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Sammanfattning 

Syftet med denna uppsats är att belysa hur eleverna på Björkhagsskolan uppfattar 

ämnet religion. Tycker eleverna att det är viktigt att ha religionsundervisning och ska 

den ligga kvar som en obligatorisk kurs eller bör den vara en tillvalskurs? Jag vill 

också titta på om eleverna kan hitta något som de tycker är viktigt i undervisningen. 

Kan man efter införandet av Lpf 94 se någon skillnad i elevernas syn på 

religionsämnet när det gäller de som går teoriinriktade eller yrkesinriktade linjer. Jag 

vill även se om det finns någon skillnad på hur pojkar och flickor ser på ämnet 

religion. 

 

För att få svar på mina frågor genomfördes en enkätundersökning på 

Björkhagsskolan under våren 2002. De elever som ingick i undersökningen var de 

som hade läst Religion A under höstterminen 2001 och under vårterminen 2002. Den 

litteratur som jag i huvudsak har använt mig av är Lpf 94 samt en bok skriven av Ulf 

Sjödin, ”En skola - flera världar” som tar upp elevernas syn på religion. Sjödins 

undersökning gjordes innan eleverna hade påbörjat sina religionsstudier enligt den 

nya läroplanen. Litteraturen har jag i första hand använt som ett stöd i utformningen 

av enkäten. 

 

Undersökningen visar att eleverna anser att ämnet är viktigt och bör finnas kvar som 

en obligatorisk kurs inom samtliga gymnasieprogram. Det stoffurval som eleverna 

anser är viktigt att ha med är i första hand livsåskådningsfrågor. Dessa frågor är 

också något som betonas i Lpf 94, att läraren i sin undervisning ska ta sin 

utgångspunkt i elevens förförståelse och ta upp det existentiella. Eleverna ansåg 

också att det var viktigt att ta upp etik och moral, behovet av normer och regler 

verkar vara större för ungdomar idag än det var för ca 15 år sedan. Undersökningen 

visar att det inte är någon större skillnad hur elever på de olika programmen ser på 

ämnet, det är inte heller någon skillnad mellan pojkars och flickors syn på ämnet. 
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1. Inledning 

Den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft 1994, (Lpf 94), och de olika 

gymnasieutbildningarna delades in i 16 nationella program samt ett individuellt 

program. I den nya läroplanen delade man även in ämnena i kärnämnen och 

karaktärskurser. Ett av dessa kärnämnen är Religion A, som alla måste läsa oavsett 

vilket gymnasieprogram man går på. Inom den gamla gymnasieskolan var det bara 

inom de treåriga teoretiska linjerna som man läste religion, gick man däremot en 

tvåårig mer yrkesinriktad linje så läste man inte religion. Ulf Sjödin kom 1995 med en 

undersökning om elevernas intresse för livsåskådningsfrågor och existentiella 

frågor.1 Undersökningen gjordes bland elever som gick på de nya 

gymnasieprogrammen men som ännu inte hunnit läsa Religion A. Sjödin ifrågasätter 

i sin undersökning hur man ska kunna motivera eleverna på de mer yrkesinriktade 

programmen att läsa religion.2 Idag har Lpf 94 varit i kraft i åtta år och det skulle 

därför vara intressant att titta närmare på hur eleverna tycker att det är att läsa 

religion. 

 

1.1 Undersökningens bakgrund 

I Sverige idag lever vi i ett allt mer sekulariserat samhälle där kyrkan har skilts från 

staten. Samtidigt finns det i vårt samhälle många olika religioner representerade. Kan 

då religionsundervisningen i skolan fylla något behov hos eleverna idag, kan 

undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå andra religioner och kulturer? Finns 

det något större intresse för religionsundervisningen i skolan hos de elever som läser 

religion på det nya programgymnasiet, det här är några av de frågor jag vill ha svar 

på. 

 

Människor från olika länder med olika religioner blir allt fler i Sverige idag. Samtidigt 

som vi svenskar tar allt mer avstånd från vår religion så är många invandrare djupt 

troende och lever efter sina religiösa regler. Religionen i skolan har en viktig funktion 

att fylla för att ge ungdomarna som växer upp idag större förståelse för människor 

som lever så starkt efter religiösa regler. Genom religionsundervisningen kan man 

försöka överbrygga de motsättningar som finns mellan invandrare och svenskar. 

                                            
1 Sjödin, En skola – flera världar, Plus Ultra, Stockholm, 1995. 
2 ibid, s 16. 
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Religionen har även en viktig funktion att fylla när det gäller elevernas egen 

livsåskådning, genom att ge dem redskap för att tolka situationer kan 

religionsundervisningen hjälpa eleverna att bättre förstå sig själv och andra. När 

kyrkan idag inte har något större inflytande över människornas liv får 

religionsundervisningen en viktig uppgift att fylla när det gäller etiska normer och 

värden. Skolan ska dessutom förmedla människors lika värde och ett demokratiskt 

tänkande. Skolans värdegrund hör också dit. Samtidigt som samhället blir allt mer 

sekulariserat så har Sverige blivit ett mångkulturellt land, där det finns en mängd 

olika religioner representerad. Om man läser i kursplanen för religionsämnet står det 

att ämnet ska ge eleverna möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor 

samt ge kunskaper och ökad förståelse för människor med olika religioner och 

livsåskådningar.3 

 

Religionsundervisningen i skolan har debatterats från olika håll under många år. 

Debatten har gällt allt från utformning av ämnet till innehållet, ledare från olika 

religiösa samfund samt olika lärare har fått komma till tals men man ser sällan några 

elevröster i debatterna. Den senaste debatten har gällt om ämnet ska läsas som ett 

fristående ämne eller om religionsämnet ska integreras med 

samhällskunskapsämnet. Efter att den tidigare gällande läroplanen, (Lgy 70), togs i 

bruk har det gjorts några undersökningar som tar upp elevernas syn på 

religionsämnet, de kan idag kännas lite gamla. Idag har vi en ny läroplan för 

gymnasiet, Lpf 94, som har varit i bruk under åtta år och det skulle därför vara 

intressant att titta på vad dagens gymnasieelever anser om religionsämnet. 

 

Om man tar de olika kärnämnena som eleverna ska läsa under sin gymnasietid, får 

jag den uppfattningen att religion är kanske det ämne som eleverna upplever är 

minst intressant. Min uppfattning är att eleverna, kanske framförallt eleverna på de 

yrkesförberedande programmen, inte har något intresse av att läsa religion. Kan det 

ämnet verkligen konkurrera med övriga kärnämnen som svenska, engelska och 

matte som är de ämnen som överlag verkar ha en högre status inom skolan. Men jag 

tror även elever på de teoretiska programmen kan uppleva religionsämnet som 

mindre relevant att läsa. Hur ser t. ex. eleverna på NV programmet på ämnet 

                                            
3 SKOLFS 2000:8. 
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religion? Kan de hitta något som de kan ta till sig i religionsundervisningen? De 

eleverna är kanske mer än andra elever vana vid att det finns en logisk förklaring på 

allt och att det som sker går att bevisa vetenskapligt. Jag har en uppfattning om att 

det är svårt att motivera eleverna på de olika programmen att läsa religion. Den 

uppfattningen hade även Ulf Sjödin när han gjorde sin undersökning, innan eleverna 

hade påbörjat sina religionsstudier enligt Lpf 94. Han anser att eleverna på de 

yrkesförberedande programmen inte är så intresserad av teoretiska ämnena. De har 

sökt sig till dessa program för att få en mindre teoretisk utbildning. Han tror därför att 

det kommer att uppstå problem med införandet av religionsundervisning inom dessa 

program.4 Om man söker en yrkesutbildning är det kanske för att man inte har lust 

att läsa de mer teoretiska programmen utan man kanske anser sig vara bättre 

lämpad för en praktisk utbildning. Även skolverket hade en medvetenhet om att 

införandet av religion på samtliga program i gymnasieskolan inte var alldeles 

problemfritt. De betonade vikten av anpassning till de olika programmen samt vikten 

av att utgå från elevernas problem och deras egen miljö.5 

                                           

 

När det gäller NV-programmet skulle jag vilja påstå att den allmänna uppfattningen är 

att de stöder sig mer på de fysikaliska lagarna än på det som betraktas som 

övernaturligt. Det övernaturliga är något som inte går att bevisa. Du kan inte pröva 

äktheten med hjälp av olika teorier. Jag tror att många inom NV programmet anser 

att religion är något övernaturligt. Även om jag vet att religionsvetenskapen och 

naturvetenskapen inte står lika långt ifrån varandra idag som de gjorde för ca 100 år 

sedan. Detta är de tankar jag har om de skillnader som jag tror finns i uppfattningen 

om religion inom de olika programmen. 

 
1.1.1 Historisk bakgrund 

Den första läroplanen för fackskola och gymnasium kom 1965 och den stora 

förändringen var att man samlade alla de olika gymnasierna under en och samma 

hatt. Man avskaffade real och studentexamen, sista året för examen var 1968. Man 

införde också ett nytt betygsystem ett så kallat relativt betygsystem. Nästa reform 

kom 1970, då skapades gymnasieskolan och man samlade gymnasiet, fackskolan 

 
4 Sjödin, s 16. 
5 ibid, s 16. 
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och yrkesskolan i en skolform. Den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft 

1970 och gymnasieskolan kom att bestå av 22 linjer.6 De olika linjerna var 3- eller 2-

åriga, de mer yrkesinriktade linjerna var 2-åriga. I och med Lgy 70 ändrar man 

namnet på kristendomskunskap till religionskunskap, men den viktigaste 

förändringen blev att ämnet även skulle omfatta allmänna livsåskådningsfrågor.7 

 

Religionskunskapsämnet var obligatoriskt på alla teoretiska linjer. Eleverna på de 

yrkesinriktade linjerna kunde välja att läsa religionskunskap.8 Med ett antal 

revideringar kom Lgy 70 att gälla ända fram till 1994 då den nya läroplanen för 

gymnasieskolan, Lpf 94 trädde i kraft. De 22 linjerna som hade funnits tidigare 

gjordes om till 16 program som samtliga blev treåriga. När den nya läroplanen kom 

delades ämnena in i kärnämnen och karaktärskurser, religionskunskap blev ett 

kärnämne vilket innebär att alla måste läsa religion oavsett vilket program man går 

på.9 

 

En ny förändring av gymnasieskolan är på gång, men vad den innebär är det ingen 

som vet idag. Den nu sittande gymnasiekommittén tillsattes för två år sedan och 

utredningen skulle vara klar i oktober 2001, men tiden har förlängts till december 

2002.10 

 

1.2 Forskningsläge 

De forskningsrapporter som jag har funnit som tar upp elevernas förhållningssätt till 

religionsämnet är tre rapporter. Den första är ”Gymnasieeleven och livsfrågorna” som 

kom 1974 på beställning av Skolöverstyrelsen. Anledningen till projektets 

genomförande var den nya läroplanen för gymnasieskolan som kom 1970, (Lgy 70). 

Med den nya läroplanen infördes stora förändringar i religionsämnet, den viktigaste 

var att ämnet utvidgades till att innefatta allmänna livsåskådningar. Projektet ansågs 

vara viktigt för att få den växelverkan mellan stoffurval och elevens egen upplevelse 

av livsproblem, denna växelverkan skulle göra religionsundervisningen meningsfull 

                                            
6 Jarlén, Leif, Gymnasium 2000 tradition och förnyelse, Bildaförlag, Borås, 2000. 
7 Sjödin, s 13. 
8 Aronsson, Harry o Gustavsson Berndt, Gymnasieeleven och Livsfrågorna, utbildningsförlaget, 

Stockholm, 1974. 
9 Lpf 94. 
10 Skolvärden, nr 10, 30/05 2002/ Lärarnas Riksförbund. 
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för eleverna. Undersökningen skulle klarlägga elevernas uppfattning om sin 

livssituation, deras upplevelse av omvärlden och om sig själva.11 

 

Den andra undersökningen är ”Religion och Livsfrågor bland svenska och tyska 

ungdomar” undersökningen genomfördes under åren 1988 – 1989 och syftet med 

den var att beskriva och tolka unga människors möte med religionsundervisningen i 

skolan. Mot bakgrund av tidigare forskning försöker de förklara svenska och tyska 

elevers inställning till religionsundervisningen.12 Den tredje undersökningen gjordes 

av Ulf Sjödin, ”En skola - flera världar”, ett projekt som understöddes av skolverket. 

Undersökningen tar upp elevernas syn på religion i gymnasieskolan, hur de ser på 

framtiden, livsfrågorna, moralen och samhället. Undersökningen gjordes bland 

gymnasieungdomar 1994 samma år som den nya läroplanen, (Lpf 94), trädde i kraft. 

Rapporten tar även upp vilka attityder och förväntningar som lärarna har i mötet med 

olika elevkategorier.13 

 

Gemensamt för alla tre undersökningarna är att ingen av eleverna har läst religion 

enligt den nya läroplanen. Den undersökning som kanske är mest aktuell för min 

undersökning är Sjödins ”En skola - flera världar” som behandlar den nya läroplanen. 

De elever som ingick i Sjödins undersökning läste på de olika Gymnasieprogrammen 

enligt den nya läroplanen (Lpf 94) men hade inte hunnit påbörja sina religionsstudier. 

 

1.3 Syfte och frågeställning 

Mitt syfte med den här undersökningen är att titta på hur eleverna ser på ämnet 

religion, om de uppfattar ämnet som relevant att läsa. Kan eleverna ha någon nytta 

av religionsundervisningen, anser de att ämnet fyller en funktion i deras liv. Utifrån 

dessa ståndpunkter blir min frågeställning: 

 

 Anser eleverna att ämnet är viktigt eller oviktigt? 

 Anser eleverna att religionsundervisningen ska vara en obligatorisk kurs eller 

fritt val? 

                                            
11 Aronsson, Gustavsson. 
12 Barnikol H-M o Larsson, Rune, Religion och livsfrågorna bland svenska och tyska ungdomar, 

Bochum, Brockmeyer, 1993. 
13 Sjödin. 
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 Kan eleverna hitta något som de tycker är viktigt i religionsundervisningen? 

 Finns det någon skillnad mellan teorielever och yrkeselever syn på 

religionsämnet? 

 Finns det någon skillnad mellan hur flickor och pojkar ser på religionsämnet? 

 

2. Metod 

De metoder jag hade att välja på var att göra intervjuer, enkäter med öppna 

svarsalternativ, enkätundersökning med fasta svarsalternativ eller att be eleverna 

själva skriva ner vad de anser om religionsämnet. Jag har valt att genomföra 

undersökningen som en enkätundersökning med fasta svarsalternativ med utrymme 

för eleverna att skriva ner egna synpunkter. Att genomföra intervjuer skulle ta väldigt 

lång tid och det skulle vara tveksamt om eleverna skulle ha tid att engagera sig i en 

sådan undersökning. Eftersom undersökningen skulle genomföras under andra 

halvan av vårterminen och de hade många arbeten att avsluta skulle det kanske 

kännas stressande för eleverna. Om man använder metoder som fri skrivning eller 

enkäter med öppna svarsalternativ finns en risk att man bara ger de elever som är 

duktiga på att utrycka sig i skrift möjlighet att komma till tals. De elever som har 

svårare att uttrycka sig i skriftlig form skulle ha sämre förutsättningar för att få fram 

sina åsikter. Att välja enkäter med fasta svarsalternativ kändes som den bästa 

metoden, då alla fick samma förutsättningar. Ytterligare en fördel med att använda 

sig av enkät var att det gick att genomföra den som en gruppenkät. Fördelen med en 

sådan är att tiden för enkätens genomförande blir mindre och svarsfrekvensen blir 

förhållandevis hög. Genomför man en gruppenkät i klassrummet, kan man dessutom 

både dela ut och samla in enkäten vid ett och samma tillfälle. Om man själv är 

närvarande när enkäten fylls i så har man kontroll över den processen också. Man 

kan själv besvara frågor som kan uppstå och eleverna hindras från att konferera med 

varandra14 

 

För att kunna formulera enkäten började jag att läsa Göran Ejlertssons bok, ”Enkäten 

i praktiken”, för att få tips och råd i utformningen av enkäterna. För att få ett 

frågeunderlag läste jag styrdokumenten för ämnet religion och tittade då framförallt 

                                            
14 Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1996, s 

8. 
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på vad eleverna skulle ha uppnått efter avslutad kurs.15 Jag tittade även på 

avhandlingar som berörde mitt område, jag hittade tre stycken som behandlade 

ämnet, ”Gymnasieeleven och livsfrågorna”16, ”Religion och livsfrågor bland svenska 

och tyska ungdomar”17 samt ”En skola – flera världar”.18 Dessa tre avhandlingar 

berör bara delvis det område som jag ville titta närmare på, men det gick ändå att 

använda dem som hjälp för formulering av enkäten. 

 

2.1 Utformning av Enkäten 

När enkäten skulle formuleras var det viktigt att den formulerades med så raka frågor 

som möjligt. Tanken var att det skulle vara lätt att besvara frågorna och försöka 

undvika tvetydighet i frågorna. När enkäten var färdig valde jag spontant ut åtta 

ungdomar som är mellan 15 och 18 år för att göra en provenkät. De ungdomarna 

som fick göra provenkäten är ungdomar som befann sig hemma hos mig när enkäten 

var klar. När de hade fyllt i enkäten diskuterade vi den gemensamt och gjorde en del 

ändringar. När det var klart lät jag en TD/EL 1 göra en provenkät. De visste inte från 

början att det var en provenkät. Att klassen inte visste att enkäterna inte skulle delta i 

undersökningen var för att få eleverna att besvara enkäten så noggrant som möjligt. 

Om eleverna hade blivit informerade om att deras svar inte skulle ingå i 

undersökningen finns en risk att de inte skulle ha besvarat enkäten alls. Det blev ett 

bra test för enkäten men även för mig. Jag fick en möjlighet till att göra en 

övningspresentation av enkäten. Provenkäten föll väl ut och det behövdes inte fler 

ändringar i den. 

 

Frågorna i enkäten inleds med frågor som är ämnad att klargöra tillhörighet. Dessa 

frågor är för att jag ska kunna dela in eleverna i klass, kön och årskurs. Syftet med 

undersökningen var att ta reda på vad eleverna anser om ämnet religion om det är 

viktigt eller oviktigt att läsa. Därför valde jag att göra ett antal frågor som direkt 

behandlar deras syn på ämnet. Jag har även lagt in en rad frågor som berör 

planering av ämnet, om eleverna har fått vara med och planera undervisning för att 

se om det finns något samband mellan elevernas deltagande i planeringen och 

                                            
15 SKOLFS: 2000:8. 
16 Aronsson, Gustavsson. 
17 Barnikol, Larsson. 
18 Sjödin. 
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elevernas uppfattning om ämnet. För att se om eleverna tyckte att de hade uppnått 

något av de angivna målen i läroplanen lade jag även in en fråga om detta. Jag har 

även tagit med en fråga i enkäten som berör stoffurval för att kunna se vad eleverna 

tycker är viktigt att ta upp. 

 

Tanken med enkäten var att ge så lite skriftlig information som möjligt, för att 

eleverna skulle slippa att läsa en massa instruktioner. Istället valde jag att börja med 

en muntlig genomgång där jag gav eleverna instruktioner för hur de skulle fylla i 

enkäten. De fick då också tillfälle att fråga om det var något som de inte förstod i 

enkäten. 

 

När jag gjorde enkäten försökte jag göra svarsalternativen så att de fördelade sig på 

fyra alternativ. Jag gjorde detta för att undvika ett mittenalternativ, genom att undvika 

ett sådant alternativ måste eleverna välja sida istället för att ta det alternativ som 

ligger i mitten. Om enkäten är utformad så att det finns mittenalternativ väljer folk ofta 

ett sådant alternativ för att slippa ta ställning, det är enklast. Det är bara på fråga 

nummer fem som det finns ett mittenalternativ. Att jag valde tre alternativ på den 

frågan beror på att jag ville ha så tydliga svar som möjligt på min fråga, försöka 

tvinga eleverna att ta ställning. Dessutom anser jag att det är svårt att bedöma svar 

som t. ex ”inte särskilt viktigt” om man lägger till det som ett alternativ. Att jag valde 

att ha alternativet mycket viktigt med var för att se om någon elev tyckte att ämnet 

hade hög prioritet. För att dessutom få en djupare betydelse av deras 

ställningstagande så bad jag eleverna att motivera varför de hade valt det alternativ 

de valde. Det var 49 av 57 elever som skrev en motivering på den här frågan, något 

som jag bedömer som ett bra resultat. 

 

På alla frågor utom en uppmanades de att ringa in det alternativ som motsvarade 

deras uppfattning. På fråga fyra uppmanades de att rangordna kärnämnena utifrån 

vad de tyckte var viktigast. På fråga fem uppmanades de även att motivera sitt svar. 

Enkäten avslutades med en möjlighet att skriva ner sina egna synpunkter och tankar 

om ämnet religion. 
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2.1.1 Sammanställning och analys av enkäter 

Enkäterna har jag sammanställt först för pojkar och flickor i varje klass, sedan har jag 

gjort en sammanställning för hela klassen. Därefter har jag gjort en sammanställning 

för hela skolan och delat upp även den i pojkar och flickor. Slutligen har jag gjort en 

sammanställning med en indelning mellan teoretiska och yrkeslinjer. Där har jag 

också gjort en indelning mellan pojkar och flickor. Redovisningen av enkätanalysen 

kommer att ske i indelningen teoretiska och yrkesförberedande program. Där 

kommer jag också att visa på resultaten i grupperna pojkar och flickor. Jag kommer 

att i första hand analysera varje fråga för sig för att avslutningsvis försöka se ett 

mönster i svaren. Antalet elever som har deltagit i undersökningen är inte så stort 

och därför kommer jag att redovisa det totala antalet istället för att använda procent, 

då jag anser att det blir mer lättöverskådligt på det sättet. Man bör inte använda 

procentredovisning om antalet i undersökningsgruppen är under 50.19 I den 

undersökning som jag har gjort är det 57 elever som har besvarat enkäten men när 

jag delar in dem i redovisningsgrupper blir antalet så lågt att det kan bli missvisande 

med procent redovisning. 

 

De frågor jag har valt att analysera är frågor som direkt berör elevernas uppfattning 

om religionsämnet. När jag sedan presenterar analysen har jag delat in svaren i olika 

grupper: programtillhörighet, flickor och pojkar, yrkeselever och teorielever, 

yrkesflickor/pojkar och teoriflickor/pojkar samt en redovisning för samtliga elever. När 

det gäller själva analysen har jag valt att inte göra en analys mellan de olika frågorna. 

Jag har t.ex. inte tittat på hur elever som tyckte att religion var oviktigt har besvarat 

frågan om undervisningstiden. Jag har valt bort den analysformen på grund av att 

skolan som jag gjort undersökningen på är en liten skola, med få elever på de olika 

programmen och ingen ska kunna identifiera sig eller någon annan i gruppen. 

 

2.2 Val av undersöknings grupp 

Jag valde att göra undersökningen på Björkhagsskolan som är den enda 

gymnasieskolan i Hofors. Valet av skola berodde på att det för mig var geografiskt 

lämpligt då jag själv bor på orten och slipper långa resor för att kunna genomföra 

undersökningen. Björkhagsskolan är dessutom den skola som jag har befunnit mig 
                                            
19 Ejlertsson, s 100. 
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på under de tre terminer som jag har läst religion via telebild från Gävle. Under dessa 

tre terminer har jag genom tidigare arbeten träffat både lärare och elever på skolan. 

Därför var det för mig naturligt att använda den skolan där jag redan hade byggt upp 

ett kontaktnät. Flera av lärarna och eleverna på skolan visste vem jag var. Det 

skapar en trygghet inte bara för mig som ska genomföra undersökningen utan även 

för de som ska delta i undersökningen. 

 

För att kunna göra ett elevurval bestämde jag mig för att begränsa mig till de elever 

som hade läst Religion A under läsåret 2001 – 2002. Detta urval blev då elever som 

gick årskurs två eller tre. Antalet elever som skulle ingå i undersökningen uppgick då 

till 76 elever fördelat på 40 flickor och 36 killar, om alla är närvarande vid 

undersöknings tillfället. 

 

2.2.1 Undersökningens genomförande 

När enkäterna var klar tog jag kontakt med skolans rektor för att bestämma en tid då 

jag kunde få komma till skolan och presentera min undersökningsidé. Jag gjorde en 

muntlig presentation men lämnade också ett brev till rektor och till lärarna.20 Rektorn 

presenterade undersökningen för berörda lärare, men även jag tog en personlig 

kontakt med lärarna för att bestämma tid för undersökningen. Enkäten genomfördes 

som en klassrumsenkät och tillsammans med lärarna hade jag bestämt att det bara 

skulle finnas ett tillfälle för eleverna i respektive klass att besvara enkäten. Detta för 

att inte störa för mycket i undervisningen och väcka irritation bland eleverna. Jag 

valde att genomföra undersökningen på en svenska- eller engelska-lektion för att de 

lärare som undervisar i religion inte skulle befinna sig i klassrummet vid 

undersöknings tillfället. Att försöka att undvika att ha religionsläraren med i 

klassrummet var för att förhållandet lärare elev inte skulle påverka resultatet. Detta 

var dock inte möjligt i alla klasser beroende på den ämneskombination som en del 

lärare hade. 

 

Jag genomförde enkätundersökningen själv, detta tyckte jag var en fördel då jag 

kunde gå in till klassen och presentera vad det gick ut på och på det viset undvika 

missförstånd. Eleverna såg dessutom att det bara var jag som hanterade den, delade 

                                            
20 Bilaga 1 och 2. 
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ut och samlade in enkäten. För mig var det viktigt då jag hade lovat eleverna att de 

skulle få vara anonyma och att ingen annan än jag skulle läsa deras enkäter. Det 

lärarna skulle få se var en sammanställning av samtliga svar, eftersom lärarna ansåg 

att undersökningen var intressant för deras del. 

 

2.3 Förkortningar 

När jag pratar om de olika programmen i texten kommer jag att använda mig av olika 

förkortningar samhälls – SP, naturvetenskap – NV, handel och administration – HP, 

Elprogrammet – EL. När jag hänvisar till de olika läroplanerna kommer jag att 

använda mig av de förkortningar som finns för dem, Lgy 70 – 1970 års läroplan för 

gymnasieskolan, Lpf 94 – 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna. 

 

3 Undersökning 

Enkäten besvarades av 57 elever i årskurs 2 och 3, bortfallet bestod av 19 elever 

som inte var närvarande när enkäten genomfördes. Eleverna som har besvarat 

enkäten består av elever på SP, HP, EL och NV-programmen på gymnasieskolan i 

Hofors. Antalet inskrivna elever på de olika programmen är HP 16, EL 22, SP 22, NV 

16. Antal elever från varje program som besvarat enkäten var HP 12, 9 pojkar och 3 

flickor, EL 15 samtliga pojkar, NV 9, 4 pojkar och 5 flickor, SP 21, 3 pojkar och 18 

flickor. Eleverna på HP, EL och SP går i årskurs 2 och eleverna på NV-programmet 

går i årskurs 3. 

 

3.1 Är ämnet viktigt eller oviktigt? 

Samtliga elever i undersökningen har läst Religion A under läsåret 2001 – 2002, 

undersökning speglar den uppfattning som de har skaffat sig om ämnet under 

gymnasietiden. De uppmanades att ringa in ett av alternativen på frågan om 

undervisningen i religion är oviktigt, viktigt eller mycket viktigt. De ombads också att 

motivera sitt svar. 

 

Av de 57 elever som ingick i undersökningen var det 55 elever som ansåg att det var 

viktigt att läsa religion. Det var 6 av dessa 55 som ansåg att ämnet var mycket viktigt 
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och endast 2 elever av de 57 ansåg att ämnet var oviktigt. Tittar man på fördelningen 

mellan könen ser man att både flickor och pojkar anser att ämnet är viktigt. Samtliga 

flickor anser att ämnet är viktigt och 29 av 31 pojkar anser att ämnet är viktigt eller 

mycket viktigt. Det är inte heller någon skillnad mellan de elever som går på de 

teoretiska - eller yrkesförberedande programmen. Den största skillnaden man kan se 

bland svaren är att av de 6 elever som ansåg att ämnet var mycket viktigt är 5 pojkar, 

fördelat på 2 elever på de teoretiska programmen och 3 elever på yrkesprogrammen. 

Det var endast en flicka som ansåg att ämnet var mycket viktigt och hon återfinns på 

de teoretiska programmen. Svarsfördelningen visar att de elever som går på de mer 

yrkesinriktade programmen är lika motiverade att läsa religion som de elever som går 

på de mer teoretiska programmen. I tabellen nedanför kan man se hur eleverna har 

svarat på frågan. 

 

 Tabell 1. Elevernas syn på vikten av ämnet religion, fråga nr 5. 

 

 

 Oviktigt Viktigt Mycket 

Viktigt 

Totalt 

Samtliga elever  2 49  6 57 

Teorielever  0 27  3 30 

Yrkeselever  2 22  3 27 

Flickor  0 25  1 26 

Pojkar  2 24  5 31 

Teoriflickor  0 22  1 23 

Yrkesflickor  0  3  0  3 

Teoripojkar  0  5  2  7 

Yrkespojkar  2 19  3 24 

Under den här frågan bad jag även eleverna att motivera sitt svar, 49 av 57 elever 

motiverade sitt svar. Det var 21 av 22 flickor och 6 av 7 pojkar på de teoretiska 

programmen som motiverade sitt svar. På de yrkesinriktade programmen hade alla 3 

flickorna och 18 av 24 pojkar motiverat sitt svar. När man gör en jämförelse mellan 

pojkar och flickor ser man att det är 7 av pojkarna och endast en av flickorna som har 

valt att inte motivera sitt svar. En anledning till att det uppträder en liten skillnad i 

svarsfrekvensen kan vara att det är fler pojkar än flickor, en skillnad på 5 elever. 
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Bland både teori- och yrkeseleverna var den mest förekommande motivationen att 

det var viktigt att känna till lite om andra religioner än kristendomen. Ett annat svar 

som återkom på flera enkäter var att man måste lära sig om andra människor och 

hur de lever. De flesta har skrivit att ämnet är bra för att lära om andra kulturer och 

förstå andra människor. 

 

Det kan vara bra att veta vad som har hänt och varför vi lever 

med alla dessa religioner idag. Förstå andra religioner och 

människors kulturer och inte bara vår egen religion. 

Pojke yrkesprogram 

 

Det var endast en elev som i sin motivering tog upp att det var viktigt att läsa om 

kristendomen, detta för att kunna förstå våra egna traditioner. 

 

Oavsett programval så anser eleverna att religionsämnet har en viktig funktion att 

fylla. Undervisning ska skapa förståelse för andra människors åsikter och sätt att 

vara. Av elevernas svar kan man utläsa att det finns en ambition hos eleverna att 

förstå andra människors religion och kultur. De anser att det är viktigt för att öka 

förståelsen mellan olika folkgrupper och för att minska rasismen i samhället. Det 

märks att det är en fråga som engagerar ungdomarna, en fråga som de anser är 

viktig för att kunna leva i det mångkulturella samhället. Respekt för andra människor 

och folkgrupper är en viktig bit för eleverna och med tanke på vad de har skrivit i 

enkäten verkar det som om de vill förstå hur människor från andra kulturer och 

religioner lever. Av deras svar kan man utläsa att de anser att förståelsen ökar med 

kunskap. De vill lära för att kunna förstå. Följande citat är hämtat från en pojke på ett 

yrkesprogram: 

 

Intressanta ämnen och händelser att arbeta med, det är dessutom 

bra att veta varför folk gör som de gör på olika ställen. 

Det kan öka förståelsen. 

 

När man läser de motivationer som eleverna har gett ser man att de är väl medvetna 

om att det inte alltid är sant det som skrivs i massmedia om andra religioner och 

kulturer. De verkar vara medveten om att religionsundervisningen kan bidra till att 

skapa förståelse för andra religioner och kulturer. Att undervisningen dessutom ger 
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eleverna en möjlighet för dem att skaffa mer kunskap för att kritiskt kunna granska 

det massmedia skriver om andra religioner. Eleverna uttrycker en önskan om att 

religionsundervisningen ska ge dem ökad förståelse för andra religioner. Ökad 

förståelse för andra religioner och kulturer är något som återfinns i läroplanen för de 

mål som eleverna ska ha uppnått vid avslutad kurs. En av flickorna på ett teoretiskt 

program uttryckte det så här: 

 

Religionsundervisningen är bra för att vidga förståelsen 

för andra religioner så att man kan bilda sig en bättre 

uppfattning, än om man bara utgår från media. 

 

När man läser igenom deras motiveringar till varför de tycker att religionsämnet är 

viktigt skulle man kunna tro att deras samstämmighet beror på att de haft samma 

lärare i ämnet. Så är det nu inte utan på de olika programmen undervisar tre olika 

religionslärare, så detta kan inte förklara varför eleverna tycker så lika. 

 

3.2 Undervisningstid 

Nästa fråga i enkäten tar upp det antal undervisningstimmar (35 timmar) som ämnet 

religion har. Med tanke på det antal timmar som finns i religionsundervisningen tyckte 

jag att det skulle vara intressant att få elevernas synpunkter på undervisningstiden 

som är fastslagen i styrdokumenten. Eleverna fick instruktionen att ringa in det 

alternativ som de ansåg stämde bäst med deras uppfattning. Svarsfrekvensen 

återfinns i tabellen på nästa sida. 
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 Tabell 2. Hur eleverna ser på undervisningstiden i religionsämnet, fråga nr 6. 

 För lite tid Lagom med 

tid 

För mycket 

tid 

Alldeles för 

mycket tid 

Totalt 

Alla elever  9 45  1  2 57 

Flickor  6 20  0  0 26 

Pojkar  3 25  1  2 31 

Teorielever  8 22  0  0 30 

Yrkeselever  1 23  1  2 27 

Teoriflickor  6 17  0  0 23 

Yrkesflickor  0  3  0  0  3 

Teoripojkar  2  5  0  0  7 

Yrkespojkar  1 20  1  2 24 

 

Om man tittar på hur det totala antalet elever har svarat på frågan om 

undervisningstiden så tycker 45 st att det är lagom med tid. Det skiljer sig inte så 

mycket mellan pojkar, flickor och skillnaden är inte heller så stor när det gäller de 

teoretiska eller yrkesinriktade programmen. Det är tre elever som har svarat att det är 

för mycket tid eller alldeles för mycket tid, dessa elever är alla pojkar som återfinns 

på de yrkesförberedande programmen. Nio elever anser att religion har för lite tid och 

där kan man se att de flesta som anser det går en mer teoretisk linje. 

 

Om vi då tittar på hur mycket tid som eleverna själva lägger ner på ämnet religion så 

ser vi att svaren blir väldigt blandade. Här får vi större spridning på svaren och vi kan 

även se en skillnad mellan pojkar och flickor, men även mellan de olika programmen. 

Andelen elever som anser sig lägga ner lagom med tid på religionsämnet är över 

hälften av eleverna, men delar vi upp det mellan pojkar och flickor så är det flest 

pojkar som anser att de lägger ner lagom med tid. Den skillnaden får vi kanske räkna 

till att andelen pojkar i undersökningsgruppen är större än andelen flickor. För övrigt 

så är fördelningen mellan de olika grupperna ganska lika. Den största skillnaden man 

kan se är att de elever som säger sig lägga ner väldigt lite tid på ämnet är alla pojkar 

och de flesta återfinns på de yrkesinriktade programmen, se nedanstående tabell. 
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 Tabell 3: Hur stor arbetsinsats lägger du på ämnet religion, fråga nr 13. 

 Mycket tid Lagom med 

tid 

Lite tid Väldigt lite 

tid 

Totalt 

Alla elever  4  31 17  5 57 

Flickor  3 14  9  0 26 

Pojkar  1 17  8  5 31 

Teorielever  3 15 11  1 30 

Yrkeselever  1 16  6  4 27 

Teoriflickor  3 11  9  0 23 

Yrkesflickor  0   3  0  0  3 

Teoripojkar  0   4  2  1  7 

Yrkespojkar  1 13  6  4 24 

 

3.3 Obligatoriskt ämne eller tillvalskurs? 

På frågan om religionsämnet ska vara obligatorisk kurs eller tillvalskurs fick eleverna 

återigen ringa in det alternativ som de ansåg motsvara deras uppfattning. Resultatet 

av undersökningen redovisas i tabell 4 här nedanför. 

 

 Tabell 4. Tycker du att religionsämnet ska var obligatorisk kurs eller tillvalskurs, 

 fråga nr 14. 

 Obligatorisk kurs Tillvalskurs Totalt 

Alla elever 45 12 57 

Flickor 23  3 26 

Pojkar 22  9 31 

Teorielever 27  3 30 

Yrkeselever 18  9 27 

Teoriflickor 21  2 23 

Yrkesflickor  2  1  3 

Teoripojkar  6  1  7 

Yrkespojkar 16  8 24 

 

De flesta elever anser att religion bör vara obligatorisk kurs, 45 av 57 elever, andelen 

flickor är något högre än andelen pojkar. Av yrkeseleverna så är det 9 elever som 
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anser att kursen borde ligga som en tillvalskurs, endast 3 elever på de teoretiska 

linjerna anser att kursen bör vara tillvalskurs. Man kan även se att andelen pojkar, 9 

elever, som anser att kursen bör vara ett tillval är högre än andelen flickor, 3 elever. 

Trots de skillnader som man kan läsa ut i tabellen är de flesta elever överens om att 

kursen bör finnas kvar som en obligatorisk kurs på gymnasieprogrammen. 

 

Om man då tittar på hur många som skulle välja kursen om den var ett tillval så är 

det 37 av 57 elever som skulle välja att läsa religion. Det är större andel teorielever, 

22, än vad det är yrkeselever, 15, som skulle välja att läsa kursen. Men gör man en 

jämförelse mellan antalet pojkar och flickor som skulle välja att läsa kursen är det fler 

pojkar än flickor som skulle välja att läsa den, 17 flickor och 20 pojkar. Nu får man 

kanske tillskriva den skillnaden att det är fler pojkar än flickor som har deltagit i 

undersökningen. Elevernas svar visar dock att intresset för att läsa religion är relativt 

stort. Det är även intressant att notera att det inte finns någon större skillnad mellan 

könen eller mellan teoretiska/yrkesinriktade program. Redovisning av alla svar finns i 

tabellen nedanför. 

 

 Tabell 5. Om religion var ett tillvalsämne skulle du välja att läsa religion, eller att 

 inte läsa religion, fråga nr 15. 

 Välja att läsa 

religion 

Välja att inte läsa 

religion 

Totalt 

Alla 37 20 57 

Flickor 17   9 26 

Pojkar 20 11 31 

Teorielever 22  8 30 

Yrkeselever 15 12 27 

Teoriflickor 17  6 23 

Yrkesflickor  0  3  3 

Teoripojkar  5  2  7 

Yrkespojkar 15  9 24 

 

Om man gör en analys av de två senaste frågorna tillsammans så ser man att mer 

än hälften av eleverna skulle välja att läsa religion även om den låg som en 
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tillvalskurs. Lite mer än hälften av yrkeseleverna och nästan alla teorielever skulle 

välja att läsa religion. Här ser man en liten differens när man jämför yrkes- och 

teorielever, men skillnaden är liten så man kan inte säga att de elever som går på 

yrkesinriktade program är mindre intresserad av att läsa religion. 

 

Det var 45 elever som ansåg att religion skulle finnas kvar som obligatorisk kurs, 37 

elever skulle välja att läsa religion om kursen låg som tillval, 20 elever skulle välja att 

inte läsa religion om ämnet var ett tillvalsämne. Det man klart ser är att eleverna har 

ett intresse och anser att det är viktigt att läsa religion, men de kanske ser en risk att 

religionsstudierna inte får något utrymme om det blir en tillvalskurs. Eleverna väljer 

antagligen att prioritera andra ämnen om kursen blev ett tillvalsämne. Att 

religionsämnet skulle hamna långt ner på listan om den var en tillvalskurs ser man 

tydligt om man tittar på hur eleverna har rangordnat de olika kärnämnena. Religionen 

hamnade långt ner på listan och svenska, engelska och matte ligger bland de högst 

rangordnade alternativen. 

 

3.4 Uppnående mål 

I styrdokumenten för Religionskunskap A står det i ett av målen som eleven ska ha 

uppnått efter avslutad kurs, att eleven ska: 

 

Förstå vad de egna värderingarna betyder för 

självuppfattningen och för hur man 

uppfattar människor i sin omgivning21 

 

För att se om eleverna upplevde att de kunde uppnå de målen frågade jag i enkäten 

om de tyckte att de genom religionsundervisningen hade fått större förståelse för 

andra kulturer, för andras sätt att tolka saker, för den egna omgivningen och för sig 

själv. I tabellen på nästa sida kan man se hur eleverna har besvarat denna fråga. 

 

                                            
21 SKOLFS: 2000:8. 

 20



 

 Tabell 6: Elever som anser att de fått ökad förståelse, fråga nr 16. 

 För andra 

kulturer 

För andras 

sätt att tolka 

saker 

För din egen 

omgivning 

För dig själv 

Alla elever 53 53 42 42 

Flickor 26 24 19 17 

Pojkar 27 29 23 25 

Teorielever 30 29 20 20 

Yrkeselever 23 24 22 22 

Teoriflickor 23 22 17 15 

Yrkesflickor  3  2  2  2 

Teoripojkar  7  7  3  5 

Yrkespojkar 20 22 20 20 

 

På frågan om ökad förståelse för andra kulturer anser 53 elever att de fått det, 

samma resultat kom fram på frågan om förståelse för andras sätt att tolka saker. På 

de här två frågorna var det endast 4 elever som ansåg att de inte hade fått ökad 

förståelse för andra kulturer och andras sätt att tolka saker. När det gäller förståelse 

för andra kulturer är det nästan alla som anser att de har fått det genom 

religionsundervisningen. Det är jämnt fördelat mellan flickor och pojkar och även 

mellan de olika programmen. På frågorna om förståelse för den egna omgivningen 

eller för sig själv är det över hälften som anser att de fått en ökad förståelse, (42), det 

är inte heller någon större skillnad mellan pojkar och flickor på de här frågorna. Det 

bortfall som återfinns i redovisningen är de som anser att de inte har uppnått någon 

större förståelse. Samtliga elever som ansåg att de inte fått ökad förståelse återfinns 

på de yrkesinriktade programmen, de flesta är pojkar. Elevernas svar återfinns i 

tabellen på nästa sida. 
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 Tabell 7: Elever som anser att de inte fått ökad förståelse, fråga nr 16. 

 För andra 

kulturer 

För andras 

sätt att tolka 

saker 

För din egen 

omgivning 

För dig själv 

Alla elever  4  4 15 15 

Flickor  0  2  7  9 

Pojkar  4  2  8  6 

Teorielever  0  1 10 10 

Yrkeselever  4  3  5   5 

Teoriflickor  0  1  6  8 

Yrkesflickor  0  1  1  1 

Teoripojkar  0  0  4  2 

Yrkespojkar  4  2  4  4 

 

3.5 Vilket stoff tycker eleverna bör vara med 

Det som eleverna har tagit upp som viktigt att läsa inom religionsämnet är i första 

hand livsfrågor med begrepp som kärlek, vänskap, sorg. Av de 57 elever som ingick i 

undersökningen är det 45 som anser att livsfrågor är viktigt att ta upp. Fördelningen 

mellan pojkar och flickor är relativt jämn. Fördelningen var 22 pojkar och 23 flickor. 

Det finns en skillnad mellan yrkes- och de teoretiska programmen, när det gäller 

livsfrågor är det 19 av 27 elever på de yrkesinriktade programmen som anser att det 

är viktigt. På de mer teoretiska programmen är det 26 av 30 som anser att det är 

viktigt. Etik och moral är det område som kommer på andra plats, där det totala 

antalet var 39 av 57. När det gäller etik och moral är det jämnt fördelat mellan de 

olika programmen, 19 på yrkes. och 20 på teoriprogrammen. Det som är mest 

slående här är att det är 22 pojkar som anser att det är viktigt i jämförelse med 17 

flickor. Vad den skillnaden kan bero på är svårt att säga, det kan inte bara förklaras 

med att antalet pojkar (31) är högre än antalet flickor (26). På tredje plats kommer 

kristendom där 28 elever anser att det bör vara med. Fördelningen mellan pojkar och 

flickor är 13 – 15. Här är det alltså flest flickor som anser att det är viktigt med 

undervisning i kristendom. Det är flest elever på de teoretiska programmen som 

anser att det är viktigt att läsa om kristendomen, 17 av 30 jämfört med de 
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yrkesinriktade programmen 11 av 27. I tabellen nedanför kan man se hur eleverna 

har gjort sitt urval av vad de tycker är viktigt att ha med. 

 

 Tabell 8: Vilket stoffurval tycker eleverna bör vara med, fråga nr 12. 

 Livs-

frågor 

Etik o 

Moral 

Kristendom Judendom Islam Hindu- 

ism 

Buddh-

ism 

Alla elever 45 39 28 21 21 19 18 

Flickor 23 17 15 14 16 14 14 

Pojkar 22 22 13  7  5  5  4 

Teorielever 26 20 17 14 15 14 14 

Yrkeselever 19 19 11  7  6  5  4 

Teoriflickor 21 14 12 11 13 12 12 

Yrkesflickor  2  3  3  3  3  2  2 

Teoripojkar  5  6  5  3  2  2  2 

Yrkespojkar 17 16  8  4  3  3  2 

 

Det är en ganska jämn fördelning över hur eleverna har valt de olika religionerna. 

Över hälften av eleverna ansåg att kristendomen skulle finnas med. Det är mindre än 

hälften av eleverna som valt de övriga stora religionerna. Det är flest flickor som 

anser att de är viktiga att ha med andra religioner än kristendom. Här kan man se en 

tendens till skillnad mellan pojkar och flickor. Om man tittar hur hela 

undersökningsgruppen har valt de olika religionerna så är det mindre än hälften som 

har valt de övriga världsreligionerna. Detta kan vara lite anmärkningsvärt med tanke 

på att de ansåg att det var viktigt att lära om andra religioner. Övriga religioner 

kommer längre ner på listan.22 

 

4. Resultat 

4.1 Sammanfattning och analys 

Vad som tydligt går att utläsa av undersökningen är att eleverna på Björkhagsskolan 

anser att det är viktigt att läsa religion. Det är ingen skillnad mellan pojkar och flickor 

och inte heller mellan yrkes- eller teoriprogram. När det gäller pojkar och flickor så är 

                                            
22 Bilaga 3, för att se fullständig redovisning. 
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det fem pojkar som anser att religion är mycket viktigt och tre av de pojkarna går på 

yrkesinriktade program. Nästan alla eleverna har dessutom motiverat varför de anser 

att det är viktigt att läsa religion, 49 av 57 elever. Detta visar att de har en tanke runt 

ämnet religion och varför de anser att det är viktigt att läsa. Det de i första hand har 

tryckt på är att det är viktigt att förstå andra människors sätt att handla, att vara och 

det kulturella från andra delar av världen. De anser att religionen har en viktig 

funktion för att öka deras förståelse för andra människor. Om man tittar på de 

motiveringar som de har angett för att understryka varför de tycker att det är viktigt 

att läsa religion märker man att de anser att förståelsen ökar med kunskap. 

 

Eleverna anser att den undervisningstid som finns i ämnet idag är bra. De flesta 

elever tycker även att de själva lägger ned lagom med tid på ämnet utanför 

undervisningstillfällena. Vad man klart kan se är att det är mest elever på de 

teoretiska programmen som anser sig lägga ner lagom med tid på ämnet. De elever 

som går på de yrkesinriktade programmen anser däremot att de lägger ner lite tid på 

ämnet. Den skillnad som uppstår här kan kanske spegla en tendens till skillnad inom 

de olika inriktningarna. Teorieleverna är kanske mer motiverad att lägga ner tid 

utanför den schemalagda tiden än vad eleverna på de mer yrkesinriktade linjerna är. 

En annan tolkning som går att göra är att det kanske finns en högre studiemotivation 

bland flickorna. Det kan alltså vara en skillnad på motivationen för de egna studierna 

bland pojkar och flickor, det är mest flickor på de teoretiska programmen. 

 

När det gäller om kursen ska ligga som en obligatorisk eller tillvalskurs anser de 

flesta elever att den bör ligga kvar som en obligatorisk kurs. Eleverna vill läsa kursen 

men de skulle inte välja att göra det om den var en tillvalskurs. När man bad eleverna 

att rangordna kärnämnena hamnade religion långt ner på listan, ämnet har ingen hög 

prioritet bland eleverna. De alternativ som kom högst upp på listan var ämnen som 

svenska, matte och engelska, dessa ämnen ansåg eleverna var bland de viktigaste. 

Att dessa ämnen får en så hög status bland eleverna är inte så konstigt, då dessa 

ämnen överlag har högre status både hos lärare och även hos allmänheten i stort, 

vilket religion inte har. 

 

Eleverna upplevde att de genom religionsundervisningen har fått större förståelse för 

andra kulturer, andras sätt att tolka saker, för den egna omgivningen och för sig 
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själva. Detta är ett av målen som eleverna ska ha uppnått vid slutet av kursen och 

om man tittar på undersökningen ser man att de flesta eleverna upplever att de har 

uppnått det målet. 

 

Inom religionsämnet tyckte eleverna att det var viktigast att ha med livsfrågor bland 

stoffurvalet, detta är något som verkar engagera ungdomarna. Att de har så stort 

engagemang i livsfrågor är något som har kommit fram i tidigare gjorda 

undersökningar. Att dessa frågor lyfts fram i undersökningen visar att det finns ett 

engagemang bland ungdomarna för existentiella frågor. Enligt Lgy 70 skulle sådana 

frågor få ett större utrymme i religionsundervisningen, vilket betonas ändå tydligare i 

Lpf 94. Dessa frågor skall lyftas fram och ha sin utgångspunkt i elevernas vardag. 

Livsfrågor har hög prioritet bland ungdomarna. Det verkar finnas ett djupt 

engagemang för dessa frågor, något som läroplanen också trycker på. Även etik och 

moral är något som eleverna tycker är viktigt och bör finnas med i undervisningen. 

Mer än hälften av eleverna ansåg att kristendomen borde vara med. Intresset för 

andra stora religioner var däremot inte så stort. Detta är lite anmärkningsvärt med 

tanke på att de tidigare har uttryckt en önskan om att få ökad förståelse för 

människor från andra kulturer och med annan religion. Men de kanske känner att de 

får den förståelsen trots allt utan att läsa om andra religioner, det kanske räcker att 

titta på deras kultur. 

 

Om man tittar på hela undersökningen tycks lärarna som undervisar i ämnet religion 

på Björkhagsskolan i Hofors lyckats hitta saker som engagerar eleverna på skolan. 

Det är stora likheter mellan pojkar och flickor och det finns heller ingen större skillnad 

mellan de olika programmen. Den största skillnaden som man kan se mellan de olika 

programmen är den tid som eleverna lägger ner på ämnet religion utanför skolan. 

Där är det eleverna på de teoretiska programmen som anser sig lägga ner tid på 

ämnet utanför schemalagd tid. Det verkar förövrigt som om eleverna på de 

yrkesförberedande och de teoretiska programmen är nöjda med den undervisning 

som de haft i religion. Lärarna verkar ha tagit till sig den frihet som styrdokumenten 

ger och anpassat undervisningen så att den ska passa eleverna vilket program de än 
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går på. Detta var något som Ulf Sjödin tog upp i sin bok, att undervisningen måste 

anpassas så att den även passar elever på de mer yrkesinriktade programmen.23 

 

Undersökningens positiva resultat kan bero på att eleverna ger de svar som de tror 

att läraren eller den som genomför undersökningen vill ha. Elever kan många gånger 

vara väldigt lojala om de tycker om läraren. Naturligtvis är eleverna påverkade av 

lärarna men det är en positiv påverkan då eleverna verkar ha en positiv bild av 

hans/hennes undervisning. Omgivningen påverkar naturligtvis eleverna. Det öppna 

och positiva klimatet som finns på skolan präglar eleverna. Resultatet av 

undersökningen känns ändå tillförlitligt då eleverna även tog sig tid att svara på de 

öppna frågorna och det intresse som de visade för den även efter 

enkätundersökningen. Det stora intresset de har visat pekar på att eleverna har 

försökt att svara så sanningsenligt som möjligt. Eleverna på de olika programmen har 

undervisats av olika lärare och har därför inte påverkats av en enda person, utan det 

har varit olika lärare i de olika klasserna. Eleverna fick besvara enkäten anonymt och 

undersökningen gjordes inte under religionslektionen, så läraren som undervisade i 

religion var inte med vid undersökningstillfället. Att läraren inte befann sig i 

klassrummet under undersökningstillfället var för att eleverna inte skulle känna sig 

påverkad av honom/henne. 

 

5. Diskussion 

Enligt den enkätundersökning som genomfördes bland eleverna på gymnasieskolan i 

Hofors under VT 2002 framgår ganska klart att de anser att Religion A är viktigt att 

läsa. Det var sammanlagt 55 elever som ansåg att religionsundervisningen var viktig. 

Av dem var det 6 som ansåg att det var mycket viktigt. Det var endast två elever som 

ansåg att ämnet var oviktigt. 

 

Ulf Sjödin tog upp i sin avhandling att han var rädd att det skulle vara svårt att 

motivera eleverna på de yrkesinriktade programmen att läsa religion. En tanke som 

även jag delade med honom. På den skola där jag gjorde undersökningen verkar det 

dock inte finns några sådana problem. Det verkar som om eleverna på de mer 

yrkesinriktade programmen är minst lika motiverade att läsa religion som eleverna på 

                                            
23 Sjödin, s150. 
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de teoretiska programmen. Sjödin tog upp i sin bok att frågan var om lärarna var 

beredda på att det skulle kunna uppstå problem att motivera alla elever till 

religionsstudier. På gymnasiet i Hofors ser det dock ut som om lärarna har lyckats att 

motivera eleverna. Orsaken till denna positiva inställning kan sökas i de mer fria svar 

som eleverna fick ge i min undersökning. Lärarna har lyckats hitta frågor som 

engagerar eleverna, vilket kanske inte alltid är lätt. Om man tittar på de orsaker som 

eleverna har angett som anledning till att läsa religion kan man se att fler elever har 

skrivit att lärarna gör intressanta spännande lektioner. 

 

Min lärare lyckas göra ett tråkigt ämne intressant från början 

jag tycker idag att religion är intressant, och jag tycker 

att vi har stor nytta av undervisningen. 

Pojke teoretiskt program 

 

I undersökningen är det flera elever som har skrivit att de har ändrat uppfattning om 

religionsämnet sedan de började läsa det på gymnasienivå. Här har lärarna gjort att 

eleverna som många gånger har upplevt religionsundervisningen som tråkig helt 

plötsligt ändrat åsikt. Detta visar att de har lyckats fånga ungdomarnas intresse på ett 

bra sätt. 

 

Det som kanske är mest intressant i undersökningen är att de elever som gick 

elprogrammet och har besvarat enkäten, (15 av 22 elever), alla ansåg att ämnet var 

viktigt att läsa. Samtliga elever på elprogrammet är pojkar som går andra året på 

gymnasiet. Detta understryker ändå mer den likhet som finns mellan de olika 

programmen, men även att skillnaden i kön inte heller har någon betydelse för vad 

eleverna tycker om religionsämnet i skolan. En grabb på yrkesprogrammet uttryckte 

att det är viktigt att läsa religion, han motiverade sitt svar med att han ville förstå 

andra. 

 

Det krävs för att förstå människors liv, uppfattningar och handlingar. 

Det ökar förståelsen för att folk kan ha olika åsikt om saker och ting 

och vad det grundar sig på. 

 

Många av eleverna som deltog i undersökningen gav uttryck för att förståelse ökar 

med kunskap. De pekar på att fördomar ofta verkar ha uppstått på grund av att man 
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vet för lite. Man skapar sig en bild utifrån media eller annan information som ofta är 

bristfällig, då är det lätt att det uppstår fördomar. En flicka på ett teoriprogram skrev i 

enkäten: 

 

Undervisningen i religion ger oss en uppfattning om andra 

kulturer och jag tror att detta kan motverka fördomar som 

annars kan uppstå av okunskap. 

 

Att utbildning kan ge ökad förståelse för andra människor och motverka fördomar är 

något som är viktigt. Eleverna själva anser att religionsundervisningen har bidragit till 

att ge dem kunskap och bättre förståelse för andra människor. Detta är också ett av 

de mål som återfinns i styrdokumenten. Eftersom den här undersökningen är gjord 

sedan eleverna har läst Religion A skulle man kunna tänka sig att en av 

anledningarna till att eleverna har angett detta som ett av motiven är att skolan har 

strävat mot det målet. Det är möjligt att lärarna har använt detta som ett argument i 

sin presentation av ämnet för att motivera eleverna. Men när det gäller de klasser 

som har ingått i undersökningen är det tre olika lärare som har undervisat i religion. 

Vilken lärare eleverna har haft beror på vilket program de gått på. Det är knappast 

troligt att lärarna skulle kunna bedriva undervisningen så likartat att de skulle få 

eleverna att formulera sig på ungefär samma sätt. Det måste vara glädjande för 

skolan att eleverna kan se att undervisningen har gett dem en ökad förståelse för 

andra människor och kulturer. Om man beaktar enkätsvaren och den delen av 

styrdokumenten kan man säga att lärarna har gett eleverna möjlighet att nå till de 

uppsatta målen på det området. 

 

Eleverna anser att Religion A bör fortsätta vara en obligatorisk kurs och inte ligga 

som fritt val. Detta är intressant när man ser hur eleverna har svarat på frågan om de 

skulle välja att läsa religion om det var en tillvalskurs. Det var 37 av eleverna som 

skulle välja att läsa religion. Men eftersom det var 45 elever som ansåg att kursen 

skulle fortsätta att vara obligatorisk kan detta tyda på att eleverna anser att de 

behöver läsa religion och kanske gärna vill göra det, men istället väljer något annat 

som tillval. Detta kan bero på att eleverna kanske i slutändan inte prioriterar ämnet 

så högt eller att de väljer att läsa ett lättare ämne för att få mer tid till de övriga 

ämnena i skolan. Här ser man också att det är flest teorielever som skulle välja att 
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läsa religion men skillnaden är inte så stor så det är svårt att dra några säkra 

slutsatser av detta. Men det verkar som att eleverna på de mer yrkesinriktade 

programmen kanske skulle välja något annat ämne. Men det är i varje fall svårt för 

eleverna att veta exakt hur de skulle välja i en situation som de ännu inte har ställts 

inför. Det kan tänkas att det är färre elever som skulle läsa religion om det var en 

tillvalskurs men det kan även bli fler. 

 

Det eleverna i första hand har tagit upp som viktigt är livsåskådningsfrågor och etik 

och moral. Det är tydligt att eleverna tycker att det är viktigt. Det stämmer även med 

tidigare gjorda undersökningar. Det är tydligen sådana frågor som har engagerat 

ungdomar genom åren och fortfarande engagerar ungdomar. Ulf Sjödin skriver om 

det starka engagemanget som ungdomarna som ingick i hans undersökningsgrupp 

hade för dessa frågor. Livsfrågor är väl kanske det som är dominerande inom 

religionsundervisningen och det bör det väl också vara med tanke på elevernas 

intresse för dessa frågor. Trots allt är det så att läraren måste hitta frågor som 

engagerar ungdomarna för att de ska kunna känna en relevans i undervisningen. När 

det gäller skillnader mellan programmen är det en liten skillnad mellan de 

yrkesinriktade programmen och de mer teoretiska programmen. Detta kan bero på 

hur man har uppfattat frågan och lite grann vad man lägger in i begreppet 

livsåskådningsfrågor. 

 

En faktor som kan ha betydelse för elevernas syn på ämnet är att eleverna själva har 

fått varit med och planera undervisningen, den elev och kunskapssyn som råder på 

den aktuella skolan. Något som även har kunnat påverka resultatet är att det är en 

liten gymnasieskola med relativt små klasser. Detta gör att lärarna har större 

möjligheter att känna till varje elev och kan därför lättare anpassa undervisningen 

utifrån elevens förkunskaper och behov. Om vi tittar på den undersökning som är 

gjord kan vi sluta oss till att religionsämnet är viktigt och att eleverna kan se att de 

har nytta av undervisningen. Trots att religionsämnet inte har lika hög status på 

skolorna som t.ex. svenska, engelsk och mattematik anser eleverna att ämnet måste 

finnas kvar som ett kärnämne inom gymnasieskolan. Detta kanske kan hjälpa till att 

höja statusen på ämnet. 
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Eleverna får inom religionsämnet möjlighet att åskådliggöra vardagsproblem, de 

livsåskådningsfrågor som finns hos eleverna. Det som lockar eleverna i 

religionsämnet är framförallt existentiella frågor, sådana som berör dem själva och 

deras vardag. Religionsämnet har dessutom en stor del i skolans värdegrund och är 

kanske det ämne som framförallt förmedlar de värden som skolan står för. Eleverna 

som deltog i undersökningen har samtliga läst religion på gymnasienivå. I den klass 

som jag gjorde provenkäten i hade eleverna läst religion i grundskolan och skulle 

börja läsa religion på gymnasienivå under ht 02. De eleverna tyckte att ämnet var 

ganska ointressant att läsa och de såg inte precis fram emot det. Att eleverna som 

läst religion tyckte att ämnet har en plats som kärnämne kan bero på att eleverna är 

mer mogna när de kommit upp på gymnasienivå om man jämför med 

grundskoletiden. 

 

I den undersökning som Sjödin gjorde kom han fram till att de elever som inte 

tidigare läst religion tillhör den grupp av elever som anser att ämnet är oviktigt. Han 

kom också fram till att generellt sett har flickor större intresse än pojkar för ämnet.24 

Detta stämmer inte med min undersökning. Där ser man inte någon större skillnad 

mellan programmen och inte heller mellan pojkar och flickor. Det kan bero på att 

samtliga elever i min undersökning har läst Religion A på gymnasiet vilket de inte 

gjort i Sjödins undersökning. En annan orsak kan vara att lärarna på skolan har 

lyckats fånga elevernas intresse för religionsämnet och lyckats få dem att inse att 

ämnet fyller en funktion i den egna utvecklingen. 

 

Som blivande religionslärare anser jag att ämnet har en viktig funktion att fylla när det 

gäller undervisning av elever i etik, moral och livsåskådningsfrågor. Även när det 

gäller att förmedla skolans värdegrund har religionsämnet en stor funktion att fylla. 

Ämnet är också viktigt för att förmedla förståelse för andra kulturer och människors 

lika värde. 

 

5.1 Slutsatser 

Syftet med min undersökning var att ta reda på vad gymnasieelever anser om ämnet 

religion, om de anser att ämnet är viktigt eller oviktigt. Vilket stoffurval tycker eleverna 

                                            
24 Sjödin, s 148. 
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är viktigt att studera i religionsämnet? Jag ville också ta reda på om det finns någon 

skillnad mellan elever som går på yrkesprogram och elever på de mer teoretiska 

programmen eller mellan pojkar och flickor. Genom den enkätundersökning som jag 

genomförde på gymnasieskolan i Hofors anser jag att jag har uppnått mitt syfte. 

 

Det jag kommit fram till i min undersökning är att eleverna anser att det är viktigt att 

läsa religion. De flesta eleverna, oavsett program, anser att religionsundervisningen 

är viktig och bör finnas kvar som en kärnämneskurs som alla elever oavsett 

programval ska läsa. Det eleverna ansåg var viktigast att ta upp inom religionsämnet 

var livsåskådningsfrågor, etik och moral. Eleverna anser att religionsundervisningen 

har gett dem ökad förståelse för dem själva och andra människor. De har hittat 

intressanta saker i undervisningen och lyckats ta till sig detta. Man kan inte se någon 

skillnad mellan elever på yrkesprogrammen och de teoretiska programmen. Det går 

också att se att det inte är någon skillnad mellan könen när det gäller elevernas syn 

på vikten av religionsundervisningen. 

 

Jag har gjort undersökningen för att det i de flesta debatter om religionsämnet förs 

utan elevröster. Det är viktigt att lyfta fram deras synpunkter i debatten om ämnet. 

Undersökningen visar att det finns ett engagemang hos ungdomarna när det gäller 

religionsstudierna. Enkät svaren visar dessutom att eleverna har en tanke bakom de 

svar de har lämnat, det var 49 elever av 57 som i enkäten motiverade varför de 

ansåg att religion borde finnas kvar i gymnasieskolan som ett obligatoriskt ämne. I 

mitt arbete med undersökningen mötte jag ett stort engagemang bland ungdomarna. 

De ville gärna diskutera undersökningen och få den redovisad i sina klasser så fort 

den var klar. Det stora engagemang som eleverna visade tyder på att det är viktigt att 

lyfta fram eleverna i debatten. Det borde göras fler undersökningar där eleverna får 

komma fram med sina synpunkter. Det är viktigt att lyfta fram ungdomarna i den 

debatt som förs om gymnasieskolan. Det är i första hand deras vardag som 

diskuteras. De borde därför få en möjlighet att göra sin röst hörd och få ett ökat 

elevinflytande. Undersökningen visar att eleverna vill vara med och påverka det som 

rör deras studier, se bilaga.25 Om det gjordes fler undersökningar som lyfter fram 

elevens åsikter kommer vi ett steg närmare elevinflytande. Skolan har i uppdrag att 

                                            
25 Bilaga 4, fråga 7, 8 och 9. 
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fostra eleverna till demokratiska medborgare, och då borde väl eleverna få komma till 

tals när det gäller skola och undervisning som är deras vardag. Genom att låta 

eleverna vara mer involverad i sitt lärande och bli sedda av lärarna som medarbetare 

tror jag att eleverna lär sig mer. 

 

Den undersökning som jag har gjort kan inte sägas vara representativ för landet. 

Men däremot är den representativ för eleverna på Björkhagsskolan. 

 

6. Vidare forskning 

Under de år som jag har läst på gymnasielärarutbildningen har den litteratur som vi 

har behandlat haft sin utgångspunkt i grundskolan. Det jag upplever är att det finns 

för lite forskning om gymnasieskolan. När det gäller vidare forskning anser jag att det 

bör göras fler undersökningar om gymnasieskolan. 

 

Utifrån de svar jag fått på min enkät skulle det vara intressant att göra en likadan 

undersökning på en större gymnasieskola, för att se om synen på religionsämnet 

stämmer med den som eleverna på Björkhagsskolan hade. Man skulle även kunna 

titta på hur stor betydelse undervisningsformen har för elevernas syn på 

religionsämnet. Vidare skulle man kunna undersöka elevernas möjligheter att 

påverka undervisningen och hur demokratin i skolan fungerar. 

 

7. Slutord 

Under det ett och ett halvt år som jag har läst religion på distans från Gävle har jag 

suttit i telebildstudion på Björkhagsskolan. Det intryck som jag har fått av skolan är 

att hela skolan med elever och personal präglas av en lugn och fin stämning. Skolan 

ger intryck av att vara en arbetsplats för elever och lärare som arbetar sida vid sida. 

Skolan verkar vara en miljö som stimulerar till kunskapssökande och inte 

kunskapsförmedlande. Om detta är en orsak till att eleverna anser att religion är 

viktigt så kan man väl säga att skolan har lyckats med sin ambition, att få eleverna att 

ta till sig kunskap och förstå att använda den på rätt sätt. Eleverna har själva visat ett 

stort intresse för undersökningen då de vid ett flertal tillfällen har frågat mig hur det 

har gått och vad jag kom fram till. Vid min redovisning i de klasser som har deltagit i 

undersökningen var det många frågor och funderingar från både lärare och elever.
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Bilaga 1 
 
 
Hofors den 25/03 2002 
 
 
 
 
 
Till Rektor 
Pär Jerfström 
 
Hej jag heter Ingegerd Wedin och läser min sjätte termin på gymnasielärar- 
programmet i Falun. De ämnen som jag läser är samhällskunskap och religion. Den 
här terminen läser jag religionsdidaktik C via telebild från högskolan Gävle och sitter i 
telebildsstudion på Björkhagsskolan. Just nu håller jag på med min C-uppsats som 
ska belysa elevernas syn på ämnet religion. 
 
Den nya läroplanen från 1994 föreskriver att alla elever som går ett 
gymnasieprogram ska läsa religion. Tidigare var det bara eleverna på de treåriga 
teoretiska linjerna som läste religion. Vad denna förändring inneburit för eleverna, hur 
de ser på ämnet religion, om de tycker att religionen är ett viktigt inslag i 
undervisningen är de bitar jag skulle vilja titta närmare på. 
 
Jag hade tänkt göra min undersökning som en klassrumsenkät med fasta 
svarsalternativ. Jag skulle vilja komma till skolan under elevernas svenska lektioner 
för att göra undersökningen. Jag beräknar att det tar ca 15 min av lektionstiden att 
dela ut enkäten, låta eleverna svara samt att samla in den. Anledningen till att jag vill 
genomföra undersökningen på svenska lektionerna är att eleverna ska vara på så 
neutral mark som möjligt. Enkäten är helt anonym och det är bara jag som ser 
svaren. Det urval av elever som jag hade tänkt mig är de som har läst Religion A 
under ht01 eller de som läser under vt02. 
 
Det jag skulle vilja ha hjälp med är kontakten med de lärare som undervisar i 
svenska på de olika program som finns på Björkhagsskolan. Jag skulle dessutom 
vilja ha uppgifter om vilka program som finns på skolan samt hur många elever som 
går i varje årskurs fördelat på pojkar och flickor på dessa program. 
Om du vill nå mig kan du göra det på telefon 0290/20202 eller via E-post 
 
Ingegerd.wedin@hofors.se 
 
Med vänlig hälsning 
Ingegerd Wedin 
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Bilaga 2 
 
Hofors den 25/03 2002 
 
Hej jag heter Ingegerd Wedin och läser min sjätte termin på gymnasielärar- 
programmet i Falun. De ämnen som jag läser är samhällskunskap och religion. Den 
här terminen läser jag religionsdidaktik C via telebild från högskolan Gävle och sitter i 
telebildsstudion på Björkhagsskolan. Just nu håller jag på med min C-uppsats som 
ska belysa elevernas syn på ämnet religion. 
 
Den nya läroplanen från 1994 föreskriver att alla elever som går ett 
gymnasieprogram ska läsa religion. Tidigare var det bara eleverna på de treåriga 
teoretiska linjerna som läste religion. Vad denna förändring inneburit för eleverna, hur 
de ser på ämnet religion, om de tycker att religionen är ett viktigt inslag i 
undervisningen är de bitar jag skulle vilja titta närmare på. 
 
Jag hade tänkt göra min undersökning som en klassrumsenkät med fasta 
svarsalternativ. Jag skulle vilja komma till skolan under elevernas svenska lektioner 
för att göra undersökningen. Jag beräknar att det tar ca 15 min av lektionstiden att 
dela ut enkäten, låta eleverna svara samt att samla in den. Jag vore tacksam om det 
skulle vara möjligt att få komma under Din lektion för att göra undersökningen. 
Anledningen till att jag vill genomföra undersökningen på Svenska lektionerna är att 
eleverna ska vara på så neutral mark som möjligt. Enkäten är helt anonym och det är 
bara jag som ser svaren. Det urval av elever som jag hade tänkt mig är de som har 
läst Religion A under ht01 eller de som läser under vt02. 
 
Om det går bra för dig skulle jag vilja komma någon gång under vecka 15, 16 eller de 
två först dagarna under vecka 17. Om det inte passar dig kanske du har förslag på 
någon annan tid. Om du vill nå mig kan du göra det på telefon 0290/20202 eller via 
E-post 
 
Ingegerd.wedin@hofors.se 
 
Med vänlig hälsning 
Ingegerd Wedin 
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Bilaga 3 
 

Elevers syn på religionsämnet 

 
1. Vilket program går Du på? 
 
          HP      SP     TD    EL   NV 
 
2. Vilken årskurs går Du? 

 
               1           2        3 
 

3. Är Du? 
 
          Kvinna           Man 
 
4. Rangordna de viktigaste kärnämnena? 
 
       Svenska 
       Engelska 
       Samhällskunskap 
       Religion 
       Matematik 
       Naturkunskap 
       Estetisk verksamhet 
       Idrott och hälsa 
 
5. Är undervisningen i religion…… 
 
     ….Oviktig?      …. Viktig?    ……Mycket viktig? 
 
Motivera ditt svar. 
 
 
 
 
 
6. Tycker du att undervisningen i religion har ……… 
 

….För lite tid?     …….Lagom?   …..För mycket tid?    …..Alldeles för mycket 
                                                                                                              tid? 
 

7. Vem har gjort planeringen för ämnet religion…. 
 
      …Lärarna?         …..Eleverna?           ………Lärare och elever tillsammans? 
 
 
8. Tycker du att du har kunnat påverka innehållet i undervisningen…..
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….I stor utsträckning?        ….Lite grann?        …Inte alls? 
 
 

9. Skulle du vilja vara med och påverka religionsundervisningen mer? 
 

Ja                                Nej 
 
Om ja, vad vill du påverka? 
 

           Ämnets innehåll 
 
           Arbetsformen 
 
           Annat, nämligen:______________________________________ 
 

 
10. Stämmer de förväntningar som du hade på undervisningen i ämnet? 
 

Lite              som jag trodde       det blev bättre       det blev sämre 
 
 

 
11.  Tycker du att innehållet i undervisningen har varit? 
 
        Väldigt bra      Bra          Dåligt        Mycket dåligt 
 
 
12. Vad tycker du är viktigt att ta upp inom ämnet religion? 

Ringa in de alternativ du tycker är viktigt att ha med. 
 
Etik  och Moral 
 
Ny religiösa rörelser 
 
Livsfrågor, med begrepp som kärlek, vänskap, sorg…osv 
 
Astrologi 
 
Ockultism 
 
Kristendom 
 
Hinduism 
 
Islam 
 
Buddhism 
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Judendom 
 
Vikingatidens religioner 
 
Naturreligioner 
 
Icke-religiösa livsåskådningar 
 
Annat, nämligen:________________________________________ 
 
 
 

13. Hur stor arbetsinsats lägger du på ämnet religion? 
 

Mycket tid      Lagom med tid        Lite tid          Väldigt lite tid 
 
 

14. Tycker du att religionsämnet ska vara 
 

Obligatorisk kurs       Tillvals kurs 
 
 

15. Om religion var ett tillvalsämne skulle du 
 

Välja att läsa religion          inte läsa religion 
 
 
 
 

16. Tycker du att du genom religionsundervisningen har fått större förståelse 
 

för andra kulturer   Ja Nej 
 
för andras sätt att tolka saker  Ja Nej 
 
för din egen omgivning  Ja Nej 
 
för dig själv    Ja Nej 
 
 

17.  Skriv gärna ner dina egna synpunkter om religionsämnet i skolan. 
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Bilaga 4 
 
Svarsfördelningen på enkäten, samtliga klasser, 57 elever. 
 

1. Vilket program går Du på? 
 
          HP      SP     TD    EL   NV 
 
2. Vilken årskurs går Du? 

 
               1           2        3 
 

3. Är Du? 
 
          Kvinna           Man 
 
4. Rangordna de viktigaste kärnämnena? 
 
       Svenska 
       Engelska 
       Samhällskunskap 
       Religion 
       Mattematik 
       Naturkunskap 
       Estetisk verksamhet 
       Idrott och hälsa 
 
5. Är undervisningen i religion…… 
 
     2 Oviktig?      49 Viktig?    6 Mycket viktig? 
 
Motivera ditt svar. 
 
49 elever har motiverat sitt svar. 
 
 
 
6. Tycker du att undervisningen i religion har …….. 
 
9 För lite tid?     45 Lagom?   1 För mycket tid?    2 Alldeles för mycket tid? 

 
 

7. Vem har gjort planeringen för ämnet religion…. 
 
      26 Lärarna?         0 Eleverna?           31 Lärare och elever tillsammans? 
 
 
8. Tycker du att du har kunnat påverka innehållet i undervisningen….. 
 

31 I stor utsträckning?        20 Lite grann?        6 Inte alls
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9. Skulle du vilja vara med och påverka religionsundervisningen mer? 
 

26 Ja                               31Nej 
 
Om ja, vad vill du påverka? 
 

           20 Ämnets innehåll 
 
           13 Arbetsformen 
 
           Annat, nämligen: Sju elever har skrivit att de vill påverka både arbetsform och 
                                       ämnes innehåll. 

 
10. Stämmer de förväntningar som du hade på undervisningen i ämnet? 
 

11 Lite             12  som jag trodde      32  det blev bättre     2 det blev sämre 
 
 

 
11.  Tycker du att innehållet i undervisningen har varit? 
 
        8 Väldigt bra     48 Bra         1 Dåligt       0 Mycket dåligt 

 
 

 
12. Vad tycker du är viktigt att ta upp inom ämnet religion? 

Ringa in de alternativ du tycker är viktigt att ha med. 
 
39 Etik  och Moral 
 
18 Ny religiösa rörelser 
 
45 Livsfrågor, med begrepp som kärlek, vänskap, sorg…osv 
 
   3 Astrologi 
 
12 Ockultism 
 
28 Kristendom 
 
19 Hinduism 
 
21 Islam 
 
18 Buddhism 
 
21 Judendom 
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13 Vikingatidens religioner? 
 
10 Naturreligioner 
 
19 Icke-religiösa livsåskådningar 
 
  2 Annat, nämligen: Allt är lika viktigt går inte att välja bort något. 
 
 
 

13. Hur stor arbetsinsats lägger du på ämnet religion? 
 

4 Mycket tid      31 Lagom med tid        17 Lite tid          5 Väldigt lite tid 
 
 

14. Tycker du att religions ämnet ska vara 
 

45 Obligatorisk kurs      12 Tillvals kurs 
 
 

15. Om religion var ett tillvalsämne skulle du 
 

37 Välja att läsa religion          20 Inte läsa religion 
 
 
 
 

16. Tycker du att du genom religionsundervisningen har fått större förståelse 
 

för andra kulturer                                     53 Ja      4 Nej 
 
för andras sätt att tolka saker                   53 Ja      4 Nej 
 
för din egen omgivning                             42 Ja      15 Nej 
 
för dig själv                                               42 Ja      15 Nej 
 
 

17.  Skriv gärna ner dina egna synpunkter om religions ämnet i skolan. 
 

Det är 12 elever som har skrivit egna synpunkter om ämnet religion. 
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Sammanfattning


Syftet med denna uppsats är att belysa hur eleverna på Björkhagsskolan uppfattar ämnet religion. Tycker eleverna att det är viktigt att ha religionsundervisning och ska den ligga kvar som en obligatorisk kurs eller bör den vara en tillvalskurs? Jag vill också titta på om eleverna kan hitta något som de tycker är viktigt i undervisningen. Kan man efter införandet av Lpf 94 se någon skillnad i elevernas syn på religionsämnet när det gäller de som går teoriinriktade eller yrkesinriktade linjer. Jag vill även se om det finns någon skillnad på hur pojkar och flickor ser på ämnet religion.

För att få svar på mina frågor genomfördes en enkätundersökning på Björkhagsskolan under våren 2002. De elever som ingick i undersökningen var de som hade läst Religion A under höstterminen 2001 och under vårterminen 2002. Den litteratur som jag i huvudsak har använt mig av är Lpf 94 samt en bok skriven av Ulf Sjödin, ”En skola - flera världar” som tar upp elevernas syn på religion. Sjödins undersökning gjordes innan eleverna hade påbörjat sina religionsstudier enligt den nya läroplanen. Litteraturen har jag i första hand använt som ett stöd i utformningen av enkäten.

Undersökningen visar att eleverna anser att ämnet är viktigt och bör finnas kvar som en obligatorisk kurs inom samtliga gymnasieprogram. Det stoffurval som eleverna anser är viktigt att ha med är i första hand livsåskådningsfrågor. Dessa frågor är också något som betonas i Lpf 94, att läraren i sin undervisning ska ta sin utgångspunkt i elevens förförståelse och ta upp det existentiella. Eleverna ansåg också att det var viktigt att ta upp etik och moral, behovet av normer och regler verkar vara större för ungdomar idag än det var för ca 15 år sedan. Undersökningen visar att det inte är någon större skillnad hur elever på de olika programmen ser på ämnet, det är inte heller någon skillnad mellan pojkars och flickors syn på ämnet.
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1. Inledning


Den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft 1994, (Lpf 94), och de olika gymnasieutbildningarna delades in i 16 nationella program samt ett individuellt program. I den nya läroplanen delade man även in ämnena i kärnämnen och karaktärskurser. Ett av dessa kärnämnen är Religion A, som alla måste läsa oavsett vilket gymnasieprogram man går på. Inom den gamla gymnasieskolan var det bara inom de treåriga teoretiska linjerna som man läste religion, gick man däremot en tvåårig mer yrkesinriktad linje så läste man inte religion. Ulf Sjödin kom 1995 med en undersökning om elevernas intresse för livsåskådningsfrågor och existentiella frågor.
 Undersökningen gjordes bland elever som gick på de nya gymnasieprogrammen men som ännu inte hunnit läsa Religion A. Sjödin ifrågasätter i sin undersökning hur man ska kunna motivera eleverna på de mer yrkesinriktade programmen att läsa religion.
 Idag har Lpf 94 varit i kraft i åtta år och det skulle därför vara intressant att titta närmare på hur eleverna tycker att det är att läsa religion.

1.1 Undersökningens bakgrund


I Sverige idag lever vi i ett allt mer sekulariserat samhälle där kyrkan har skilts från staten. Samtidigt finns det i vårt samhälle många olika religioner representerade. Kan då religionsundervisningen i skolan fylla något behov hos eleverna idag, kan undervisningen ge eleverna möjlighet att förstå andra religioner och kulturer? Finns det något större intresse för religionsundervisningen i skolan hos de elever som läser religion på det nya programgymnasiet, det här är några av de frågor jag vill ha svar på.


Människor från olika länder med olika religioner blir allt fler i Sverige idag. Samtidigt som vi svenskar tar allt mer avstånd från vår religion så är många invandrare djupt troende och lever efter sina religiösa regler. Religionen i skolan har en viktig funktion att fylla för att ge ungdomarna som växer upp idag större förståelse för människor som lever så starkt efter religiösa regler. Genom religionsundervisningen kan man försöka överbrygga de motsättningar som finns mellan invandrare och svenskar. Religionen har även en viktig funktion att fylla när det gäller elevernas egen livsåskådning, genom att ge dem redskap för att tolka situationer kan religionsundervisningen hjälpa eleverna att bättre förstå sig själv och andra. När kyrkan idag inte har något större inflytande över människornas liv får religionsundervisningen en viktig uppgift att fylla när det gäller etiska normer och värden. Skolan ska dessutom förmedla människors lika värde och ett demokratiskt tänkande. Skolans värdegrund hör också dit. Samtidigt som samhället blir allt mer sekulariserat så har Sverige blivit ett mångkulturellt land, där det finns en mängd olika religioner representerad. Om man läser i kursplanen för religionsämnet står det att ämnet ska ge eleverna möjlighet att reflektera över existentiella och etiska frågor samt ge kunskaper och ökad förståelse för människor med olika religioner och livsåskådningar.


Religionsundervisningen i skolan har debatterats från olika håll under många år. Debatten har gällt allt från utformning av ämnet till innehållet, ledare från olika religiösa samfund samt olika lärare har fått komma till tals men man ser sällan några elevröster i debatterna. Den senaste debatten har gällt om ämnet ska läsas som ett fristående ämne eller om religionsämnet ska integreras med samhällskunskapsämnet. Efter att den tidigare gällande läroplanen, (Lgy 70), togs i bruk har det gjorts några undersökningar som tar upp elevernas syn på religionsämnet, de kan idag kännas lite gamla. Idag har vi en ny läroplan för gymnasiet, Lpf 94, som har varit i bruk under åtta år och det skulle därför vara intressant att titta på vad dagens gymnasieelever anser om religionsämnet.

Om man tar de olika kärnämnena som eleverna ska läsa under sin gymnasietid, får jag den uppfattningen att religion är kanske det ämne som eleverna upplever är minst intressant. Min uppfattning är att eleverna, kanske framförallt eleverna på de yrkesförberedande programmen, inte har något intresse av att läsa religion. Kan det ämnet verkligen konkurrera med övriga kärnämnen som svenska, engelska och matte som är de ämnen som överlag verkar ha en högre status inom skolan. Men jag tror även elever på de teoretiska programmen kan uppleva religionsämnet som mindre relevant att läsa. Hur ser t. ex. eleverna på NV programmet på ämnet religion? Kan de hitta något som de kan ta till sig i religionsundervisningen? De eleverna är kanske mer än andra elever vana vid att det finns en logisk förklaring på allt och att det som sker går att bevisa vetenskapligt. Jag har en uppfattning om att det är svårt att motivera eleverna på de olika programmen att läsa religion. Den uppfattningen hade även Ulf Sjödin när han gjorde sin undersökning, innan eleverna hade påbörjat sina religionsstudier enligt Lpf 94. Han anser att eleverna på de yrkesförberedande programmen inte är så intresserad av teoretiska ämnena. De har sökt sig till dessa program för att få en mindre teoretisk utbildning. Han tror därför att det kommer att uppstå problem med införandet av religionsundervisning inom dessa program.
 Om man söker en yrkesutbildning är det kanske för att man inte har lust att läsa de mer teoretiska programmen utan man kanske anser sig vara bättre lämpad för en praktisk utbildning. Även skolverket hade en medvetenhet om att införandet av religion på samtliga program i gymnasieskolan inte var alldeles problemfritt. De betonade vikten av anpassning till de olika programmen samt vikten av att utgå från elevernas problem och deras egen miljö.


När det gäller NV-programmet skulle jag vilja påstå att den allmänna uppfattningen är att de stöder sig mer på de fysikaliska lagarna än på det som betraktas som övernaturligt. Det övernaturliga är något som inte går att bevisa. Du kan inte pröva äktheten med hjälp av olika teorier. Jag tror att många inom NV programmet anser att religion är något övernaturligt. Även om jag vet att religionsvetenskapen och naturvetenskapen inte står lika långt ifrån varandra idag som de gjorde för ca 100 år sedan. Detta är de tankar jag har om de skillnader som jag tror finns i uppfattningen om religion inom de olika programmen.


1.1.1 Historisk bakgrund


Den första läroplanen för fackskola och gymnasium kom 1965 och den stora förändringen var att man samlade alla de olika gymnasierna under en och samma hatt. Man avskaffade real och studentexamen, sista året för examen var 1968. Man införde också ett nytt betygsystem ett så kallat relativt betygsystem. Nästa reform kom 1970, då skapades gymnasieskolan och man samlade gymnasiet, fackskolan och yrkesskolan i en skolform. Den nya läroplanen för gymnasieskolan trädde i kraft 1970 och gymnasieskolan kom att bestå av 22 linjer.
 De olika linjerna var 3- eller 2-åriga, de mer yrkesinriktade linjerna var 2-åriga. I och med Lgy 70 ändrar man namnet på kristendomskunskap till religionskunskap, men den viktigaste förändringen blev att ämnet även skulle omfatta allmänna livsåskådningsfrågor.


Religionskunskapsämnet var obligatoriskt på alla teoretiska linjer. Eleverna på de yrkesinriktade linjerna kunde välja att läsa religionskunskap.
 Med ett antal revideringar kom Lgy 70 att gälla ända fram till 1994 då den nya läroplanen för gymnasieskolan, Lpf 94 trädde i kraft. De 22 linjerna som hade funnits tidigare gjordes om till 16 program som samtliga blev treåriga. När den nya läroplanen kom delades ämnena in i kärnämnen och karaktärskurser, religionskunskap blev ett kärnämne vilket innebär att alla måste läsa religion oavsett vilket program man går på.


En ny förändring av gymnasieskolan är på gång, men vad den innebär är det ingen som vet idag. Den nu sittande gymnasiekommittén tillsattes för två år sedan och utredningen skulle vara klar i oktober 2001, men tiden har förlängts till december 2002.


1.2 Forskningsläge


De forskningsrapporter som jag har funnit som tar upp elevernas förhållningssätt till religionsämnet är tre rapporter. Den första är ”Gymnasieeleven och livsfrågorna” som kom 1974 på beställning av Skolöverstyrelsen. Anledningen till projektets genomförande var den nya läroplanen för gymnasieskolan som kom 1970, (Lgy 70). Med den nya läroplanen infördes stora förändringar i religionsämnet, den viktigaste var att ämnet utvidgades till att innefatta allmänna livsåskådningar. Projektet ansågs vara viktigt för att få den växelverkan mellan stoffurval och elevens egen upplevelse av livsproblem, denna växelverkan skulle göra religionsundervisningen meningsfull för eleverna. Undersökningen skulle klarlägga elevernas uppfattning om sin livssituation, deras upplevelse av omvärlden och om sig själva.


Den andra undersökningen är ”Religion och Livsfrågor bland svenska och tyska ungdomar” undersökningen genomfördes under åren 1988 – 1989 och syftet med den var att beskriva och tolka unga människors möte med religionsundervisningen i skolan. Mot bakgrund av tidigare forskning försöker de förklara svenska och tyska elevers inställning till religionsundervisningen.
 Den tredje undersökningen gjordes av Ulf Sjödin, ”En skola - flera världar”, ett projekt som understöddes av skolverket. Undersökningen tar upp elevernas syn på religion i gymnasieskolan, hur de ser på framtiden, livsfrågorna, moralen och samhället. Undersökningen gjordes bland gymnasieungdomar 1994 samma år som den nya läroplanen, (Lpf 94), trädde i kraft. Rapporten tar även upp vilka attityder och förväntningar som lärarna har i mötet med olika elevkategorier.


Gemensamt för alla tre undersökningarna är att ingen av eleverna har läst religion enligt den nya läroplanen. Den undersökning som kanske är mest aktuell för min undersökning är Sjödins ”En skola - flera världar” som behandlar den nya läroplanen. De elever som ingick i Sjödins undersökning läste på de olika Gymnasieprogrammen enligt den nya läroplanen (Lpf 94) men hade inte hunnit påbörja sina religionsstudier.

1.3 Syfte och frågeställning


Mitt syfte med den här undersökningen är att titta på hur eleverna ser på ämnet religion, om de uppfattar ämnet som relevant att läsa. Kan eleverna ha någon nytta av religionsundervisningen, anser de att ämnet fyller en funktion i deras liv. Utifrån dessa ståndpunkter blir min frågeställning:


· Anser eleverna att ämnet är viktigt eller oviktigt?


· Anser eleverna att religionsundervisningen ska vara en obligatorisk kurs eller fritt val?


· Kan eleverna hitta något som de tycker är viktigt i religionsundervisningen?

· Finns det någon skillnad mellan teorielever och yrkeselever syn på religionsämnet?


· Finns det någon skillnad mellan hur flickor och pojkar ser på religionsämnet?

2. Metod


De metoder jag hade att välja på var att göra intervjuer, enkäter med öppna svarsalternativ, enkätundersökning med fasta svarsalternativ eller att be eleverna själva skriva ner vad de anser om religionsämnet. Jag har valt att genomföra undersökningen som en enkätundersökning med fasta svarsalternativ med utrymme för eleverna att skriva ner egna synpunkter. Att genomföra intervjuer skulle ta väldigt lång tid och det skulle vara tveksamt om eleverna skulle ha tid att engagera sig i en sådan undersökning. Eftersom undersökningen skulle genomföras under andra halvan av vårterminen och de hade många arbeten att avsluta skulle det kanske kännas stressande för eleverna. Om man använder metoder som fri skrivning eller enkäter med öppna svarsalternativ finns en risk att man bara ger de elever som är duktiga på att utrycka sig i skrift möjlighet att komma till tals. De elever som har svårare att uttrycka sig i skriftlig form skulle ha sämre förutsättningar för att få fram sina åsikter. Att välja enkäter med fasta svarsalternativ kändes som den bästa metoden, då alla fick samma förutsättningar. Ytterligare en fördel med att använda sig av enkät var att det gick att genomföra den som en gruppenkät. Fördelen med en sådan är att tiden för enkätens genomförande blir mindre och svarsfrekvensen blir förhållandevis hög. Genomför man en gruppenkät i klassrummet, kan man dessutom både dela ut och samla in enkäten vid ett och samma tillfälle. Om man själv är närvarande när enkäten fylls i så har man kontroll över den processen också. Man kan själv besvara frågor som kan uppstå och eleverna hindras från att konferera med varandra


För att kunna formulera enkäten började jag att läsa Göran Ejlertssons bok, ”Enkäten i praktiken”, för att få tips och råd i utformningen av enkäterna. För att få ett frågeunderlag läste jag styrdokumenten för ämnet religion och tittade då framförallt på vad eleverna skulle ha uppnått efter avslutad kurs.
 Jag tittade även på avhandlingar som berörde mitt område, jag hittade tre stycken som behandlade ämnet, ”Gymnasieeleven och livsfrågorna”
, ”Religion och livsfrågor bland svenska och tyska ungdomar”
 samt ”En skola – flera världar”.
 Dessa tre avhandlingar berör bara delvis det område som jag ville titta närmare på, men det gick ändå att använda dem som hjälp för formulering av enkäten.


2.1 Utformning av Enkäten


När enkäten skulle formuleras var det viktigt att den formulerades med så raka frågor som möjligt. Tanken var att det skulle vara lätt att besvara frågorna och försöka undvika tvetydighet i frågorna. När enkäten var färdig valde jag spontant ut åtta ungdomar som är mellan 15 och 18 år för att göra en provenkät. De ungdomarna som fick göra provenkäten är ungdomar som befann sig hemma hos mig när enkäten var klar. När de hade fyllt i enkäten diskuterade vi den gemensamt och gjorde en del ändringar. När det var klart lät jag en TD/EL 1 göra en provenkät. De visste inte från början att det var en provenkät. Att klassen inte visste att enkäterna inte skulle delta i undersökningen var för att få eleverna att besvara enkäten så noggrant som möjligt. Om eleverna hade blivit informerade om att deras svar inte skulle ingå i undersökningen finns en risk att de inte skulle ha besvarat enkäten alls. Det blev ett bra test för enkäten men även för mig. Jag fick en möjlighet till att göra en övningspresentation av enkäten. Provenkäten föll väl ut och det behövdes inte fler ändringar i den.

Frågorna i enkäten inleds med frågor som är ämnad att klargöra tillhörighet. Dessa frågor är för att jag ska kunna dela in eleverna i klass, kön och årskurs. Syftet med undersökningen var att ta reda på vad eleverna anser om ämnet religion om det är viktigt eller oviktigt att läsa. Därför valde jag att göra ett antal frågor som direkt behandlar deras syn på ämnet. Jag har även lagt in en rad frågor som berör planering av ämnet, om eleverna har fått vara med och planera undervisning för att se om det finns något samband mellan elevernas deltagande i planeringen och elevernas uppfattning om ämnet. För att se om eleverna tyckte att de hade uppnått något av de angivna målen i läroplanen lade jag även in en fråga om detta. Jag har även tagit med en fråga i enkäten som berör stoffurval för att kunna se vad eleverna tycker är viktigt att ta upp.

Tanken med enkäten var att ge så lite skriftlig information som möjligt, för att eleverna skulle slippa att läsa en massa instruktioner. Istället valde jag att börja med en muntlig genomgång där jag gav eleverna instruktioner för hur de skulle fylla i enkäten. De fick då också tillfälle att fråga om det var något som de inte förstod i enkäten.

När jag gjorde enkäten försökte jag göra svarsalternativen så att de fördelade sig på fyra alternativ. Jag gjorde detta för att undvika ett mittenalternativ, genom att undvika ett sådant alternativ måste eleverna välja sida istället för att ta det alternativ som ligger i mitten. Om enkäten är utformad så att det finns mittenalternativ väljer folk ofta ett sådant alternativ för att slippa ta ställning, det är enklast. Det är bara på fråga nummer fem som det finns ett mittenalternativ. Att jag valde tre alternativ på den frågan beror på att jag ville ha så tydliga svar som möjligt på min fråga, försöka tvinga eleverna att ta ställning. Dessutom anser jag att det är svårt att bedöma svar som t. ex ”inte särskilt viktigt” om man lägger till det som ett alternativ. Att jag valde att ha alternativet mycket viktigt med var för att se om någon elev tyckte att ämnet hade hög prioritet. För att dessutom få en djupare betydelse av deras ställningstagande så bad jag eleverna att motivera varför de hade valt det alternativ de valde. Det var 49 av 57 elever som skrev en motivering på den här frågan, något som jag bedömer som ett bra resultat.

På alla frågor utom en uppmanades de att ringa in det alternativ som motsvarade deras uppfattning. På fråga fyra uppmanades de att rangordna kärnämnena utifrån vad de tyckte var viktigast. På fråga fem uppmanades de även att motivera sitt svar. Enkäten avslutades med en möjlighet att skriva ner sina egna synpunkter och tankar om ämnet religion.

2.1.1 Sammanställning och analys av enkäter


Enkäterna har jag sammanställt först för pojkar och flickor i varje klass, sedan har jag gjort en sammanställning för hela klassen. Därefter har jag gjort en sammanställning för hela skolan och delat upp även den i pojkar och flickor. Slutligen har jag gjort en sammanställning med en indelning mellan teoretiska och yrkeslinjer. Där har jag också gjort en indelning mellan pojkar och flickor. Redovisningen av enkätanalysen kommer att ske i indelningen teoretiska och yrkesförberedande program. Där kommer jag också att visa på resultaten i grupperna pojkar och flickor. Jag kommer att i första hand analysera varje fråga för sig för att avslutningsvis försöka se ett mönster i svaren. Antalet elever som har deltagit i undersökningen är inte så stort och därför kommer jag att redovisa det totala antalet istället för att använda procent, då jag anser att det blir mer lättöverskådligt på det sättet. Man bör inte använda procentredovisning om antalet i undersökningsgruppen är under 50.
 I den undersökning som jag har gjort är det 57 elever som har besvarat enkäten men när jag delar in dem i redovisningsgrupper blir antalet så lågt att det kan bli missvisande med procent redovisning.

De frågor jag har valt att analysera är frågor som direkt berör elevernas uppfattning om religionsämnet. När jag sedan presenterar analysen har jag delat in svaren i olika grupper: programtillhörighet, flickor och pojkar, yrkeselever och teorielever, yrkesflickor/pojkar och teoriflickor/pojkar samt en redovisning för samtliga elever. När det gäller själva analysen har jag valt att inte göra en analys mellan de olika frågorna. Jag har t.ex. inte tittat på hur elever som tyckte att religion var oviktigt har besvarat frågan om undervisningstiden. Jag har valt bort den analysformen på grund av att skolan som jag gjort undersökningen på är en liten skola, med få elever på de olika programmen och ingen ska kunna identifiera sig eller någon annan i gruppen.


2.2 Val av undersöknings grupp


Jag valde att göra undersökningen på Björkhagsskolan som är den enda gymnasieskolan i Hofors. Valet av skola berodde på att det för mig var geografiskt lämpligt då jag själv bor på orten och slipper långa resor för att kunna genomföra undersökningen. Björkhagsskolan är dessutom den skola som jag har befunnit mig på under de tre terminer som jag har läst religion via telebild från Gävle. Under dessa tre terminer har jag genom tidigare arbeten träffat både lärare och elever på skolan. Därför var det för mig naturligt att använda den skolan där jag redan hade byggt upp ett kontaktnät. Flera av lärarna och eleverna på skolan visste vem jag var. Det skapar en trygghet inte bara för mig som ska genomföra undersökningen utan även för de som ska delta i undersökningen.


För att kunna göra ett elevurval bestämde jag mig för att begränsa mig till de elever som hade läst Religion A under läsåret 2001 – 2002. Detta urval blev då elever som gick årskurs två eller tre. Antalet elever som skulle ingå i undersökningen uppgick då till 76 elever fördelat på 40 flickor och 36 killar, om alla är närvarande vid undersöknings tillfället.


2.2.1 Undersökningens genomförande


När enkäterna var klar tog jag kontakt med skolans rektor för att bestämma en tid då jag kunde få komma till skolan och presentera min undersökningsidé. Jag gjorde en muntlig presentation men lämnade också ett brev till rektor och till lärarna.
 Rektorn presenterade undersökningen för berörda lärare, men även jag tog en personlig kontakt med lärarna för att bestämma tid för undersökningen. Enkäten genomfördes som en klassrumsenkät och tillsammans med lärarna hade jag bestämt att det bara skulle finnas ett tillfälle för eleverna i respektive klass att besvara enkäten. Detta för att inte störa för mycket i undervisningen och väcka irritation bland eleverna. Jag valde att genomföra undersökningen på en svenska- eller engelska-lektion för att de lärare som undervisar i religion inte skulle befinna sig i klassrummet vid undersöknings tillfället. Att försöka att undvika att ha religionsläraren med i klassrummet var för att förhållandet lärare elev inte skulle påverka resultatet. Detta var dock inte möjligt i alla klasser beroende på den ämneskombination som en del lärare hade.


Jag genomförde enkätundersökningen själv, detta tyckte jag var en fördel då jag kunde gå in till klassen och presentera vad det gick ut på och på det viset undvika missförstånd. Eleverna såg dessutom att det bara var jag som hanterade den, delade ut och samlade in enkäten. För mig var det viktigt då jag hade lovat eleverna att de skulle få vara anonyma och att ingen annan än jag skulle läsa deras enkäter. Det lärarna skulle få se var en sammanställning av samtliga svar, eftersom lärarna ansåg att undersökningen var intressant för deras del.


2.3 Förkortningar


När jag pratar om de olika programmen i texten kommer jag att använda mig av olika förkortningar samhälls – SP, naturvetenskap – NV, handel och administration – HP, Elprogrammet – EL. När jag hänvisar till de olika läroplanerna kommer jag att använda mig av de förkortningar som finns för dem, Lgy 70 – 1970 års läroplan för gymnasieskolan, Lpf 94 – 1994 års läroplan för de frivilliga skolformerna.


3 Undersökning


Enkäten besvarades av 57 elever i årskurs 2 och 3, bortfallet bestod av 19 elever som inte var närvarande när enkäten genomfördes. Eleverna som har besvarat enkäten består av elever på SP, HP, EL och NV-programmen på gymnasieskolan i Hofors. Antalet inskrivna elever på de olika programmen är HP 16, EL 22, SP 22, NV 16. Antal elever från varje program som besvarat enkäten var HP 12, 9 pojkar och 3 flickor, EL 15 samtliga pojkar, NV 9, 4 pojkar och 5 flickor, SP 21, 3 pojkar och 18 flickor. Eleverna på HP, EL och SP går i årskurs 2 och eleverna på NV-programmet går i årskurs 3.


3.1 Är ämnet viktigt eller oviktigt?


Samtliga elever i undersökningen har läst Religion A under läsåret 2001 – 2002, undersökning speglar den uppfattning som de har skaffat sig om ämnet under gymnasietiden. De uppmanades att ringa in ett av alternativen på frågan om undervisningen i religion är oviktigt, viktigt eller mycket viktigt. De ombads också att motivera sitt svar.


Av de 57 elever som ingick i undersökningen var det 55 elever som ansåg att det var viktigt att läsa religion. Det var 6 av dessa 55 som ansåg att ämnet var mycket viktigt och endast 2 elever av de 57 ansåg att ämnet var oviktigt. Tittar man på fördelningen mellan könen ser man att både flickor och pojkar anser att ämnet är viktigt. Samtliga flickor anser att ämnet är viktigt och 29 av 31 pojkar anser att ämnet är viktigt eller mycket viktigt. Det är inte heller någon skillnad mellan de elever som går på de teoretiska - eller yrkesförberedande programmen. Den största skillnaden man kan se bland svaren är att av de 6 elever som ansåg att ämnet var mycket viktigt är 5 pojkar, fördelat på 2 elever på de teoretiska programmen och 3 elever på yrkesprogrammen. Det var endast en flicka som ansåg att ämnet var mycket viktigt och hon återfinns på de teoretiska programmen. Svarsfördelningen visar att de elever som går på de mer yrkesinriktade programmen är lika motiverade att läsa religion som de elever som går på de mer teoretiska programmen. I tabellen nedanför kan man se hur eleverna har svarat på frågan.


Tabell 1. Elevernas syn på vikten av ämnet religion, fråga nr 5.


		

		Oviktigt

		Viktigt

		Mycket


Viktigt

		Totalt



		Samtliga elever

		 2

		49

		 6

		57



		Teorielever

		 0

		27

		 3

		30



		Yrkeselever

		 2

		22

		 3

		27



		Flickor

		 0

		25

		 1

		26



		Pojkar

		 2

		24

		 5

		31



		Teoriflickor

		 0

		22

		 1

		23



		Yrkesflickor

		 0

		 3

		 0

		 3



		Teoripojkar

		 0

		 5

		 2

		 7



		Yrkespojkar

		 2

		19

		 3

		24





Under den här frågan bad jag även eleverna att motivera sitt svar, 49 av 57 elever motiverade sitt svar. Det var 21 av 22 flickor och 6 av 7 pojkar på de teoretiska programmen som motiverade sitt svar. På de yrkesinriktade programmen hade alla 3 flickorna och 18 av 24 pojkar motiverat sitt svar. När man gör en jämförelse mellan pojkar och flickor ser man att det är 7 av pojkarna och endast en av flickorna som har valt att inte motivera sitt svar. En anledning till att det uppträder en liten skillnad i svarsfrekvensen kan vara att det är fler pojkar än flickor, en skillnad på 5 elever.

Bland både teori- och yrkeseleverna var den mest förekommande motivationen att det var viktigt att känna till lite om andra religioner än kristendomen. Ett annat svar som återkom på flera enkäter var att man måste lära sig om andra människor och hur de lever. De flesta har skrivit att ämnet är bra för att lära om andra kulturer och förstå andra människor.

Det kan vara bra att veta vad som har hänt och varför vi lever

med alla dessa religioner idag. Förstå andra religioner och


människors kulturer och inte bara vår egen religion.


Pojke yrkesprogram


Det var endast en elev som i sin motivering tog upp att det var viktigt att läsa om kristendomen, detta för att kunna förstå våra egna traditioner.

Oavsett programval så anser eleverna att religionsämnet har en viktig funktion att fylla. Undervisning ska skapa förståelse för andra människors åsikter och sätt att vara. Av elevernas svar kan man utläsa att det finns en ambition hos eleverna att förstå andra människors religion och kultur. De anser att det är viktigt för att öka förståelsen mellan olika folkgrupper och för att minska rasismen i samhället. Det märks att det är en fråga som engagerar ungdomarna, en fråga som de anser är viktig för att kunna leva i det mångkulturella samhället. Respekt för andra människor och folkgrupper är en viktig bit för eleverna och med tanke på vad de har skrivit i enkäten verkar det som om de vill förstå hur människor från andra kulturer och religioner lever. Av deras svar kan man utläsa att de anser att förståelsen ökar med kunskap. De vill lära för att kunna förstå. Följande citat är hämtat från en pojke på ett yrkesprogram:


Intressanta ämnen och händelser att arbeta med, det är dessutom


bra att veta varför folk gör som de gör på olika ställen.

Det kan öka förståelsen.


När man läser de motivationer som eleverna har gett ser man att de är väl medvetna om att det inte alltid är sant det som skrivs i massmedia om andra religioner och kulturer. De verkar vara medveten om att religionsundervisningen kan bidra till att skapa förståelse för andra religioner och kulturer. Att undervisningen dessutom ger eleverna en möjlighet för dem att skaffa mer kunskap för att kritiskt kunna granska det massmedia skriver om andra religioner. Eleverna uttrycker en önskan om att religionsundervisningen ska ge dem ökad förståelse för andra religioner. Ökad förståelse för andra religioner och kulturer är något som återfinns i läroplanen för de mål som eleverna ska ha uppnått vid avslutad kurs. En av flickorna på ett teoretiskt program uttryckte det så här:

Religionsundervisningen är bra för att vidga förståelsen

för andra religioner så att man kan bilda sig en bättre

uppfattning, än om man bara utgår från media.


När man läser igenom deras motiveringar till varför de tycker att religionsämnet är viktigt skulle man kunna tro att deras samstämmighet beror på att de haft samma lärare i ämnet. Så är det nu inte utan på de olika programmen undervisar tre olika religionslärare, så detta kan inte förklara varför eleverna tycker så lika.

3.2 Undervisningstid


Nästa fråga i enkäten tar upp det antal undervisningstimmar (35 timmar) som ämnet religion har. Med tanke på det antal timmar som finns i religionsundervisningen tyckte jag att det skulle vara intressant att få elevernas synpunkter på undervisningstiden som är fastslagen i styrdokumenten. Eleverna fick instruktionen att ringa in det alternativ som de ansåg stämde bäst med deras uppfattning. Svarsfrekvensen återfinns i tabellen på nästa sida.



Tabell 2. Hur eleverna ser på undervisningstiden i religionsämnet, fråga nr 6.


		

		För lite tid

		Lagom med tid

		För mycket tid

		Alldeles för mycket tid

		Totalt



		Alla elever

		 9

		45

		 1

		 2

		57



		Flickor

		 6

		20

		 0

		 0

		26



		Pojkar

		 3

		25

		 1

		 2

		31



		Teorielever

		 8

		22

		 0

		 0

		30



		Yrkeselever

		 1

		23

		 1

		 2

		27



		Teoriflickor

		 6

		17

		 0

		 0

		23



		Yrkesflickor

		 0

		 3

		 0

		 0

		 3



		Teoripojkar

		 2

		 5

		 0

		 0

		 7



		Yrkespojkar

		 1

		20

		 1

		 2

		24





Om man tittar på hur det totala antalet elever har svarat på frågan om undervisningstiden så tycker 45 st att det är lagom med tid. Det skiljer sig inte så mycket mellan pojkar, flickor och skillnaden är inte heller så stor när det gäller de teoretiska eller yrkesinriktade programmen. Det är tre elever som har svarat att det är för mycket tid eller alldeles för mycket tid, dessa elever är alla pojkar som återfinns på de yrkesförberedande programmen. Nio elever anser att religion har för lite tid och där kan man se att de flesta som anser det går en mer teoretisk linje.


Om vi då tittar på hur mycket tid som eleverna själva lägger ner på ämnet religion så ser vi att svaren blir väldigt blandade. Här får vi större spridning på svaren och vi kan även se en skillnad mellan pojkar och flickor, men även mellan de olika programmen. Andelen elever som anser sig lägga ner lagom med tid på religionsämnet är över hälften av eleverna, men delar vi upp det mellan pojkar och flickor så är det flest pojkar som anser att de lägger ner lagom med tid. Den skillnaden får vi kanske räkna till att andelen pojkar i undersökningsgruppen är större än andelen flickor. För övrigt så är fördelningen mellan de olika grupperna ganska lika. Den största skillnaden man kan se är att de elever som säger sig lägga ner väldigt lite tid på ämnet är alla pojkar och de flesta återfinns på de yrkesinriktade programmen, se nedanstående tabell.


Tabell 3: Hur stor arbetsinsats lägger du på ämnet religion, fråga nr 13.


		

		Mycket tid

		Lagom med tid

		Lite tid

		Väldigt lite tid

		Totalt



		Alla elever

		 4

		 31

		17

		 5

		57



		Flickor

		 3

		14

		 9

		 0

		26



		Pojkar

		 1

		17

		 8

		 5

		31



		Teorielever

		 3

		15

		11

		 1

		30



		Yrkeselever

		 1

		16

		 6

		 4

		27



		Teoriflickor

		 3

		11

		 9

		 0

		23



		Yrkesflickor

		 0

		  3

		 0

		 0

		 3



		Teoripojkar

		 0

		  4

		 2

		 1

		 7



		Yrkespojkar

		 1

		13

		 6

		 4

		24





3.3 Obligatoriskt ämne eller tillvalskurs?


På frågan om religionsämnet ska vara obligatorisk kurs eller tillvalskurs fick eleverna återigen ringa in det alternativ som de ansåg motsvara deras uppfattning. Resultatet av undersökningen redovisas i tabell 4 här nedanför.



Tabell 4. Tycker du att religionsämnet ska var obligatorisk kurs eller tillvalskurs,


fråga nr 14.


		

		Obligatorisk kurs

		Tillvalskurs

		Totalt



		Alla elever

		45

		12

		57



		Flickor

		23

		 3

		26



		Pojkar

		22

		 9

		31



		Teorielever

		27

		 3

		30



		Yrkeselever

		18

		 9

		27



		Teoriflickor

		21

		 2

		23



		Yrkesflickor

		 2

		 1

		 3



		Teoripojkar

		 6

		 1

		 7



		Yrkespojkar

		16

		 8

		24





De flesta elever anser att religion bör vara obligatorisk kurs, 45 av 57 elever, andelen flickor är något högre än andelen pojkar. Av yrkeseleverna så är det 9 elever som anser att kursen borde ligga som en tillvalskurs, endast 3 elever på de teoretiska linjerna anser att kursen bör vara tillvalskurs. Man kan även se att andelen pojkar, 9 elever, som anser att kursen bör vara ett tillval är högre än andelen flickor, 3 elever. Trots de skillnader som man kan läsa ut i tabellen är de flesta elever överens om att kursen bör finnas kvar som en obligatorisk kurs på gymnasieprogrammen.

Om man då tittar på hur många som skulle välja kursen om den var ett tillval så är det 37 av 57 elever som skulle välja att läsa religion. Det är större andel teorielever, 22, än vad det är yrkeselever, 15, som skulle välja att läsa kursen. Men gör man en jämförelse mellan antalet pojkar och flickor som skulle välja att läsa kursen är det fler pojkar än flickor som skulle välja att läsa den, 17 flickor och 20 pojkar. Nu får man kanske tillskriva den skillnaden att det är fler pojkar än flickor som har deltagit i undersökningen. Elevernas svar visar dock att intresset för att läsa religion är relativt stort. Det är även intressant att notera att det inte finns någon större skillnad mellan könen eller mellan teoretiska/yrkesinriktade program. Redovisning av alla svar finns i tabellen nedanför.


Tabell 5. Om religion var ett tillvalsämne skulle du välja att läsa religion, eller att


inte läsa religion, fråga nr 15.

		

		Välja att läsa religion

		Välja att inte läsa religion

		Totalt



		Alla

		37

		20

		57



		Flickor

		17

		  9

		26



		Pojkar

		20

		11

		31



		Teorielever

		22

		 8

		30



		Yrkeselever

		15

		12

		27



		Teoriflickor

		17

		 6

		23



		Yrkesflickor

		 0

		 3

		 3



		Teoripojkar

		 5

		 2

		 7



		Yrkespojkar

		15

		 9

		24





Om man gör en analys av de två senaste frågorna tillsammans så ser man att mer än hälften av eleverna skulle välja att läsa religion även om den låg som en tillvalskurs. Lite mer än hälften av yrkeseleverna och nästan alla teorielever skulle välja att läsa religion. Här ser man en liten differens när man jämför yrkes- och teorielever, men skillnaden är liten så man kan inte säga att de elever som går på yrkesinriktade program är mindre intresserad av att läsa religion.

Det var 45 elever som ansåg att religion skulle finnas kvar som obligatorisk kurs, 37 elever skulle välja att läsa religion om kursen låg som tillval, 20 elever skulle välja att inte läsa religion om ämnet var ett tillvalsämne. Det man klart ser är att eleverna har ett intresse och anser att det är viktigt att läsa religion, men de kanske ser en risk att religionsstudierna inte får något utrymme om det blir en tillvalskurs. Eleverna väljer antagligen att prioritera andra ämnen om kursen blev ett tillvalsämne. Att religionsämnet skulle hamna långt ner på listan om den var en tillvalskurs ser man tydligt om man tittar på hur eleverna har rangordnat de olika kärnämnena. Religionen hamnade långt ner på listan och svenska, engelska och matte ligger bland de högst rangordnade alternativen.

3.4 Uppnående mål


I styrdokumenten för Religionskunskap A står det i ett av målen som eleven ska ha uppnått efter avslutad kurs, att eleven ska:


Förstå vad de egna värderingarna betyder för


självuppfattningen och för hur man


uppfattar människor i sin omgivning


För att se om eleverna upplevde att de kunde uppnå de målen frågade jag i enkäten om de tyckte att de genom religionsundervisningen hade fått större förståelse för andra kulturer, för andras sätt att tolka saker, för den egna omgivningen och för sig själv. I tabellen på nästa sida kan man se hur eleverna har besvarat denna fråga.


Tabell 6: Elever som anser att de fått ökad förståelse, fråga nr 16.


		

		För andra kulturer

		För andras sätt att tolka saker

		För din egen omgivning

		För dig själv



		Alla elever

		53

		53

		42

		42



		Flickor

		26

		24

		19

		17



		Pojkar

		27

		29

		23

		25



		Teorielever

		30

		29

		20

		20



		Yrkeselever

		23

		24

		22

		22



		Teoriflickor

		23

		22

		17

		15



		Yrkesflickor

		 3

		 2

		 2

		 2



		Teoripojkar

		 7

		 7

		 3

		 5



		Yrkespojkar

		20

		22

		20

		20





På frågan om ökad förståelse för andra kulturer anser 53 elever att de fått det, samma resultat kom fram på frågan om förståelse för andras sätt att tolka saker. På de här två frågorna var det endast 4 elever som ansåg att de inte hade fått ökad förståelse för andra kulturer och andras sätt att tolka saker. När det gäller förståelse för andra kulturer är det nästan alla som anser att de har fått det genom religionsundervisningen. Det är jämnt fördelat mellan flickor och pojkar och även mellan de olika programmen. På frågorna om förståelse för den egna omgivningen eller för sig själv är det över hälften som anser att de fått en ökad förståelse, (42), det är inte heller någon större skillnad mellan pojkar och flickor på de här frågorna. Det bortfall som återfinns i redovisningen är de som anser att de inte har uppnått någon större förståelse. Samtliga elever som ansåg att de inte fått ökad förståelse återfinns på de yrkesinriktade programmen, de flesta är pojkar. Elevernas svar återfinns i tabellen på nästa sida.



Tabell 7: Elever som anser att de inte fått ökad förståelse, fråga nr 16.


		

		För andra kulturer

		För andras sätt att tolka saker

		För din egen omgivning

		För dig själv



		Alla elever

		 4

		 4

		15

		15



		Flickor

		 0

		 2

		 7

		 9



		Pojkar

		 4

		 2

		 8

		 6



		Teorielever

		 0

		 1

		10

		10



		Yrkeselever

		 4

		 3

		 5

		  5



		Teoriflickor

		 0

		 1

		 6

		 8



		Yrkesflickor

		 0

		 1

		 1

		 1



		Teoripojkar

		 0

		 0

		 4

		 2



		Yrkespojkar

		 4

		 2

		 4

		 4





3.5 Vilket stoff tycker eleverna bör vara med


Det som eleverna har tagit upp som viktigt att läsa inom religionsämnet är i första hand livsfrågor med begrepp som kärlek, vänskap, sorg. Av de 57 elever som ingick i undersökningen är det 45 som anser att livsfrågor är viktigt att ta upp. Fördelningen mellan pojkar och flickor är relativt jämn. Fördelningen var 22 pojkar och 23 flickor. Det finns en skillnad mellan yrkes- och de teoretiska programmen, när det gäller livsfrågor är det 19 av 27 elever på de yrkesinriktade programmen som anser att det är viktigt. På de mer teoretiska programmen är det 26 av 30 som anser att det är viktigt. Etik och moral är det område som kommer på andra plats, där det totala antalet var 39 av 57. När det gäller etik och moral är det jämnt fördelat mellan de olika programmen, 19 på yrkes. och 20 på teoriprogrammen. Det som är mest slående här är att det är 22 pojkar som anser att det är viktigt i jämförelse med 17 flickor. Vad den skillnaden kan bero på är svårt att säga, det kan inte bara förklaras med att antalet pojkar (31) är högre än antalet flickor (26). På tredje plats kommer kristendom där 28 elever anser att det bör vara med. Fördelningen mellan pojkar och flickor är 13 – 15. Här är det alltså flest flickor som anser att det är viktigt med undervisning i kristendom. Det är flest elever på de teoretiska programmen som anser att det är viktigt att läsa om kristendomen, 17 av 30 jämfört med de yrkesinriktade programmen 11 av 27. I tabellen nedanför kan man se hur eleverna har gjort sitt urval av vad de tycker är viktigt att ha med.



Tabell 8: Vilket stoffurval tycker eleverna bör vara med, fråga nr 12.

		

		Livs-frågor

		Etik o

Moral

		Kristendom

		Judendom

		Islam

		Hindu-


ism

		Buddh-


ism



		Alla elever

		45

		39

		28

		21

		21

		19

		18



		Flickor

		23

		17

		15

		14

		16

		14

		14



		Pojkar

		22

		22

		13

		 7

		 5

		 5

		 4



		Teorielever

		26

		20

		17

		14

		15

		14

		14



		Yrkeselever

		19

		19

		11

		 7

		 6

		 5

		 4



		Teoriflickor

		21

		14

		12

		11

		13

		12

		12



		Yrkesflickor

		 2

		 3

		 3

		 3

		 3

		 2

		 2



		Teoripojkar

		 5

		 6

		 5

		 3

		 2

		 2

		 2



		Yrkespojkar

		17

		16

		 8

		 4

		 3

		 3

		 2





Det är en ganska jämn fördelning över hur eleverna har valt de olika religionerna. Över hälften av eleverna ansåg att kristendomen skulle finnas med. Det är mindre än hälften av eleverna som valt de övriga stora religionerna. Det är flest flickor som anser att de är viktiga att ha med andra religioner än kristendom. Här kan man se en tendens till skillnad mellan pojkar och flickor. Om man tittar hur hela undersökningsgruppen har valt de olika religionerna så är det mindre än hälften som har valt de övriga världsreligionerna. Detta kan vara lite anmärkningsvärt med tanke på att de ansåg att det var viktigt att lära om andra religioner. Övriga religioner kommer längre ner på listan.


4. Resultat


4.1 Sammanfattning och analys


Vad som tydligt går att utläsa av undersökningen är att eleverna på Björkhagsskolan anser att det är viktigt att läsa religion. Det är ingen skillnad mellan pojkar och flickor och inte heller mellan yrkes- eller teoriprogram. När det gäller pojkar och flickor så är det fem pojkar som anser att religion är mycket viktigt och tre av de pojkarna går på yrkesinriktade program. Nästan alla eleverna har dessutom motiverat varför de anser att det är viktigt att läsa religion, 49 av 57 elever. Detta visar att de har en tanke runt ämnet religion och varför de anser att det är viktigt att läsa. Det de i första hand har tryckt på är att det är viktigt att förstå andra människors sätt att handla, att vara och det kulturella från andra delar av världen. De anser att religionen har en viktig funktion för att öka deras förståelse för andra människor. Om man tittar på de motiveringar som de har angett för att understryka varför de tycker att det är viktigt att läsa religion märker man att de anser att förståelsen ökar med kunskap.

Eleverna anser att den undervisningstid som finns i ämnet idag är bra. De flesta elever tycker även att de själva lägger ned lagom med tid på ämnet utanför undervisningstillfällena. Vad man klart kan se är att det är mest elever på de teoretiska programmen som anser sig lägga ner lagom med tid på ämnet. De elever som går på de yrkesinriktade programmen anser däremot att de lägger ner lite tid på ämnet. Den skillnad som uppstår här kan kanske spegla en tendens till skillnad inom de olika inriktningarna. Teorieleverna är kanske mer motiverad att lägga ner tid utanför den schemalagda tiden än vad eleverna på de mer yrkesinriktade linjerna är. En annan tolkning som går att göra är att det kanske finns en högre studiemotivation bland flickorna. Det kan alltså vara en skillnad på motivationen för de egna studierna bland pojkar och flickor, det är mest flickor på de teoretiska programmen.

När det gäller om kursen ska ligga som en obligatorisk eller tillvalskurs anser de flesta elever att den bör ligga kvar som en obligatorisk kurs. Eleverna vill läsa kursen men de skulle inte välja att göra det om den var en tillvalskurs. När man bad eleverna att rangordna kärnämnena hamnade religion långt ner på listan, ämnet har ingen hög prioritet bland eleverna. De alternativ som kom högst upp på listan var ämnen som svenska, matte och engelska, dessa ämnen ansåg eleverna var bland de viktigaste. Att dessa ämnen får en så hög status bland eleverna är inte så konstigt, då dessa ämnen överlag har högre status både hos lärare och även hos allmänheten i stort, vilket religion inte har.

Eleverna upplevde att de genom religionsundervisningen har fått större förståelse för andra kulturer, andras sätt att tolka saker, för den egna omgivningen och för sig själva. Detta är ett av målen som eleverna ska ha uppnått vid slutet av kursen och om man tittar på undersökningen ser man att de flesta eleverna upplever att de har uppnått det målet.

Inom religionsämnet tyckte eleverna att det var viktigast att ha med livsfrågor bland stoffurvalet, detta är något som verkar engagera ungdomarna. Att de har så stort engagemang i livsfrågor är något som har kommit fram i tidigare gjorda undersökningar. Att dessa frågor lyfts fram i undersökningen visar att det finns ett engagemang bland ungdomarna för existentiella frågor. Enligt Lgy 70 skulle sådana frågor få ett större utrymme i religionsundervisningen, vilket betonas ändå tydligare i Lpf 94. Dessa frågor skall lyftas fram och ha sin utgångspunkt i elevernas vardag. Livsfrågor har hög prioritet bland ungdomarna. Det verkar finnas ett djupt engagemang för dessa frågor, något som läroplanen också trycker på. Även etik och moral är något som eleverna tycker är viktigt och bör finnas med i undervisningen. Mer än hälften av eleverna ansåg att kristendomen borde vara med. Intresset för andra stora religioner var däremot inte så stort. Detta är lite anmärkningsvärt med tanke på att de tidigare har uttryckt en önskan om att få ökad förståelse för människor från andra kulturer och med annan religion. Men de kanske känner att de får den förståelsen trots allt utan att läsa om andra religioner, det kanske räcker att titta på deras kultur.

Om man tittar på hela undersökningen tycks lärarna som undervisar i ämnet religion på Björkhagsskolan i Hofors lyckats hitta saker som engagerar eleverna på skolan. Det är stora likheter mellan pojkar och flickor och det finns heller ingen större skillnad mellan de olika programmen. Den största skillnaden som man kan se mellan de olika programmen är den tid som eleverna lägger ner på ämnet religion utanför skolan. Där är det eleverna på de teoretiska programmen som anser sig lägga ner tid på ämnet utanför schemalagd tid. Det verkar förövrigt som om eleverna på de yrkesförberedande och de teoretiska programmen är nöjda med den undervisning som de haft i religion. Lärarna verkar ha tagit till sig den frihet som styrdokumenten ger och anpassat undervisningen så att den ska passa eleverna vilket program de än går på. Detta var något som Ulf Sjödin tog upp i sin bok, att undervisningen måste anpassas så att den även passar elever på de mer yrkesinriktade programmen.


Undersökningens positiva resultat kan bero på att eleverna ger de svar som de tror att läraren eller den som genomför undersökningen vill ha. Elever kan många gånger vara väldigt lojala om de tycker om läraren. Naturligtvis är eleverna påverkade av lärarna men det är en positiv påverkan då eleverna verkar ha en positiv bild av hans/hennes undervisning. Omgivningen påverkar naturligtvis eleverna. Det öppna och positiva klimatet som finns på skolan präglar eleverna. Resultatet av undersökningen känns ändå tillförlitligt då eleverna även tog sig tid att svara på de öppna frågorna och det intresse som de visade för den även efter enkätundersökningen. Det stora intresset de har visat pekar på att eleverna har försökt att svara så sanningsenligt som möjligt. Eleverna på de olika programmen har undervisats av olika lärare och har därför inte påverkats av en enda person, utan det har varit olika lärare i de olika klasserna. Eleverna fick besvara enkäten anonymt och undersökningen gjordes inte under religionslektionen, så läraren som undervisade i religion var inte med vid undersökningstillfället. Att läraren inte befann sig i klassrummet under undersökningstillfället var för att eleverna inte skulle känna sig påverkad av honom/henne.

5. Diskussion


Enligt den enkätundersökning som genomfördes bland eleverna på gymnasieskolan i Hofors under VT 2002 framgår ganska klart att de anser att Religion A är viktigt att läsa. Det var sammanlagt 55 elever som ansåg att religionsundervisningen var viktig. Av dem var det 6 som ansåg att det var mycket viktigt. Det var endast två elever som ansåg att ämnet var oviktigt.

Ulf Sjödin tog upp i sin avhandling att han var rädd att det skulle vara svårt att motivera eleverna på de yrkesinriktade programmen att läsa religion. En tanke som även jag delade med honom. På den skola där jag gjorde undersökningen verkar det dock inte finns några sådana problem. Det verkar som om eleverna på de mer yrkesinriktade programmen är minst lika motiverade att läsa religion som eleverna på de teoretiska programmen. Sjödin tog upp i sin bok att frågan var om lärarna var beredda på att det skulle kunna uppstå problem att motivera alla elever till religionsstudier. På gymnasiet i Hofors ser det dock ut som om lärarna har lyckats att motivera eleverna. Orsaken till denna positiva inställning kan sökas i de mer fria svar som eleverna fick ge i min undersökning. Lärarna har lyckats hitta frågor som engagerar eleverna, vilket kanske inte alltid är lätt. Om man tittar på de orsaker som eleverna har angett som anledning till att läsa religion kan man se att fler elever har skrivit att lärarna gör intressanta spännande lektioner.


Min lärare lyckas göra ett tråkigt ämne intressant från början

jag tycker idag att religion är intressant, och jag tycker

att vi har stor nytta av undervisningen.


Pojke teoretiskt program


I undersökningen är det flera elever som har skrivit att de har ändrat uppfattning om religionsämnet sedan de började läsa det på gymnasienivå. Här har lärarna gjort att eleverna som många gånger har upplevt religionsundervisningen som tråkig helt plötsligt ändrat åsikt. Detta visar att de har lyckats fånga ungdomarnas intresse på ett bra sätt.

Det som kanske är mest intressant i undersökningen är att de elever som gick elprogrammet och har besvarat enkäten, (15 av 22 elever), alla ansåg att ämnet var viktigt att läsa. Samtliga elever på elprogrammet är pojkar som går andra året på gymnasiet. Detta understryker ändå mer den likhet som finns mellan de olika programmen, men även att skillnaden i kön inte heller har någon betydelse för vad eleverna tycker om religionsämnet i skolan. En grabb på yrkesprogrammet uttryckte att det är viktigt att läsa religion, han motiverade sitt svar med att han ville förstå andra.


Det krävs för att förstå människors liv, uppfattningar och handlingar.


Det ökar förståelsen för att folk kan ha olika åsikt om saker och ting


och vad det grundar sig på.


Många av eleverna som deltog i undersökningen gav uttryck för att förståelse ökar med kunskap. De pekar på att fördomar ofta verkar ha uppstått på grund av att man vet för lite. Man skapar sig en bild utifrån media eller annan information som ofta är bristfällig, då är det lätt att det uppstår fördomar. En flicka på ett teoriprogram skrev i enkäten:


Undervisningen i religion ger oss en uppfattning om andra


kulturer och jag tror att detta kan motverka fördomar som


annars kan uppstå av okunskap.


Att utbildning kan ge ökad förståelse för andra människor och motverka fördomar är något som är viktigt. Eleverna själva anser att religionsundervisningen har bidragit till att ge dem kunskap och bättre förståelse för andra människor. Detta är också ett av de mål som återfinns i styrdokumenten. Eftersom den här undersökningen är gjord sedan eleverna har läst Religion A skulle man kunna tänka sig att en av anledningarna till att eleverna har angett detta som ett av motiven är att skolan har strävat mot det målet. Det är möjligt att lärarna har använt detta som ett argument i sin presentation av ämnet för att motivera eleverna. Men när det gäller de klasser som har ingått i undersökningen är det tre olika lärare som har undervisat i religion. Vilken lärare eleverna har haft beror på vilket program de gått på. Det är knappast troligt att lärarna skulle kunna bedriva undervisningen så likartat att de skulle få eleverna att formulera sig på ungefär samma sätt. Det måste vara glädjande för skolan att eleverna kan se att undervisningen har gett dem en ökad förståelse för andra människor och kulturer. Om man beaktar enkätsvaren och den delen av styrdokumenten kan man säga att lärarna har gett eleverna möjlighet att nå till de uppsatta målen på det området.


Eleverna anser att Religion A bör fortsätta vara en obligatorisk kurs och inte ligga som fritt val. Detta är intressant när man ser hur eleverna har svarat på frågan om de skulle välja att läsa religion om det var en tillvalskurs. Det var 37 av eleverna som skulle välja att läsa religion. Men eftersom det var 45 elever som ansåg att kursen skulle fortsätta att vara obligatorisk kan detta tyda på att eleverna anser att de behöver läsa religion och kanske gärna vill göra det, men istället väljer något annat som tillval. Detta kan bero på att eleverna kanske i slutändan inte prioriterar ämnet så högt eller att de väljer att läsa ett lättare ämne för att få mer tid till de övriga ämnena i skolan. Här ser man också att det är flest teorielever som skulle välja att läsa religion men skillnaden är inte så stor så det är svårt att dra några säkra slutsatser av detta. Men det verkar som att eleverna på de mer yrkesinriktade programmen kanske skulle välja något annat ämne. Men det är i varje fall svårt för eleverna att veta exakt hur de skulle välja i en situation som de ännu inte har ställts inför. Det kan tänkas att det är färre elever som skulle läsa religion om det var en tillvalskurs men det kan även bli fler.

Det eleverna i första hand har tagit upp som viktigt är livsåskådningsfrågor och etik och moral. Det är tydligt att eleverna tycker att det är viktigt. Det stämmer även med tidigare gjorda undersökningar. Det är tydligen sådana frågor som har engagerat ungdomar genom åren och fortfarande engagerar ungdomar. Ulf Sjödin skriver om det starka engagemanget som ungdomarna som ingick i hans undersökningsgrupp hade för dessa frågor. Livsfrågor är väl kanske det som är dominerande inom religionsundervisningen och det bör det väl också vara med tanke på elevernas intresse för dessa frågor. Trots allt är det så att läraren måste hitta frågor som engagerar ungdomarna för att de ska kunna känna en relevans i undervisningen. När det gäller skillnader mellan programmen är det en liten skillnad mellan de yrkesinriktade programmen och de mer teoretiska programmen. Detta kan bero på hur man har uppfattat frågan och lite grann vad man lägger in i begreppet livsåskådningsfrågor.

En faktor som kan ha betydelse för elevernas syn på ämnet är att eleverna själva har fått varit med och planera undervisningen, den elev och kunskapssyn som råder på den aktuella skolan. Något som även har kunnat påverka resultatet är att det är en liten gymnasieskola med relativt små klasser. Detta gör att lärarna har större möjligheter att känna till varje elev och kan därför lättare anpassa undervisningen utifrån elevens förkunskaper och behov. Om vi tittar på den undersökning som är gjord kan vi sluta oss till att religionsämnet är viktigt och att eleverna kan se att de har nytta av undervisningen. Trots att religionsämnet inte har lika hög status på skolorna som t.ex. svenska, engelsk och mattematik anser eleverna att ämnet måste finnas kvar som ett kärnämne inom gymnasieskolan. Detta kanske kan hjälpa till att höja statusen på ämnet.


Eleverna får inom religionsämnet möjlighet att åskådliggöra vardagsproblem, de livsåskådningsfrågor som finns hos eleverna. Det som lockar eleverna i religionsämnet är framförallt existentiella frågor, sådana som berör dem själva och deras vardag. Religionsämnet har dessutom en stor del i skolans värdegrund och är kanske det ämne som framförallt förmedlar de värden som skolan står för. Eleverna som deltog i undersökningen har samtliga läst religion på gymnasienivå. I den klass som jag gjorde provenkäten i hade eleverna läst religion i grundskolan och skulle börja läsa religion på gymnasienivå under ht 02. De eleverna tyckte att ämnet var ganska ointressant att läsa och de såg inte precis fram emot det. Att eleverna som läst religion tyckte att ämnet har en plats som kärnämne kan bero på att eleverna är mer mogna när de kommit upp på gymnasienivå om man jämför med grundskoletiden.

I den undersökning som Sjödin gjorde kom han fram till att de elever som inte tidigare läst religion tillhör den grupp av elever som anser att ämnet är oviktigt. Han kom också fram till att generellt sett har flickor större intresse än pojkar för ämnet.
 Detta stämmer inte med min undersökning. Där ser man inte någon större skillnad mellan programmen och inte heller mellan pojkar och flickor. Det kan bero på att samtliga elever i min undersökning har läst Religion A på gymnasiet vilket de inte gjort i Sjödins undersökning. En annan orsak kan vara att lärarna på skolan har lyckats fånga elevernas intresse för religionsämnet och lyckats få dem att inse att ämnet fyller en funktion i den egna utvecklingen.

Som blivande religionslärare anser jag att ämnet har en viktig funktion att fylla när det gäller undervisning av elever i etik, moral och livsåskådningsfrågor. Även när det gäller att förmedla skolans värdegrund har religionsämnet en stor funktion att fylla. Ämnet är också viktigt för att förmedla förståelse för andra kulturer och människors lika värde.


5.1 Slutsatser


Syftet med min undersökning var att ta reda på vad gymnasieelever anser om ämnet religion, om de anser att ämnet är viktigt eller oviktigt. Vilket stoffurval tycker eleverna är viktigt att studera i religionsämnet? Jag ville också ta reda på om det finns någon skillnad mellan elever som går på yrkesprogram och elever på de mer teoretiska programmen eller mellan pojkar och flickor. Genom den enkätundersökning som jag genomförde på gymnasieskolan i Hofors anser jag att jag har uppnått mitt syfte.

Det jag kommit fram till i min undersökning är att eleverna anser att det är viktigt att läsa religion. De flesta eleverna, oavsett program, anser att religionsundervisningen är viktig och bör finnas kvar som en kärnämneskurs som alla elever oavsett programval ska läsa. Det eleverna ansåg var viktigast att ta upp inom religionsämnet var livsåskådningsfrågor, etik och moral. Eleverna anser att religionsundervisningen har gett dem ökad förståelse för dem själva och andra människor. De har hittat intressanta saker i undervisningen och lyckats ta till sig detta. Man kan inte se någon skillnad mellan elever på yrkesprogrammen och de teoretiska programmen. Det går också att se att det inte är någon skillnad mellan könen när det gäller elevernas syn på vikten av religionsundervisningen.

Jag har gjort undersökningen för att det i de flesta debatter om religionsämnet förs utan elevröster. Det är viktigt att lyfta fram deras synpunkter i debatten om ämnet. Undersökningen visar att det finns ett engagemang hos ungdomarna när det gäller religionsstudierna. Enkät svaren visar dessutom att eleverna har en tanke bakom de svar de har lämnat, det var 49 elever av 57 som i enkäten motiverade varför de ansåg att religion borde finnas kvar i gymnasieskolan som ett obligatoriskt ämne. I mitt arbete med undersökningen mötte jag ett stort engagemang bland ungdomarna. De ville gärna diskutera undersökningen och få den redovisad i sina klasser så fort den var klar. Det stora engagemang som eleverna visade tyder på att det är viktigt att lyfta fram eleverna i debatten. Det borde göras fler undersökningar där eleverna får komma fram med sina synpunkter. Det är viktigt att lyfta fram ungdomarna i den debatt som förs om gymnasieskolan. Det är i första hand deras vardag som diskuteras. De borde därför få en möjlighet att göra sin röst hörd och få ett ökat elevinflytande. Undersökningen visar att eleverna vill vara med och påverka det som rör deras studier, se bilaga.
 Om det gjordes fler undersökningar som lyfter fram elevens åsikter kommer vi ett steg närmare elevinflytande. Skolan har i uppdrag att fostra eleverna till demokratiska medborgare, och då borde väl eleverna få komma till tals när det gäller skola och undervisning som är deras vardag. Genom att låta eleverna vara mer involverad i sitt lärande och bli sedda av lärarna som medarbetare tror jag att eleverna lär sig mer.

Den undersökning som jag har gjort kan inte sägas vara representativ för landet. Men däremot är den representativ för eleverna på Björkhagsskolan.


6. Vidare forskning


Under de år som jag har läst på gymnasielärarutbildningen har den litteratur som vi har behandlat haft sin utgångspunkt i grundskolan. Det jag upplever är att det finns för lite forskning om gymnasieskolan. När det gäller vidare forskning anser jag att det bör göras fler undersökningar om gymnasieskolan.

Utifrån de svar jag fått på min enkät skulle det vara intressant att göra en likadan undersökning på en större gymnasieskola, för att se om synen på religionsämnet stämmer med den som eleverna på Björkhagsskolan hade. Man skulle även kunna titta på hur stor betydelse undervisningsformen har för elevernas syn på religionsämnet. Vidare skulle man kunna undersöka elevernas möjligheter att påverka undervisningen och hur demokratin i skolan fungerar.

7. Slutord


Under det ett och ett halvt år som jag har läst religion på distans från Gävle har jag suttit i telebildstudion på Björkhagsskolan. Det intryck som jag har fått av skolan är att hela skolan med elever och personal präglas av en lugn och fin stämning. Skolan ger intryck av att vara en arbetsplats för elever och lärare som arbetar sida vid sida. Skolan verkar vara en miljö som stimulerar till kunskapssökande och inte kunskapsförmedlande. Om detta är en orsak till att eleverna anser att religion är viktigt så kan man väl säga att skolan har lyckats med sin ambition, att få eleverna att ta till sig kunskap och förstå att använda den på rätt sätt. Eleverna har själva visat ett stort intresse för undersökningen då de vid ett flertal tillfällen har frågat mig hur det har gått och vad jag kom fram till. Vid min redovisning i de klasser som har deltagit i undersökningen var det många frågor och funderingar från både lärare och elever.
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Bilagor


Bilaga 1, Brev till Rektorn.


Bilaga 2, Brev till lärarna.


Bilaga 3, Enkät.


Bilaga 4, Svarsenkät.


Bilaga 1


Hofors den 25/03 2002


Till Rektor

Pär Jerfström


Hej jag heter Ingegerd Wedin och läser min sjätte termin på gymnasielärar- programmet i Falun. De ämnen som jag läser är samhällskunskap och religion. Den här terminen läser jag religionsdidaktik C via telebild från högskolan Gävle och sitter i telebildsstudion på Björkhagsskolan. Just nu håller jag på med min C-uppsats som ska belysa elevernas syn på ämnet religion.

Den nya läroplanen från 1994 föreskriver att alla elever som går ett gymnasieprogram ska läsa religion. Tidigare var det bara eleverna på de treåriga teoretiska linjerna som läste religion. Vad denna förändring inneburit för eleverna, hur de ser på ämnet religion, om de tycker att religionen är ett viktigt inslag i undervisningen är de bitar jag skulle vilja titta närmare på.

Jag hade tänkt göra min undersökning som en klassrumsenkät med fasta svarsalternativ. Jag skulle vilja komma till skolan under elevernas svenska lektioner för att göra undersökningen. Jag beräknar att det tar ca 15 min av lektionstiden att dela ut enkäten, låta eleverna svara samt att samla in den. Anledningen till att jag vill genomföra undersökningen på svenska lektionerna är att eleverna ska vara på så neutral mark som möjligt. Enkäten är helt anonym och det är bara jag som ser svaren. Det urval av elever som jag hade tänkt mig är de som har läst Religion A under ht01 eller de som läser under vt02.

Det jag skulle vilja ha hjälp med är kontakten med de lärare som undervisar i svenska på de olika program som finns på Björkhagsskolan. Jag skulle dessutom vilja ha uppgifter om vilka program som finns på skolan samt hur många elever som går i varje årskurs fördelat på pojkar och flickor på dessa program.

Om du vill nå mig kan du göra det på telefon 0290/20202 eller via E-post


Ingegerd.wedin@hofors.se

Med vänlig hälsning


Ingegerd Wedin


Bilaga 2


Hofors den 25/03 2002


Hej jag heter Ingegerd Wedin och läser min sjätte termin på gymnasielärar- programmet i Falun. De ämnen som jag läser är samhällskunskap och religion. Den här terminen läser jag religionsdidaktik C via telebild från högskolan Gävle och sitter i telebildsstudion på Björkhagsskolan. Just nu håller jag på med min C-uppsats som ska belysa elevernas syn på ämnet religion.

Den nya läroplanen från 1994 föreskriver att alla elever som går ett gymnasieprogram ska läsa religion. Tidigare var det bara eleverna på de treåriga teoretiska linjerna som läste religion. Vad denna förändring inneburit för eleverna, hur de ser på ämnet religion, om de tycker att religionen är ett viktigt inslag i undervisningen är de bitar jag skulle vilja titta närmare på.

Jag hade tänkt göra min undersökning som en klassrumsenkät med fasta svarsalternativ. Jag skulle vilja komma till skolan under elevernas svenska lektioner för att göra undersökningen. Jag beräknar att det tar ca 15 min av lektionstiden att dela ut enkäten, låta eleverna svara samt att samla in den. Jag vore tacksam om det skulle vara möjligt att få komma under Din lektion för att göra undersökningen. Anledningen till att jag vill genomföra undersökningen på Svenska lektionerna är att eleverna ska vara på så neutral mark som möjligt. Enkäten är helt anonym och det är bara jag som ser svaren. Det urval av elever som jag hade tänkt mig är de som har läst Religion A under ht01 eller de som läser under vt02.

Om det går bra för dig skulle jag vilja komma någon gång under vecka 15, 16 eller de två först dagarna under vecka 17. Om det inte passar dig kanske du har förslag på någon annan tid. Om du vill nå mig kan du göra det på telefon 0290/20202 eller via E-post


Ingegerd.wedin@hofors.se

Med vänlig hälsning


Ingegerd Wedin


Bilaga 3


Elevers syn på religionsämnet

1. Vilket program går Du på?


          HP      SP     TD    EL   NV

2. Vilken årskurs går Du?


               1           2        3

3. Är Du?


          Kvinna           Man


4. Rangordna de viktigaste kärnämnena?


       Svenska

       Engelska


       Samhällskunskap


       Religion


       Matematik


       Naturkunskap


       Estetisk verksamhet


       Idrott och hälsa

5. Är undervisningen i religion……


     ….Oviktig?      …. Viktig?    ……Mycket viktig?


Motivera ditt svar.


6. Tycker du att undervisningen i religion har ………

….För lite tid?     …….Lagom?   …..För mycket tid?    …..Alldeles för mycket

                                                                                                              tid?


7. Vem har gjort planeringen för ämnet religion….


      …Lärarna?         …..Eleverna?           ………Lärare och elever tillsammans?


8. Tycker du att du har kunnat påverka innehållet i undervisningen…..


….I stor utsträckning?        ….Lite grann?        …Inte alls?


9. Skulle du vilja vara med och påverka religionsundervisningen mer?


Ja                                Nej


Om ja, vad vill du påverka?


           Ämnets innehåll


           Arbetsformen


           Annat, nämligen:______________________________________


10. Stämmer de förväntningar som du hade på undervisningen i ämnet?


Lite              som jag trodde       det blev bättre       det blev sämre


11.  Tycker du att innehållet i undervisningen har varit?


        Väldigt bra      Bra          Dåligt        Mycket dåligt


12. Vad tycker du är viktigt att ta upp inom ämnet religion?


Ringa in de alternativ du tycker är viktigt att ha med.


Etik  och Moral

Ny religiösa rörelser

Livsfrågor, med begrepp som kärlek, vänskap, sorg…osv


Astrologi


Ockultism


Kristendom


Hinduism


Islam


Buddhism


Judendom


Vikingatidens religioner

Naturreligioner


Icke-religiösa livsåskådningar


Annat, nämligen:________________________________________


13. Hur stor arbetsinsats lägger du på ämnet religion?


Mycket tid      Lagom med tid        Lite tid          Väldigt lite tid


14. Tycker du att religionsämnet ska vara


Obligatorisk kurs       Tillvals kurs


15. Om religion var ett tillvalsämne skulle du


Välja att läsa religion          inte läsa religion


16. Tycker du att du genom religionsundervisningen har fått större förståelse


för andra kulturer


Ja
Nej


för andras sätt att tolka saker

Ja
Nej


för din egen omgivning

Ja
Nej


för dig själv 


Ja
Nej


17.  Skriv gärna ner dina egna synpunkter om religionsämnet i skolan.


Bilaga 4


Svarsfördelningen på enkäten, samtliga klasser, 57 elever.


1. Vilket program går Du på?


          HP      SP     TD    EL   NV

2. Vilken årskurs går Du?


               1           2        3

3. Är Du?


          Kvinna           Man


4. Rangordna de viktigaste kärnämnena?


       Svenska

       Engelska


       Samhällskunskap


       Religion


       Mattematik


       Naturkunskap


       Estetisk verksamhet


       Idrott och hälsa

5. Är undervisningen i religion……


     2 Oviktig?      49 Viktig?    6 Mycket viktig?


Motivera ditt svar.


49 elever har motiverat sitt svar.


6. Tycker du att undervisningen i religion har ……..


9 För lite tid?     45 Lagom?   1 För mycket tid?    2 Alldeles för mycket tid?


7. Vem har gjort planeringen för ämnet religion….


      26 Lärarna?         0 Eleverna?           31 Lärare och elever tillsammans?


8. Tycker du att du har kunnat påverka innehållet i undervisningen…..


31 I stor utsträckning?        20 Lite grann?        6 Inte alls


9. Skulle du vilja vara med och påverka religionsundervisningen mer?


26 Ja                               31Nej

Om ja, vad vill du påverka?


           20 Ämnets innehåll

           13 Arbetsformen

           Annat, nämligen: Sju elever har skrivit att de vill påverka både arbetsform och


                                       ämnes innehåll.

10. Stämmer de förväntningar som du hade på undervisningen i ämnet?


11 Lite             12  som jag trodde      32  det blev bättre     2 det blev sämre


11.  Tycker du att innehållet i undervisningen har varit?


        8 Väldigt bra     48 Bra         1 Dåligt       0 Mycket dåligt


12. Vad tycker du är viktigt att ta upp inom ämnet religion?


Ringa in de alternativ du tycker är viktigt att ha med.


39 Etik  och Moral

18 Ny religiösa rörelser

45 Livsfrågor, med begrepp som kärlek, vänskap, sorg…osv


   3 Astrologi


12 Ockultism


28 Kristendom


19 Hinduism


21 Islam


18 Buddhism


21 Judendom


13 Vikingatidens religioner?


10 Naturreligioner


19 Icke-religiösa livsåskådningar


  2 Annat, nämligen: Allt är lika viktigt går inte att välja bort något.

13. Hur stor arbetsinsats lägger du på ämnet religion?


4 Mycket tid      31 Lagom med tid        17 Lite tid          5 Väldigt lite tid


14. Tycker du att religions ämnet ska vara


45 Obligatorisk kurs      12 Tillvals kurs


15. Om religion var ett tillvalsämne skulle du


37 Välja att läsa religion          20 Inte läsa religion


16. Tycker du att du genom religionsundervisningen har fått större förståelse


för andra kulturer                                     53 Ja      4 Nej


för andras sätt att tolka saker                   53 Ja      4 Nej


för din egen omgivning                             42 Ja      15 Nej


för dig själv                                               42 Ja      15 Nej


17.  Skriv gärna ner dina egna synpunkter om religions ämnet i skolan.


Det är 12 elever som har skrivit egna synpunkter om ämnet religion.

� Sjödin, En skola – flera världar, Plus Ultra, Stockholm, 1995.


� ibid, s 16.


� SKOLFS 2000:8.


� Sjödin, s 16.


� ibid, s 16.


� Jarlén, Leif, Gymnasium 2000 tradition och förnyelse, Bildaförlag, Borås, 2000.


� Sjödin, s 13.


� Aronsson, Harry o Gustavsson Berndt, Gymnasieeleven och Livsfrågorna, utbildningsförlaget, Stockholm, 1974.


� Lpf 94.


� Skolvärden, nr 10, 30/05 2002/ Lärarnas Riksförbund.


� Aronsson, Gustavsson.


� Barnikol H-M o Larsson, Rune, Religion och livsfrågorna bland svenska och tyska ungdomar, Bochum, Brockmeyer, 1993.


� Sjödin.


� Ejlertsson, Göran, Enkäten i praktiken En handbok i enkätmetodik, Studentlitteratur, Lund, 1996, s 8.


� SKOLFS: 2000:8.


� Aronsson, Gustavsson.


� Barnikol, Larsson.


� Sjödin.


� Ejlertsson, s 100.


� Bilaga 1 och 2.


� SKOLFS: 2000:8.


� Bilaga 3, för att se fullständig redovisning.


� Sjödin, s150.


� Sjödin, s 148.


� Bilaga 4, fråga 7, 8 och 9.
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