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Sammanfattning 
 

Mot bakgrund av min egen uppväxt, dess händelser och det jag upplevt under 
mina perioder i skolans värld så har jag fått ett intresse i religionsämnet, hur det 
faktiskt förhåller sig i dagens skola och hur det kanske borde vara. 
 
För att få denna undersökning till stånd har jag intervjuat 10 mellanstadielärare 
på tre olika skolor i en och samma kommun. Intervjuerna, som spelats in på 
band, har tagit cirka 30 minuter var. Dessa har jag sedan försökt sammanställa 
och jämföra med varandra för att finna svar på orsakerna till ämnets problematik 
i dagens skola. Intervjuerna är både ordagrant återgivna och i vissa fall samman-
ställda, för att underlätta för läsaren. Efter varje intervjusvar kommer ett diskus-
sionsavsnitt där jag redogör för mina egna reflektioner, vilka är i regel koncent-
rerade på just problematiken i ämnet och därför ganska pessimistiska. Nämnas 
bör att trots detta finns det även mycket positivt i undersökningen, som man kan 
glädjas åt. 
 
Genom denna undersökning har jag fått bekräftat det jag sen tidigare anat att re-
ligionsämnet har en tendens att ”försvinna” till fördel för ”viktigare” ämnen. 
Ämnet upplevs i regel som ett svårt ämne att undervisa i och osäkerheten inför 
ämnet är stort. Ytterst få lärare arbetar idag metodiskt och medvetet med livsfrå-
gor utan hastar över det som ett nödvändigt ont. När det gäller det didaktiska så 
verkar det som om många lärare är osäkra över hur livsfrågorna ska kopplas an-
tingen till de olika religionerna eller behandlas enskilt. Flera av lärarna har då-
ligt samvete över att man inte ger ämnet mer utrymme. Svårigheterna är många 
när det gäller religionsämnet. Problemen, de olika skälen till detta och vad man 
då kan göra för att ändra på detta redogör jag för i själva uppsatsen. 
 
Efter intervjusvaren har jag även skrivit en kort sammanfattning över slutsatser-
na jag kommit fram till av det material jag har haft till förfogande. 
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1. Bakgrund 
 

Jag har valt att arbeta med ämnet religionskunskap i årskurs 4-6. 
 
Nu som vuxen anser jag att jag har haft en normal kristen uppväxttid med 
många där tillhörande funderingar och frågor över livets mysterier, vilka till en 
början alltid kunde besvaras av mina föräldrar och mina lärare. Efterhand avtog 
dessa mer och mer, vilket var naturligt eftersom mina krav höjdes på både för-
klaringar och svar. Idag kan jag skatta mig lycklig för innerst inne var det nog 
inte svaren som var viktiga utan vetskapen om att jag alltid hade någon att vända 
mig till med mina funderingar. 
 
När sedan min mor rycktes bort från mig och de mina, kom tvivlen. Allt var inte 
självklart längre och ifrågasättandet tog överhand. Min älskade farmor försökte 
så gott hon kunde, men vissa som till exempel: Varför händer detta just mig? 
Om Gud finns, varför gör han så mot oss? kunde inte ens hon ge acceptabla svar 
på. Ja, frågorna blev många och ofta obesvarade, men farmor fanns där och jag 
var inte ensam. 
 
Även vuxenlivet är fyllt av olika slags händelser som ifrågasätts och fundering-
arna kan många gånger bli både jobbiga och svårhanterliga. Har man då en 
grundtrygghet från sin barndom och uppväxttid anser jag, att man har stor hjälp 
av denna och att den kan vara avgörande för det egna handlandet. 
 
Som individ genomgår man hela tiden en utvecklingsprocess som måste få ta sin 
tid och därför anser jag av egen erfarenhet att det är av största vikt både som 
vuxen och lärare att finnas till hands och ta sitt ansvar gentemot barn och ung-
dom, när det gäller livets både små och stora frågor. De måste ges tillfälle att 
både reflektera och diskutera över dessa i tidig ålder för att kunna känna trygg-
het och tillit både till sig själva och till sina medmänniskor i framtiden. 
 
När jag varit ute i skolans värld och praktiserat har jag upptäckt att existentiella 
frågor tas i regel bara upp när det hänt något speciellt och trosfrågor när man ar-
betar med olika religioner och trosåskådningar. Jag har ofta fått uppfattningen 
att religionskunskapskunskapsämnet ges mindre och mindre plats i dagens un-
dervisning. Vad beror detta på? Är det verkligen så illa? Stämmer det är det be-
klagligt för Bibeln hör till vår historia och den har alla rätt att ta del av, reflekte-
ra och bilda sig en egen uppfattning om. 
 
Vid ett tidigare tillfälle har jag tagit del av Sven Hartmans avhandling ”Eleverna 
och skolans religionsundervisning”. Denna intresseundersökning gjordes på 
grundskolans mellanstadium 1969 och visade på stort intresse för livsåskåd-
ningsfrågor bland eleverna, medan Bibeln står för något främmande. Detta för-
hållande tror jag är detsamma idag och stämmer det så bör man göra något åt 
det. 
 
Under min egen utbildning till lärare har jag, tack vare hängivna lärare, fått både 
inspiration och idéer över hur man kan ge en vettig och intressant undervisning 
och insikt över ämnets stora betydelse för både barn, ungdom och vuxna. Själv 
som lärare vill jag ta tillfället i akt och vidarebefordra detta till mina elever. 
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Med detta som bakgrund vill jag ta reda på om det verkligen är så illa som jag 
befarar när det gäller religionskunskapen i dagens skola. Min stora förhoppning 
är att, när mitt arbete är klart att min nu ganska pessimistiska syn på detta ändras 
till det positiva. Det bästa vore att jag har helt fel och att dagens lärare tar sitt 
ansvar gentemot sina elever. 
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2. Syfte 
 
Mitt syfte med detta arbete är att få en djupare inblick i hur det idag egentligen 
står till med religionsundervisningen i årskurserna 4-6 (f.d. mellanstadiet). Ge-
nom att intervjua lärare som bland annat undervisar i religionskunskap vill jag ta 
del av deras syn på saken. Är det så illa som jag hittills upplevt eller har jag fel, 
vilket vore att föredra. 
 
Jag hoppas att detta arbete ska kunna vara till hjälp även för att andra ska kunna 
få en inblick i ämnet och kanske även slå ett slag för att religionsämnet inte ska 
försvinna helt i skolan, vilket vore olyckligt. 
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3. Arbetsmetod 
 

Som arbetsmetod har jag valt att göra personliga intervjuer av mellanstadielära-
re. Denna metod anser jag vara till stor fördel både för mig som intervjuare och 
den intervjuade, eftersom båda parter får möjlighet att diskutera både frågor och 
svar som kräver detta. Genom denna metod får vi även en mer personlig och 
harmonisk kontakt som gynnar resonemanget oss emellan. Detta var särskilt vik-
tigt då jag valt att spela in alla intervjuer på band, vilket flera lärare kände obe-
hag inför, allra helst då ingen fått ta del av frågorna i förväg. De flesta frågade 
naturligtvis vad intervjun gick ut på och mitt svar till alla blev, att det var till 
mitt examensarbete som skulle handla om SO-ämnet. Detta var medvetet för att 
de inte skulle ha få möjlighet att förbereda sig. 
 
Under intervjuerna har jag försökt att hålla mig själv så neutral som möjligt för 
att de intervjuade inte skulle kunna ge mig svaren de tror att jag vill ha. Trots att 
det varit svårt ibland så tror jag att jag har lyckats relativt bra. 
 
Som ovan nämnts så är alla frågor och svar inspelade på band för att bättre kun-
na återge och tolka det sagda på ett korrekt sätt och för att vid senare tillfälle 
även kunna svara på eventuella ifrågasättningar av svaren. 
 
Mitt val av ”intervjuoffren” har skett slumpmässigt efterhand som jag blivit be-
kant med vissa under mina praktikperioder och dels även fått tips om helt obe-
kanta. Mitt försök att få en jämn fördelning av både manliga och kvinnliga lära-
re lyckades inte så bra. De manliga lärarna som tillfrågades avstod alla, med ett 
undantag, av olika anledningar. Trots detta kan det här arbetet vara en spegling 
av hur det ser ut på de flesta skolor idag, när det gäller könsfördelningen. 
 
Min undersökning bygger på 11 frågor, vilka har använts tidigare i en liknande 
undersökning och jag anser att dessa är heltäckande även för mitt arbete. I min 
sammanställning av intervjufrågorna har jag inte alla gånger återgivit svaren or-
dagrant utan tagit med det som jag anser vara relevant för läsaren. Efter varje 
frågesammanställning har jag, under rubriken ”diskussion”, mina egna reflexio-
ner över vad jag själv kommit fram till av de svar jag fått. Det bör nämnas att 
mina reflexioner och resultat som framkommit av detta arbete är inga definitiva 
svar utan ett försök från min sida att göra en så korrekt tolkning som möjligt av 
hur det står till med religionsämnet i dagens skola och hur det borde vara. 
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4. Intervjufrågorna 
 

De frågor jag ställt i mina intervjuer presenterar jag här. I bland har dessa kom-
mit i olika följd under intervjuerna, beroende på samtalens utveckling. I min 
kommande sammanställning av frågorna kommer dessa i följande ordning: 
 
Fråga 1: Vad tycker, alternativt känner du för religionsämnet? 
 
Fråga 2: Anser du att det är ett lätt eller svårt ämne att undervisa i? 
 
Fråga 3: Om du upplever svårigheter, vad består dessa av i så fall? 
 
Fråga 4: Hur tror du andra lärare upplever detta ämne? 
 
Fråga 5: Vilken mening har ämnet? Varför finns det med i skolan överhuvud-

taget? 
 
Fråga 6: Vilken status anser du att ämnet har? 
 
Fråga 7: Hur tycker barnens och föräldrarnas inställning till ämnet verkar 

vara? 
 
Fråga 8: Vad anser du själv vara ämnets kärna och vilka utvidgningar från det 

ser du? 
 
Fråga 9: Vilket utrymme får ämnet i din undervisning och på vilket sätt läg-

ger du upp den? 
 
Fråga 10: Vilken förändring skulle ämnet vara mest betjänt av och hur skulle 

du själv vilja förändra läro- och kursplan om du hade makt att göra 
det? 

 
Fråga 11: Hur tro du religionsämnet kommer att se ut i framtiden om vi går 

ungefär 10 år framåt i tiden? 
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4.1 De intervjuade 
 

De personer som jag har intervjuat är samtliga mellanstadielärare på tre olika 
skolor i Bollnäs kommun. Min önskan var att få en så jämn fördelning mellan 
manliga och kvinnliga lärare som möjligt. Tyvärr gick inte detta, eftersom de 
män jag frågade, alla utom en, antingen hade ont om tid eller hade som vana att 
inte ställa upp på intervjuer. Vad detta beror på tar jag inte upp här, men det 
vore värt en närmare undersökning. De lärare som jag intervjuat är alltså nio 
kvinnor och en man, alla med varierande tidserfarenhet som lärare, från 5 upp 
till 30 år. Mer vill jag inte avslöja om personerna ifråga, eftersom de flesta har 
bett att få vara anonyma. Att ta denna hänsyn har nog varit en förutsättning för 
att de intervjuade i många av fallen skulle kunna säga vad de verkligen tycker 
och tänker om ämnet. Därför kallar jag dem endast Lärare 1, Lärare 2 osv. i 
sammanställningarna. 
 
Det material som ligger till grund för denna undersökning är i säkert förvar un-
der min regi till dess mitt arbete är klart och godkänt. Därefter kommer detta att 
förstöras, vilket jag gett mitt ord på till de inblandade. 
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4.2 Intervjusvaren 
 

Fråga 1 - Vad tycker, alternativt känner du för ämnet? 
 
Lärare 1 
Tycker att det är ett viktigt ämne, eftersom det är så mycket i vår kultur som 
bygger på de värderingar som ingår i kristendomen och även andra religioner. 
 
Lärare 2 
Anser att det är mycket intressant ämne och väldigt tacksamt att få arbeta med 
just när det gäller denna åldersgrupp av elever, vilka i regel är väldigt öppna och 
fria till sinnet. 
 
Lärare 3 
Känner verkligen för ämnet och anser ämnet vara viktigare nu än tidigare efter 
genomförd fortbildning. 
 
Lärare 4 
Tycker att det är ett intressant och viktigt ämne. 
 
Lärare 5 
Anser det vara ett av de viktigaste ämnena vi har i skolan och känner själv väl-
digt mycket för ämnet. 
 
Lärare 6 
Berättar att det är ett väldigt roligt och tacksamt ämne, som man kan göra myck-
et av. 
 
Lärare 7 
Anser att ämnet är ett arv och har sitt berättigande i dagens skola. Trots detta har 
det en tendens att försvinna mer och mer i undervisningen. 
 
Lärare 8 
Tycker att det är ett viktigt ämne. Eftersom vårt samhälle vilar på kristen grund 
och är byggt utifrån de tankegångarna så känns det hemskt viktigt. I dag är man 
också mer nyfiken på ämnet än för 10 år sedan, då man helst inte skulle tro alls. 
 
Lärare 9 
Anser det vara ett spännande ämne att undervisa i, men har dåligt samvete för att 
inte tillräckligt med tid avsätts för det. 
 
Lärare 10 
Känner att ämnet trots sin betydelse ofta ”blir avklarat” på lågstadiet och alla de 
andra ämnena tar överhand på mellanstadiet. 
 
Diskussion 
De svar jag fått till denna frågeställning anser jag själv vara ganska lika över 
hela fältet, med andra ord, ett viktigt och intressant ämne. Svaren känns ofta till-
rättalagda, kanske på grund av osäkerhet inför det egna ställningstagandet och 
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hur jag ska se på dem som lärare. Tack vare kommande frågor får jag nog en 
närmare inblick i deras uppfattning om ämnet och låter därför frågan stå öppen. 
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Fråga 2 - Anser du att det är ett lätt eller svårt ämne att undervisa i? 
Fråga 3 - Om du upplever svårigheter, vad består dessa av i så fall? 
 
Lärare 1 
Tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i eftersom denne har brister och har 
bara sin egen skolgång att falla tillbaka på. Har under åren läst på för att kunna 
ge barnen mer av detta, men känner ändå att det är för lite. 
 
Lärare 2 
Ser inga som helst svårigheter eftersom det egna intresset för ämnet är stort. 
 
Lärare 3 
Anser att det inte är svårt att undervisa religion. Vissa bitar, som till exempel 
etik, moral och livsåskådningsfrågor, kan vara besvärliga, eftersom man har för 
lite tid på något sätt att diskutera runt de frågeställningarna. Orsaken anges vara 
schemats utseende. Eleverna kommer så lätt in på sina funderingar och det skul-
le man vilja hjälpa dem mer med. Skulle vilja ha det betydligt mer än vad hon 
tillåter idag. 
 
Lärare 4 
Menar att det inte är så svårt att undervisa i, däremot kan det vara svårt för ele-
verna att förstå när det gäller till exempel alla världsreligioner. Man bör se till 
att de får ett hum om vad till exempel buddismen innebär. När det gäller vår 
egen religion så är det mycket som man förknippar med andras religioner. 
Många elever har i dag förutfattade meningar om Bibeln och Jesus, att det ska 
vara tråkigt. 
 
Lärare 5 
Upplever ämnet som mycket lätt eftersom det egna intresset är stort, vilket har 
medfört att hon själv har satt sig in i ämnet väldigt mycket. Tycker också det blir 
lättare och lättare om man är lyhörd och lyssnar på barnen, vilka också hjälper 
en på traven. De svårigheter som finns kan ju vara att förklara till exempel reli-
gionskriget på Nord-Irland eller situationer som man kan hamna i där man lärt 
sig hur man ska bete sig, men gör på ett annat vis i alla fall. 
 
Lärare 6 
Anser att det kan vara svårt och det beror mycket på elevgruppen och vad 
man har för relation, till exempel komma in på etiska frågor om liv och 
död kan bli svårt. Tycker även att det är svårt med stora grupper eftersom 
man inte har den tid för alla som man önskar. 
 
Lärare 7 
Menar att beror lite på vad man har för intentioner med det hela. Det är lätt när 
man ser på alla berättelser i Bibeln, så till vida att det där finns hur mycket som 
helst att prata om. Vill man gå djupare med detta kan svårigheter infinna sig, 
som till exempel att förmedla på rätt sätt. 
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Lärare 8 
Tycker att det är ett svårt ämne, mycket beroende på förhållandet man har till 
eleverna och stämningen i klassen. Att diskutera hur man tror och känner själv 
är ju väldigt utelämnande och därför är det viktigt att man känner sig trygg i 
gruppen. Enklare är det när man pratar om främmande religioner eftersom man 
hamnar mer på ett historiskt och samhällskunskapsbasis. 
 
Lärare 9 
Anser att ämnet kan vara både svårt och lätt, beroende på stämningen i klassen. 
Just nu känner hon sig trygg i sin klasslärarroll och kan därför vara mycket rak 
och öppen mot sina elever. Däremot när hon hade en fyra kände hon att hon 
måste sovra mer eftersom hon tyckte att de var mer lättpåverkade. 
 
Lärare 10 
Tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i om man inte har intresse eller 
kunskaper i ämnet, vilket hon anser sig själv inte ha. Däremot är det betydligt 
lättare när det gäller diskussioner som rör livsfrågor, etik och moral eftersom 
man har en egen livserfarenhet som grund. 
 
Diskussion 
De dominerande svårigheterna med religionsundervisningen verkar vara det 
egna intresset, kunskaperna, elevförhållandet och tidsbristen. Har man däremot 
ett eget intresse för ämnet så är det genast mycket lättare att undervisa i det. Så 
är det ju oftast, men varför kan inte lärare som ser sin egen svaghet i ämnet göra 
något åt detta, för hur det än är så är de ju skyldiga enligt läroplan att förmedla 
detta till eleverna. 
 
Man säger även att ju tryggare man är i klassen desto lättare är det att undervisa 
i just detta ämne. Det verkar ändå som om lärarna har en tendens att helst inte 
utelämna det egna jaget och sina ståndpunkter till eleverna. Detta ger mig fun-
deringar som: ”Var i detta hamnar eleverna och deras trygghet, för det måste 
vara lika viktigt för dem som för lärarna för att få meningsfulla lektioner”. 
 
Tiden är en ofta förekommande faktor som påverkar religionsundervisningen 
både när det gäller kvantitet och kvalitet. När en lärare märker att eleverna har 
ett behov av att diskutera och reflektera olika frågor inom religionsämnet bör 
man väl avsätta den tiden som behövs. Man måste som lärare, anser jag, vara 
flexibel när det gäller tidsramarna, våga prioritera och tillsammans med sina 
kolleger göra en välplanerad terminsplanering. 
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Fråga 4 - Hur tror du andra lärare upplever detta ämne? 
 
Lärare 1 
Tror att de också tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i, därför att de inte 
har kunskapen eller intresset och många tycker inte att det är viktigt. 
 
Lärare 2 
Kan inte uttala sig i den frågan, men tror nog att det kan vara väldigt olika. 
 
Lärare 3 
Anser att de som inte har utbildning i religion tycker inte att det är roligt. Ofta 
sker deras undervisning på basnivå, knappt det. 
 
Lärare 4 
Tror att många lärare ser det som ett ämne som lätt kan glömmas bort. 
 
Lärare 5 
Säger att det är en ganska het potatis. Det är så mycket man måste ge ut av sig 
själv och det kan nog vara påfrestande för många lärare. 
 
Lärare 6 
Anser det vara väldigt olika. Det finns de som undviker det helt och inte hinner 
med eftersom SO idag är ett klumpämne. Sen finns det ju de som har ett eget 
stort intresse för ämnet. 
 
Lärare 7 
Tror att många tycker att det är kontroversiellt och överlåter det till någon an-
nan. 
 
Lärare 8 
Är ganska säker på att det är många som över huvud taget inte har någon religi-
onsundervisning. Det är ett ämne som ofta ”glöms bort”. 
 
Lärare 9 
Säger att ämnet har nog en tendens att bli bortglömt, det är så mycket annat som 
kräver mer plats. 
 
Lärare 10 
Tror att många lärare på grund av den egna bristen på kunskap och intresse 
skyndar över ämnet lite flyktigt. 
 
Diskussion 
Här kan man se att lärare idag inte har några höga tankar om sina kolleger när 
det gäller religionsundervisningen. Vad det kan bero på vore väldigt intressant 
att få reda på. Pratar de inte med varandra eller är det kanske så att det är en så 
het potatis att man inte kan ta i den? Hur det nu än är med den saken så blir man, 
som lärarstuderande, orolig över vart vi är på väg. 

 
Det kanske vore dags att i arbetslagen diskutera detta och med gemensam kraft 
åtgärda missförhållandet ämnena emellan. Har man verkligen läst läroplan? Där 
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står det att undervisningen ska genomsyras av det etiska perspektivet, med andra 
ord, eleverna ska kunna bearbeta, sortera och värdera både livets stora och små 
frågor, vilka blir allt viktigare. 
 
Någon måste ju delge våra barn vår historia, dess traditioner och även ge dem 
möjlighet till att reflektera och diskutera livets mysterier. Gör inte lärarna det 
vem ska då göra det? 
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Fråga 5 - Vilken mening har ämnet? Varför finns det med i skolan över hu-
vudtaget? 
 
Lärare 1 
”Det bygger på våra lagar, etik och moral”. Hon anser att man måste lära och 
förstå den egna kulturen för att förstå andras. ”På den här skolan har vi inte så 
många invandrare, men vi har några muslimer här och då kan ju barnen undra 
varför de inte till exempel äter vissa rätter i skolan. Förklaringen till det bör våra 
barn få. 
 
Lärare 2 
Anser att ämnet är med i skolan dels för att det tar upp livsfrågor som är viktigt 
och sedan rent historiskt, där mycket kan härledas till religionen på både gott 
och ont. Hon tror att man blandar ihop religionsundervisningen med kristen-
domsundervisningen och att det är den sistnämnda som minskat. ”Man måste 
bredda sig lite grand och se det hela mer globalt”. 
 
Lärare 3 
Menar att förr när det hette kristendomskunskap då visste man varför det fanns 
med. Idag tycker hon att religionsämnet är på något vis en brygga till att förstå 
andra kulturer och etniska tillhörigheter och det är viktigt. ”Det är så självklart 
att våran västvärld är så klar över att den är kristen och hur ser då den kristna 
världen ut? Den är ju mångfasetterad, hur som helst och så drar man till exempel 
alla muslimer över en kam. Så det är viktigt att förstå de konflikter som finns 
både inom och mellan människor över hela världen. Det anser jag att man kan 
bara förstå genom att läsa religion”. 
 
Lärare 4 
”De flesta i Sverige tillhör kristendomen och bör då naturligtvis även känna till 
någonting om den, samtidigt som vi har skyldighet att även berätta om andra re-
ligioner”. Hon påpekar att det inte bara är vårt sätt att tänka och vara som ingår i 
vår religion, utan även det här med etik och moral, vilket eleverna måste få ta 
del av. 
 
Lärare 5 
Tror att ämnets mening har väldigt mycket med att göra hur du växer som män-
niska, både att tolerera och förstå andra människors olika uppfattningar och sen 
själv kunna bilda den egna och stå för den. 
 
Lärare 6 
Ser det som en möjlighet att få behandla livsfrågor som även de små barnen har, 
för det är ju inget, anser hon, som ska komma först vid konfirmationen. Hon 
tycker också att det är väldigt viktigt att på något vis få någon slags tolerans 
gentemot varandra och att man har rätt att tycka, tänka och tro vad man vill. 
 
Lärare 7 
Tror att meningen med ämnet är att på ett vettigt sätt förmedla etik och moral. 
”Nya Testamentet förmedlar ju medmänsklighet, ödmjukhet och är i sig ett kär-
leksbudskap, vilket verkligen behövs efter alla skriverier om dagens språk och 
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våld”. Anser att ämnet har stor betydelse i dagens skola, för att dagens elever 
ska få den trygghet, som ofta saknas i dag. 
 
Lärare 8 
Anser att det är en självklarhet i det samhälle vi har och som vilar på den kristna 
grunden. Ämnet borde ha större plats och man borde poängtera varifrån vi fått 
våra grunder. 
 
Lärare 9 
Menar att eftersom kristendomen ligger till grund för vår lag måste man som lä-
rare förmedla detta till eleverna. Tillägger även etikens och moralens viktiga roll 
och anser att allt detta tillsammans ger eleverna en trygghet att stå på och då sär-
skilt i vårt mångkulturella samhälle. Hon poängterar även lärarens viktiga och 
ansvarsfulla roll för att ämnet inte ska förlora mening. 
 
Lärare 10 
Anser att ämnet har en stor funktion att fylla och allra helst i dagens samhälle. 
”Dagens barn har rätt att få ta del av sin egen historia med dess traditioner och 
själv få bilda sig en egen uppfattning. Först därefter tror jag att de får en egen 
trygg grund att stå på”. 
 
Diskussion 
I den här frågan är alla eniga, det vill säga, att religionsämnet har en mycket vik-
tig funktion att fylla i dagens skola. Det råder en allmän mening om att vi har en 
kristen tradition som måste bevaras och vidareföras till våra barn. Man prata 
även om vikten av att skapa en tolerans människor emellan och särskilt då i da-
gens samhälle som förändras hela tiden, kanske till det negativa när det gäller 
allt våld, rasism och det i dag påtalade språket som har blivit grövre. 
 
Livsfrågorna, etik och moral anser de flesta vara den viktigaste delen i religions-
ämnet och därför blir den bibliska delen ställd åt sidan, vilken jag anser vara 
minst lika viktig för att få en mer grundläggande förståelse över varför männi-
skor gör som de gör i dag i vissa situationer. I läroplan nämns ju vikten av att ge 
eleverna lika mycket av alla delar. Osökt infinner sig tanken över vad svaren 
hade blivit om jag i förväg delgivit intervjuns syfte. 
 
Ämnets mening som jag själv ser det, är bland annat att förbereda barnen för li-
vet och dess frågor som är livsviktiga för barnen att få fundera över och bearbe-
ta. Jag påstår att detta är en förutsättning för att förstå vad religion verkligen är. 
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Fråga 6 - Vilken status anser du att ämnet har? 
 
Lärare 1 
Anser att det ska vara jämställt med de andra ämnena i SO-blocket när det gäller 
tiden, men att det tyvärr inte är så idag. Hon tror att det har en benägenhet att bli 
bortglömt och i regel tar man upp ämnet bara lite flyktigt för att man är skyldig 
att göra det. Samtidigt säger hon att detta beror naturligtvis på läraren som un-
dervisar och dennes intresse för ämnet. 
 
Lärare 2 
Tycker nog att det har en viss status, men det får nog ta mycket stryk på grund 
av de andra SO-ämnena. 
 
Lärare 3 
Säger att, för henne personligen har ämnet hög status, men tror att de flesta an-
ser att ämnet har en låg status. 
 
Lärare 4 
”Statusen är låg”. 
 
Lärare 5 
Säger att statusen har sjunkit och det beror mycket på att vi har både i lagstift-
ning och annat tummat på tio Guds bud och att vi kallar det för religion och inte 
kristendom längre. 
 
Lärare 6 
Tror att statusen inte är så hög beroende på att det år så få lärare som har kompe-
tensen att undervisa i ämnet. I regel blir det sådant man bara ”kvackar i. 
 
Lärare 7 
Säger att statusen blir lägre ju högre upp i stadierna man kommer. 
 
Lärare 8 
”Ämnet har låg status”. 
 
Lärare 9 
Anser att ämnet på bekostnad av de andra SO-ämnena har fått låg status. 
 
Lärare 10 
Konstaterar bara att ämnet har låg status 
 
Diskussion 
Här råder en enighet över hela fältet att religionsämnet har en låg status. Jag är 
nog villig att hålla med lärare 7 som anser att statusen sjunker ju högre upp i 
stadierna. I lågstadiet är ju de bibliska berättelserna spännande för barnen och 
samtidigt tacksamt att undervisa i för läraren. På mellanstadiet börjar eleverna 
ifrågasätta mer och då är det nog många lärare som inte tar upp mer än nödvän-
digt, kanske på grund av sin egen vilsenhet i ämnet eller rädsla för att behöva 
dela med sig av sig själva. På högstadiet kan nog situationen vara den liknande, 
men att det då också krävs mycket mer tid för att bli godkänd i basämnena, 
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svenska, matematik och engelska. En tanke är att eftersom livs- och religions-
frågor i regel kräver mycket tid för att både fundera och bearbeta och inte har 
några givna svar, så är det antagligen svårt för lärarna att kunna utvärdera och 
sätta betyg. Man borde i stället se det som en hjälp till utveckling hos eleverna 
att få egna identiteter. 
 
Jag sticker nog ut näsan när jag påstår att de lärarna som här påstår att ämnet har 
låg status och ofta glöms bort, mer eller mindre svarar även då på fråga 1. Om 
jag själv vore lärare med uppfattningen att ämnet är både viktigt och intressant 
så borde jag väl rimligt vis anse att ämnet även har hög status. Som försvar till 
mitt påstående beror det helt på hur man tolkar både frågor och svar. 
 
Lärare 2 och 9 anser att ämnet får ta stryk på grund av de andra SO-ämnena. 
Detta stämmer nog bra men det borde inte vara så, för religionsämnet ger ju ett 
minst lika viktigt värdeperspektiv som gynnar hela SO-blocket. För att få förstå-
else för olika företeelser så måste alla SO-ämnen behandlas lika. 
 
Vad kan man då göra för att höja statusen hos religionsämnet? Eftersom alla i 
mina intervjuer anser att ämnet är viktigt måste man förhoppningsvis även veta 
någon tänkbar lösning på detta. Jag ska inte här gå in närmare på detta även om 
det är frestande. ”Den som väntar på något gott, väntar inte för länge”. 
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Fråga 7 - Hur tycker du att barnens och föräldrarnas inställning till ämnet ver-
kar vara? 
 
Lärare 1 
Har inte diskuterat detta så mycket med föräldrarna, men vet att eleverna har en 
positiv inställning till ämnet. 
 
Lärare 2 
”Jo, den är positiv”. 
 
Lärare 3 
Har under årens lopp hört alla olika versioner när det gäller föräldrarnas inställ-
ning till ämnet. Eleverna däremot har oftast ett intresse för ämnet. 
 
Lärare 4 
Säger att det är aldrig några barn som protesterar och säger: - Måste vi prata om 
det där! Samtidigt så vet man att föräldrar i regel inte har något intresse i om 
ämnets vara eller icke vara. 
 
Lärare 5 
Anser att både barn och vuxna är mycket intresserade av ämnet. ”Eleverna vill 
gärna prata om andliga frågor, etik och moral. Eleverna kräver ofta lite mer av 
oss vuxna än vad vi vågar tro och många gånger har föräldrarna lite svårt att ta i 
de här sakerna”. 
 
Lärare 6 
Säger att hon inte vet hur föräldrarna tycker i den här frågan. Hur eleverna tyck-
er beror på hur man gör. Man kan göra det tråkigt och då blir inställningen nega-
tiv. Tar man upp olika frågor utan att tala om att det är religionsundervisning så 
är eleverna i regel positiva. 
 
Lärare 7 
”Den inställningen barnen har är i regel densamma som föräldrarnas”. 
 
Lärare 8 
”Det är aldrig någon förälder som frågar efter det eller funderar över om vi har 
religion eller inte. På utvecklingssamtalen där man i regel träffar föräldrarna 
pratar man sällan specifikt om religionen.” Hon säger däremot att eleverna tyck-
er att det är ett spännande ämne. 
 
Lärare 9 
Säger att barnen har en positiv inställning till ämnet så länge man gör det intres-
sant. Hon har vid några tillfällen blivit förfrågad av föräldrar och som då har 
haft någon anknytning till någon kyrka. Dessa har då frågat om den lokala ar-
betsplanen. 
 
Lärare 10 
”Barnen är ofta en spegelbild av sina föräldrar och deras inställning till ämnet, 
vilken ofta är av den negativa sorten”. Hon menar att om eleverna däremot har 
en engagerande lärare i ämnet så ändras också deras inställning. 
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Diskussion 
Här får man inställningen av att föräldrarna inte bryr sig så mycket om religi-
onsämnets vara eller icke vara. Kan det verkligen vara på det viset eller är det 
möjligen så att lärarna inte har brytt sig att ta upp detta med föräldrarna i någon 
större skala. Som jag ser det kan det kanske vara så att lärarna med sitt dåliga 
samvete undviker det. 
 
Samtidigt får man känslan av att lärarna har en känsla av besvikelse över att 
ämnet inte fungerar så bra och därför inte kan utföra något bra jobb. Detta kan-
ske beroende på samhällets negativa attityd till ämnet. 
 
Det måste poängteras att inte alla lärare har samma åsikt i den här frågan, utan 
ser mer positivt på det. Detta beror mycket på deras eget engagemang när det 
gäller både ämnet, eleverna och föräldrar. Lärare 4 säger att det aldrig är några 
barn som protesterar när man tar upp ämnet. Detta är väl nästan självklart, att 
när man sitter där som elev och vet att man inte ska ifrågasätt vad läraren säger, 
så gör man inte det heller hur tråkigt man än tycker att det är. Däremot funderar 
jag över hur läraren är som lärare. Lärare 6 har inställningen att gör man under-
visningen tråkig så blir även ämnet tråkigt. Barn har mig veterligen aldrig gillat 
tråkiga saker och därför borde väl lärare göra undervisningen rolig och intres-
sant för sina elever. 
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Fråga 8 - Vad anser du själv vara ämnets kärna och vilka utvidgningar från det 
ser du? 

 
Lärare 1 
Har alltid haft en grundkurs och utifrån den har sedan eleverna fått välja olika 
teman. ”Om man har en lärobok som grundkurs så har eleverna en grund att stå 
på, när de sedan till exempel presenterar judendomen för resten av klassen. Det-
ta ser jag som en självklarhet.” 
 
Lärare 2 
”Ja, det är väl att det i all vår tid har betytt mycket för människor att ha något att 
tro på. Att man inte är insnörd i att man lever bara här och just nu utan att man 
försöker se allt det andra och får de rätta proportionerna på det”. Vidare anser 
hon att det är viktigt att få en bredare bild av religionskunskapen. Vad hon me-
nar här går hon inte in på. 
 
Lärare 3 
Svarar att det är lite olika. Ibland utgår hon ifrån människan när det till exempel 
gäller livsåskådningsfrågor och när de läser om världsreligionerna kan det vara 
bra att gå uppifrån och ner till människan själv. 
 
Lärare 4 
Säger att ämnets kärna är vår egen religion och vilka utvidgningarna blir får ele-
verna vara med och påverka. 
 
Lärare 5 
Har kristendomen som kärna och tycker att Jesus är en väldigt viktig central ge-
stalt som förebild.” Religion handlar ju egentligen inte om en religion utan en 
relation, eftersom man har en tro på någon eller något”. Hon menar att får inte 
barnen ta del av kristendomen så kan de heller inte förstå och lära sig något om 
de andra religionerna, som hör till utvidgningarna i ämnet. 
 
Lärare 6 
Menar att det är de tidlösa, mänskliga funderingarna över livet som är kärnan. 
Utvidgningarna från detta blir att man kommer in på olika folkrörelser, frikyr-
kor, religioner och de bibliska historierna. 
 
Lärare 7 
”Ämnets kärna vet jag, men att pracka på eleverna detta är nog inte så klokt. 
Däremot finns det mycket runt om denna som det faktiskt handlar om, ett öd-
mjukt och kärleksfullt tänkande”. Anser även att om-frågeställningar är viktiga. 
 
Lärare 8 
Anser, att eftersom vår demokrati vilar på kristen grund så bör man känna till 
vad kristendomen innebär och vad det är oavsett vad man tror. ”Utifrån detta går 
man vidare till de andra religionerna, speciellt i dag eftersom vi har så många 
invandrare och för att förstå varför inte alla människor gör som vi”. 
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Lärare 9 
”Demokratin vilar på den kristna tron och det bör eleverna få ta del av för att se-
dan förstå andras religioner”. Anser att eleverna bör veta något om världsreligi-
onerna. Utifrån den här grunden bli det sedan mycket prat om livsfrågor som till 
exempel liv och död. Hon utgår hela tiden från elevernas egna erfarenheter och 
önskemål. 
 
Lärare 10 
Tycker att ämnets kärna är kristendomen och utifrån den kommer de minst lika 
viktiga livsfrågorna. 
 
Diskussion 
När jag ställde den här frågan såg samtliga lärare väldigt frågande ut och funder-
ingarna blev långa. Svaren är, som jag ser det, diffusa i den meningen att deras 
utvidgningar verkar oklara. Jag hade föredragit att få mer precisa förklaringar. 
Att jag inte fick detta kanske beror på min frågeställning. 
 
Hur som helst så har undervisningen inte ändrats nämnvärt sedan man själv gick 
i skolan utan knallar på i de traditionella spåren. Jag undrar, om man själv trots 
den nya lärarutbildningen hamnar i detta spår. 
 
Lärare 5 påpekar att religion egentligen inte handlar om religion utan är en rela-
tion till Gud och att leva och växa i denna relation. Detta är tänkvärt och jag tror 
att vare sig man tror på Gud eller inte så har nog alla en tro på något och är även 
det en relation som man lever och växer i. Eleverna måste få möjlighet att ta del 
av dessa olika relationer och förhoppningsvis känna empati för sina medmän-
niskor. 
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Fråga 9 - Vilket utrymme får ämnet i din undervisning och på vilket sätt läg-
ger du upp den? 
 
Lärare 1 
Försöker ge det plats men tiden räcker liksom inte till. Hon gör nog som många 
andra lärare, går alltså efter den lokala kursplanen. 
 
Lärare 2 
Anknyter naturligt till de helger och högtider som passerar under året. ”När man 
läser om olika länder tar man automatiskt upp det och eftersom vi läser dagstid-
ningen tar vi alltid upp sånt som dyker upp där”. Hon använder sig också av 
kontakter utifrån, som kan berätta om till exempel olika samfund. 
 
Lärare 3 
Säger att eftersom eleverna har stor uppfinningsrikedom, så låter hon dem vara 
med och styra ganska mycket. Hon vill inte vara någon föreläsare i ämnet, utan 
föredrar att vara handledare åt barnen. 
 
Lärare 4 
Medger att ämnet inte får den plats det skulle behöva. Ämnet kommer ju upp när 
vi läser de andra SO-ämnena. Eleverna får arbeta mycket i grupper för att själv 
ta reda på till exempel olika religioners betydelse. 
 
Lärare 5 
Ger ämnet stort utrymme. ”Det här genomsyrar hela min undervisning och mitt 
sätt att vara. Jag känner väldigt starkt för ämnet”. 
 
Lärare 6 
Säger att, det inte är så motiverat i 4:an eftersom de har haft ämnet så mycket på 
lågstadiet. I 5:an däremot har eleverna börja fått grubblerier om bland annat liv 
och död, vilket hon då tar upp. När eleverna kommit upp i 6:an läser de om de 
olika världsdelarna och då faller det sig naturligt att de även tar upp de främ-
mande religionerna. 
 
Lärare 7 
Försöker att ge ämnet större plats, men känner sig låst av både tid och den lokala 
kursplanen. Däremot förekommer etiska samtal betydligt oftare och sker på ett 
mer spontant sätt. 
 
Lärare 8 
”Etiska samtal förkommer i stort sett dagligen, annars jobbar jag tematiskt med 
de stora högtiderna, jul, påsk och pingst. Varför firar vi just dessa? Jesu liv osv. 
I samband med dessa så besöker vi även kyrkan. I 6:an läser vi om de stora reli-
gionerna, även dom tematiskt och sedan i samband med historia”. 
 
Lärare 9 
”Vi läser inte läroböckerna från pärm till pärm, däremot så diskuterar vi mycket 
kring de frågor som då är intressanta för eleverna”. Dom gör tematiska besök i 
kyrkan. Besöken gör de också för att ofta finns det barn som aldrig besökt en 
kyrka förutom vid till exempel dop, konfirmation och bröllop. 
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Lärare 10 
Tycker att hon borde ge det mer tid. Trots detta tycker hon sig ge mycket tid till 
prat om etik, moral och livsfrågor. När det gäller Bibeln är det sämre. Där blir 
undervisningen mer efter läromedlen och årets högtider eftersom hon ser sig 
själv som mager i ämnet. 
 
Diskussion 
Svaren på denna fråga har gett mig bekräftelse på att religionsämnet inte får den 
tid som vore önskvärd, trots att lärarna har en positiv inställning till ämnet. Detta 
är nog en allmän bild av den faktiska situationen i dagens skola. Ämnets upp-
läggning är mer av den traditionella typen där man till exempel tar upp den 
kristna läran vid de stora religiösa högtiderna och främmande religioner i klass 
sex. 
 
När det gäller livsfrågor, etik och moral kommer dessa upp mer spontant och 
positivt här är ju att det avsätts mycket tid åt detta. Samtidigt kanske det inte alla 
gånger är så lämpligt att ta upp vissa saker när de dyker upp, för det kan vara 
väldigt känsligt för just de eleverna just vid det tillfället. Därför menar jag att det 
är av stor vikt för läraren att göra en noga terminsplanering även när det gäller 
religionsämnet. 
 
När det gäller livsfrågor, precis som i alla andra ämnen, är det viktigt att lägga 
upp sin undervisning medvetet och metodiskt. Detta verkar få lärare idag göra. 
Det verkar råda en osäkerhet över hur man utformat sin religionsundervisning. 
 
Undantag finns även här, som till exempel Lärare 5 som låter ämnet genomsyra 
hela hennes undervisning och detta enbart på grund av, åter igen, det egna in-
tresset. Man kan fråga sig varför inte lärarna arbetar annorlunda när de säger sig 
ha en positiv inställning till ämnet och som Lärare 6 menar att det är ett ämne 
man kan göra mycket av, men ändå indelar ämnets olika beståndsdelar i de olika 
klasserna. 
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Fråga 10 - Vilken förändring skulle ämnet vara mest betjänt av och hur skulle 
du själv vilja förändra läro- och kursplan om du hade makt att göra det? 
 
Lärare 1 
Vet inte om hon kan svara på den frågan. Hon skulle gärna vilja ha mer material, 
vilket det är väldigt dåligt med. ”Nu finns det bara gamla bildband som knappt 
går att visa”. Mer studiebesök skulle också vara önskvärt. 
 
Lärare 2 
”Alla ämnen mår bra av att anknytas till verkligheten, så även detta. Det står 
väldigt bra i Läroplan och då särskilt när det gäller respekt för allas olika över-
tygelse och tyckande, så väl andra religioner som ateister ska representeras. 
 
Lärare 3 
”Jag vet inte. Kanske själva begreppet skulle ändras men något ersättningsord 
har jag inte”. 
 
Lärare 4 
Anser att ämnet skulle behöva förändras eftersom det lätt ”glöms bort” i dag. 
Vad förändringen skulle kunna bestå av säger hon inget om, men menar bestämt 
att ämnet måste finnas kvar. 
 
Lärare 5 
Skulle återinföra kristendomen som ett ämne på skolschemat. Hon anser att det 
är vår skyldighet att låta barnen ta del av detta för att få en stadig grund att stå 
på. 
 
Lärare 6 
”Fortbildning. Namnet religionskunskap är så tungt. Ett namnbyte som talar om 
vad ämnet innehåller skulle kanske vara bra”. 
 
Lärare 7 
Menar att man på något sätt skulle ta bort ämnets stämpel som tråkigt. Nämner 
däremot inget förslag på hur detta skulle kunna genomföras. 
 
Lärare 8 
Skulle gärna vilja få mer besök av olika samfund oftare än vad som sker i dag. 
Anser att läro- och kursplan är mycket bra skrivna och har inget att invända mot. 
 
Lärare 9 
Skulle gärna byta ut de 15 år gamla läroböckerna mot nyare och mer inspireran-
de sådana. Tyvärr så är detta inget som prioriteras idag. Anser att vi i dag har en 
heltäckande läroplan. 
 
Lärare 10 
”Ämnet skulle behöva en ansiktslyftning”. Tror att den skulle inledas med att till 
exempel lärarna skickades på fortbildning, så att de sedan i sin tur kan lyfta äm-
net vidare. Hon har inget att anmärka på när det gäller läro- och kursplan. 
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Diskussion 
En förändring skulle nog ämnet vara betjänt, anser lärarna men är samtidigt för-
siktiga när det gäller hur de skulle gå till väga. Kanske beror det på den plötsliga 
tillåtelsen att själv få agera. Det borde vara tvärtom eftersom lärare i dag har fri-
are händer än tidigare. Denna fråga behöver förmodligen längre betänketid än 
vad lärarna gav sig själva vid intervjutillfället. Tanken, att lärarna går på i sin 
vanliga lunk och inte bryr sig för att deras eget intresse inte är så stort, infinner 
sig och är det så vart är vi då på väg. Undantag finns ju även här men är dessa 
lärare tillräckligt många och motiverade för att få en ändring till stånd? 
 
De förslag på förändringar som nämns är bland annat läromedlen som borde 
förnyas. Detta kan väl, enligt min mening, ske om lärarna själv har intresse för 
det. Fortbildning är ett annat förslag, vilket verkligen kräver lärarens egen vilja 
att genomföra en sådan. Jag får känslan av att många lärare vill bli styrda i såda-
na här frågor och helst slippa ta egna initiativ. 
 
Namnbyte är ett alternativ till förändring. Detta kanske skulle kunna vara till 
hjälp både för elever och för lärare i den meningen att ämnet på så vis fick en 
klar innehållsdeklaration. 
 
När det gäller läro- och kursplan så är det ingen som har några klagomål och 
detta kan man bara tyda som, att vi har ett heltäckande styrdokument. 
 

 27



Fråga 11 - Hur tror du ämnet kommer att se ut i framtiden om vi går ungefär 
10 år framåt i tiden? 
 
Lärare 1 
Tycker att det är en intressant fråga och anser att ämnet naturligtvis måste finnas 
kvar och även utökas beroende på det mångkulturella samhälle vi lever i idag. 
 
Lärare 2 
Tror att det kommer att finnas kvar men att det mer kommer att vävas in i histo-
rien, vilket hon också anser är bra. 
 
Lärare 3 
Hoppas att det får större utrymme än vad det har nu. Tror att ämnet kanske har 
byggts ut och att det inte bara heter religion utan någonting mer. 
 
Lärare 4 
”Risken är väl att det inte kommer att få någon högre status, snarare tvärtom”. 
 
Lärare 5 
”Jag tror faktiskt att som läget uti världen ser ut nu så orkar inte människan med 
bara mer och mer kunskaper utan att hitta sig själv”. Vidare anser hon att, vi 
måste ge ämnet mer utrymme i framtiden för att barnen verkligen ska få chansen 
att bland annat förstå och respektera sina medmänniskor. 
 
Lärare 6 
”Det är svårt att svara på men det kan väl knappast bli så mycket mindre. Det ser 
nog olika ut på olika skolor”. En förutsättning som nämns är att arbetslagen ska 
fungera bättre, där lärare med olika kompetens och intressen ska kunna komplet-
tera varandra bättre än vad som görs idag. Ämnet kräver mindre klasser, vilket 
hon hoppas det ska bli i framtiden. 
 
Lärare 7 
”Det kommer att uppmärksammas mer. Jag tror, att det kommer att hända 
mycket i framtiden för det finns en längtan hos folk att få en trygghet och den 
kan redan börja byggas upp i skolan”. 
 
Lärare 8 
Tror att den kommer att få större plats i och med att vi har så mycket invandrare 
med olika religioner. ”Folk med annan religion lever utifrån den och jag tror vi 
blir tvungna att intressera oss mycket mer för varför. Man kanske märker att här 
brister det för en hel generation och måste göra en kraftansträngning”. 
 
Lärare 9 
”Det skulle vara bra om ämnet ökade i skolan men är rädd för att ämnet kommer 
att strykas eftersom det hela tiden kommer in något nytt område. Har du inte 
som lärare kompetens i ämnet så kanske du även undviker det och med tanke på 
ungdomarnas inställning till livet idag så borde man skrika efter mer. Man kan-
ske kallar det något annat som klingar bättre i barnens öron”. 
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Lärare 10 
”I dagens mångkulturella samhälle blir det tvunget att ge ämnet större plats. Hur 
det verkligen kommer att bli i framtiden kan man nog bara önska”. 
 
Diskussion 
Här råder en enighet om att ämnet är viktigt och bör vara kvar i skolan, men 
meningarna är delade om hur det kommer att se ut. Lärare 2 tror att ämnet 
kommer att vävas in i historien och anser det vara positivt. Detta har jag svårt 
för att hålla med om, för följden blir nog då att ämnet försvinner helt. De flesta 
intervjuade anser att det kommer att bli ett stort behov av ämnet på grund av da-
gens mångkulturella samhälle och en saknad trygghet som måste byggas upp. 
Det finns även här lärare med den åsikten att ämnet kommer att få en ännu lägre 
status eller som Lärare 9 tror att ämnet kommer att strykas helt. Man får verkli-
gen hoppas att så blir inte fallet, vilket skulle vara olyckligt för våra ungdomar 
och kommande generationer. 
 
På min praktikskola har jag fått reda på att man inte har en behörig lärare på 
högstadiet i religionskunskap, vilket jag anser vara beklämmande. Eftersom jag 
anser ämnet vara av största vikt och vill bidra till ämnets fortlevnad, så har jag 
sökt vidare utbildning i ämnet och på så vis dra mitt strå till stacken. Kanske 
vore det aktuellt för många fler? 
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5. Slutsatser 
 

Av intervjuerna som gjorts har följande resultat uppkommit: 
 
1. Lärarna anser att religionsämnet är både intressant och viktigt. 
 
2-3. Uppfattningen om huruvida ämnet är svårt eller lätt att undervisa i skiljer sig 

åt och ofta då på grund av det egna intresset. Svårigheterna ligger ofta i egna 
kompetensen, relationen till klassen och tidsbristen. 

 
4. De flesta lärarna tror att deras kolleger upplever religion som svårt beroende 

på deras egen inställning och kompetens i ämnet. 
 
5. Ämnets mening och varför det över huvud taget finns med i skolan är alla 

överens om, alltså att det har en mycket viktig funktion att fylla i dagens sko-
la. Vi har bland annat en kristen tradition som ska bevara och föras vidare. 
Livsfrågor, etik och moral anser flertalet vara den viktigaste delen i religions-
ämnet. 

 
6. Ämnets status är låg och detta, enligt några lärare, på bekostnad av de andra 

SO-ämnena. 
 
7. Barnens inställning till ämnet är i regel mycket positiv, om undervisningen 

görs intressant. Däremot när det gäller föräldrarnas intresse så varierar åsik-
terna. En del anser att vissa har ett intresse medan andra är helt utan. 

 
8. De flesta lärarna anser att ämnets kärna är kristendomen och utvidgningarna är 

i regel de främmande religionerna, alltså en traditionell ämnessyn. Livsfrågor 
däremot har en tendens att komma i sista hand. 

 
9. Tidsutrymmet när det gäller religionsämnet är ofta snålt tilltaget, trots att mot-

satsen vore önskvärd, enligt lärarna själva. Uppläggningen av undervisningen 
är genomgående av traditionell art. Livsfrågor, etik och moral tar man upp 
mer spontant när de dyker upp. De lärare som har ett eget stort personligt in-
tresse för ämnet låter detta också visa sig i undervisningen. 

 
10. Ämnet skulle enligt lärarna vara betjänt av en förändring. Förslagen på hur 

detta skulle göras skiftar från till exempel, återinförning av kristendom till 
namnbyte. Önskvärt är även ett byte av gamla läromedel och att lärarna fick 
fortbildning i ämnet. När det gäller läroplan är alla eniga om att vi har en hel-
täckande sådan. 

 
11. Vid frågan om hur ämnet ser ut om cirka 10 år så är uppfattningarna ganska 

likartade över hela fältet. Enligt dessa kommer ämnet att finnas kvar och även 
utvidgas, beroende på det mångkulturella samhälle vi lever i idag. Det finns 
även lärare som är pessimistiska och tror att ämnet kommer att minska i bety-
delse och rent av att strykas för att det hela tiden kommer in nya viktigare äm-
nen. 
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Sammanfattning


Mot bakgrund av min egen uppväxt, dess händelser och det jag upplevt under mina perioder i skolans värld så har jag fått ett intresse i religionsämnet, hur det faktiskt förhåller sig i dagens skola och hur det kanske borde vara.


För att få denna undersökning till stånd har jag intervjuat 10 mellanstadielärare på tre olika skolor i en och samma kommun. Intervjuerna, som spelats in på band, har tagit cirka 30 minuter var. Dessa har jag sedan försökt sammanställa och jämföra med varandra för att finna svar på orsakerna till ämnets problematik i dagens skola. Intervjuerna är både ordagrant återgivna och i vissa fall sammanställda, för att underlätta för läsaren. Efter varje intervjusvar kommer ett diskussionsavsnitt där jag redogör för mina egna reflektioner, vilka är i regel koncentrerade på just problematiken i ämnet och därför ganska pessimistiska. Nämnas bör att trots detta finns det även mycket positivt i undersökningen, som man kan glädjas åt.


Genom denna undersökning har jag fått bekräftat det jag sen tidigare anat att religionsämnet har en tendens att ”försvinna” till fördel för ”viktigare” ämnen. Ämnet upplevs i regel som ett svårt ämne att undervisa i och osäkerheten inför ämnet är stort. Ytterst få lärare arbetar idag metodiskt och medvetet med livsfrågor utan hastar över det som ett nödvändigt ont. När det gäller det didaktiska så verkar det som om många lärare är osäkra över hur livsfrågorna ska kopplas antingen till de olika religionerna eller behandlas enskilt. Flera av lärarna har dåligt samvete över att man inte ger ämnet mer utrymme. Svårigheterna är många när det gäller religionsämnet. Problemen, de olika skälen till detta och vad man då kan göra för att ändra på detta redogör jag för i själva uppsatsen.


Efter intervjusvaren har jag även skrivit en kort sammanfattning över slutsatserna jag kommit fram till av det material jag har haft till förfogande.


1. Bakgrund


Jag har valt att arbeta med ämnet religionskunskap i årskurs 4-6.


Nu som vuxen anser jag att jag har haft en normal kristen uppväxttid med många där tillhörande funderingar och frågor över livets mysterier, vilka till en början alltid kunde besvaras av mina föräldrar och mina lärare. Efterhand avtog dessa mer och mer, vilket var naturligt eftersom mina krav höjdes på både förklaringar och svar. Idag kan jag skatta mig lycklig för innerst inne var det nog inte svaren som var viktiga utan vetskapen om att jag alltid hade någon att vända mig till med mina funderingar.


När sedan min mor rycktes bort från mig och de mina, kom tvivlen. Allt var inte självklart längre och ifrågasättandet tog överhand. Min älskade farmor försökte så gott hon kunde, men vissa som till exempel: Varför händer detta just mig? Om Gud finns, varför gör han så mot oss? kunde inte ens hon ge acceptabla svar på. Ja, frågorna blev många och ofta obesvarade, men farmor fanns där och jag var inte ensam.

Även vuxenlivet är fyllt av olika slags händelser som ifrågasätts och funderingarna kan många gånger bli både jobbiga och svårhanterliga. Har man då en grundtrygghet från sin barndom och uppväxttid anser jag, att man har stor hjälp av denna och att den kan vara avgörande för det egna handlandet.


Som individ genomgår man hela tiden en utvecklingsprocess som måste få ta sin tid och därför anser jag av egen erfarenhet att det är av största vikt både som vuxen och lärare att finnas till hands och ta sitt ansvar gentemot barn och ungdom, när det gäller livets både små och stora frågor. De måste ges tillfälle att både reflektera och diskutera över dessa i tidig ålder för att kunna känna trygghet och tillit både till sig själva och till sina medmänniskor i framtiden.

När jag varit ute i skolans värld och praktiserat har jag upptäckt att existentiella frågor tas i regel bara upp när det hänt något speciellt och trosfrågor när man arbetar med olika religioner och trosåskådningar. Jag har ofta fått uppfattningen att religionskunskapskunskapsämnet ges mindre och mindre plats i dagens undervisning. Vad beror detta på? Är det verkligen så illa? Stämmer det är det beklagligt för Bibeln hör till vår historia och den har alla rätt att ta del av, reflektera och bilda sig en egen uppfattning om.

Vid ett tidigare tillfälle har jag tagit del av Sven Hartmans avhandling ”Eleverna och skolans religionsundervisning”. Denna intresseundersökning gjordes på grundskolans mellanstadium 1969 och visade på stort intresse för livsåskådningsfrågor bland eleverna, medan Bibeln står för något främmande. Detta förhållande tror jag är detsamma idag och stämmer det så bör man göra något åt det.


Under min egen utbildning till lärare har jag, tack vare hängivna lärare, fått både inspiration och idéer över hur man kan ge en vettig och intressant undervisning och insikt över ämnets stora betydelse för både barn, ungdom och vuxna. Själv som lärare vill jag ta tillfället i akt och vidarebefordra detta till mina elever.

Med detta som bakgrund vill jag ta reda på om det verkligen är så illa som jag befarar när det gäller religionskunskapen i dagens skola. Min stora förhoppning är att, när mitt arbete är klart att min nu ganska pessimistiska syn på detta ändras till det positiva. Det bästa vore att jag har helt fel och att dagens lärare tar sitt ansvar gentemot sina elever.

2. Syfte


Mitt syfte med detta arbete är att få en djupare inblick i hur det idag egentligen står till med religionsundervisningen i årskurserna 4-6 (f.d. mellanstadiet). Genom att intervjua lärare som bland annat undervisar i religionskunskap vill jag ta del av deras syn på saken. Är det så illa som jag hittills upplevt eller har jag fel, vilket vore att föredra.


Jag hoppas att detta arbete ska kunna vara till hjälp även för att andra ska kunna få en inblick i ämnet och kanske även slå ett slag för att religionsämnet inte ska försvinna helt i skolan, vilket vore olyckligt.


3. Arbetsmetod


Som arbetsmetod har jag valt att göra personliga intervjuer av mellanstadielärare. Denna metod anser jag vara till stor fördel både för mig som intervjuare och den intervjuade, eftersom båda parter får möjlighet att diskutera både frågor och svar som kräver detta. Genom denna metod får vi även en mer personlig och harmonisk kontakt som gynnar resonemanget oss emellan. Detta var särskilt viktigt då jag valt att spela in alla intervjuer på band, vilket flera lärare kände obehag inför, allra helst då ingen fått ta del av frågorna i förväg. De flesta frågade naturligtvis vad intervjun gick ut på och mitt svar till alla blev, att det var till mitt examensarbete som skulle handla om SO-ämnet. Detta var medvetet för att de inte skulle ha få möjlighet att förbereda sig.

Under intervjuerna har jag försökt att hålla mig själv så neutral som möjligt för att de intervjuade inte skulle kunna ge mig svaren de tror att jag vill ha. Trots att det varit svårt ibland så tror jag att jag har lyckats relativt bra.

Som ovan nämnts så är alla frågor och svar inspelade på band för att bättre kunna återge och tolka det sagda på ett korrekt sätt och för att vid senare tillfälle även kunna svara på eventuella ifrågasättningar av svaren.


Mitt val av ”intervjuoffren” har skett slumpmässigt efterhand som jag blivit bekant med vissa under mina praktikperioder och dels även fått tips om helt obekanta. Mitt försök att få en jämn fördelning av både manliga och kvinnliga lärare lyckades inte så bra. De manliga lärarna som tillfrågades avstod alla, med ett undantag, av olika anledningar. Trots detta kan det här arbetet vara en spegling av hur det ser ut på de flesta skolor idag, när det gäller könsfördelningen.


Min undersökning bygger på 11 frågor, vilka har använts tidigare i en liknande undersökning och jag anser att dessa är heltäckande även för mitt arbete. I min sammanställning av intervjufrågorna har jag inte alla gånger återgivit svaren ordagrant utan tagit med det som jag anser vara relevant för läsaren. Efter varje frågesammanställning har jag, under rubriken ”diskussion”, mina egna reflexioner över vad jag själv kommit fram till av de svar jag fått. Det bör nämnas att mina reflexioner och resultat som framkommit av detta arbete är inga definitiva svar utan ett försök från min sida att göra en så korrekt tolkning som möjligt av hur det står till med religionsämnet i dagens skola och hur det borde vara.


4. Intervjufrågorna


De frågor jag ställt i mina intervjuer presenterar jag här. I bland har dessa kommit i olika följd under intervjuerna, beroende på samtalens utveckling. I min kommande sammanställning av frågorna kommer dessa i följande ordning:


Fråga 1:
Vad tycker, alternativt känner du för religionsämnet?


Fråga 2:
Anser du att det är ett lätt eller svårt ämne att undervisa i?


Fråga 3:
Om du upplever svårigheter, vad består dessa av i så fall?


Fråga 4:
Hur tror du andra lärare upplever detta ämne?


Fråga 5:
Vilken mening har ämnet? Varför finns det med i skolan överhuvudtaget?

Fråga 6:
Vilken status anser du att ämnet har?


Fråga 7:
Hur tycker barnens och föräldrarnas inställning till ämnet verkar vara?


Fråga 8:
Vad anser du själv vara ämnets kärna och vilka utvidgningar från det ser du?


Fråga 9:
Vilket utrymme får ämnet i din undervisning och på vilket sätt lägger du upp den?


Fråga 10:
Vilken förändring skulle ämnet vara mest betjänt av och hur skulle du själv vilja förändra läro- och kursplan om du hade makt att göra det?


Fråga 11:
Hur tro du religionsämnet kommer att se ut i framtiden om vi går ungefär 10 år framåt i tiden?


4.1 De intervjuade


De personer som jag har intervjuat är samtliga mellanstadielärare på tre olika skolor i Bollnäs kommun. Min önskan var att få en så jämn fördelning mellan manliga och kvinnliga lärare som möjligt. Tyvärr gick inte detta, eftersom de män jag frågade, alla utom en, antingen hade ont om tid eller hade som vana att inte ställa upp på intervjuer. Vad detta beror på tar jag inte upp här, men det vore värt en närmare undersökning. De lärare som jag intervjuat är alltså nio kvinnor och en man, alla med varierande tidserfarenhet som lärare, från 5 upp till 30 år. Mer vill jag inte avslöja om personerna ifråga, eftersom de flesta har bett att få vara anonyma. Att ta denna hänsyn har nog varit en förutsättning för att de intervjuade i många av fallen skulle kunna säga vad de verkligen tycker och tänker om ämnet. Därför kallar jag dem endast Lärare 1, Lärare 2 osv. i sammanställningarna.

Det material som ligger till grund för denna undersökning är i säkert förvar under min regi till dess mitt arbete är klart och godkänt. Därefter kommer detta att förstöras, vilket jag gett mitt ord på till de inblandade.


4.2 Intervjusvaren


Fråga 1 - Vad tycker, alternativt känner du för ämnet?


Lärare 1

Tycker att det är ett viktigt ämne, eftersom det är så mycket i vår kultur som bygger på de värderingar som ingår i kristendomen och även andra religioner.

Lärare 2

Anser att det är mycket intressant ämne och väldigt tacksamt att få arbeta med just när det gäller denna åldersgrupp av elever, vilka i regel är väldigt öppna och fria till sinnet.


Lärare 3

Känner verkligen för ämnet och anser ämnet vara viktigare nu än tidigare efter genomförd fortbildning.


Lärare 4

Tycker att det är ett intressant och viktigt ämne.


Lärare 5

Anser det vara ett av de viktigaste ämnena vi har i skolan och känner själv väldigt mycket för ämnet.


Lärare 6

Berättar att det är ett väldigt roligt och tacksamt ämne, som man kan göra mycket av.


Lärare 7

Anser att ämnet är ett arv och har sitt berättigande i dagens skola. Trots detta har det en tendens att försvinna mer och mer i undervisningen.


Lärare 8


Tycker att det är ett viktigt ämne. Eftersom vårt samhälle vilar på kristen grund och är byggt utifrån de tankegångarna så känns det hemskt viktigt. I dag är man också mer nyfiken på ämnet än för 10 år sedan, då man helst inte skulle tro alls.


Lärare 9

Anser det vara ett spännande ämne att undervisa i, men har dåligt samvete för att inte tillräckligt med tid avsätts för det.


Lärare 10

Känner att ämnet trots sin betydelse ofta ”blir avklarat” på lågstadiet och alla de andra ämnena tar överhand på mellanstadiet.

Diskussion


De svar jag fått till denna frågeställning anser jag själv vara ganska lika över hela fältet, med andra ord, ett viktigt och intressant ämne. Svaren känns ofta tillrättalagda, kanske på grund av osäkerhet inför det egna ställningstagandet och hur jag ska se på dem som lärare. Tack vare kommande frågor får jag nog en närmare inblick i deras uppfattning om ämnet och låter därför frågan stå öppen.


Fråga 2 - Anser du att det är ett lätt eller svårt ämne att undervisa i?


Fråga 3 - Om du upplever svårigheter, vad består dessa av i så fall?


Lärare 1

Tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i eftersom denne har brister och har bara sin egen skolgång att falla tillbaka på. Har under åren läst på för att kunna ge barnen mer av detta, men känner ändå att det är för lite.

Lärare 2

Ser inga som helst svårigheter eftersom det egna intresset för ämnet är stort.


Lärare 3

Anser att det inte är svårt att undervisa religion. Vissa bitar, som till exempel etik, moral och livsåskådningsfrågor, kan vara besvärliga, eftersom man har för lite tid på något sätt att diskutera runt de frågeställningarna. Orsaken anges vara schemats utseende. Eleverna kommer så lätt in på sina funderingar och det skulle man vilja hjälpa dem mer med. Skulle vilja ha det betydligt mer än vad hon tillåter idag.


Lärare 4


Menar att det inte är så svårt att undervisa i, däremot kan det vara svårt för eleverna att förstå när det gäller till exempel alla världsreligioner. Man bör se till att de får ett hum om vad till exempel buddismen innebär. När det gäller vår egen religion så är det mycket som man förknippar med andras religioner. Många elever har i dag förutfattade meningar om Bibeln och Jesus, att det ska vara tråkigt.


Lärare 5

Upplever ämnet som mycket lätt eftersom det egna intresset är stort, vilket har medfört att hon själv har satt sig in i ämnet väldigt mycket. Tycker också det blir lättare och lättare om man är lyhörd och lyssnar på barnen, vilka också hjälper en på traven. De svårigheter som finns kan ju vara att förklara till exempel religionskriget på Nord-Irland eller situationer som man kan hamna i där man lärt sig hur man ska bete sig, men gör på ett annat vis i alla fall.


Lärare 6

Anser att det kan vara svårt och det beror mycket på elevgruppen och vad man har för relation, till exempel komma in på etiska frågor om liv och död kan bli svårt. Tycker även att det är svårt med stora grupper eftersom man inte har den tid för alla som man önskar.

Lärare 7

Menar att beror lite på vad man har för intentioner med det hela. Det är lätt när man ser på alla berättelser i Bibeln, så till vida att det där finns hur mycket som helst att prata om. Vill man gå djupare med detta kan svårigheter infinna sig, som till exempel att förmedla på rätt sätt.


Lärare 8


Tycker att det är ett svårt ämne, mycket beroende på förhållandet man har till eleverna och stämningen i klassen. Att diskutera hur man tror och känner själv är ju väldigt utelämnande och därför är det viktigt att man känner sig trygg i gruppen. Enklare är det när man pratar om främmande religioner eftersom man hamnar mer på ett historiskt och samhällskunskapsbasis.


Lärare 9

Anser att ämnet kan vara både svårt och lätt, beroende på stämningen i klassen. Just nu känner hon sig trygg i sin klasslärarroll och kan därför vara mycket rak och öppen mot sina elever. Däremot när hon hade en fyra kände hon att hon måste sovra mer eftersom hon tyckte att de var mer lättpåverkade.


Lärare 10

Tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i om man inte har intresse eller kunskaper i ämnet, vilket hon anser sig själv inte ha. Däremot är det betydligt lättare när det gäller diskussioner som rör livsfrågor, etik och moral eftersom man har en egen livserfarenhet som grund.

Diskussion


De dominerande svårigheterna med religionsundervisningen verkar vara det egna intresset, kunskaperna, elevförhållandet och tidsbristen. Har man däremot ett eget intresse för ämnet så är det genast mycket lättare att undervisa i det. Så är det ju oftast, men varför kan inte lärare som ser sin egen svaghet i ämnet göra något åt detta, för hur det än är så är de ju skyldiga enligt läroplan att förmedla detta till eleverna.

Man säger även att ju tryggare man är i klassen desto lättare är det att undervisa i just detta ämne. Det verkar ändå som om lärarna har en tendens att helst inte utelämna det egna jaget och sina ståndpunkter till eleverna. Detta ger mig funderingar som: ”Var i detta hamnar eleverna och deras trygghet, för det måste vara lika viktigt för dem som för lärarna för att få meningsfulla lektioner”.

Tiden är en ofta förekommande faktor som påverkar religionsundervisningen både när det gäller kvantitet och kvalitet. När en lärare märker att eleverna har ett behov av att diskutera och reflektera olika frågor inom religionsämnet bör man väl avsätta den tiden som behövs. Man måste som lärare, anser jag, vara flexibel när det gäller tidsramarna, våga prioritera och tillsammans med sina kolleger göra en välplanerad terminsplanering.

Fråga 4 - Hur tror du andra lärare upplever detta ämne?


Lärare 1


Tror att de också tycker att det är ett svårt ämne att undervisa i, därför att de inte har kunskapen eller intresset och många tycker inte att det är viktigt.

Lärare 2

Kan inte uttala sig i den frågan, men tror nog att det kan vara väldigt olika.


Lärare 3

Anser att de som inte har utbildning i religion tycker inte att det är roligt. Ofta sker deras undervisning på basnivå, knappt det.


Lärare 4


Tror att många lärare ser det som ett ämne som lätt kan glömmas bort.


Lärare 5


Säger att det är en ganska het potatis. Det är så mycket man måste ge ut av sig själv och det kan nog vara påfrestande för många lärare.


Lärare 6

Anser det vara väldigt olika. Det finns de som undviker det helt och inte hinner med eftersom SO idag är ett klumpämne. Sen finns det ju de som har ett eget stort intresse för ämnet.

Lärare 7

Tror att många tycker att det är kontroversiellt och överlåter det till någon annan.


Lärare 8

Är ganska säker på att det är många som över huvud taget inte har någon religionsundervisning. Det är ett ämne som ofta ”glöms bort”.


Lärare 9

Säger att ämnet har nog en tendens att bli bortglömt, det är så mycket annat som kräver mer plats.


Lärare 10

Tror att många lärare på grund av den egna bristen på kunskap och intresse skyndar över ämnet lite flyktigt.

Diskussion


Här kan man se att lärare idag inte har några höga tankar om sina kolleger när det gäller religionsundervisningen. Vad det kan bero på vore väldigt intressant att få reda på. Pratar de inte med varandra eller är det kanske så att det är en så het potatis att man inte kan ta i den? Hur det nu än är med den saken så blir man, som lärarstuderande, orolig över vart vi är på väg.


Det kanske vore dags att i arbetslagen diskutera detta och med gemensam kraft åtgärda missförhållandet ämnena emellan. Har man verkligen läst läroplan? Där står det att undervisningen ska genomsyras av det etiska perspektivet, med andra ord, eleverna ska kunna bearbeta, sortera och värdera både livets stora och små frågor, vilka blir allt viktigare.


Någon måste ju delge våra barn vår historia, dess traditioner och även ge dem möjlighet till att reflektera och diskutera livets mysterier. Gör inte lärarna det vem ska då göra det?

Fråga 5 - Vilken mening har ämnet? Varför finns det med i skolan över huvudtaget?


Lärare 1


”Det bygger på våra lagar, etik och moral”. Hon anser att man måste lära och förstå den egna kulturen för att förstå andras. ”På den här skolan har vi inte så många invandrare, men vi har några muslimer här och då kan ju barnen undra varför de inte till exempel äter vissa rätter i skolan. Förklaringen till det bör våra barn få.


Lärare 2

Anser att ämnet är med i skolan dels för att det tar upp livsfrågor som är viktigt och sedan rent historiskt, där mycket kan härledas till religionen på både gott och ont. Hon tror att man blandar ihop religionsundervisningen med kristendomsundervisningen och att det är den sistnämnda som minskat. ”Man måste bredda sig lite grand och se det hela mer globalt”.


Lärare 3


Menar att förr när det hette kristendomskunskap då visste man varför det fanns med. Idag tycker hon att religionsämnet är på något vis en brygga till att förstå andra kulturer och etniska tillhörigheter och det är viktigt. ”Det är så självklart att våran västvärld är så klar över att den är kristen och hur ser då den kristna världen ut? Den är ju mångfasetterad, hur som helst och så drar man till exempel alla muslimer över en kam. Så det är viktigt att förstå de konflikter som finns både inom och mellan människor över hela världen. Det anser jag att man kan bara förstå genom att läsa religion”.


Lärare 4


”De flesta i Sverige tillhör kristendomen och bör då naturligtvis även känna till någonting om den, samtidigt som vi har skyldighet att även berätta om andra religioner”. Hon påpekar att det inte bara är vårt sätt att tänka och vara som ingår i vår religion, utan även det här med etik och moral, vilket eleverna måste få ta del av.


Lärare 5

Tror att ämnets mening har väldigt mycket med att göra hur du växer som människa, både att tolerera och förstå andra människors olika uppfattningar och sen själv kunna bilda den egna och stå för den.

Lärare 6

Ser det som en möjlighet att få behandla livsfrågor som även de små barnen har, för det är ju inget, anser hon, som ska komma först vid konfirmationen. Hon tycker också att det är väldigt viktigt att på något vis få någon slags tolerans gentemot varandra och att man har rätt att tycka, tänka och tro vad man vill.


Lärare 7

Tror att meningen med ämnet är att på ett vettigt sätt förmedla etik och moral. ”Nya Testamentet förmedlar ju medmänsklighet, ödmjukhet och är i sig ett kärleksbudskap, vilket verkligen behövs efter alla skriverier om dagens språk och våld”. Anser att ämnet har stor betydelse i dagens skola, för att dagens elever ska få den trygghet, som ofta saknas i dag.


Lärare 8

Anser att det är en självklarhet i det samhälle vi har och som vilar på den kristna grunden. Ämnet borde ha större plats och man borde poängtera varifrån vi fått våra grunder.


Lärare 9


Menar att eftersom kristendomen ligger till grund för vår lag måste man som lärare förmedla detta till eleverna. Tillägger även etikens och moralens viktiga roll och anser att allt detta tillsammans ger eleverna en trygghet att stå på och då särskilt i vårt mångkulturella samhälle. Hon poängterar även lärarens viktiga och ansvarsfulla roll för att ämnet inte ska förlora mening.


Lärare 10

Anser att ämnet har en stor funktion att fylla och allra helst i dagens samhälle. ”Dagens barn har rätt att få ta del av sin egen historia med dess traditioner och själv få bilda sig en egen uppfattning. Först därefter tror jag att de får en egen trygg grund att stå på”.

Diskussion


I den här frågan är alla eniga, det vill säga, att religionsämnet har en mycket viktig funktion att fylla i dagens skola. Det råder en allmän mening om att vi har en kristen tradition som måste bevaras och vidareföras till våra barn. Man prata även om vikten av att skapa en tolerans människor emellan och särskilt då i dagens samhälle som förändras hela tiden, kanske till det negativa när det gäller allt våld, rasism och det i dag påtalade språket som har blivit grövre.


Livsfrågorna, etik och moral anser de flesta vara den viktigaste delen i religionsämnet och därför blir den bibliska delen ställd åt sidan, vilken jag anser vara minst lika viktig för att få en mer grundläggande förståelse över varför människor gör som de gör i dag i vissa situationer. I läroplan nämns ju vikten av att ge eleverna lika mycket av alla delar. Osökt infinner sig tanken över vad svaren hade blivit om jag i förväg delgivit intervjuns syfte.


Ämnets mening som jag själv ser det, är bland annat att förbereda barnen för livet och dess frågor som är livsviktiga för barnen att få fundera över och bearbeta. Jag påstår att detta är en förutsättning för att förstå vad religion verkligen är.

Fråga 6 - Vilken status anser du att ämnet har?


Lärare 1


Anser att det ska vara jämställt med de andra ämnena i SO-blocket när det gäller tiden, men att det tyvärr inte är så idag. Hon tror att det har en benägenhet att bli bortglömt och i regel tar man upp ämnet bara lite flyktigt för att man är skyldig att göra det. Samtidigt säger hon att detta beror naturligtvis på läraren som undervisar och dennes intresse för ämnet.


Lärare 2


Tycker nog att det har en viss status, men det får nog ta mycket stryk på grund av de andra SO-ämnena.


Lärare 3

Säger att, för henne personligen har ämnet hög status, men tror att de flesta anser att ämnet har en låg status.


Lärare 4


”Statusen är låg”.


Lärare 5


Säger att statusen har sjunkit och det beror mycket på att vi har både i lagstiftning och annat tummat på tio Guds bud och att vi kallar det för religion och inte kristendom längre.


Lärare 6


Tror att statusen inte är så hög beroende på att det år så få lärare som har kompetensen att undervisa i ämnet. I regel blir det sådant man bara ”kvackar i.


Lärare 7


Säger att statusen blir lägre ju högre upp i stadierna man kommer.


Lärare 8


”Ämnet har låg status”.

Lärare 9


Anser att ämnet på bekostnad av de andra SO-ämnena har fått låg status.


Lärare 10


Konstaterar bara att ämnet har låg status

Diskussion


Här råder en enighet över hela fältet att religionsämnet har en låg status. Jag är nog villig att hålla med lärare 7 som anser att statusen sjunker ju högre upp i stadierna. I lågstadiet är ju de bibliska berättelserna spännande för barnen och samtidigt tacksamt att undervisa i för läraren. På mellanstadiet börjar eleverna ifrågasätta mer och då är det nog många lärare som inte tar upp mer än nödvändigt, kanske på grund av sin egen vilsenhet i ämnet eller rädsla för att behöva dela med sig av sig själva. På högstadiet kan nog situationen vara den liknande, men att det då också krävs mycket mer tid för att bli godkänd i basämnena, svenska, matematik och engelska. En tanke är att eftersom livs- och religionsfrågor i regel kräver mycket tid för att både fundera och bearbeta och inte har några givna svar, så är det antagligen svårt för lärarna att kunna utvärdera och sätta betyg. Man borde i stället se det som en hjälp till utveckling hos eleverna att få egna identiteter.

Jag sticker nog ut näsan när jag påstår att de lärarna som här påstår att ämnet har låg status och ofta glöms bort, mer eller mindre svarar även då på fråga 1. Om jag själv vore lärare med uppfattningen att ämnet är både viktigt och intressant så borde jag väl rimligt vis anse att ämnet även har hög status. Som försvar till mitt påstående beror det helt på hur man tolkar både frågor och svar.


Lärare 2 och 9 anser att ämnet får ta stryk på grund av de andra SO-ämnena. Detta stämmer nog bra men det borde inte vara så, för religionsämnet ger ju ett minst lika viktigt värdeperspektiv som gynnar hela SO-blocket. För att få förståelse för olika företeelser så måste alla SO-ämnen behandlas lika.

Vad kan man då göra för att höja statusen hos religionsämnet? Eftersom alla i mina intervjuer anser att ämnet är viktigt måste man förhoppningsvis även veta någon tänkbar lösning på detta. Jag ska inte här gå in närmare på detta även om det är frestande. ”Den som väntar på något gott, väntar inte för länge”.


Fråga 7 - Hur tycker du att barnens och föräldrarnas inställning till ämnet verkar vara?


Lärare 1


Har inte diskuterat detta så mycket med föräldrarna, men vet att eleverna har en positiv inställning till ämnet.


Lärare 2


”Jo, den är positiv”.


Lärare 3


Har under årens lopp hört alla olika versioner när det gäller föräldrarnas inställning till ämnet. Eleverna däremot har oftast ett intresse för ämnet.


Lärare 4


Säger att det är aldrig några barn som protesterar och säger: - Måste vi prata om det där! Samtidigt så vet man att föräldrar i regel inte har något intresse i om ämnets vara eller icke vara.


Lärare 5


Anser att både barn och vuxna är mycket intresserade av ämnet. ”Eleverna vill gärna prata om andliga frågor, etik och moral. Eleverna kräver ofta lite mer av oss vuxna än vad vi vågar tro och många gånger har föräldrarna lite svårt att ta i de här sakerna”.

Lärare 6


Säger att hon inte vet hur föräldrarna tycker i den här frågan. Hur eleverna tycker beror på hur man gör. Man kan göra det tråkigt och då blir inställningen negativ. Tar man upp olika frågor utan att tala om att det är religionsundervisning så är eleverna i regel positiva.


Lärare 7

”Den inställningen barnen har är i regel densamma som föräldrarnas”.


Lärare 8


”Det är aldrig någon förälder som frågar efter det eller funderar över om vi har religion eller inte. På utvecklingssamtalen där man i regel träffar föräldrarna pratar man sällan specifikt om religionen.” Hon säger däremot att eleverna tycker att det är ett spännande ämne.


Lärare 9

Säger att barnen har en positiv inställning till ämnet så länge man gör det intressant. Hon har vid några tillfällen blivit förfrågad av föräldrar och som då har haft någon anknytning till någon kyrka. Dessa har då frågat om den lokala arbetsplanen.


Lärare 10


”Barnen är ofta en spegelbild av sina föräldrar och deras inställning till ämnet, vilken ofta är av den negativa sorten”. Hon menar att om eleverna däremot har en engagerande lärare i ämnet så ändras också deras inställning.


Diskussion


Här får man inställningen av att föräldrarna inte bryr sig så mycket om religionsämnets vara eller icke vara. Kan det verkligen vara på det viset eller är det möjligen så att lärarna inte har brytt sig att ta upp detta med föräldrarna i någon större skala. Som jag ser det kan det kanske vara så att lärarna med sitt dåliga samvete undviker det.


Samtidigt får man känslan av att lärarna har en känsla av besvikelse över att ämnet inte fungerar så bra och därför inte kan utföra något bra jobb. Detta kanske beroende på samhällets negativa attityd till ämnet.

Det måste poängteras att inte alla lärare har samma åsikt i den här frågan, utan ser mer positivt på det. Detta beror mycket på deras eget engagemang när det gäller både ämnet, eleverna och föräldrar. Lärare 4 säger att det aldrig är några barn som protesterar när man tar upp ämnet. Detta är väl nästan självklart, att när man sitter där som elev och vet att man inte ska ifrågasätt vad läraren säger, så gör man inte det heller hur tråkigt man än tycker att det är. Däremot funderar jag över hur läraren är som lärare. Lärare 6 har inställningen att gör man undervisningen tråkig så blir även ämnet tråkigt. Barn har mig veterligen aldrig gillat tråkiga saker och därför borde väl lärare göra undervisningen rolig och intressant för sina elever.


Fråga 8 - Vad anser du själv vara ämnets kärna och vilka utvidgningar från det ser du?


Lärare 1

Har alltid haft en grundkurs och utifrån den har sedan eleverna fått välja olika teman. ”Om man har en lärobok som grundkurs så har eleverna en grund att stå på, när de sedan till exempel presenterar judendomen för resten av klassen. Detta ser jag som en självklarhet.”


Lärare 2


”Ja, det är väl att det i all vår tid har betytt mycket för människor att ha något att tro på. Att man inte är insnörd i att man lever bara här och just nu utan att man försöker se allt det andra och får de rätta proportionerna på det”. Vidare anser hon att det är viktigt att få en bredare bild av religionskunskapen. Vad hon menar här går hon inte in på.


Lärare 3

Svarar att det är lite olika. Ibland utgår hon ifrån människan när det till exempel gäller livsåskådningsfrågor och när de läser om världsreligionerna kan det vara bra att gå uppifrån och ner till människan själv.

Lärare 4


Säger att ämnets kärna är vår egen religion och vilka utvidgningarna blir får eleverna vara med och påverka.


Lärare 5


Har kristendomen som kärna och tycker att Jesus är en väldigt viktig central gestalt som förebild.” Religion handlar ju egentligen inte om en religion utan en relation, eftersom man har en tro på någon eller något”. Hon menar att får inte barnen ta del av kristendomen så kan de heller inte förstå och lära sig något om de andra religionerna, som hör till utvidgningarna i ämnet.

Lärare 6


Menar att det är de tidlösa, mänskliga funderingarna över livet som är kärnan. Utvidgningarna från detta blir att man kommer in på olika folkrörelser, frikyrkor, religioner och de bibliska historierna.


Lärare 7


”Ämnets kärna vet jag, men att pracka på eleverna detta är nog inte så klokt. Däremot finns det mycket runt om denna som det faktiskt handlar om, ett ödmjukt och kärleksfullt tänkande”. Anser även att om-frågeställningar är viktiga.


Lärare 8


Anser, att eftersom vår demokrati vilar på kristen grund så bör man känna till vad kristendomen innebär och vad det är oavsett vad man tror. ”Utifrån detta går man vidare till de andra religionerna, speciellt i dag eftersom vi har så många invandrare och för att förstå varför inte alla människor gör som vi”.

Lärare 9


”Demokratin vilar på den kristna tron och det bör eleverna få ta del av för att sedan förstå andras religioner”. Anser att eleverna bör veta något om världsreligionerna. Utifrån den här grunden bli det sedan mycket prat om livsfrågor som till exempel liv och död. Hon utgår hela tiden från elevernas egna erfarenheter och önskemål.


Lärare 10


Tycker att ämnets kärna är kristendomen och utifrån den kommer de minst lika viktiga livsfrågorna.


Diskussion


När jag ställde den här frågan såg samtliga lärare väldigt frågande ut och funderingarna blev långa. Svaren är, som jag ser det, diffusa i den meningen att deras utvidgningar verkar oklara. Jag hade föredragit att få mer precisa förklaringar. Att jag inte fick detta kanske beror på min frågeställning.

Hur som helst så har undervisningen inte ändrats nämnvärt sedan man själv gick i skolan utan knallar på i de traditionella spåren. Jag undrar, om man själv trots den nya lärarutbildningen hamnar i detta spår.


Lärare 5 påpekar att religion egentligen inte handlar om religion utan är en relation till Gud och att leva och växa i denna relation. Detta är tänkvärt och jag tror att vare sig man tror på Gud eller inte så har nog alla en tro på något och är även det en relation som man lever och växer i. Eleverna måste få möjlighet att ta del av dessa olika relationer och förhoppningsvis känna empati för sina medmänniskor.

Fråga 9 - Vilket utrymme får ämnet i din undervisning och på vilket sätt lägger du upp den?

Lärare 1


Försöker ge det plats men tiden räcker liksom inte till. Hon gör nog som många andra lärare, går alltså efter den lokala kursplanen.

Lärare 2


Anknyter naturligt till de helger och högtider som passerar under året. ”När man läser om olika länder tar man automatiskt upp det och eftersom vi läser dagstidningen tar vi alltid upp sånt som dyker upp där”. Hon använder sig också av kontakter utifrån, som kan berätta om till exempel olika samfund.


Lärare 3


Säger att eftersom eleverna har stor uppfinningsrikedom, så låter hon dem vara med och styra ganska mycket. Hon vill inte vara någon föreläsare i ämnet, utan föredrar att vara handledare åt barnen.


Lärare 4


Medger att ämnet inte får den plats det skulle behöva. Ämnet kommer ju upp när vi läser de andra SO-ämnena. Eleverna får arbeta mycket i grupper för att själv ta reda på till exempel olika religioners betydelse.


Lärare 5


Ger ämnet stort utrymme. ”Det här genomsyrar hela min undervisning och mitt sätt att vara. Jag känner väldigt starkt för ämnet”.


Lärare 6


Säger att, det inte är så motiverat i 4:an eftersom de har haft ämnet så mycket på lågstadiet. I 5:an däremot har eleverna börja fått grubblerier om bland annat liv och död, vilket hon då tar upp. När eleverna kommit upp i 6:an läser de om de olika världsdelarna och då faller det sig naturligt att de även tar upp de främmande religionerna.

Lärare 7


Försöker att ge ämnet större plats, men känner sig låst av både tid och den lokala kursplanen. Däremot förekommer etiska samtal betydligt oftare och sker på ett mer spontant sätt.


Lärare 8


”Etiska samtal förkommer i stort sett dagligen, annars jobbar jag tematiskt med de stora högtiderna, jul, påsk och pingst. Varför firar vi just dessa? Jesu liv osv. I samband med dessa så besöker vi även kyrkan. I 6:an läser vi om de stora religionerna, även dom tematiskt och sedan i samband med historia”.

Lärare 9


”Vi läser inte läroböckerna från pärm till pärm, däremot så diskuterar vi mycket kring de frågor som då är intressanta för eleverna”. Dom gör tematiska besök i kyrkan. Besöken gör de också för att ofta finns det barn som aldrig besökt en kyrka förutom vid till exempel dop, konfirmation och bröllop.

Lärare 10


Tycker att hon borde ge det mer tid. Trots detta tycker hon sig ge mycket tid till prat om etik, moral och livsfrågor. När det gäller Bibeln är det sämre. Där blir undervisningen mer efter läromedlen och årets högtider eftersom hon ser sig själv som mager i ämnet.

Diskussion


Svaren på denna fråga har gett mig bekräftelse på att religionsämnet inte får den tid som vore önskvärd, trots att lärarna har en positiv inställning till ämnet. Detta är nog en allmän bild av den faktiska situationen i dagens skola. Ämnets uppläggning är mer av den traditionella typen där man till exempel tar upp den kristna läran vid de stora religiösa högtiderna och främmande religioner i klass sex.

När det gäller livsfrågor, etik och moral kommer dessa upp mer spontant och positivt här är ju att det avsätts mycket tid åt detta. Samtidigt kanske det inte alla gånger är så lämpligt att ta upp vissa saker när de dyker upp, för det kan vara väldigt känsligt för just de eleverna just vid det tillfället. Därför menar jag att det är av stor vikt för läraren att göra en noga terminsplanering även när det gäller religionsämnet.


När det gäller livsfrågor, precis som i alla andra ämnen, är det viktigt att lägga upp sin undervisning medvetet och metodiskt. Detta verkar få lärare idag göra. Det verkar råda en osäkerhet över hur man utformat sin religionsundervisning.

Undantag finns även här, som till exempel Lärare 5 som låter ämnet genomsyra hela hennes undervisning och detta enbart på grund av, åter igen, det egna intresset. Man kan fråga sig varför inte lärarna arbetar annorlunda när de säger sig ha en positiv inställning till ämnet och som Lärare 6 menar att det är ett ämne man kan göra mycket av, men ändå indelar ämnets olika beståndsdelar i de olika klasserna.

Fråga 10 - Vilken förändring skulle ämnet vara mest betjänt av och hur skulle du själv vilja förändra läro- och kursplan om du hade makt att göra det?


Lärare 1


Vet inte om hon kan svara på den frågan. Hon skulle gärna vilja ha mer material, vilket det är väldigt dåligt med. ”Nu finns det bara gamla bildband som knappt går att visa”. Mer studiebesök skulle också vara önskvärt.


Lärare 2


”Alla ämnen mår bra av att anknytas till verkligheten, så även detta. Det står väldigt bra i Läroplan och då särskilt när det gäller respekt för allas olika övertygelse och tyckande, så väl andra religioner som ateister ska representeras.


Lärare 3


”Jag vet inte. Kanske själva begreppet skulle ändras men något ersättningsord har jag inte”.


Lärare 4


Anser att ämnet skulle behöva förändras eftersom det lätt ”glöms bort” i dag. Vad förändringen skulle kunna bestå av säger hon inget om, men menar bestämt att ämnet måste finnas kvar.


Lärare 5


Skulle återinföra kristendomen som ett ämne på skolschemat. Hon anser att det är vår skyldighet att låta barnen ta del av detta för att få en stadig grund att stå på.

Lärare 6


”Fortbildning. Namnet religionskunskap är så tungt. Ett namnbyte som talar om vad ämnet innehåller skulle kanske vara bra”.


Lärare 7


Menar att man på något sätt skulle ta bort ämnets stämpel som tråkigt. Nämner däremot inget förslag på hur detta skulle kunna genomföras.


Lärare 8


Skulle gärna vilja få mer besök av olika samfund oftare än vad som sker i dag. Anser att läro- och kursplan är mycket bra skrivna och har inget att invända mot.


Lärare 9


Skulle gärna byta ut de 15 år gamla läroböckerna mot nyare och mer inspirerande sådana. Tyvärr så är detta inget som prioriteras idag. Anser att vi i dag har en heltäckande läroplan.


Lärare 10


”Ämnet skulle behöva en ansiktslyftning”. Tror att den skulle inledas med att till exempel lärarna skickades på fortbildning, så att de sedan i sin tur kan lyfta ämnet vidare. Hon har inget att anmärka på när det gäller läro- och kursplan.


Diskussion


En förändring skulle nog ämnet vara betjänt, anser lärarna men är samtidigt försiktiga när det gäller hur de skulle gå till väga. Kanske beror det på den plötsliga tillåtelsen att själv få agera. Det borde vara tvärtom eftersom lärare i dag har friare händer än tidigare. Denna fråga behöver förmodligen längre betänketid än vad lärarna gav sig själva vid intervjutillfället. Tanken, att lärarna går på i sin vanliga lunk och inte bryr sig för att deras eget intresse inte är så stort, infinner sig och är det så vart är vi då på väg. Undantag finns ju även här men är dessa lärare tillräckligt många och motiverade för att få en ändring till stånd?

De förslag på förändringar som nämns är bland annat läromedlen som borde förnyas. Detta kan väl, enligt min mening, ske om lärarna själv har intresse för det. Fortbildning är ett annat förslag, vilket verkligen kräver lärarens egen vilja att genomföra en sådan. Jag får känslan av att många lärare vill bli styrda i sådana här frågor och helst slippa ta egna initiativ.


Namnbyte är ett alternativ till förändring. Detta kanske skulle kunna vara till hjälp både för elever och för lärare i den meningen att ämnet på så vis fick en klar innehållsdeklaration.

När det gäller läro- och kursplan så är det ingen som har några klagomål och detta kan man bara tyda som, att vi har ett heltäckande styrdokument.

Fråga 11 - Hur tror du ämnet kommer att se ut i framtiden om vi går ungefär 10 år framåt i tiden?


Lärare 1


Tycker att det är en intressant fråga och anser att ämnet naturligtvis måste finnas kvar och även utökas beroende på det mångkulturella samhälle vi lever i idag.


Lärare 2


Tror att det kommer att finnas kvar men att det mer kommer att vävas in i historien, vilket hon också anser är bra.


Lärare 3


Hoppas att det får större utrymme än vad det har nu. Tror att ämnet kanske har byggts ut och att det inte bara heter religion utan någonting mer.


Lärare 4


”Risken är väl att det inte kommer att få någon högre status, snarare tvärtom”.


Lärare 5


”Jag tror faktiskt att som läget uti världen ser ut nu så orkar inte människan med bara mer och mer kunskaper utan att hitta sig själv”. Vidare anser hon att, vi måste ge ämnet mer utrymme i framtiden för att barnen verkligen ska få chansen att bland annat förstå och respektera sina medmänniskor.


Lärare 6


”Det är svårt att svara på men det kan väl knappast bli så mycket mindre. Det ser nog olika ut på olika skolor”. En förutsättning som nämns är att arbetslagen ska fungera bättre, där lärare med olika kompetens och intressen ska kunna komplettera varandra bättre än vad som görs idag. Ämnet kräver mindre klasser, vilket hon hoppas det ska bli i framtiden.


Lärare 7


”Det kommer att uppmärksammas mer. Jag tror, att det kommer att hända mycket i framtiden för det finns en längtan hos folk att få en trygghet och den kan redan börja byggas upp i skolan”.


Lärare 8


Tror att den kommer att få större plats i och med att vi har så mycket invandrare med olika religioner. ”Folk med annan religion lever utifrån den och jag tror vi blir tvungna att intressera oss mycket mer för varför. Man kanske märker att här brister det för en hel generation och måste göra en kraftansträngning”.


Lärare 9


”Det skulle vara bra om ämnet ökade i skolan men är rädd för att ämnet kommer att strykas eftersom det hela tiden kommer in något nytt område. Har du inte som lärare kompetens i ämnet så kanske du även undviker det och med tanke på ungdomarnas inställning till livet idag så borde man skrika efter mer. Man kanske kallar det något annat som klingar bättre i barnens öron”.

Lärare 10


”I dagens mångkulturella samhälle blir det tvunget att ge ämnet större plats. Hur det verkligen kommer att bli i framtiden kan man nog bara önska”.

Diskussion


Här råder en enighet om att ämnet är viktigt och bör vara kvar i skolan, men meningarna är delade om hur det kommer att se ut. Lärare 2 tror att ämnet kommer att vävas in i historien och anser det vara positivt. Detta har jag svårt för att hålla med om, för följden blir nog då att ämnet försvinner helt. De flesta intervjuade anser att det kommer att bli ett stort behov av ämnet på grund av dagens mångkulturella samhälle och en saknad trygghet som måste byggas upp. Det finns även här lärare med den åsikten att ämnet kommer att få en ännu lägre status eller som Lärare 9 tror att ämnet kommer att strykas helt. Man får verkligen hoppas att så blir inte fallet, vilket skulle vara olyckligt för våra ungdomar och kommande generationer.

På min praktikskola har jag fått reda på att man inte har en behörig lärare på högstadiet i religionskunskap, vilket jag anser vara beklämmande. Eftersom jag anser ämnet vara av största vikt och vill bidra till ämnets fortlevnad, så har jag sökt vidare utbildning i ämnet och på så vis dra mitt strå till stacken. Kanske vore det aktuellt för många fler?

5. Slutsatser


Av intervjuerna som gjorts har följande resultat uppkommit:


1.
Lärarna anser att religionsämnet är både intressant och viktigt.


2-3.
Uppfattningen om huruvida ämnet är svårt eller lätt att undervisa i skiljer sig åt och ofta då på grund av det egna intresset. Svårigheterna ligger ofta i egna kompetensen, relationen till klassen och tidsbristen.


4.
De flesta lärarna tror att deras kolleger upplever religion som svårt beroende på deras egen inställning och kompetens i ämnet.


5.
Ämnets mening och varför det över huvud taget finns med i skolan är alla överens om, alltså att det har en mycket viktig funktion att fylla i dagens skola. Vi har bland annat en kristen tradition som ska bevara och föras vidare. Livsfrågor, etik och moral anser flertalet vara den viktigaste delen i religionsämnet.


6.
Ämnets status är låg och detta, enligt några lärare, på bekostnad av de andra SO-ämnena.


7.
Barnens inställning till ämnet är i regel mycket positiv, om undervisningen görs intressant. Däremot när det gäller föräldrarnas intresse så varierar åsikterna. En del anser att vissa har ett intresse medan andra är helt utan.


8.
De flesta lärarna anser att ämnets kärna är kristendomen och utvidgningarna är i regel de främmande religionerna, alltså en traditionell ämnessyn. Livsfrågor däremot har en tendens att komma i sista hand.


9.
Tidsutrymmet när det gäller religionsämnet är ofta snålt tilltaget, trots att motsatsen vore önskvärd, enligt lärarna själva. Uppläggningen av undervisningen är genomgående av traditionell art. Livsfrågor, etik och moral tar man upp mer spontant när de dyker upp. De lärare som har ett eget stort personligt intresse för ämnet låter detta också visa sig i undervisningen.


10.
Ämnet skulle enligt lärarna vara betjänt av en förändring. Förslagen på hur detta skulle göras skiftar från till exempel, återinförning av kristendom till namnbyte. Önskvärt är även ett byte av gamla läromedel och att lärarna fick fortbildning i ämnet. När det gäller läroplan är alla eniga om att vi har en heltäckande sådan.


11.
Vid frågan om hur ämnet ser ut om cirka 10 år så är uppfattningarna ganska likartade över hela fältet. Enligt dessa kommer ämnet att finnas kvar och även utvidgas, beroende på det mångkulturella samhälle vi lever i idag. Det finns även lärare som är pessimistiska och tror att ämnet kommer att minska i betydelse och rent av att strykas för att det hela tiden kommer in nya viktigare ämnen.
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