

att deras intresse och förståelse för ämnet väckts. Furenhed däremot anser inte att 

känslomässig mognad nödvändigtvis måste grundas med stigande ålder, utan har mer med 

tidigare erfarenheter att göra. 

 Inställningen till religionsämnet hos eleverna har i flera undersökningar visat på 

bristande intresse. Något som motsäger vad vi sett under vår studie, där majoriteten klart 

visade intresse, men kanske ändå viktigare förståelse för ämnet. Vad studier också visat på är 
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att eleverna har ett stort intresse för etik och livsfrågor, något som även besannas i vår studie. 

Då utvecklingen av läroplaner blåst i riktning mot mer fokus på denna typ av frågor känns det 

aningen förvirrande att det fortfarande finns elevers om efterfrågar mer sådant i 

undervisningen, men och andra sidan är det inte enbart vår undersökning som visar den 

tendensen. Vad detta beror på tar Olivestam upp exempel på bl.a. att lärare med många år i 

yrket inte riktigt följt med i den utveckling som skett, att deras utbildning hade stor 

utgångspunkt i religion, inte livsfrågor, detta i sin tur kan då skapa en osäkerhet inför att 

undervisa om och diskutera livsfrågor. Hur samhällsklimat styr inställningen till 

religionsämnet är inget nytt under stjärnorna, utan det går lätt att se historiskt hur 

inställningen till religion styrt ämnets upplägg i skolan. I Olivestams text finns flera tankar 

om vad som styr elevernas motivation och lust till ämnet, det återkommande är en 

innehållsförskjutning med mer fokus på etik och livsfrågor, sådant som eleverna kan relatera 

till sig själv och sin vardag, vid utvecklandet av sin egen livsförståelse och vid skapandet av 

tolerans för andra människor. Vad som är meningen med religionsundervisningen och vad 

livfrågor och dess mening ska ge eleverna ges flera exempel och definitioner på. De skiljer sig 

inte särskilt mycket ifrån de svar vi fått av lärare och elever vid våra intervjuer. Vad som 

däremot är anmärkningsvärt är att de elever som var missnöjda med sin undervisning 

efterfrågar sådant som det beskrivs att undervisningen egentligen ska ge. 

 Att kursplanen för religionskunskap på gymnasiet är mastig vittnar de intervjuer vi gjort 

med gymnasielärare om. Alla påpekade att för ett egentligt fullgott uppnående av målen 

skulle mer tid behövas, framför allt för att tankar, idéer och frågor ska hinna med att 

reflekteras och analyseras av eleverna, den processen tar tid, och är nog så viktig för att 

eleverna ska få en fördjupning och ett sammanhang, som är en del av målen. Kanske är 

Lindgren Ödéns tankar om ämnesöverskridande, tematiska arbeten ett steg i rätt riktning för 

att eleverna ska få ut det mesta av det som kursmål och läroplan egentligen kräver. Tidsbrist 

gällande kursens längd är ett problem med religionsundervisningen som nämns både i 

Osbecks avhandling och som sagt av de lärare vi intervjuade. Våra lärare menade att kursen 

var kort och då det kan ta tid att få igång tankearbetet kring livsfrågor och dessutom ges tid 

till reflektion borde kursen vara längre. 

 Att relationer i skolan är viktigt är knappast något nytt, inte heller att språk, berättande, 

lyssnade och diskuterande är stora delar vid skapandet av livsförståelsen, men hur viktiga de 

är har vi blivit klart medveten om efter vår studie och vid läsandet av Osbeck, Aspelin och 

Olivestam för att nämna några. I vår studie har det även visat sig att eleverna själva efterfrågar 

och positivt värderar just diskussioner i klassrummet, här får de då en chans att både lyssna, 
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berätta och diskutera. Aspelin visar på att vikten av att läraren lyssnar på eleven skapar 

förtroende, görs inte detta menar han att eleverna inte kan tillgodogöra sig undervisningen på 

bästa sätt. Goda sociala relationer skapar motiverade elever som törs tycka och diskutera, och 

därmed utvecklas. 

 Det stora elevantalet i klassrummet har utryckts som ett problem under intervjuerna. Vi 

finner även stöd för detta i Osbecks avhandling. Det är svårt att hinna se alla elever och värna 

om varje individ och dess utveckling. Det är lätt att den enskilda människan hamnar i skym 

undan. Det blir svårt att fördjupa relationer och skapa tillit. Något som i våra ögon känns extra 

viktigt då vi många gånger diskuterar känsliga ämnen. Just att få eleverna till öppna 

diskussioner känns som en viktig del för skapandet av så god livsförståelse som möjligt. 

Organisering av stort elevantal i klassrummet kräver disciplin och demokratiska arbetsformer 

och delaktighet från eleverna kan få stå åt sidan. Något som kan påverka motivationen 

negativt. 

 Gällande vad som är motivationsskapande är eleverna i vår studie överens, de vill känna 

delaktighet, arbeta med frågor som har eleverna själv i centrum och som är aktuella. Vidare 

menar de att diskussioner är ett bra sätt för att ta del av andras tankar. Som Furenhed påpekar 

är det lärarens ansvar att främja diskussioner och leda eleverna till eget ställningstagande och 

reflektion. Lindgren Ödén menar att det kan var till nytta för både lärare och elever att 

gemensamt formulera frågor som kan vara värda att finna svar på. Här skulle eleverna kunna 

få möjlighet till ett större deltagande. Samtal och språk menar Osbeck är viktigt vid skapandet 

av livsförståelsen. Förmåga att uppfatta och förstå det som kommuniceras, samt kunna 

replikera det som sagts är med vid skapandet av det lärande samtalet. Genom att tala och 

lyssna skapas förståelse. Att få berätta och lyssna på berättelser är en del av lärandet. Få lära 

sig se andra och att själv få bli sedd, är exempel på ökad livsförståelse som sker i skolan. 

Aspelin påpekar att oavsett hur skolan förändras kommer alltid kommunikationen mellan 

lärare och elever vara av avgörande betydelse. Osbeck betonar vidare att all kommunikation 

som sker människor emellan är av betydelse för livslärandet. 

 Det står skrivet i läroplanen (Lpf 94) att skolan ska fostra elever med goda värderingar 

och god social kompetens för att vara rustade för det vardagliga samhället och livet. Aspelin 

lyfter i sin bok att skolan har en tudelad uppgift, dels den rent kunskapsmässiga men också 

den del som handlar om elevens individuella utveckling i fråga om mänsklig interaktion. 

Furenhed visar på ett liknande synsätt och menar att det är viktigt att inte skilja dessa begrepp, 

utan se dem som komplement till varandra. Han anser det omöjligt att uppnå empatisk 

förståelse om inte dessa båda sidor samspelar med varandra. Detta återfinns mycket i 
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religionskunskapens kursplan vilket gör den mastig och svårbedömd då det är svåra frågor 

som ska avhandlas och målen efterlyser en personlig utveckling hos eleverna. Individens 

unicitet ska värnas, dess förutsättningar och behov ska beaktas. Vad som däremot inte nämns 

är att alla ska nå samma mål trots olika förutsättningar. Osbeck menar att detta kan leda till att 

eleven bedöms utifrån vad den inte kan istället för tvärtom. 

Analys 
Innan vi startade vår undersökning trodde vi att den egentliga meningen med 

religionskunskapen inte riktigt nådde ut till eleverna. Vi hade även uppfattningen att intresset 

för undervisningen inte var så stort. Efter utförandet av intervjuerna var det en helt annan bild 

som trädde fram. De elever vi pratade med visade både ett intresse och en förståelse för 

ämnet. På frågan om varför man bör ha religion i skolan fick vi många kloka och förnuftiga 

svar. Lärarnas spontana svar på vad undervisningen bör förmedla är: förståelse. Alla lärare 

var överens om att det är detta som religionskunskapen bör leda till, förståelse för både sina 

egna och andras tankar rörande livsfrågor. Den faktor som kortfattat kan beskrivas som mest 

betydelse full för att få motiverade elever var delaktighet. Innan undersökningen hade vi även 

uppfattningen om att mycket av det traditionella, faktabaserade undervisningen lever kvar i 

våra skolor och att det skulle kunna ha en negativ inverkan på elevernas motivation. I vår 

studie såg vi att detta till viss del var sant, faktabitar finns och kommer alltid att finnas, men 

eleverna förlikar sig lättare med etik och livsfrågor. 

 Vid intervjuerna med elever till lärare 1 finner vi en övertygande samstämmighet, vi 

upplever även att de känns motiverade och mycket positivt inställda till ämnet och den 

undervisning de får. Vi tror detta beror på att deras lärare lyckats vara motivationsskapande. 

En stor delaktighet har skapats hos eleverna, genom att jobba med exempel som eleverna 

själva kan identifiera sig med, de får även en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra 

då diskussionsklimatet i klassen är öppet och läraren befrämjar diskussion och låter alla 

komma till tals. Eleverna beskriver även samstämmigt deras lärares personlighet som positiv, 

rolig, inspirerande och motiverande. Även varierade arbets- och undervisningsformer 

uppskattas. Läraren själv betonar att det inledande frågorna rörande etik skapar en förståelse 

hos eleverna och får dem att ta egna ställningstaganden och på så vis skapa än mer delaktighet 

i tankar och undervisning. Det vi kommit fram till i vår undersökning gällande motivation kan 

stärkas med vad vi läst i litteraturen. Exempel som ges där är sådant som dessa elever och 

deras lärare besannar skapa motivation och meningsfullhet med religionsundervisningen. 
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 Alla lärares mål är förståelsen, men vad alla påpekar och som vi inte förväntat oss, var 

att de är överens om att tidsbrist och många elever gör det svårt att leva upp till målen. Detta 

visar även andra studier på, problemet är att det tar tid för bearbetning och den reflektion som 

livsfrågor kräver. Läraren skall dessutom hinna se varje individs emotionella utveckling. 

 Ingen av den litteratur vi refererar till berör huruvida krav och måluppfyllelse påverkar 

elevernas medvetenhet för ämnet. De lärare vi intervjuat menar däremot att det är en viktig 

del för en större förståelse av ämnet. En av lärarna anser även att en levande betygsdiskussion 

kan vara motivationsskapande. Enligt eleverna har alla lärarna informerat om mål, 

betygskriterier och kursplan, men de verkar inte riktigt medvetna om nyttan med detta, 

förutom eleverna i den klass där läraren aktivt förde en diskussion om betyg kursen igenom. 

 I en av klasserna visades tydligt ett intresse och förståelse för religionskunskapen, men 

vår känsla är den att motivationen saknades. Eleverna uttryckte tydligt ett missnöje med hur 

undervisningen bedrevs. De tyckte inte deras lärare utnyttjade diskussioner som ett sätt att 

arbeta och de tyckte heller inte att de arbetade med exempel som berör dem själva. I denna 

klass finns även en önska om att läraren ska ha ett mer öppet bemötande till elevernas åsikter. 

I litteraturen påpekas att detta är en viktig del vi främjandet av elevens tillit och utveckling 

rörande livsförståelse. 

 Efter att vi utfört vår studie ställer vi oss frågande till om lärarens motivation bidrar till 

ökat resultat hos eleverna eller om det endast ger glada och nöjda elever? Ytterligare 

undersökning skulle behöva göras för att finna svar på den frågan. I vår undersökning har vi 

sett att arbetssätten skiljer sig åt mellan lärarna och detta avspeglar sig hos eleverna, vissa är 

nöjda med den undervisning de får andra inte. Ska styrdokumenten kunna tolkas så olika att 

alla elever inte blir tillfreds med sin undervisning? 

 Vad är då meningen och syftet med religionsundervisning på gymnasiet? Som skolan 

ser ut nu ska det skapas ansvarstagande och empatiska elever med stor kunskap och förståelse 

om andra människor, deras religion, kultur och traditioner, men också om sig själva. Vi tror 

inte att målet med undervisningen kommer ändras särskilt mycket, däremot tror vi en 

innehållsförskjutning kommer att ske. För trots att man redan sedan slutet av 1960-talet 

försökt få in etik och livsfrågor som en större del av religionskunskapen har så inte till fullo 

skett. I litteraturen finns flera exempel på vad detta skulle kunna bero på t.ex. lärares ovilja till 

förändring, att lärarens utbildning i första hand har fokus på religion inte livsfrågor, detta kan 

skapa en osäkerhet inför att föra diskussioner om sådana ämnen. Lärarens sätt att undervisar 

visar sig i elevernas kunskap och förståelse för livsfrågor, är elever som upplevt ämnet lust - 

och meningsfullt bättre rustade att möta framtiden? Vi tror det. Har vi nått målet att få 
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eleverna att förstå att vi alla är en del av det som händer omkring oss och att vi påverkar 

varandra, så är en stor del av läroplan och kursplan uppnådda. 

 

Vi vill därför avsluta med detta citat: 

”Vi är alla löv på samma träd 

Del i det som sker 

Det finns en plats dit alla vill färdas 

Det bor ett möte i vårt hopp.” (Thomas DiLeva) 
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Sammanfattning – Abstract


Uppsatsen syfte är att ta reda på hur några lärare jobbar med sin undervisning i Religionskunskap A, på gymnasiet och hur några av deras elever ser på ämnet såväl som på undervisningen. Vi har genomfört en kvalitativ intervjustudie där vi har intervjuat fyra lärare från två olika skolor samt fem elever från var och en av dessa lärare. Vidare har vi ställt detta mot litteratur som vi funnit intressant.


Vårt huvudsakliga intresse har varit att se vad lärarna utifrån styrdokumenten vill förmedla med sin undervisning och hur de jobbar för att motivera eleverna. Vi vill även se elevernas syn på sin lärares arbete samt vad de anser om ämnets relevans i dagens skola.


Religion som skolämne har under årens lopp haft många skepnader. I takt med samhällsutvecklingen har religionsämnet både fått byta namn och innehåll. Därför anser vi det intressant att se vad dagens elever vill få ut av ämnet och hur detta stämmer överens med den senaste kursplanen för Religionskunskap A.


Förord


Vi har arbetat med vår uppsats till största delen gemensamt, vi vill här klargöra vem som ansvarar för olika delar av den. Vi valde att jobba självständigt med den teoretiska delen, Jenny Thorsberg ansvarar för det som är skrivits om Osbeck, Olivestam, Lindgren – Ödén och Frankl, Anders Morin har ansvar för det om Aspelin och Furenhed.


I övrigt har uppsatsen kommit till genom att vi tillsammans utformat, genomfört och sammanställt de intervjuer vi gjort, samt haft ett gemensamt resonemang när vi författat diskussions- och analysdel, även planering av arbetet, val av metod, syfte och frågeställning är gjort i samarbete.



Under vårt arbete har vi kommit fram till hur stor nytta vi haft av att kunna resonera, reflektera och fundera tillsammans. Många och långa har våra samtal varit, vi har många tankar med oss, som förvisso inte varit relevant för uppsatsen, men för vår personliga utveckling, något som känns nog så viktigt.

”Är inte religionen alla handlingar och alla tankar,


Och det som varken är handling eller tanke, utan en


förundran och en häpnad som evigt springer fram i

själen, också när händerna hugger stenen eller


arbetar i vävstolen?


Vem kan skilja sin tro från sina handlingar eller


sin övertygelse från sina sysslor.”

(Kahlil Gibran)

Inledning


Religionsämnet har både historiskt och ur ett nutida perspektiv varit källa till diskussion. Något som tydligt visar sig i den litteratur vi läst och i skoldebatten som förs. Gemene man har också allt som oftast en åsikt om ämnet. Samtidigt som vårt land blir mer och mer sekulariserat, möter vi oftare och fler, olika kulturer och religioner. Det är därför många röster som hörs när ämnet kommer på tal.


Många reaktioner från människor är negativa och ifrågasättande till ämnet religion i skolan, ofta får vi som blivande lärare i Religionskunskap inta en försvarsställning till vårt ämnesval. Historiskt sett har ämnet utan tvekan förändrats i takt med samhället och ofta varit en spegling av det samhällsklimat och inställning till ämnet som råder.


Vi har under vår verksamhetsförlagda utbildning även bland eleverna upplevt en negativ inställning till ämnet. Vi har sett att de oftast lättare verkar förlika sig med och finna intresse i frågor rörande etik och livsfrågor, än den mer traditionellt faktabaserade utbildningen rörande olika religioner. Därför kommer det bli intressant att undersöka hur det ser ut i verksamheten. Hur lärare tolkar och arbetar med styrdokumenten, men även hur eleverna upplever undervisningen.

Frågeställning

· Vad vill läraren förmedla med sin undervisning?

· Varför tycker eleverna de ska ha religionskunskap i skolan?

· Vilka faktorer skapar meningsfullhet?

Syfte: Genom att göra nerslag i verkligheten ges en inblick i hur några lärare arbetar och hur deras undervisning når ut till eleverna, samt hur dessa upplever ämnet.

Med de frågor vi ställer till lärarna hoppas vi få svar på vad som är grunden i deras undervisning, vad de vill förmedla, en spontan tanke från deras sida vad arbetet går ut på. Vidare vill se hur detta görs och visar sig praktiskt, mycket med fokus på elevmotivation och personlig utveckling, samt hur kursplan och betygskriterier förmedlas till eleverna. Ytterligare en fråga som ställdes var hur läraren aktualiserar ämnet.


Med frågorna till eleverna vill vi få till en jämförelse, för att skapa en nyanserad bild av undervisningen. Förhoppningen är att se hur och om lärarens ambition når ut till dessa, men även för att få elevernas uppfattning om ämnets betydelse och innehåll. Detta ger oss även en inblick i hur de upplever att läraren jobbar med deras motivation för ämnet, samt om de anser läraren hålla materialet och undervisningen aktuellt. Vi var även frågande till om eleverna visste vad som förväntades av dem.


Vi tror den egentliga meningen och syftet med religionsundervisningen inte alltid når fram till eleverna och vi ställer oss även frågande till hur pass medvetna lärarna är. Som tidigare nämnts verkar eleverna ha lättare att förlika sig med etik och livsfrågor än med mer traditionellt faktabaserad undervisningen, vår erfarenhet säger oss att mycket av detta traditionella fortfarande lever kvar i våra skolor. Under undersökningen får vi kanske svar på om det är på detta sätt och hur det i så fall påverkar eleverna. Vi tror det har en negativ inverkan på elevernas motivation för ämnet. I de fall där ämnet aktualiserats antar vi oss finna fler peppade elever. Positiva elever tror vi oss också finna i de klasser där större fokus läggs på etik och livsfrågor, som finns med som en röd tråd kursen igenom, istället för som ett eget avsnitt.

Metod


Vår uppsats grundar sig på utförda kvalitativa intervjuer med fyra religionslärare och tjugo elever som läser Religionskunskap A. De är från två olika skolor i lika många kommuner. Valet av elever har skett helt slumpmässigt, fem elever ifrån var och en av de intervjuade lärarnas klasser. Berörda personer har träffats enskilt.


Samtalen har utgått ifrån en intervjuguide (se s.7-8). Anledningen till valet att utgå från en guide, var att på ett lämpligt sätt kunna föra ett samtal som gav information om det vi önskade få svar på. Vid presentationen av intervjuerna har vi på bästa vis försökt återge de svar som visar de intervjuades tankar och verklighet. Vidare kommer vi att placera intervjuerna i relation till litteratur vi läst.

Bakgrund

Under tiden på vår utbildning har vi läst kursmål och läroplan, samt sett yrkesverksamma lärare arbeta. Undervisningen i dagens skola är målstyrd, men hur vägen till målet ska nås sägs inte mycket om i styrdokumenten. Något som reflektioner under vår verksamhetsförlagda utbildning också talar för. Under den här undersökningen kommer vi få en inblick i fyra lärares olika arbetssätt, men även en återspegling på hur detta ger sig uttryck hos eleverna och vad dessa anser om det.


I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där skolans grundläggande värden tas upp står att skolan ska med aktiva insatser, kunskap och öppna diskussioner bemöta främlingsfientlighet och intolerans (Lpf 1.1) Vidare under samma rubrik finns att läsa att en trygg identitet stärks med kunskap om det egna kulturarvet, detta skapar även förståelse och förmåga att leva sig in i andra människors värderingar och villkor.


I strävansmålen som handlar om normer och värden finns att läsa:


”Skolan skall sträva mot att varje elev


· vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter,


· respekterar andra människors egenvärde och integritet,


· inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till att bistå människor,


· förstår och respekterar andra folk och kulturer,


· kan leva sig in i och förstå andra människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och


· visar respekt för och omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.” (Lpf94 2.2)


De här strävansmålen kan i mångt och mycket kännas igen de mål som finns beskrivna i kursmålen för Religionskunskap A.

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


· känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer


· kunna relatera religioners 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 värden 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.



Enligt styrdokumenten ska skolan forma ansvarstagande och trygga elever med kunskap om både sig själv och andra för att fungera i dagens samhälle. Gymnasieskolans läroplan och kursplanen för Religionskunskap A, har åtskilliga beröringspunkter som på ett konstitutivt sätt kan föras in i undervisningen. Vårt intresse ligger i att se hur detta fungerar i praktiken och hur eleverna tar detta till sig.



När vi konstruerade frågor till lärarna utgick vi från kursmålen och delar av läroplanen för att få så relevanta frågor som möjligt. Efter genomförda lärarintervjuer och med utgångspunkt från dessa gjorde vi sedan frågor till eleverna. Lärarintervjuernas syfte var att synliggöra deras arbete och tankar kring religionsämnet. Med elevernas hjälp hoppas vi skapa en bild av deras upplevelser av ämnet men också ett fylligare perspektiv av lärarens arbete och hur eleverna upplever detta.

Det här är frågorna vi utgick ifrån vid vår empiriska undersökning:


Lärarfrågor:


1. Var gick du din utbildning och när tog du din examen?


2. Vad är det centrala som du vill förmedla i din religionsundervisning?


3. Hur jobbar du praktiskt med detta?


4. Hur gör du för att motivera eleverna?


5. Förklara hur du tidsmässigt delar upp det som ingår i kursen?


6. Tycker du det är svårt att kombinera dina egna ambitioner med läroplanens och kursplanens bestämmelser? Om, ja på vilket sätt?


7. Hur tillgodoser du elevens personliga utveckling i förhållande till kursmål?


8. Vad gör du i din undervisning för att aktualisera den?


9. På vilket vis har ditt sätt att undervisa ändrats under din tid som yrkesverksam lärare?


10. Hur tror du ämnet kommer utvecklas i framtiden?


Elevfrågor:


1. Varför anser du att man ska ha religionskunskap i skolan?


2. Tycker du att kursen lever upp till dina förväntningar? Vad tycker du om de delar den innehåller?


3. Hur tycker du er lärare jobbar för att väcka ert intresse?


4. Hur blir du informerad om kursens mål och de krav som ställs på dig för att uppnå ett visst betyg? Anser du dig veta vad som förväntas av dig?


5. Känns religionsundervisningen ni får aktuell? På vilket vis?


6. Vad tror du om religionsundervisningen i framtidens skola?


Empirisk undersökning

Resultat


Lärare 1


”Den första delen av kursen ägnas till stor del åt diskussioner,

ett försök att tilltala många,


”tvinga” eleverna till eget ställningstagande,


för att skapa ett intresse och en delaktighet.”

(Religionslärare)


Tolerans och respekt är den här lärarens ledord. Hon menar att eleverna ska lära sig respektera andra åsikter, religioner och kulturer, men de behöver inte acceptera det som dessa medför. För att på bästa vis uppnå målet med sin undervisning börjar hon med ett etikavsnitt samt en diskussion om skillnaden mellan religion och kultur. Under diskussionen läggs stort fokus på likheter religioner emellan. Under det inledande etikavsnittet används som grund Gillis Herlitz, Vem är inte riktigt klok? (1999) en kulturguide för ungdomar som handlar om att skapa förståelse och kommunikation mellan olika kulturer. Detta för att försöka få så många elever som möjligt att ta ett eget ställningstagande, detta hoppas hon leder till att eleverna känner intresse och delaktighet, något hon anser viktig för deras motivation.


Värderingsövningar och jämförelser rörande etiska frågor finns med som en röd tråd genom hela kursen. Grupparbeten, diskussioner, eget analyserande och fördjupning är kännetecknande för den här lärarens undervisning, stort fokus läggs på elevens eget ställningstagande, faktakunskaper blir inte enbart avgörande. Utvecklingen hos eleven ses mycket utifrån betygskriterierna.


”Alla ska känna att dom klarat av det betyg dom fått” (Religionslärare)

Eleven får på en lapp skriva ner vad de tror att de ska få för betyg samt vilket betyg de skulle vilja uppnå, detta för att kunna hålla betygsdiskussionen igång. Varje uppgift ges med betygskriterier. Alla uppgifter är g – grundade, eleven kan göra ett val om de vill jobba mot ett högre betyg, detta kan förhoppningsvis vara en sporre menar läraren. Hon anser kursen ha för få timmar. Det är i många fall känsliga ämnen som tas upp, ”social kompetens går inte att springa ifrån” (Religionslärare). Det är svårt att hinna se till varje elevs förutsättningar och utveckling på grund av tidsbrist. Den analytiska förmågan ökar med åldern hos eleverna, ämnet bör ligga i årskurs 3. I religionskunskapen går läroplan och kursplan hand i hand, inget extra arbete behöver läggas på att se till att läroplanen följs.


Den här läraren använder ofta medias bild av religionen som verktyg för att undervisningen ska vara aktuell, men även för att hålla sig själv à jour. Hon tycker lärarstudenter är ovärderliga, de ger tillfälle till reflektion över sig själv, samt uppdatering om vad som händer på utbildningen. Brukar också delta på religionsdagar på Högskolan i Gävle.

Elever, Lärare 1

”Alla är olika. Man kan behöva se ur andra människors perspektiv”

(Elev)

I mötet med dessa elever fanns en genomgående positiv inställning till religionsämnet, de hade lätt för att svara på våra frågor.

Ifråga om varför religionskunskap är ett viktigt ämne tar eleverna upp förståelse för andra människor och hur de lever med sin tro, här lyfts också att det är betydelsefullt att lära sig att se skillnad på vad som är religion och vad som är kultur. Genom kunskap och förståelse menar eleverna att fördomar raderas. Eleverna anser att ämnet är viktigt och de tycker det ska få finnas kvar i skolan då människor allt mer rör sig i världen. Ämnet behövs för att öka objektiviteten i möte med andra människor.


Alla elever var positiva till kursen och dess innehåll. Framförallt etikavsnittet är något som eleverna finner extra intressant då det inte bara handlar om fakta. Eleverna uttrycker en förvåning över att ämnet inte bara handlar om faktainlärning vilket de innan kursens start antog. I förhållande till tidigare religionsundervisning har kursen nu ett mer djupgående resonemang kring religion. Det ges inblick i hur den troende ser på sin religion och hur andra uppfattar den. Lärdomar om hur samhället fungerar och styrs utifrån ett kulturellt och religiöst perspektiv.


Eleverna beskriver sin lärare som en positiv, inspirerande, rolig och motiverande person. De uppskattar lärarens sätt att variera undervisnings- och redovisningsformer. De många diskussioner som hålls i klassen är särskilt givande anser eleverna. Under dessa diskussioner jobbar läraren ifrågasättande för att skapa egna ställningstaganden hos eleverna, detta skapar en delaktighet de menar är viktig för motivationen. Vidare används exempel som eleverna tycker det är lätt att känna igen sig i och identifiera sig med. Läraren jobbar med verkliga och aktuella frågor. Medias rapportering kring ämnet är ofta en utgångspunkt för diskussioner och uppgifter. Eleverna tycker det är bra att läraren förklarar varför de ska lära sig saker. De tycker en förståelse för andra skapas genom lärarens sätt att förklara ur allas perspektiv, hon är också noga med att alla i klassen ges en möjlighet att uttrycka sina åsikter.


Alla intervjuade vid detta tillfälle ansåg sig var införstådda med vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. Deras lärare har omformulerat och gjort kursmål och betygskriterier mer lättförståliga. Dessa dokument delas ut vid kursstart då även en muntlig genomgång hålls.

Lärare 2


”Förståelse för andra kulturer,

det är det kunskapen ska användas till”

(Religionslärare)


Kunskaperna som ges i religionsämnet ska användas till att skapa förståelse för andra. Fakta är en viktig grund i arbetet för att sedan kunna skapa insikt. Läraren anpassar nivå och innehåll till den klass hon har, hennes rutin gör att hon känner sig trygg i bedömningen om vilken nivå eleverna ligger på. Försöker se till och ta upp frågor som eleverna själva funderar över, för att fånga ett intresse. Hon påpekar att intresse och studieresultat inte alltid överensstämmer, stort intresse resulterar inte automatiskt i bra betyg.


Läraren utgår till stor del vid sitt arbete ifrån en lokal kursplan skapad av religionslärarna på skolan. Här finns kursmål och betygskriterier, samt en beskrivning av kursens olika delar. Vid beskrivningen av kursens delar finns vad varje uppgift ska innehålla för att uppnå ett visst betyg. Även Skolverkets kursmål och betygskriterier för ämnet finns med i den lokala kursplanen. Redovisningsformer för de olika områdena finns också angivet, tillsammans med eleverna väljs vilket område som ska redovisas på vilket sätt t.ex. prov, muntlig redovisning, skriftlig inlämning. (se appendix 1)


Religionskursen anser hon är för kort. Många frågor väcks hos eleverna och det krävs tid att reflektera över dessa. Hon anser även att religionskunskap är ett mognadsämne, det bör inte ligga i årskurs 1, allra helst i årskurs 3, mycket hinner hända med elevernas mognad under denna tid som gör att ämnet blir lättare att ta till sig och reflektera över.


Som lärare i religionskunskap är det viktigt att hinna se till varje elevs personliga utveckling. Läraren anser det vara ett arbetsmiljöproblem att känna sig otillräcklig och inte hinna med att se alla. Stora klasser och kort kurs bidrar till detta. Kursen avslutas med en typ av portfolioinlämning, här kan man skriftligen se en utveckling hos eleverna. Dock är detta mest en fördel för de elever som är duktiga på att skriva, inte bra alls anser läraren, men ändå ett sätt att kunna mäta en utveckling. Läraren är inte enbart positiv till det allt mer egna ansvaret som läggs på eleverna, många elever har svårt att axla detta, särskilt de läs - och skrivsvaga. Läraren ifrågasätter tillviss del denna undervisningsform. Vad är meningen med undervisningen? Leta fakta eller faktiskt lära sig något?


För att hålla sig aktuell inom ämnet använder sig läraren av dagstidningar och artiklar. Försöker ta upp och förklara händelser som sker i världen. Låter även eleverna ta upp händelser till diskussion.

Elever, Lärare 2

”Religion, stor del av människors liv”

(Elev)


Dessa elever tycker det är viktigt att få kunskap om andra människor, kultur och religion. De anser det även viktigt att få förståelse om vårt eget lands religion och kultur. Ämnet handlar om levnadssätt och hur folk tänker och beter sig menar eleverna. Trots att alla elever kan se en nytta och mening med ämnet uttrycker två av dem stort missnöje över att behöva ha Religionskunskap. Dock tror alla att ämnet kommer att finnas kvar i skolan.

Den ene av de missnöjda eleverna tycker han redan tidigare i skolan lärt sig det han behöver veta om religion, men är positivt överraskad till etikavsnittet. Den andre eleven finner ingen del positiv och liknar ämnet vid något gammalt och förlegat, som för honom känns värdelöst. Övriga intervjuade elever visar en mer positiv inställning till Religionskunskapen, de är överraskade att kursen inte enbart handlar om fakta. Nu ser man mer på människan i religionen, inte enbart religionen i sig, det är mer detaljerat. En av eleverna önskar en längre kurs för att hinna med ytterligare fördjupningar.

Tre av eleverna ger en liknande beskrivning av sin lärare. De anser att hon ger bra argument till varför de ska lära sig kursens innehåll. Hon ger fakta som är intressanta och skapar förståelse. Vidare anser de att det egna ansvaret är betydande för vad kursen ger. De andra två eleverna beskriver sin lärare som sträng. Men deras uppfattning om vad detta innebär skiljer sig åt. Den ene finner lärarens sträng attityd som en motivation och sporre till att plugga, medan den andre önskar mer uppmuntran.

Vid kursens början har läraren haft muntlig genomgång och delat ut den lokala kursplanen. Uppfattningarna går isär hur till vida de är informerade om vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. Några skulle vilja ha fler muntliga genomgångar under kursens gång. Medan några tycker den information som getts är tillräcklig.

Frågan om undervisningen känns aktuell har eleverna svårt att svara på.

Lärare 3

”Vill fostra moraliska varelser,


som reflekterar över sina egna tankar”.


(Gymnasielärare)


Denna lärare fokuserar på likheter i alla moment för att skapa förståelse, hon menar att olikheter är något som alltid kommer fram ändå. Just förståelse för andra människor är det första hon svarar när vi frågar om vad hon vill förmedla med sin undervisning. Hon upplever ett intresse för ämnet hos de flesta eleverna, vilket ger en naturlig motivation.


Hon utgår ifrån och skapar exempel utifrån eleverna själva. Ett ämne hon ofta tar upp och inleder sina kurser med är: – Vad händer efter döden? En fråga hon upptäckt väcker tankar hos i stort sett varenda elev. Läraren anser det viktigt att klassen får ta del av varandras åsikter, för att varje elev ska kunna kom underfund med sitt eget ställningstagande. Inledningen av kursen kretsar kring kultur och kulturkrockar. Här försöker hon reda ut skillnaden på religion, kultur och individ, detta anser läraren grundläggande för vidare diskussioner inom religionskunskapen.


Att få eleverna till egna ställningstaganden och åsikter, där de måste utgå från sig själva, är ett försök från lärarens sida till att kunna se en utveckling hos varje elev. Ämnet är konkret och det gäller att skapa förståelse om att det berör alla. Alla uppgifter är g-grundade och för dem som vill uppnå ett högre betyg finns fördjupningar att göra, en typ av individualisering.


Läraren anser att Religionskunskapskursen är för kort, kursplanen är ”svulstig” i förhållande till antalet timmar. Det är inga problem att begränsa kursens innehåll, men det behövs tid för eleverna att komma in i ”tänket” och reflektera över de frågor som väcks. Det är ett mognadsämne där det är stor skillnad på i vilken årskurs eleverna läser ämnet, allra helst ser hon att undervisningen sker i årskurs 3.



För att hålla sig aktuell inom ämnet försöker hon fånga det som händer på film, tv och tidningar. Hon önskar att det erbjöds mer fortbildning.

Elever, Lärare 3

”Undvika fördomar genom kunskap”.


(Elev)


Förståelse för andra människor är det alla dessa elever svar på frågan om varför det är viktigt med Religionskunskap i skolan. Någon elev tycker det är viktigt att lära sig skillnaden mellan religion och kultur. Flera av ungdomarna menar att kunskap och förståelse är viktigt för att avvärja fördomar. Alla eleverna menar att det är viktigt med Religionskunskap i skolan, men tankar finns om att ämnet kommer ändra inriktning. Kanske kommer det inte längre handla om specifika religioner utan mer om tro i allmänhet. Vidare finns tankar på att kursen kanske kommer att byta namn, då eleven tror att den kommer att handla mer om livsåskådningsfrågor och samhällsfrågor med religion som utgångspunkt.


Flera av eleverna är positivt överraskade över kursen, framförallt för att den innehåller mindre faktadelar och mer fördjupnings- och förståelsedelar. En elev lyfter den del av undervisningen som tar upp skillnaden mellan religion och kultur. En annan menar att tidigare undervisning mest handlat om pekpinnar och fakta, nu försöker man se en helhet. Etikdiskussioner tar flera elever upp som en viktig och intressant del av undervisningen.


Lärarens sätt att berätta, förklara och lära ut är alla elever överens om att det är engagerande och motiverande. Tre av eleverna tar upp att hennes språk är enkelt och konkret vilket gör det lätt för eleverna att förstå. Läraren visar ett eget intresse och engagemang för ämnet som är inspirerande anser en elev. En varierad undervisning med många diskussioner, både i helklass och små grupper lyfts som positivt. Detta i kombination med aktuella exempel skapar en delaktighet som eleverna uppskattar.


Betygskriterier och kursmål har delats ut och läraren har haft muntlig genomgång i början av kursen. Dock går åsikter hos eleverna isär något vid frågan om de vet vad som förväntas av dem. Några elever vet vad som krävs för att uppnå ett visst betyg, andra är mer tveksamma. En av eleverna påpekar att i årskurs 3 bör man själv veta vad som förväntas och vad som krävs.


En av eleverna har svårt svara på frågan om läraren håller ämnet aktuellt. Övriga anser att de jobbar med färska exempel som ofta är hämtade ur elevernas verklighet.

Lärare 4


”Inget samhälle utan etiska regler”

(Gymnasielärare)


Det centrala i den här lärarens undervisning handlar om att se likheter mellan religionerna och det etiska tankesättet måste hela tiden finnas med i all undervisning. Det finns inget samhälle som styrs utan etiska regler. För att göra detta intressant hos eleverna försöker hon förankra de etiska exemplen i vardagen. Det gäller att gripa tillfället när något hänt i världen, för att väcka intresse hos eleverna och försöka hitta beröringspunkter. Många gånger sker ett tematiskt samarbete med andra ämnen, ofta med svenskundervisningen, med utgångspunkt från t.ex. böcker och film.


Utgår mycket i sitt sätt att arbeta utifrån den grupp hon undervisar i. Vissa grupper är svåra att motivera. Under sin tid som lärare säger erfarenheterna henne, att elever med problem har svårt att ta ansvaret vid eget arbete. Ofta ser man då till gruppens behov för att nå ut till så många som möjligt. Stora grupper och kort kurs gör det svårt att hinna se till varje enskild individ. Mycket arbete i små grupper, bra att eleverna får byta åsikter med varandra. Har också under sin tid som lärare sett eleverna blir allt mer medvetna, ifrågasättande och aktiva.


I sitt arbete utgår den här läraren ifrån den lokala kursplanen. (se appendix 1)

Elever, Lärare 4


”Tycker ämnet är onödigt.


Skulle kunna vara bra för förståelse för andra.


Men man kan lära sig det man behöver ändå.”

(Elev)


Dessa elever visar på förståelse för ämnets betydelse, de tar upp att kunskap om andra människors tyckande, tänkande och handlande är viktigt att känna till. Denna kunskap är viktig i mötet med andra individer för att kunna visa respekt för olika tankesätt. Huruvida ämnet kommer att finnas kvar är eleverna oeniga om. En elev menar att ämnet är helt onödigt och tycker det är bättre att lägga energi på andra ämnen som personen anser viktigare. En elev ifrågasätter om ämnet behöver var ett kärnämne. Övriga anser att Religionskunskapen är viktig och tror ämnet kommer att finnas kvar. Kunskaper om tro, religion och livsåskådning kommer alltid att behövas, tror de.


Alla elever uttrycker ett missnöje över hur undervisningen bedrivits. De hade trott att kursen skulle vara mer djupgående. Hade hoppats på mer tid för diskussion och reflektion, det är bra att få fundera över sina egna åsikter. De har även en idé om att de exempel som tas upp skulle vara mer aktuella, ha större förankring i vardagen och utgå mer från eleverna själva. Dessa exempel är sådant eleverna önskar deras lärare gjorde för att skapa motivation. Ingen av eleverna menar att deras lärare jobbar med att öka deras motivation. En elev påpekar även en önskan om att läraren hade ett mer öppet bemötande till elevernas åsikter.


I den lokala kursplanen (se appendix 1) tycker de flesta eleverna att de får tillräckligt med information om vad som förväntas av dem. En elev uttrycker dock att läraren ger tvetydiga svar på vad som krävs. Den här eleven menar att det inte alltid räcker att uppfylla de kriterier som anges i kursplanen för att få ett visst betyg, läraren ger andra direktiv än vad som angetts.

Sammanfattning empirisk undersökning

Gemensamt för alla lärare är hur de genom sin undervisning i religionskunskap vill förmedla en förståelse för andra människor. Vid diskussioner i klassen vill man lyfta elevernas egna tankar och funderingar för att få eleverna till egna ställningstaganden. Detta för ett skapande av motivation i elevens vidare arbete.


Samtliga lärare som intervjuats är överens om att kursen med sina femtio poäng är alldeles för kort. Det tar tid att reflektera över sina tankar och låta elevernas åsikter utvecklas, social kompetens går inte att springa ifrån. Det är svårt att hinna se till elevens personliga utveckling när kursen är kort och eleverna många. Problemet blir att tankar och funderingar bara hinner väckas innan kursen tar slut.


Lärarna påpekar att den analytiska förmågan ökar med åldern det gör att eleverna lättare kan se på sig själv utifrån samt att tankar och funderingar har lättare att gro. Den personliga utvecklingen är en del av kursmålen, och för att nå dessa på ett tillfredsställande sätt bör religionsämnet ligga i årskurs 3.


Flera av dem lyfter etiken som en av de viktigaste delarna i religionskunskap, där det är lätt att hitta gemensamma beröringspunkter mellan religioner och kulturer. Etiken ger även en förankring i elevernas vardag och här är det lätt att skapa ett intresse och ett eget ställningstagande. Just etikavsnittet och att kunna arbeta med elevernas egna frågor är något som lärarna anser sig kunna använda för att motivera. Detta görs oftast genom diskussioner, både i helklass men även i smågrupper. Det är viktigt för eleverna att höra andras åsikter för att själv kunna ta ställning och reflektera. Lärare 2 påpekar att ett väckt intresse för ämnet inte alltid resulterar i ett gott resultat.


Alla de intervjuade eleverna kan visa en insikt i varför man bör ha religionskunskap i skolan. De allra flesta visar också på ett intresse och en vilja till att läsa ämnet. I fråga om varför religionskunskap är viktigt svarar eleverna att det är viktigt att ha kunskap om andra människor. Då människor tycker och tänker olika är det angeläget att skapa förståelse och acceptans för att minska fördomar. Endast två av de intervjuade eleverna anser att ämnet är helt onödigt och tycker att tiden skulle kunna användas bättre. De anser sig kunna inhämta kunskapen på annat håll eller att de redan lärt sig vad de behöver veta tidigare i skolan.


De flesta elever är positiva till sin lärares arbete. De faktorer som skapar meningsfullhet och intresse är att jobba med exempel som berör eleverna själva och som har förankring i vardag och nutid. Även att få möjlighet till diskussion för att höra vad andra tycker och tänker visar sig betydelsefullt. Etikavsnittet lyfts också av eleverna som något både oväntat och intressant, intressant för att avsnittet på ett naturligt sätt får eleverna att arbeta med sina egna tankar och funderingar. Då eleverna uttrycker negativa åsikter om sin lärares sätt att arbeta efterfrågas exakt det saker som de nöjda eleverna anser vara det primära i lärarens sätt att motivera och skapa meningsfullhet.


Det framkommer tydligt att både lärare och elever är överens om vad som är och bör vara det centrala i religionsundervisningen. I intervjuerna kan man se att lärarna har varit tydliga med att redovisa mål och betygskriterier, då de flesta av eleverna tycker sig vara väl införstådd med vad som krävs för att uppnå ett visst betyg. Lärare 1 är också noga med att påpeka att hon jobbar för att hålla en betygsdiskussion löpande under hela kursen.

Teoretisk undersökning

Christina Osbeck – Kränkningens livsförståelse


I läroplanen för de frivilliga skolformerna (Lpf 94) där skolans grundläggande värden tas upp står att skolan ska med aktiva insatser, kunskap och öppna diskussioner bemöta främlingsfientlighet och intolerans (Lpf 1.1) Vidare under samma rubrik finns att läsa att en trygg identitet stärks med kunskap om det egna kulturarvet, detta skapar även förståelse och förmåga att leva sig in i andra människors värderingar och villkor.


Christina Osbeck definierar livsförståelse på följande vis: ”Livsförståelse är en förståelse av hur livet fungerar, en förståelse av vad som ger livet värde och mening”(Osbeck 2006:9) Skolan är en väsentlig del vid skapandet av ungdomars livsförståelse, de relationer som sker mellan människor där är viktiga för att förståelsen ska kunna formas. Som läroplanen förespråkar ska alla människors lika värde, jämställdhet och förståelse skapas, demokratiska och jämlika relationer värnas genom skolans värdegrund. Detta är en del av skolans allmänna fostran, i religionsämnet stärks dessa tankar ytterligare något som t.ex. det här citatet visar på: ” Förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning”. (Religionskunskap A, kursplan). Kursen i religionskunskap innehåller till stor del verktyg som behövs vid byggandet av livsförståelse. Osbeck framhåller vid flertal tillfällen hur viktig språket och kommunikationen är vid skapandet av livsförståelse. Hon menar att Religionskunskapen handlar om ”att utveckla språket om livet” (2006:10). De relationer, lärare - elever, elever – elever, kamratgänget och den kommunikation som sker i mellan dessa är en viktig del vid livslärandet. Det känns särskilt meningsfullt att titta närmare på, då vår uppsats handlar om lärares och elevers uppfattning om religionskunskapen på gymnasiet, vad vill läraren förmedla, varför bör man ha ämnet och hur skapas en meningsfullhet?


I läroplan och skollag (Lpo 94 s.3) finns även nertecknat att varje individs unicitet ska värnas. Individens förutsättningar och behov ska tas i beaktning och vikten av att skapa en lust till lärandet framhålls. Vårt samhällsliv vilar på demokratiska grunder och skolans likaså. Utifrån var och ens förutsättningar ska de kunna delta i gemenskapen på sina villkor, en förståelse för varje enskild människa. Delaktighet och ansvarstagande är andra grundstenar för att få samhälle och skola att fungera. Vad som däremot inte lyfts är att alla ska nå samma mål, men hur vägen dit ser ut är oklart, men målen ska nås. Vilka förutsättningar varje elev har och hur de påverkar deras förmåga att nå målen. Ofta värderas vi människor i prestationer, särskilt i skolan, men begåvning visar sig kanske inte alltid i skolbänken, men då alla är tvungna att bära med sig sina erfarenheter ifrån skolan tror jag att det är många som går ut genom skolans port med dålig självkänsla för att de inte lyckats nå samma mål som sina kamrater, trots skilda förutsättningar. Vid bedömning av elever menar hon också att det oftare sker utifrån vad eleven inte kan än tvärs om.



Det formaliserade förhållandet mellan lärare och elev kallar Osbeck för ”levt” ”avtal”, det indikerar en sort ansvars- och arbetsfördelning, dessa relationer existerar nästan uteslutande för att uppnå målen. Förhållningssättet mot varandra är relativt själklart och givet. Till lärarens antaganden räknas undervisning, att lära ut, till elevens att lära in. En risk är att människor förvandlas till ting, det är lätt hänt att vid sådana lägen förbise viljan att spontant se till medmänniskans behov. Utgångspunkten blir hellre hur eleven levt upp till sin del av avtalet än hur den är som människa. (Osbeck 2006:29) Hur behjälplig läraren bör vara eller vad som ligger på elevens eget ansvar blir lätt en gråzon. De tillfrågade eleverna i Osbecks studie menar att lärare ibland hänvisar till elevernas eget ansvar då de själva inte vill ta sitt. En av eleverna i Osbecks studie, menar att ett påstående om att ha fått för lite hjälp kan tolkas som ett erkännande till bristande eget ansvar. Parterna i avtalet ägnar sig åt testning av varandra och åtagandena för att se om man lever upp till avtalet. Test och recensioner, att bli testad och recenserad, är exempel på hur lärandet i skolan fungerar. I mötet mellan människor och där händelser äger rum konstrueras livsförståelse.



Det stora antalet elever i klasserna är en annan faktor som tas upp i avhandlingen och som visar på bristen i att det är svårt för läraren att hinna hjälpa alla elever. Många gånger kommer man inte fram till elevens bakomliggande orsaker till svårigheterna och eleven riskerar att bromsas i sitt lärande. Organiserandet av många elever i klassrummet kräver disciplin och då riskerar demokratiska arbetsformer att hamna i skymundan. Många av de schablonmässiga rutiner och relationer som skapas i skolan ger ett avstånd mellan människor, det minskar möjligheten att åstadkomma förtroende. Mänskliga relationer riskerar bli instrumentella. Ett gemensamt utlämnande skulle däremot skapa tillit. Det är lätt att eleverna inte känner sig intressanta som individer, utan bara hur de lever upp till sitt lärande och sina åtaganden i det ”levda avtalet” Utförd undervisning och upprätthållen ordning innebär att läraren skött sina förpliktelser.(Osbeck 2006:35–37)



Språket och samtalet menar Osbeck har en stor del vid skapandet av livsförståelsen. Inflytandet över samtalet innebär förmåga att uppfatta och förstå det som kommuniceras och å andra sidan även kunna replikera på det som sagts. Detta möjliggör lärande samtal. Förståelse skapas både genom att tala och lyssna. Vid lyssnandet ställs det sagda i relation till egna erfarenheter och sitt eget liv. Att ta del av berättelser och att berätta är även det en del av lärandet i skolan. Få bli sedd som människa och lära sig se andra är också exempel på en växande livsförståelse som sker i skolan. Religionskunskap menar Osbeck handlar om att utveckla språket om livet. En livsförståelseutveckling som även utvecklas i de relationer som skapas i skolan och som i sin tur utvecklar språket. (2006:75 234 269)



Tidigare studier har visat på bristande motivation hos eleverna inför religionsämnet (Ronnås: 1969, Almén: 2000, Dahlin:1989 t ex). Det eleverna efterfrågade var större fokus på livsfrågor, t.ex. relationsfrågor om kärlek, ensamhet och gemenskap samt frågor om människovärde, liv och död. Den vinklingen av religionsämnet är i dagsläget vanligt, men det har även kritiserats. Det menas ge en problematisk syn av hur livsfrågor uppkommer och vad en religiös tradition är. Den religiösa traditionen kan ge upphov till fler frågor än svar. Risken finns att livstolkningsprocessen förytligas (Benktsson:1986). En annan synpunkt som framförts är att det i många livstolkningar inte ges svar på alla funderingar (Almén: 2000). Men man kan ändå säga att Ronnås studie förde tankarna in på att de frågor som eleverna själva ställer, är de som är motiverande att jobba med. Trots att livsfrågeinriktningen funnits i läroplaner sedan 1969 är ändå elevernas intresse för ämnet svalt, särskilt bland barn i de lägre årskurserna, en rad studier har kommit fram till samma sak (Emanuelsson:1998). Flera slutsatser har dragits till varför det är så här t.ex. att eleverna inte vill öppna sig och prata om livsfrågor i skolan, att undervisningen inte blivit tillräckligt livsfrågeorienterat, oklara målformuleringar i läroplanen, bristande förutsättningar hos lärare samt samhällets inverkan i religionsfrågor. (Hartman: 1994, 2000a, Dahlin:1989, Åkerberg: 1987)



Studier visar att det med stigande ålder blir lättare för barn och ungdomar att se livsfrågorna i ett vidare, större sammanhang än enbart till sig själv och närmaste omgivning. (Hartman:1986, Hartman:2000b) Innehållsmässigt kretsar dock frågorna kring samma saker, som t ex ensamhet och gemenskap. Flickor visar också genomgående större intresse för sociala relationer, vilket kan vara en mognadsfråga även det. (Hartman: 2000b) Genom ett mer kollektivt tänkande förändras perspektiven. Med blick för grupp och gemensamma villkor synliggörs andra villkor. Vid ett mer individuellt perspektiv blir kritik lätt lagt på den enskilde. På ett vis måste människan anpassa sig till förmån för både individuell och kollektiv konkurrens. Grupper och gemenskaper möjliggör perspektiviserat seende, tack vare detta kan ”fel” letas bland gällande normer och värden, istället för hos individen. (Osbeck, 2006:247)



Gällande lärares tankar kring svårigheter om ämnet lyfts frågor som tidsbrist, elevernas ointresse, samhällets krav på bl.a. objektivitet och en osäkerhet hos lärarna. Tilläggas bör att det i första hand var lärare på mellanstadiet som kände osäkerhet. (Lendahl:1996)



Studier har även gjorts bland lärare hur de uppfattar ämnets syfte och uppgift. Här överensstämmer svaren då lärarna menar att ämnet ska bringa tolerans och respekt för medmänniskor. Även de etiska delarna betonas (Osbeck:1997).


Osbeck nämner något som kan vara intressant att bära med sig då vi i skolan ska diskutera och lära om hur vi bör handla gott mot våra medmänniskor. Individen måste betraktas som läraktig, människan måste antas vilja ändra sitt beteende. Att pika en person som inte har förmågan att ändra sitt beteende är enbart elakt. (Osbeck 2006:301)

Religionsdidaktik Carl E Olivestam


I början av boken diskuterar författaren om religionsämnets utsatthet, kring utformning, innehåll och ställning. Det är många röster som vill göra sig hörd när ämnet förs på tal. Bedömningar görs från kyrkan, samhället och näringslivet. Elevernas kompetens ska motsvara de förväntningar samhälle och yrkesliv har på dem, men även individens rätt till integritet och självständighet ska beaktas.


Religionskunskapen har varit, och är snart på väg igen, att utsättas för förändringar. Markeringen av etik och livsfrågor, som gjordes i 1994 års läroplaner, var en förskjutning från religionsfakta. Författaren menar att tvära kast som gjorts i undervisningen kan vara ett bekymmer för verksamma lärare, uppbrott från invanda metoder och bekant stoff bidrar till att det är svårt vid omställningar. (2006:5,9)


Samhället styr över vilka ämnen som får ta plats på skolans schema. Historiskt styrde kyrkan över vad som var angeläget att låta religionsundervisningen innehålla. Sekularisering, avstånd mellan stat och kyrka, ett samhällssystem som blir allt mer komplicerat är orsaker till att förändringar skett (2006:12)


Före 1994 års läroplan hade religionsämnet haft en tung ställning när det gällde värdegrundsfrågor. Efter 1994 präglas hela skolans läroplan av ett värdegrundsresonemang (2006:13). Sedan dess har även Religionskunskap A varit ett kärnämne på gymnasiet. Vad innebär det då att ett ämne är ett så kallat kärnämne? Olivestam förklarar begreppet så här:


”Kärnämnen ska alltså ge varje elev de kunskaper han eller hon behöver som förutsättning för ett gott liv. Ett kärnämne ska bidra till samhällskompetensen, dvs. att eleverna ska förstå och känna sig hemma i det samhälle de lever. Men kärnämnet ska också bidra till elevernas yrkeskompetens, dvs. motsvara de krav som arbetslivet ställer. Slutligen ska kärnämnen bidra till elevernas livskompetens på så sätt att de kan finna sig själva oavsett livssituation.” (2006:17)

Författaren menar att ämnet fått större förståelse hos eleverna i nuvarande form. Dock menar han att det finns ett problem att anpassa ämnet, främst till yrkesförberedande program. Ett problem han menar måste lösas om ämnet ska leva upp till sin tilldelade status.


I kommande reformering av ämnet verkar en innehållsförskjutning vara att vänta. Undervisningen bygger på en teoretisk grund, eleverna kan i och med individualiserad undervisning bli varse möjligheter till variation och situationsanpassning. (2006:17,26)



Gällande lärarens förutsättningar och skyldigheter ger skollagen juridiska stommar, läroplanen formulerar lärarens pedagogiska ansvar och kursplaner ger instruktioner för de didaktiska mål som ska uppnås. Tolkningar och vägen till målen finns däremot inga klara riktlinjer för. (2006:28) Objektivitet skall inte enbart åstadkommas genom faktaförmedling utan det ska skapas genom ett engagemang hos både lärare och elever, som i sin tur är sakligt underbyggd. Men att möta elevers intresse för egna livsfrågor och etiska dilemman i diskussioner kan innebära en osäkerhetsfaktor hos läraren. Det är mindre sårbart och osäkert att presentera fakta kring livsåskådningar och religion, än att själv stå för en sakligt grundad åsikt och bemöta andra uppfattningar med öppet sinne (2006:30–31)



Undersökningar gjorda under årens lopp, den första gjord 1969, visar att elevernas intresse ligger i frågor rörande de egna livsfrågorna, hellre än fakta om olika livsåskådningar och religioner. Trots att studier visat på detta ända sedan slutet av 60-talet har religionskunskapen dominerats av fakta kring religioner. 1994 års läro- och kursplaner var ett försök till att komma närmare elevernas krav på mer frågor rörande etik och livsfrågor. Som tidigare nämnts var det lärare som kände sig obekväma med det nya sättet att undervisa, det bidrog till problem vid tillämpning av nya betygssystem och betygskriterier. Undervisningsprocessen skulle numer formas i interaktion mellan lärare, elever och innehåll. Detta även utifrån skolans värdegrund som präglar samtliga ämnen och upplägg i helhet. Religionsundervisningen får inte inskränkas till att enbart vara faktabaserat. Fakta ska kunna tolkas och tillämpas i elevens vardag. Det ska ge en fördjupad förståelse som resulterar i en helhetssyn. Vidare betonas i kursplanen hur undervisningen inte får begränsas till att ge färdiga bilder av livsåskådningar och religioner, de ska presenteras så att eleverna får möjlighet till finna svar på frågor rörande den egna livsförståelsen. (2006:33–34)



Författaren hänvisar till en studie gjord av Ulf Sjölin, En skola – flera världar, som visar på att elever i gymnasiet, särskilt på studieförberedande program faktiskt uppskattar religionsundervisningen. Denna studie visar även på att en så kallad privat religiositet växer bland ungdomar. (2006:34)



Beträffande verklighetens religionskunskap och kursplanens tankar, samt mål och betygskriterier sker ibland en kollision, menar Olivestam. Det verkar förekomma en valsituation mellan anpassning till betygskriterier och nå att kursmål. Målen att nå är lika, men hur de ska nås är fritt val. Detta har delat lärarna i två riktningar, anser Olivestam, de som värnar om religionskunskapens innehåll och att hinna med kursen gentemot de som vill ha en för eleverna fungerande undervisning. Den kursplan som kom 1994 krävde metodiska förändringar i lärarens arbetssätt. En del lärare såg detta som startskottet för en utveckling av undervisningen, medans andra körde på i gamla hjulspår och såg det som en bekräftelse på redan vedertaget arbetssätt. (2006:35)



Olivestam nämner Charles Sanders Pierce teori. Vid en teoretisk tillämpning av denna, väljs och presenteras inte fakta för att redovisas på något prov, utan eleven ska kunna använda de som vägvisare vid olika livssituationer, möten och livsfrågor. (2006:38)



Det har visat sig praktiskt taget omöjligt att i religionsundervisningen få livsfrågeperspektivet att slå igenom, trots förändring av läroplaner, elevernas intresse och forskning som visar på att det är åt detta håll man vill styra undervisningen. Kanske beror detta på att lärarnas utbildning har sin tyngdpunkt i religion, inte i livsfrågor säger Olivestam.


Vad är då målet och meningen med att ge ungdomar livsförståelse? Eleven får lärdom om livstolkningar som finns i ett urval av religioner och livsåskådningar. Målet blir härmed att skapa tolerans och förstå att tolkningar kan förändras med ålder, tid och tolkningstradition. Detta sätts i relation till elevens behov av att finna mening och sammanhang. (2006:51)



Lawrence Kohlberg betonade att eleven först efter att ha uppnått hög grad av mognad kan förstå innebörden av värden som t ex återfinns i skolans värdegrund. Howard Clinebell anser att elevens vilja och förmåga att ta till sig religion beror på om undervisningen handlar om sådant som ökar välbefinnandet hos dem. Viktor Frankl menade att människans huvudsakliga uppgift är att söka och finna livets mening. Undervisningen i religion blir då en hjälp till elevens sökande. (2006:139)



Om framtida religionsundervisning tror Olivestam att fakta om religioner och livsåskådningar får stå tillbaka ytterligare då elevernas behov av att kunna orientera sig ett mångreligiöst/kulturellt samhälle ökar. Detta tror han framkallas av samhället och den världsliga utvecklingen. Kravet på läraren blir då, enligt honom, att vara situationsbestämd och framtidsförberedande, inte traditionsbevarande. (2006:163)

Jonas Aspelin - Banden mellan oss


Aspelin tar i sin bok upp relationen mellan lärare och elev. Han menar att den sociala interaktionen mellan lärare och elev, ur ett speciellt perspektiv alltid utgör ett ”problem”. Aspelin hänvisar till en artikel författad av Johan Wennhall (Lärare är engagerade i sitt ämne – men misslyckas i relationerna) där författaren lyfter att merparten elever upplever sina lärare som engagerade i sina ämnen. Problemet ligger i att eleverna inte anser sina lärare duktiga på att värna om klassens sociala relationer. Aspelin visar på att endast 43 % av eleverna tycker sig kunna lita på, om inte alla, så de flesta av sina lärare och att de har en förtroendefull relation till dem. Ungefär var fjärde elev, både på högstadiet och på gymnasiet, tycker att det enbart är några få eller rent av ingen lärare som bryr sig om deras tyckande och tänkande. Wennhall tar i en sammanfattning av sin artikel upp att om inte eleverna känner att deras lärare lyssnar på dem, eller att de känner förtroende för sin lärare, finns en risk att eleverna inte engagerar sig tillräckligt i skolan. Vilket gör att de heller inte kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt.


I boken tar Aspelin upp det som generellt brukar kallas skolans och med detta även lärarnas två huvud uppgifter, kunskapsförmedling och social omsorg. Han refererar sedan till en bok av Terje Ogden som heter Kvalitetsmedvetande i skolan, där det går att finna följande citat:


”Skolans uppgift är dubbel – den ska bidra till elevens utveckling både kunskapsmässigt och socialt. Skolan ska inte bara vara kunskapsförmedlande utan också bidra till överföring av kulturella värden som socialt ansvar, omsorg, medkänsla och respekt för andra människor. Den har därmed förpliktelser gentemot både kunskapsmål och omsorgsmål”.


Ogden visar på två lärartyper, den ”tråkige” samt den ”elevorienterade”. Den tråkige läraren är den som har dålig kontakt med sina elever då denne helt är upptagen av sitt ämne och kursinnehållet. Motsatsen, den elevorienterade läraren som Ogden framhåller som sitt ideal. Är duktig på att anpassa undervisningen till elevernas nivå, där läraren hela tiden väger kunskapsmål mot andra elevutvecklande mål. Elevorienterade lärare tar också oftare ett elevperspektiv som utgångspunkt för sitt arbete.


Något som Aspelin håller som väldigt vikigt i dagens skola är ”relationsmedveten pedagogik”. Tittar man tillbaka var relationen mellan lärare och elev mycket mer självklar än den är idag. Läraren var i ordets yttersta bemärkelse en auktoritet som dominerade klassrummet och hade som uppgift att fostra samt att föra över kunskap som han/hon sedan bedömde. Den förändring som skett sedan 1960-talet och då framför allt med den senaste läroplanen har fått till följd att lärarens arbete blivit allt mer komplext. Nu krävs att läraren inte enbart tar ansvar för vilken kunskap som är relevant för eleverna, denne måste även se till hur arbetet bedrivs och att en bra känslomässig stämning finns i klassrummet. Författaren menar att det tidigare fanns tydligare ramar för hur undervisningen i skolan skulle bedrivas, vilket skiljer sig mot idag då läraren har större frihet men även fler aspekter att ta hänsyn till.


Elevernas känsla för ett ämne hamnar ofta enligt Aspelin i bakgrunden till förmån för hur eleven bör ta till sig kunskap. Han menar att det blivit allt viktigare för lärare att besitta en socialpsykologisk medvetenhet och inte bara pedagogisk och psykologisk medvetenhet. För att underlätta kunskapsutvecklingen hos eleverna bör läraren ha en relationsmedvetenhet som bidrar till att bygga starka sociala band i klassrummet.



Lärarens uppgift har som tidigare nämnts förändrats med tiden. Författaren refererar till pedagogen Leif Isberg som i sin bok Lärarrollen i förändring framhåller att dagens lärare inte har som huvuduppgift att” lära ut”, istället ska han/hon finnas där för att bistå eleverna i deras inlärning. Med detta följer individualisering av undervisningen. Han menar att alla lärare ska anpassa arbetet efter varje elevs nivå, ambition och förutsättning.


Detta medför att den traditionella undervisningen där läraren håller föreläsning inför klassen borde försvinna mer och mer. Istället ska klassrummet fungera som en kunskapsbas där läraren finns som resurs.


God kommunikation är något som är viktigt för den relationsmedvetne läraren. Aspelin menar att oavsett vilka reformer undervisningen genomgår kommer frågan om hur lärare och elever kommunicerar att finnas kvar, då även utanför klassrummets skyddade värld.


Det är viktigt att läraren uppmärksammar eleverna och deras arbete. Eleverna måste bli sedda och få beröm för deras framsteg. Samtidigt får läraren inte glömma att ge kritik i de fall den är motiverad. Ska eleven kunna ta till sig de beröm läraren ger bör det finnas en distans mellan elev och lärare som ger läraren auktoritet, vilket gör eleven angelägen att prestera. I detta kvarstår enligt Aspelin att läraren måste uppträda respektfullt mot sina elever gör han/ hon inte detta spelar det föga roll vilken yrkesskicklighet läraren besitter undervisningen kommer oavsett att bli misslyckad.

Birgit Lindgren Ödén - Ämnesutveckling genom samverkan?

”Vad är ämnets kärna”? (2006:117) en fråga som är viktig att försöka finna ett svar på. Ur vilket perspektiv ska vi se på religionen? Lindgren Ödén menar att dessa frågor inte är enkla att besvara och att det därför är viktigt att en dialog ständigt förs om de didaktiska frågorna vad, hur och varför. Hon menar att läraryrket många gånger är ett ensamarbete, där läraren själv planerar, väljer och genomför kursen. Detta kan i slutänden drabba eleverna, då det egna tankarna och kreativiteten kan bli begränsade. (2006:117)



Lindgren Ödén föreslår mer tematiska arbeten över ämnesgränserna. Hon menar att det är stimulerande för lärare och elever att gemensamt formulera frågor som kan vara värda att söka svar på. (2006:117)



Vidare menar hon att det är viktigt att frågeställningar som lyfts i skolan belyses ur olika perspektiv och att vi inte får vila i tanken ”så här är det”, vi måste hålla oss till aktuella frågor. Problemformuleringar bör vara en gemensam handling för lärare och elever. För att uppfylla undervisningens mål bör vi ges tid till reflektion och analys, vi lever i en tid då informationen sköljer över oss och tid behövs för att bearbeta det som kommer över oss. Lindgren Ödén sätter detta i samband med religionskunskapens innehållsmässiga förändring. ”Religionsämnet behöver vitaliseras i enlighet med styrdokumentens mål som är att ämnet ska ge ett sammanhang och en förståelse för människors sätt att skåda livet”. (2006:118) Ett sätt att uppnå detta menar hon är att fundera tillsammans.


Vid samtal mellan studenter, lokala lärarutbildare och lärare på Högskolan i Gävle har man gemensamt kommit fram till att det är nödvändigt med kunskap om religioner för att sedermera kunna utveckla en förståelse. De menar att kursplaner för religionskunskap behöver granskas och ses ur nya perspektiv för att ämnet ska bli meningsfullt.


De mål som ska uppnås i religionskunskap på gymnasiet är omfattande, grunden är människan, det är hon och hennes situation som är föremål för studier och hennes upplevelser och behov ska stå i centrum. Övning ska ges i reflektion och kritiskt tänkande gällande etiska frågor, omvärlds – och överlevnadsfrågor. En övergripande internationell värdegrund, samt hur livsåskådning och religion förhåller sig till samhälle och kultur. Både nutida och välbekanta traditionella företeelser utan direkt relation till religion, livsåskådning och etik studeras i ämnet. (http://www3.skolverket.se, 2009-01-07) Precis som Lindgren Ödén uttrycker är det mycket och viktiga mål på en avancerad nivå som ska nås., samtidigt som kursen har få timmar. Hon menar vidare att det är nödvändigt att vidga ämnesgränserna för skapande av sammanhang och förståelse ur ett samtida och historiskt perspektiv.



Lindgren Ödén anser att för att uppnå det övergripande målet ” att stärka elevens förmåga att orientera sig i ett mångkulturellt samhälle, (lokalt, nationellt och globalt) för att därmed öka individens förmåga att analysera olika skeenden,”(2006:122) måste den knappa tid som finns länkas samman med övriga samhällsorienterade ämnen. Detta skulle leda till en konkretisering av styrdokumentens mål om att eleverna skall få ett sammanhang och en fördjupning.

Ragnar Furenhed – Undervisning förståelseexemplet religionskunskap


I sin studie pekar Furenhed (2000:117) med hjälp av läroplanerna (Lpo 94/Lpf 94) på att det en viktig del av skolans uppgift är att skapa elever som har förståelse för andra människor och de har förmåga till inlevelse. Dessa båda begrepp angående förståelse tolkar han på två olika sätt. Den första menar han handlar om en rent faktamässig förståelse medan den andra handlar om förståelse på ett känslomässigt plan. Furenhed vill inte se dessa begrepp som separata dimensioner som kompletterar varandra. Han utgår istället ifrån att de båda sidorna av förståelse hör ihop och hela tiden samspelar med varandra, författaren menar att det krävs kunskap för att nå den empatiska förståelsen.


Furenhed (2000:117) refererar till Michel Grimmith som menar att religions undervisning handlar om två olika sorters kunskap. Den första är faktakunskap om religionerna och den andra kunskapen får man genom att lära sig av religionerna. Om läraren endast undervisar faktakunskap finns risken att eleverna känner en distans till lärostoffet som gör det svårt för dem att ta det till sig, vilket kan leda till att fördomar bekräftas eller förstärks. Detta kan enligt Furenhed komplicera den empatiska förståelsen. Om man lär av religionerna hamnar elevernas egna tankar och värderingar i centrum de tvingas även till ett nytänkande och måste göra ett eget ställningstagande. Det är dock nödvändigt menar Grimmith att för att lära sig av en religion måste man veta något om den.



Vidare menar Furenhed (2000:118) att för att nå en intellektuell förståelse krävs att man ser samband, att kunna ser hur saker förhåller sig till varandra. Eleven måste se människan i en större kontext. Han påvisar att vi människor påverkas av allt runt om kring oss, t.ex. var vi växer upp, våra sociala kontakter och givetvis också den religion som ligger oss närmast. Det blir då viktigt att skilja religionen från samhälle och kultur för ökad förståelse.



För att göra empatisk förståelse möjlig anser Furenhed (2000:131) att man bör besitta en ”inlevelseförmåga” eller en ”emotionell begåvning” för att kunna se ur andra människors perspektiv. Även det som nämnts ovan om vad som format en människas livssyn är viktigt. Furenhed (2000:133) tar även upp att livserfarenhet är en viktig ingrediens för att kunna förstå andra människor. Han menar vidare att livserfarenhet inte nödvändigtvis behöver ha med ålder att göra, som ofta lyfts i fråga om elevers känslomässiga mognad. Det har mer att göra med vad eleverna hittills i sina liv varit med om.



Lärarens roll i förståelseprocessen främja diskussioner där eleverna själva får ta ställning i olika livsfrågor. Läraren kan inte påtvinga eleverna sin förståelse utan måste leda eleverna till egen reflektion. Han menar att det är omöjligt att kopiera värderingar och livstolkningar. Författaren trycker på att individen ska mötas med respekt och som lärare måste man ta hänsyn till varje elevs bagage och låta varje elev få möjlighet att orientera sig i existentiella frågor. Det blir extra viktigt för elever som utanför skolan saknar någon att diskutera dessa frågor med.


Viktor Frankl - Viljan till mening

Ofta kommer tankar om vad som är och känns meningsfullt. Självklart varierar detta från person till person, men det är frågor varje människa ställer sig, vare sig det rör vardagliga ting eller stora livsfrågor. Meningsfullhet och motivation är något som ständigt finns närvarande även i skolans vardag, kanske särskilt när religions och livsfrågor tas upp. I religionsämnet ska vi försöka hjälpa eleverna till egna insikter och ge dem verktyg till byggandet av sin egen livsförståelse och förhoppningsvis mening. Ofta när jag läst texter, böcker och avhandlingar nämns Viktor Frankl, professor i psykiatri, neurolog och läkare, han var kanske mest aktad som en av världens ledande inom behandling av existentiell ångest. Det känns därför intressant att se vad denna man har att säga om mening, något jag tror, om inte annat för min egen del, kan ha betydelse för mitt kommande arbete som religionslärare, men även för att bättre förstå andras funderingar.


Frankl menar att människan till skillnad mot djuren, inte genom instinkt vet vad hon måste göra. Oftast vet hon överhuvudtaget inte ens vad hon vill göra. Då gör hon som andra människor gör, eller som andra människor vill att hon ska göra. Han menar också att man måste ha sitt ansvar klart för sig. ”Mening är något man ska finna, det är inte något som ges en, den måste upptäckas, inte uppfinnas.” (1969:74) Att finna en mening är att hitta ett begrepp som uttrycker situationens krav, vad som behövs. Behov av detta slag är positiva egenskaper. Man måste medvetet söka meningar, ledd av sitt samvete.


Samvete är människans intuitiva förmåga att komma underfund med meningen i en viss situation. Samvetet är även skapande, då det kan befalla en mänsklig individ att göra någonting som står i motsats till vad som förespråkas av samhället i vilket individen lever. Men sanningar och samvete kan förändras efter tid och sammanhang. Unika meningar kan växa fram till universella värden. På så vis skapas religioner och värden växer fram. Samhällsutvecklingen tenderar till ett vacklande där traditioner försvinner. ”Istället för att nya värden skapas genom att vi finner nya unika meningar, sker alltså det motsatta.” (1969:76) Många värden är på upphällningen, därför menar Frankl att människor drabbas av en känsla av ändamålslöshet och tomhet, eller som han själv kallar det existentiellt vakuum. Han menar att det främsta målet med undervisning borde vara att skärpa förmågan som ger människan möjlighet att finna unika meningar, inte nöja oss med att vidarebefordra kunskaper och traditioner. Undervisningen bör locka fram förmågan att fatta självständiga beslut. Människan måste lära sig lyssna till de tiotusentals olika situationer som livet består av, till dessa ska hon referera och hon måste lita på sitt samvete. Frankl anser att ett livligt och levande samvete är räddingen mot det existentiella vakuumet. Vidare menar han att vi måste skydda oss och sålla ibland alla de stimuli som vi bombas med. Vi ges möjligheter och vi måste göra våra val, vad som är väsentligt och vad är det inte.


Våra beslut grundar sig på ansvarskänsla, alltså samvetet. Samvetet som är en mänsklig företeelse som inte enbart leder oss i sökande efter mening, utan även vilse ibland. Människan är fri och ansvarig, men även begränsad, hon är inte allvetande vare sig gällande förstånd eller samvete, ingen vet om det är den sanna meningen eller inte man ägnar sig åt. Människan måste ovillkorligen lyda sitt samvete, även om hon är medveten om att hon kan begå misstag, för att inte motsäga sig sin egen mänsklighet.

”Möjligheten till ett misstag inte befriar henne från kravet på ett försök” (1969:77)

Om samvetet hamnat vilse förutsäger det att någon annans har rätt, det kräver ödmjukhet. Vill jag söka en mening, måste jag vara säker på att den finns. Är jag inte säker på om jag kommer att finna den, måste jag även vara tolerant. Frankl menar att tolerans inte innebär att dela någon annans åsikter, däremot innebär det att erkänna den andra människans rätt att tro och tyda sitt eget samvete. (1969:78)


Skuld är en annan egenskap Frankl tillskriver människan. En ståndpunkt man intar till sig själv. Men människan är även kapabel till att förändra sig, förmåga att omskapa sig, det är en mänsklig plikt att övervinna skulden.



Att som lärare försöka förmedla tankar som skapar mening hos eleverna kommer inte att bli lätt. Men med Frankls resonemang i bagaget känns det som att jag sett ytterligare en dimension av hur det går att nyttja religionsundervisningen vid förmedlandet och skapandet av ungas livsförståelse. Jag menar inte att några svar kommer att ges, men att Frankls resonemang kring värden och mening i stor grad även kan gälla skolan, det som känns meningsfullt är helt enkelt något människan lättare tar till sig. Kan en meningsfull undervisning skapas kommer vårt budskap nå fram till eleverna.



Vad innebär det att var människa? Vilka förpliktelser har vi, mot oss själva och andra? Vad är som gör att vi känner, eller inte känner en mening? Frankl ger sina svar om de är de allmänt rådande är jag inte rätt person att avgöra, men hans resonemang känns ändå som något jag kan ta till mig.

Diskussion


Vår första reaktion är hur vi i litteraturen som lästs, sett studier som visar på bristande intresse hos eleverna, helt tvärtemot vad vår undersökning visar. En orsak till detta skulle kunna vara att vi intervjuat elever i årskurs 2 och 3 på gymnasiet. Som det uttrycks i Osbecks och Olivestams studier sker en mognad med stigande ålder hos eleverna, något som även våra intervjuade lärare uttryckte. Kanske har våra intervjuade elever uppnått en mognad som gör att deras intresse och förståelse för ämnet väckts. Furenhed däremot anser inte att känslomässig mognad nödvändigtvis måste grundas med stigande ålder, utan har mer med tidigare erfarenheter att göra.


Inställningen till religionsämnet hos eleverna har i flera undersökningar visat på bristande intresse. Något som motsäger vad vi sett under vår studie, där majoriteten klart visade intresse, men kanske ändå viktigare förståelse för ämnet. Vad studier också visat på är att eleverna har ett stort intresse för etik och livsfrågor, något som även besannas i vår studie. Då utvecklingen av läroplaner blåst i riktning mot mer fokus på denna typ av frågor känns det aningen förvirrande att det fortfarande finns elevers om efterfrågar mer sådant i undervisningen, men och andra sidan är det inte enbart vår undersökning som visar den tendensen. Vad detta beror på tar Olivestam upp exempel på bl.a. att lärare med många år i yrket inte riktigt följt med i den utveckling som skett, att deras utbildning hade stor utgångspunkt i religion, inte livsfrågor, detta i sin tur kan då skapa en osäkerhet inför att undervisa om och diskutera livsfrågor. Hur samhällsklimat styr inställningen till religionsämnet är inget nytt under stjärnorna, utan det går lätt att se historiskt hur inställningen till religion styrt ämnets upplägg i skolan. I Olivestams text finns flera tankar om vad som styr elevernas motivation och lust till ämnet, det återkommande är en innehållsförskjutning med mer fokus på etik och livsfrågor, sådant som eleverna kan relatera till sig själv och sin vardag, vid utvecklandet av sin egen livsförståelse och vid skapandet av tolerans för andra människor. Vad som är meningen med religionsundervisningen och vad livfrågor och dess mening ska ge eleverna ges flera exempel och definitioner på. De skiljer sig inte särskilt mycket ifrån de svar vi fått av lärare och elever vid våra intervjuer. Vad som däremot är anmärkningsvärt är att de elever som var missnöjda med sin undervisning efterfrågar sådant som det beskrivs att undervisningen egentligen ska ge.



Att kursplanen för religionskunskap på gymnasiet är mastig vittnar de intervjuer vi gjort med gymnasielärare om. Alla påpekade att för ett egentligt fullgott uppnående av målen skulle mer tid behövas, framför allt för att tankar, idéer och frågor ska hinna med att reflekteras och analyseras av eleverna, den processen tar tid, och är nog så viktig för att eleverna ska få en fördjupning och ett sammanhang, som är en del av målen. Kanske är Lindgren Ödéns tankar om ämnesöverskridande, tematiska arbeten ett steg i rätt riktning för att eleverna ska få ut det mesta av det som kursmål och läroplan egentligen kräver. Tidsbrist gällande kursens längd är ett problem med religionsundervisningen som nämns både i Osbecks avhandling och som sagt av de lärare vi intervjuade. Våra lärare menade att kursen var kort och då det kan ta tid att få igång tankearbetet kring livsfrågor och dessutom ges tid till reflektion borde kursen vara längre.



Att relationer i skolan är viktigt är knappast något nytt, inte heller att språk, berättande, lyssnade och diskuterande är stora delar vid skapandet av livsförståelsen, men hur viktiga de är har vi blivit klart medveten om efter vår studie och vid läsandet av Osbeck, Aspelin och Olivestam för att nämna några. I vår studie har det även visat sig att eleverna själva efterfrågar och positivt värderar just diskussioner i klassrummet, här får de då en chans att både lyssna, berätta och diskutera. Aspelin visar på att vikten av att läraren lyssnar på eleven skapar förtroende, görs inte detta menar han att eleverna inte kan tillgodogöra sig undervisningen på bästa sätt. Goda sociala relationer skapar motiverade elever som törs tycka och diskutera, och därmed utvecklas.


Det stora elevantalet i klassrummet har utryckts som ett problem under intervjuerna. Vi finner även stöd för detta i Osbecks avhandling. Det är svårt att hinna se alla elever och värna om varje individ och dess utveckling. Det är lätt att den enskilda människan hamnar i skym undan. Det blir svårt att fördjupa relationer och skapa tillit. Något som i våra ögon känns extra viktigt då vi många gånger diskuterar känsliga ämnen. Just att få eleverna till öppna diskussioner känns som en viktig del för skapandet av så god livsförståelse som möjligt. Organisering av stort elevantal i klassrummet kräver disciplin och demokratiska arbetsformer och delaktighet från eleverna kan få stå åt sidan. Något som kan påverka motivationen negativt.


Gällande vad som är motivationsskapande är eleverna i vår studie överens, de vill känna delaktighet, arbeta med frågor som har eleverna själv i centrum och som är aktuella. Vidare menar de att diskussioner är ett bra sätt för att ta del av andras tankar. Som Furenhed påpekar är det lärarens ansvar att främja diskussioner och leda eleverna till eget ställningstagande och reflektion. Lindgren Ödén menar att det kan var till nytta för både lärare och elever att gemensamt formulera frågor som kan vara värda att finna svar på. Här skulle eleverna kunna få möjlighet till ett större deltagande. Samtal och språk menar Osbeck är viktigt vid skapandet av livsförståelsen. Förmåga att uppfatta och förstå det som kommuniceras, samt kunna replikera det som sagts är med vid skapandet av det lärande samtalet. Genom att tala och lyssna skapas förståelse. Att få berätta och lyssna på berättelser är en del av lärandet. Få lära sig se andra och att själv få bli sedd, är exempel på ökad livsförståelse som sker i skolan. Aspelin påpekar att oavsett hur skolan förändras kommer alltid kommunikationen mellan lärare och elever vara av avgörande betydelse. Osbeck betonar vidare att all kommunikation som sker människor emellan är av betydelse för livslärandet.


Det står skrivet i läroplanen (Lpf 94) att skolan ska fostra elever med goda värderingar och god social kompetens för att vara rustade för det vardagliga samhället och livet. Aspelin lyfter i sin bok att skolan har en tudelad uppgift, dels den rent kunskapsmässiga men också den del som handlar om elevens individuella utveckling i fråga om mänsklig interaktion. Furenhed visar på ett liknande synsätt och menar att det är viktigt att inte skilja dessa begrepp, utan se dem som komplement till varandra. Han anser det omöjligt att uppnå empatisk förståelse om inte dessa båda sidor samspelar med varandra. Detta återfinns mycket i religionskunskapens kursplan vilket gör den mastig och svårbedömd då det är svåra frågor som ska avhandlas och målen efterlyser en personlig utveckling hos eleverna. Individens unicitet ska värnas, dess förutsättningar och behov ska beaktas. Vad som däremot inte nämns är att alla ska nå samma mål trots olika förutsättningar. Osbeck menar att detta kan leda till att eleven bedöms utifrån vad den inte kan istället för tvärtom.

Analys

Innan vi startade vår undersökning trodde vi att den egentliga meningen med religionskunskapen inte riktigt nådde ut till eleverna. Vi hade även uppfattningen att intresset för undervisningen inte var så stort. Efter utförandet av intervjuerna var det en helt annan bild som trädde fram. De elever vi pratade med visade både ett intresse och en förståelse för ämnet. På frågan om varför man bör ha religion i skolan fick vi många kloka och förnuftiga svar. Lärarnas spontana svar på vad undervisningen bör förmedla är: förståelse. Alla lärare var överens om att det är detta som religionskunskapen bör leda till, förståelse för både sina egna och andras tankar rörande livsfrågor. Den faktor som kortfattat kan beskrivas som mest betydelse full för att få motiverade elever var delaktighet. Innan undersökningen hade vi även uppfattningen om att mycket av det traditionella, faktabaserade undervisningen lever kvar i våra skolor och att det skulle kunna ha en negativ inverkan på elevernas motivation. I vår studie såg vi att detta till viss del var sant, faktabitar finns och kommer alltid att finnas, men eleverna förlikar sig lättare med etik och livsfrågor.


Vid intervjuerna med elever till lärare 1 finner vi en övertygande samstämmighet, vi upplever även att de känns motiverade och mycket positivt inställda till ämnet och den undervisning de får. Vi tror detta beror på att deras lärare lyckats vara motivationsskapande. En stor delaktighet har skapats hos eleverna, genom att jobba med exempel som eleverna själva kan identifiera sig med, de får även en möjlighet att utbyta erfarenheter med varandra då diskussionsklimatet i klassen är öppet och läraren befrämjar diskussion och låter alla komma till tals. Eleverna beskriver även samstämmigt deras lärares personlighet som positiv, rolig, inspirerande och motiverande. Även varierade arbets- och undervisningsformer uppskattas. Läraren själv betonar att det inledande frågorna rörande etik skapar en förståelse hos eleverna och får dem att ta egna ställningstaganden och på så vis skapa än mer delaktighet i tankar och undervisning. Det vi kommit fram till i vår undersökning gällande motivation kan stärkas med vad vi läst i litteraturen. Exempel som ges där är sådant som dessa elever och deras lärare besannar skapa motivation och meningsfullhet med religionsundervisningen.


Alla lärares mål är förståelsen, men vad alla påpekar och som vi inte förväntat oss, var att de är överens om att tidsbrist och många elever gör det svårt att leva upp till målen. Detta visar även andra studier på, problemet är att det tar tid för bearbetning och den reflektion som livsfrågor kräver. Läraren skall dessutom hinna se varje individs emotionella utveckling.


Ingen av den litteratur vi refererar till berör huruvida krav och måluppfyllelse påverkar elevernas medvetenhet för ämnet. De lärare vi intervjuat menar däremot att det är en viktig del för en större förståelse av ämnet. En av lärarna anser även att en levande betygsdiskussion kan vara motivationsskapande. Enligt eleverna har alla lärarna informerat om mål, betygskriterier och kursplan, men de verkar inte riktigt medvetna om nyttan med detta, förutom eleverna i den klass där läraren aktivt förde en diskussion om betyg kursen igenom.


I en av klasserna visades tydligt ett intresse och förståelse för religionskunskapen, men vår känsla är den att motivationen saknades. Eleverna uttryckte tydligt ett missnöje med hur undervisningen bedrevs. De tyckte inte deras lärare utnyttjade diskussioner som ett sätt att arbeta och de tyckte heller inte att de arbetade med exempel som berör dem själva. I denna klass finns även en önska om att läraren ska ha ett mer öppet bemötande till elevernas åsikter. I litteraturen påpekas att detta är en viktig del vi främjandet av elevens tillit och utveckling rörande livsförståelse.


Efter att vi utfört vår studie ställer vi oss frågande till om lärarens motivation bidrar till ökat resultat hos eleverna eller om det endast ger glada och nöjda elever? Ytterligare undersökning skulle behöva göras för att finna svar på den frågan. I vår undersökning har vi sett att arbetssätten skiljer sig åt mellan lärarna och detta avspeglar sig hos eleverna, vissa är nöjda med den undervisning de får andra inte. Ska styrdokumenten kunna tolkas så olika att alla elever inte blir tillfreds med sin undervisning?


Vad är då meningen och syftet med religionsundervisning på gymnasiet? Som skolan ser ut nu ska det skapas ansvarstagande och empatiska elever med stor kunskap och förståelse om andra människor, deras religion, kultur och traditioner, men också om sig själva. Vi tror inte att målet med undervisningen kommer ändras särskilt mycket, däremot tror vi en innehållsförskjutning kommer att ske. För trots att man redan sedan slutet av 1960-talet försökt få in etik och livsfrågor som en större del av religionskunskapen har så inte till fullo skett. I litteraturen finns flera exempel på vad detta skulle kunna bero på t.ex. lärares ovilja till förändring, att lärarens utbildning i första hand har fokus på religion inte livsfrågor, detta kan skapa en osäkerhet inför att föra diskussioner om sådana ämnen. Lärarens sätt att undervisar visar sig i elevernas kunskap och förståelse för livsfrågor, är elever som upplevt ämnet lust - och meningsfullt bättre rustade att möta framtiden? Vi tror det. Har vi nått målet att få eleverna att förstå att vi alla är en del av det som händer omkring oss och att vi påverkar varandra, så är en stor del av läroplan och kursplan uppnådda.

Vi vill därför avsluta med detta citat:

”Vi är alla löv på samma träd


Del i det som sker


Det finns en plats dit alla vill färdas


Det bor ett möte i vårt hopp.” (Thomas DiLeva)
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Appendix 1
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