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Sammanfattning 

 

Anledningen till att jag gör detta arbete, som just handlar om religionsundervisningen i skolan 

och det ämnet är tänkt att handla om enligt läroplanen, är mitt brinnande intresse för just 

religion. Och det är med besvikelse och oro mina misstankar om att ämnet inte är populärt har 

blivit bekräftade. Genom tolv stycken bandinspelade djupintervjuer med lärare på sex stycken 

1-6 skolor och fyra elevgrupper med fyra elever i varje grupp i Ockelbo kommun har jag tagit 

reda på lärare och elevers tankar och attityder till ämnet religion och hur de jobbar med ämnet i 

skolan. Intervjuerna varade i ungefär 20 diskussionsfyllda minuter (med en del undantag). Till 

elevgrupperna bad jag läraren välja ut fyra stycken elever till en representativ liten elevgrupp. 

Mitt val av lärare gick ut på att en lärare på varje skola skulle ha jobbat mindre än 5 år och den 

andra mera än 15 år. En man och en kvinna på varje skola. På en skola hade de inte en lärare 

som hade jobbat mindre än 5 år så det blev två som hade jobbat längre än 15 år. Intervjuerna har 

jag sedan jämfört och utifrån dem försökt att finna vad problemet med att undervisa i religion 

ligger idag och varför. 

 

Mina misstankar blev tyvärr bekräftade. Lärare upplever att religionsämnet är svårt att under-

visa i av olika skäl som kommer senare i arbetet. Att de får dåligt samvete att de inte har mera 

religion eftersom det står i kursplanen. En del lämnar över ämnet till någon lärare som är mer 

intresserad. Mer om det i svaren som också kommer senare i arbetet. Många lärare uppfattar 

fortfarande religionsämnet som ”kristendomskunskap”. En positiv överraskning är att de flesta 

lärare sysslar mycket med etik och moralfrågor och tycker att det är viktigt. Det tycker jag är 

religion i allra högsta grad. 

 

Varje fråga har jag redovisat för sig. Svaren på frågorna är ofta återgivna med lärarens egna ord. 

Dessutom har jag efter varje fråga och svar gjort ett diskussionsstycke med egna reflektioner 

och slutsatser för att underlätta läsandet för läsaren. 

 

Jag avslutar mitt arbete med att göra en jämförelse mellan lärare och elevers attityder och tankar 

kring religion. Där tar jag också upp lite vad läroplanen säger om ämnet. 
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Jag skulle framförallt vilja tacka 

Stefan Myrgård för ditt oumbärliga 

stöd och hjälp. 

Tack mamma och pappa för allt stöd 
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Bakgrund 

 

Mitt val av ämne för min undersökning beror på mitt stora intresse för just det religionsämnet 

behandlar som livsfrågor, förhållningssätt, olika trosfrågor m.m. Redan som barn funderade jag 

på livets alla konster och när jag sedan som 8-åring började på kyrkans Ansgarsminiorer trodde 

jag att jag skulle få svar, men min ledare satte bara mera ”griller” i huvudet på mig (som med 

åren lugnade ner sig en del). 

 

I årskurs 1-3 var min stora passion när vi läste ur ”Barnens Bibel”, fick dramatisera och sjunga. 

Sedan kom jag upp i åren och fick läsa om främmande religioner och prata om livets myste-

rium. Det tyckte jag var spännande. Vi hade en mycket sympatisk lärare vars stora intresse för 

ämnet gjorde det spännande för oss elever. I och med detta har jag kommit att intressera mig för 

skolämnet religionskunskap en hel del. Behandlar detta skolämne livsfrågor? Hur går det till? 

Vad tycker lärarna om detta ämne? 

 

Under min tid på högskolan har jag även haft nöjet att ha utomordentligt professionella lärare 

som är experter på ämnet och som inte heller de lugnade ner mina ”griller” utan bara odlade 

flera. 

 

Snart ska jag ut i denna verkliga värld och vilka attityder kommer jag att möta hos mina 

kommande kollegor och hos mina elever? Hur ska jag kunna inspirera mina kollegor och elever 

att tycka att detta är ett viktigt och intressant ämne? 
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Syfte 

 

Syftet med denna undersökning har jag redan kommit in på lite grann, men jag vill här precisera 

mig lite extra. Under fem praktikperioder under min utbildningstid och även övriga kontakter 

med skolan har jag fått den uppfattningen att religionsämnet upplevs som svårt bland lärarna. 

Mycket är det nog därför som ämnet har fått mindre tid och betydelse i skolan. Jag vill här ta 

reda på om det verkligen är så som jag misstänker. Varför i så fall? Jag tycker att ämnet är 

mycket intressant och viktigt. Man kan också göra mycket med det. När jag varit på praktik har 

jag erfarenheten av att det gått bra. Det beror kanske på att jag i min egen skoltid upplevde 

ämnet som mycket positivt. 

 

Meningen och huvudsyftet med detta arbete är att det ska framträda en bild som visar vilken 

inställning lärare och elever har till ämnet, vad det beror på och hur de jobbar med det. 

 

Metod 

 

Jag har valt att göra djupintervjuer med lärarna och eleverna. Den metoden har jag valt, framför 

t.ex. enkätundersökning, av den enkla anledningen att man kan ställa följdfrågor för att på det 

viset tränga djupare in i problematiken. En annan orsak är också att få träffa de människor jag 

vill ha svar ifrån personligen. Detta är en kvalitativ undersökning. Det är endast en intervju-

undersökning ingen litteraturstudie. Mina mål i urvalet av lärare var att få tag i en lärare som 

jobbat längre än 15 år och en lärare som jobbat under 5 år. Jag ansåg att de kunde ha lite olika 

syn på religionsundervisningen. Sedan ville jag ha en man och en kvinna på varje skola för att 

se deras olika uppfattningar. Undersökningen är en studie i Ockelbo kommun. Det begränsade 

jag mig till eftersom jag bor i denna kommun. Den är gjord på sex olika skolor. Elevintervju-

erna är gjord på tre olika skolor. Där jag tillsammans med klassläraren valde ut fyra stycken 

elever till en liten grupp. 
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Intervjufrågorna 

 

Här presenterar jag nu de frågor som jag ställt vid intervjuerna. Jag har inte alltid ställt frågorna 

i den här ordningen och heller inte precis så formulerade, beroende på vad som passat bäst in i 

sammanhanget. Men i grund och botten har syftet alltid varit lika. 

 

Fråga 1. Var finns religionskunskapen? 

2. Vad finns i begreppet religionskunskap? 

3. Vad gör ni för något på religionen? 

4. Varför har ni det innehåll ni har? 

5. Hur tycker du det är att undervisa i religion? 

6. Hur tror du att andra lärare upplever detta ämne? 

7. Hur tror du eleverna upplever ämnet? 

8. Vilken status anser du att ämnet har? 

9. Vad tror du om ämnets framtid? 
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De intervjuade 

 

De intervjuade är alla låg och mellanstadielärare (hoppas jag kan använda det uttrycket) på 6 

olika skolor i Ockelbo kommun. Av dem är sex kvinnor och sex män. Åldern varierar en del 

eftersom mitt mål var att hitta en lärare som jobbat över 15 år och en lärare som jobbat under 5 

år på varje skola. På en skola gick min önska inte i uppfyllelse eftersom de inte hade några nya 

lärare så det blev två stycken som var gamla i ”gamet”. 

 

Jag lovade mina ”medhjälpare” att de skulle få vara anonyma så att de kunde ”prata ut”. Och det 

gjorde de. Jag har valt att kalla dem Lärare A, Lärare B etc. Jag hade satt som mål att inte 

intervjun skulle vara längre än 30 minuter. Vissa, de flesta, blev nog längre. Vilda diskussioner 

hur vi skulle förändra ämnet i skolan genomsyrade våra diskussioner. Intervjuer som jag lärde 

mig otroligt mycket av, men som jag också tror att lärarna fick sig en tankeställare av och lärde 

sig något på. 

 

Lärare A: Kvinna. Ca. 40 år. Jobbat som lärare i 1 år. 

Lärare B: Kvinna. Ca. 35 år. Jobbat som lärare i 3 år. 

Lärare C: Man. Ca. 50 år. Jobbat som lärare i 30 år. 

Lärare D: Man. Ca. 45 år. Jobbat som lärare i 15 år. 

Lärare E: Kvinna. Ca. 35 år. Jobbat som lärare i 17 år. 

Lärare F: Man. Ca. 45 år. Jobbat som lärare i 1 år. 

Lärare G: Kvinna. Ca. 60 år. Jobbat som lärare i 35 år. 

Lärare H: Man. Ca. 30 år. Jobbat som lärare i 2 år. 

Lärare I: Man. Ca. 50 år. Jobbat som lärare i 28 år. 

Lärare J: Man. Ca. 55 år. Jobbat som lärare i 27 år. 

Lärare K: Kvinna. Ca. 40 år. Jobbat som lärare 2 år. 

Lärare L: Kvinna. Ca. 45 år. Jobbat som lärare i 22 år. 
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Rutschema över lärarnas svar 
 

 Fråga 1. 
Var finns 
religionen? 

2. Vad finns i begrep-
pet Re? 

3. Vad gör ni 
för något? 

4. Varför har ni 
detta innehåll? 

5. Hur är det 
att undervisa?

6. Hur tror 
du att andra 
lärare 
upplever? 

7. Hur tror du
elever upp-
fattar ämnet?

8. Vilken 
status har 
ämnet? 

9. Framtiden? 

A. Bakar in i 
SO-block. 

Mycket. Etik. Moral. 
Kultur. 

Serieritning 
Egen bok. 

Vill ha en Röd tråd. 
Sammanhang. 

Roligt men 
svårt. 

Väldigt 
olika. Flera 
tycker Svårt.

Svarade ej. Inte hög status. Kommer att leva 
kvar. 

B.  1 tim. i 
veckan 

Etiska frågor Faktabiten Barnens bibel 
Dramatisera 

Faktabiten ska 
eleverna ha 

Intresserad. 
Svårt att göra 
det varierande 

Som mig om 
man inte är 
religiös. 

Svarade ej Tror att det får 
bara lägre och 
lägre status. 

Kommer nog att 
minska i timmar. 

C. 2 tim. i 
veckan 

Nästan allt. etik, moral 
social kompetens 

Pratar mycket 
etik och moral 

Svarade ej. Inte så intres-
serad men 
viktigt. 

Som honom. Spontan 
inställning 
tråkigt. 

Inte ett högsta-
tusämne 

Måste ha en 
framtid 

D. Till större 
helger. 

Etik och moral Vad är 
religion? 

Går efter böcker 
Temaarbeten 

Viktigt och intressant. Roligt. Svårt. Upplever det 
som roligt. 

Ganska låg 
status 

Lärarna måste 
hålla i ämnet. 

E. Bakar in i 
SO-block 

Jesu liv, samlevnad 
relationer 

Barnens bibel 
Dramatiserar 

Naturligt vid helgerna 
och i början av 
terminen 

Roligt och 
spännande 

Svårt Spännande Ingen hög 
status - än. 

Kan inte få 
fortsätta så här. 
Måste ta tag i 
det. 

F. Till jul och 
påsk 

Livsåskådningsfrågor Främmande 
religioner 

Har inte Re. för 
tillfället 

Svårt att göra 
det levande 

Måste ha 
saker klart 
för sig och 
det har inte 
alla 

Frågor som 
angår dem - 
intressant 

Låg status Tror absolut på 
en framtid 

G. En gång i 
veckan 

Mycket. Normer regler 
m.m. 

G.T. Etiska 
samtal 

Allmänbildningen Svårt Som henne. 
Roligt men 
svårt 

Svarade ej Inte hög status Måste vara kvar 
Det är vår kultur 

H. En intensiv 
period 

Trygghet. 
Värderingar 
Människosyn 

Andra Re. 
Grupparbeten 
Filmer 

För att det är intres-
sant 

Svårt. Dåliga 
kunskaper själv

Svårt Roligt men lite 
svårt ibland 

Låg status Tror inte att det 
kommer att bli 
bättre 

I. Vid stora 
högtider. 
Ibland 
inbakat. 

Relationer Läser ur böck-
erna ritar lyssnar 
på musik 

allmänbildning Rätt trevligt Vet ej. Kan tänkas att 
de kan leva 
efter budorden

Inte så hög 
status 

En hoppfull 
framtid 

J. Bakar in det i 
geografi 

Jämföra olika religioner Andra religioner 
Grupparbeten 

Bara för att jag måste 
ha lite Re. 

Väldigt svårt Ett jobbigt 
ämne 

Inte roligt Medelstatus Vet inte riktigt 

K. Vid jul och 
påsk Bakar 
in det 

Mycket etik och moral En arbetsbok etik 
och moral 

För att det är jättevik-
tigt 

Tråkigt att 
jobba ur boken. 
Knepigt 

Svårt Svarade ej Varit lägre Hoppas att det 
inte kommer att 
försvinna 

L. Jul och påsk Allt. Jesu liv Etik, moral Barnens bibel 
Studiebesök 

Svarade ej Roligt. Svårt 
att inte påverka

Som henne Spännande Inte hög status Törs inte tänka 
på framtiden 
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Svaren på frågorna 

 

Under varje fråga har jag gjort ett diskussionsstycke där jag gör reflektioner och samman-

ställningar och då är det baserat på hela svarsmaterialet och inte bara det utdrag och exempel 

som jag tar med här. Detta är de svar jag fått från de 12 intervjuade lärarna. 

 

Fråga 1 

Den första fråga jag ville ha svar på var: ”Var finns religionskunskapen?” Jag får en känsla av 

att en del lärare får lite dåligt samvete när jag ställer denna fråga. De tycker inte att de har 

tillräckligt mycket religion i skolan. Många kunde svara på vad de gör istället för att berätta var 

den finns. 

 

Lärare A säger att det är viktigt med en ”röd tråd” när man undervisar därför bakar hon in 

religionen tillsammans med historia, geografi och samhällskunskap genom att ha gjort en 

tidslinje. 

Lärare B jobbar med religion 1 timme i veckan, men berättar att de ska lägga om undervis-

ningen till större kakor och jobba mer intensivt under en längre period. 

Lärare C berättar att de har 2 timmar ren religion i veckan och att det är mera än vad han har 

haft förr om åren. 

Lärare D menar att religionen kommer till större helger t.ex. jul och påsk.” I varje fall nu på 

mellanstadiet” säger han. 

”Ren religion har vi inför större helger. Annars bakar vi in det i olika ämnen. Religionen är en 

viktig del i undervisningen” säger Lärare E. 

Lärare F har inte så stor erfarenhet av religionsundervisning men det lilla han har haft har varit 

till påsk och jul. 

Lärare G svarar kort och gott att religionen ligger 1 timme i veckan på tisdagar. 

Lärare H lägger sina religionstimmar i en intensiv period då han bara jobbar med religion, som 

i ett block. 

Lärare I brukar lägga in religion när det är något visst läge för det. De flesta lägen är vid stora 

högtider. När det gäller lag och rätt brukar vi också komma in på religion. Ibland kan det bli 

inbakat i andra ämnen. 

Lärare J bakar in det i geografin. 

Lärare K tycker att det är självklart vid jul och påsk. Annars bakar hon in det i andra ämnen. 



 

Lärare L har mycket religion till jul och påsk och ibland kan det hända att de bakar in 

religionen i andra ämnen. 

 

Diskussion: Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig att få för svar på min första fråga 

gällande var religionen ligger, men lite mer entusiasm hade jag räknat med. Jag tycker att 

undervisningen i ämnet religion vanligtvis organiseras på ett ganska bra sätt. De flesta av 

lärarna bakar in religionen i andra ämnen och det är en bra kombination så att eleverna, som 

lärare A säger, får en röd tråd i undervisningen. Det är endast ett fåtal som har rena religions-

timmar på schemat, men då har de det för att ämnet inte ska bli bortglömt. En del lärare avsätter 

några veckor i taget då de läser flera sammanhängande kapitel. Detta sker oftast vid stora 

religiösa helger som jul och påsk, och då läser man den mera traditionella biten om Jesus liv 

m.m. Den biten som handlar om etiska samtal förekommer helt spontant, och relativt ofta. Som 

lärare F säger så tycker eleverna att det blir intressant när det berör och handlar om dem. Vad 

det verkar så har en del lärare planerade pass som handlar om livsfrågor så att det inte bara 

kommer om det har inträffat något speciellt. Vad det gäller främmande religioner så läser man 

det i 6:e klass ofta inbakad i geografin. Det tycker jag är en bra idé. Läser man om ett land så går 

man lite djupare in på landets religion också. En del hoppar över det helt för att de vet att man 

tar upp främmande religioner på högstadiet. Lärare C berättar att de har mera religion nu än 

vad det har varit förr om åren. Det är heller inte han som har lektionerna längre, utan en annan 

lärare som tycker det är trevligt med religion. 

 

Fråga 2 

På frågan ”Vad finns i begreppet religionskunskap?” svarade de flesta ”Oj vad svårt att svara 

på”. De flesta lärare nämner att etik och moralfrågorna är en viktig del i undervisningen. Men 

självklart nämns Jesus liv lite här och var. Främmande religioner är också något som kommer 

upp. 

 

Lärare A ”Det är så hemskt mycket. Traditioner, etik och moral” säger hon. Det är även vår 

kultur. All kultur är en slags religion. 

Lärare B menar att hela faktabiten ska finnas med, men det ska även finnas mycket plast för 

diskussioner och etiska frågor och livsfrågor. 

Lärare C säger att religion är nästan allt. Etik och moral, social kompetens. En hel del med 

andra ord. 

 11



 

Lärare D svarar att det är inte bara Jesus liv utan mycket etik och moral. Diskussioner om vad 

t.ex. religion är. 

Lärare E anser att det är väldigt mycket mer än bara gamla och nya testamentet, utan sam-

levnad och relationer. Viktiga bitar menar hon. 

Lärare F ser inte att de kopplas till någon direkt religion, utan det är mycket livsåskådnings-

frågor. 

Lärare G ”Oj, det är mycket. Normer, regler främmande religioner m.m.” 

Lärare H ”Vet ej. Trygghet.” Även värderingar och människosyn säger kan ingår. 

Lärare I vill ändra namnet religionskunskap till relationskunskap för det handlar väldigt 

mycket om relationer till andra människor. Om alla levde efter de tio budorden så faller det där 

med krig och brottslighet och relationer kanske man skulle tänka sig för med. Det försöker han 

förankra hos sina elever. 

Lärare J ”I första hand att jämföra olika religioner och förstå varför det är som det är i olika 

länder” 

Lärare K tycker att det är definitivt mycket etik och moralfrågor. 

Lärare L kan inte svara för att det är så mycket. Jesus liv, etik och moral, allt! 

 

Diskussion: Det kan kanske vara ganska knöligt att svara på vad som finns i begreppet 

religionskunskap. De flesta lärare tycker att det är väldigt mycket mera än bara gamla och nya 

testamentet. Mycket etik och moral, livsfrågor, kultur, traditioner m.m. Lärare H nämner att 

det kan vara trygghet. Det tycker jag var bra sagt. Självklart att det kan kännas tryggt att tro. Det 

är endast en lärare som inte nämner etik och moralfrågorna. Jag undrar om den läraren inte 

räknar etiska samtal som religionsundervisning eller om han inte bara tänkte på att det tillhör 

religionen. Inte under hela intervjun nämner han det. Kan det vara det att han är 4-6-lärare och 

håller på med främmande religioner eller har han inga etiska samtal? 

 

Fråga 3 

Nästa fråga jag undrade över var vad de gör på religionstimmarna. Nu berättade lärarna 

intensivt om allt de kunde komma på som de gjort. Religionsböcker används ovanligt lite 

verkar det som. 

 

Lärare A ”Till jul gör vi en krubba, tänder adventsljus och gör ett julspel som vi sedan spelar 

upp för föräldrarna” säger lärare A. Under året har de gjort sin egen religionsbok och en 

serietidning. De har en lärobok men den används mest som faktabok. 

 12



 

Lärare B läser ur ”Barnens Bibel” och så får eleverna rita och måla till. De brukar också 

dramatisera de olika händelserna. 

Lärare C pratar mycket etik och moral på sina religionstimmar. När de jobbade med Synda-

floden fick de låtsas att de var med och skrev ett journalistiskt reportage. 

Lärare D går mycket efter böckerna men har även gjort några temaarbeten t.ex. om Jesus 

liknelser. De har också gjort en tidning om Jesus liv. 

Lärare E gör liksom lärare B, läser ur ”Barnens Bibel” så får eleverna måla till. Hon drama-

tiserar också mycket. 

Lärare F anser att det är intressant att prata om andra religioner. Se likheter och skillnader, för 

det tycker han är viktigt. 

Lärare G tar upp vad som står i gamla testamentet. Eleverna får rita och måla till. De har också 

etiska samtal. 

Lärare H liksom lärare F, pratar om andra religioner. De tittar på filmer, grupparbeten och 

mycket diskussion. 

Lärare I läser mycket ur böcker tillsammans med eleverna. De lyssnar på musik och ritar till. 

Lärare J gör liksom lärare F och H, tar upp andra religioner. De jobbar ofta i grupper och 

redovisar sedan för varandra. 

Lärare K har en bok som de läser ur, men sysslar även med mycket etik och moralfrågor. 

Lärare L läser ur ”Barnens Bibel” och eleverna får rita och måla till. De tittar på filmer och gör 

studiebesök i kyrkan. 

 

Diskussion: Vad de gör på religionen tyckte jag var en enkel fråga ett svara på. Men det var inte 

det lättaste i början. De kände dåligt samvete bara för att de inte gjorde så mycket, men när de 

väl hade berättat för mig så kom de på att de gjorde nog ganska mycket ändå. Fyra av tolv lärare 

läser ur ”Barnens Bibel” och eleverna får rita och måla till. Av de fyra lärarna jobbar alla med 

1-3:or. Berättelserna ur ”Barnens Bibel” blir med som spännande sagor och eleverna tycker att 

det är jätteintressant. Många av lärarna säger att det är en viktig del med etik och moralfrågorna. 

Många säger sig prata om sådana frågor ofta och det tycker eleverna är stimulerande. En del 

säger att de pratar etik och moral varje dag t.ex. om någon har bråkat på rasten så pratar man om 

det. Självklart att det är viktigt att prata om det som har hänt, men det är inte riktigt det jag 

menar, och inte läroplanen heller, tror jag. För riktig undervisning vet jag inte om jag kan kalla 

det. Riktiga planerade etik och moral lektioner, men det tror jag att många av lärarna har. 

Lärare F, H och J är alla lärare i en 5-6:a. De tar upp andra religioner som den viktigaste biten. 

Alla tre är män och tycker att religion är ett svårt ämne, men det här med andra religioner 
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intresserar dem därför tar de upp det. Det gör då ofta grupparbeten så att eleverna sedan får 

redovisa och lära av varandra. Studiebesök eller besök från någon som tillhör en annan religion 

tillhör inte vanligheterna. Endast en lärare, lärare L, har tagit sina elever med på ett studie-

besök till kyrkan. Studiebesök borde vara lite vanligare tycker jag. Vi pratade om att långt ifrån 

alla elever har någon gång varit i en kyrka i 3:e klass, förutom på skolavslutningen. Det tycker 

jag är otroligt. 

 

Fråga 4 

På frågan varför de har de innehåll de har fick jag inte riktigt de svar jag hade räknat med. Här 

kommer i alla fall svaren på den frågan. 

 

Lärare A tycker att det är viktigt att eleverna får ett sammanhang så att de förstår. Det hon 

kommer ihåg själv från skolan var att man fick lära sig en snutt här och en snutt där och aldrig 

något sammanhang. Hon har bestämt sig att i allt hon gör ska det finnas en röd tråd. 

Lärare B säger att faktabiten tycker hon att eleverna ska ha. Den är viktig för hela vårt 

samhälle idag. 

Lärare C svarade av någon anledning inte på den frågan. 

Lärare D ”För att jag tycker att det är viktigt och intressant”. Jesus liknelser tycker han är svårt 

själv därför gjorde de temaarbete på det. 

Lärare E menar att det faller sig naturligt vid stora helgerna och i början av terminen jobbar de 

med relationsfrågor för att få en grupp som trivs ihop. 

Lärare F hade lite svårt att svara på frågan eftersom han inte har religion för tillfället. 

Lärare G tycker att det tillhör allmänbildningen. Hela vår kultur och vårt samhälle utgår ifrån 

kristendomen och bibeln så det är lite grann av vår historia. 

Lärare H sade att det var vad han tyckte var intressant så därför tog han det. 

Lärare I ”Det ska eleverna kunna. Det är allmänbildning.” 

Lärare J svarade att det är bara för att han måste ha lite religion någon gång ibland och 

främmande religioner är vad han kan tycka är lite intressant. 

Lärare K berättar att det är definitivt för att hon tycker det är jätteviktigt. 

Lärare L svarade av någon anledning inte på den frågan. 

 

Diskussion: På denna fråga fick jag inte riktigt de svar jag hade tänkt mig. Kanske var jag för 

otydlig i mina frågor eller så visste inte mina intervjuoffer varför de har valt just de bitarna att 
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jobba med. Två av lärarna nämnde att det ska man kunna, det är allmänbildning. Det håller jag 

med om. 

 

Vissa bitar måste man kunna för att det ska underlätta här i livet. Lärare H svarade att han valt 

just den biten om främmande religioner bara för att han själv tycker det är intressant. Jag tror att 

tycker man något speciellt är roligt och intressant gör man ett bra arbete med det och eleverna 

rycks med och lär sig. 

 

Även i denna fråga kommer det upp att det är viktigt att eleverna lär sig vissa saker för att hela 

vårt samhälle utgår ifrån kristendomen och bibeln. Lärare J svarade ärligt med att säga att han 

valde biten främmande religioner bara för att han måste ha lite religion någon gång ibland. Han 

är inte speciellt intresserad, men det står i kursplanen att religion ska finnas med och då väljer 

han det han är i varje fall lite intresserad av. 

 

Fråga 5 

På frågan huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att undervisa i religion fick jag många 

varierande svar. Sju av tolv lärare nämnde att det var svårt men roligt. Också att det är lättare att 

undervisa mindre elever. Det blir svårare när de kommer upp på mellanstadiet. De berättar 

också att de tycker det är viktigt, men då tycker jag att det är märkligt att vi inte ser så mycket av 

religionen i skolan. 

 

Lärare A tycker själv att det är roligt men att det är svårt att göra någonting roligt av det. Hon 

känner även en press på sig för att det är så många som sagt att religion är ett ämne som många 

lärare vill skjuta åt sidan och helst strunta i. Då kan man känna ”Är jag också sådan, eller?” 

Ibland blir hon orolig att hon inte har fått med allt som eleverna ska ha lärt sig eller inte haft 

tillräckligt med religionstimmar. 

Lärare B är väldigt intresserad av religion men tycker att det är svårt att göra det varierande. 

Att få det att vara roligt och spännande hela tiden. 

Lärare C säger att han inte är så intresserad av religionsundervisning men tycker att det är 

viktigt. 

Lärare D svarade ”Jag tycker att det är roligt”. Han tycker också att det är roligare att undervisa 

på högstadiet för då får man roliga diskussioner. På låg och mellan suger de bara åt sig utan att 

fråga så mycket. 

Lärare E anser liksom de flesta att det är roligt och spännande att undervisa i religion. 
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Lärare F ryggar absolut inte för religion. Men det som är svårt är att göra det levande för 

eleverna. 

Lärare G svarar att hon tycker att det är svårt och att det blir svårare ju äldre de blir. Det är 

roligt när det blir lite seriös diskussion. Då kan det vara givande religion, men det är nog det 

ämne man tränger undan lite grann. 

För Lärare H får religionen stå tillbaka väldigt mycket för själv tycker han att det är svårt och 

har väldigt dåliga kunskaper om bibeln och överhuvudtaget. Han tycker att det är svårt att veta 

vad han ska ta upp och hur. 

Lärare I tycker faktiskt att det är rätt trevligt. Att leta i bibeln är han väl inte så förtjust i men att 

lära eleverna vad som är rätt och riktigt är intressant. Det som är knepigt är att förklara undren 

som de funderar över ”Hur i hela friden kunde han gå på vatten?” 

Lärare J vet inte ens om han kan kalla det undervisning det han gör. Han tycker i alla fall att 

det är väldigt svårt och kristendomsundervisning tycker han är botten att hålla på med. 

Lärare K berättar att det är knepigt när det gäller bibeln och kristendomen för hon känner sig 

inte så hemma på det själv. Det är tråkigt att bara jobba ur boken. Det är en orsak till att hon inte 

haft så mycket religion. 

Lärare L säger så här: ”Det är roligt att undervisa men det är svårt att inte påverka.” Hon tycker 

också att det finns mycket att göra och att det är lätt att jobba med. 

 

Diskussion: På denna fråga kommer det fram olika bilder av svårigheter eller möjligheter med 

ämnet religion. Ofta nämner läraren elevernas ointresse för ämnet. Att man inte känner sig 

motiverad att jobba med det eftersom eleverna inte är intresserad. Är det kanske så att om en 

lärare är osäker och ointresserad blir elevresponsen, med all rätt, inte heller så lyckad? Många 

av lärarna säger att de tycker att det är roligt och spännande själv men vet inte riktigt hur man 

ska göra det spännande och varierande för eleverna. De säger också att de har för dåliga 

kunskaper själv. 

 

Lärare G säger att det blir svårare ju äldre de blir att undervisa i religion. Men han nämner 

också att får man igång en diskussion med de äldre kan det vara väldigt givande. Det är endast 

en lärare, lärare L, som säger att hon tycker att det är roligt att undervisa, att det finns mycket 

att göra och lätt att jobba med, men att hon tycker att det är svårt att inte påverka eleverna. Hon 

som säger det är 1-3-lärare. 
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Elevernas bristande förmåga att förstå är också något som kommer tillbaka. Det förstår jag inte 

riktigt vad de menar med. Att eleverna har problem att förstå varför Jesus kunde gå på vatten 

kan jag förstå, för vem har inte det? Men alla barn har frågor om livet och det förstår de. Några 

av dem jag intervjuat säger också att man som lärare har stor frihet att lägga upp lektionerna i 

och med att det är ett SO-block men erkänner i samma andetag att oftast väljer man historia, 

geografi och samhällskunskap före religionen. Religionen tar de om det finns någon tid över. 

HJÄLP!!! Det är skrämmande tycker jag. 

 

Fråga 6 

Fråga 6 lyder som följer ”Hur tror du andra lärare upplever detta ämne?” Många svarade ”Som 

mig”. Att de tror att de flesta andra lärare upplever ämnet som ganska svårt att undervisa i. 

 

Lärare A svarade ”Väldigt olika”. Många tycker det är svårt andra inte, men hon tror att det är 

fler som tycker det är svårt. 

Lärare B tror samma som henne, intresserad men svårt, om man inte är religiös. Hon tror också 

att äldre lärare är mera inne på gamla och nya testamentet medan yngre lärare går på etik och 

moral. Men hon tror att det är en väsentlig skillnad om man är religiös själv. 

Lärare C är en i mängden som tror att de flesta lärare upplever ämnet som honom. På hans 

skola är det två lärare som verkligen gillar att undervisa i religion medan två gillar det lite 

mindre. 

Lärare D menar att det är många som låter bli religionen för att det är svårt. 

Lärare E tror också att många upplever det som svårt. Ett ämne som får stryka på foten för 

andra ämnen. Det står i kursplanen att man ska ha ett visst antal religionstimmar under året men 

det håller inte. 

Lärare F säger att det inte är ett lätt ämne och att man måste ha saker och ting klart för sig själv 

och det är det inte alla som har. 

Lärare G tror att andra lärare tycker som henne, att det är roligt men svårt. 

Lärare H han tror att de är rätt många som tycker att religion är svårt. Han har inte så stor 

uppfattning vad andra lärare gör och inte gör men han misstänker att det är ett undanskuffat 

ämne. 

Lärare I vet inte riktigt. Man pratar inte om religion sinsemellan så mycket för att man har 

olika uppfattningar. Han känner själv att han har ganska lätt att prata om de här sakerna för att 

innerst inne ligger det ganska varmt om hjärtat. 

Lärare J ”De flesta lärarna tror jag tycker att det är ett jobbigt ämne” 
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Lärare K tror som så många andra att det är svårt, att man inte är så hemma på ämnet. Man har 

inte så djup ämneskunskap. 

Lärare L säger även hon att lärare tycker som henne, att det är roligt men svårt att inte påverka. 

 

Diskussion: Denna fråga var lite intressant att ta med för att veta vilken inställning de tror att 

andra lärare har samtidigt som det säger mycket om en själv. Många lärare tror att andra lärare 

känner precis som de. I många av svaren är då inställningen att det är svårt. Det lärare I säger 

om att han inte vet vad andra lärare tycker för att religion är ett ämne som lärare sinsemellan 

inte pratar mycket om eftersom man ofta har olika uppfattningar. Det förvånar mig lite. Är 

ämnet så pass känsligt att ta upp en diskussion i? Vågar man inte ta upp en diskussion med sina 

kollegor av rädsla för att stöta sig med någon? Vuxna människor som har rätt att tycka olika. 

Möjligen kan man känna till vad de i sitt lärarlag tycker eller om det är någon som absolut inte 

gillar religion, som har låtit någon annan lärare ta över ämnet. Ett par andra lärare tror att andra 

lärare kan tycka att det kan vara jobbigt om man inte har en djup kunskap i ämnet. Det här med 

att de är rädd att de inte har en djup kunskap i ämnet kanske i grund och botten grundar sig i att 

de inte vet vad de tror eller tycker själva, de är osäker i sin tro. Det här med att påverka är det en 

lärare som nämner. Hon tycker det är svårt att inte lägga in egna åsikter som kan påverka 

eleverna. Jag vet inte om jag tycker att det är så fel att säga vad man tycker om de frågar bara 

man säger att alla har rätt att tycka olika. 

 

Fråga 7 

Frågan om hur lärarna tror att eleverna upplever ämnet var inte med från början men många 

lärare svarade på den i alla fall så då tyckte jag att det blev en bra extra fråga. Alla svarade inte 

på frågan men det är intressant ändå att redovisar frågan. 

 

Lärare A och B svarade inte på frågan. 

Lärare C sade att barns spontana inställning det vet ju alla, att det är tråkigt. Men när de väl 

kommer igång med någonting så tycker de nästan alltid att det är intressant. 

Lärare D upplever att eleverna tycker det är roligt. På lågstadiet tycker eleverna att det är 

intressant men på mellan börjar de tappa intresset lite grann. 

Lärare E upplever att eleverna tycker att det är spännande. 

Lärare F tror att eleverna förknippar religion med kyrkor och kristendom. Om man ställer 

frågor som angår dem tror han att de tycker att det är intressant. 

Lärare G svarade ej på frågan. 
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Lärare H berättar att hans elever säger att de tycker att det är roligt, men lite svårt ibland. 

Lärare I säger att han tror att om man har tid att tänka efter så tror han att många skulle kunna 

tänka sig att leva efter de tio budorden, med lite moderniseringar. 

Lärare J vet inte om han tror att det är så många elever som tycker att det är så roligt med 

religion. 

Lärare K svarade ej. 

Lärare L:s elever är mest positiva till allt de gör och de verkar tycka att det är spännande. 

 

Diskussion: Denna fråga hade jag inte med från början, men efter ett tag när vi satt och pratade 

kom vi i på vad eleverna tyckte om ämnet. Alla har då inte svarat på den. Det är endast en lärare 

som inte tror att eleverna tycker det är speciellt roligt med religion, men den läraren tycker inte 

heller att det är så trevligt att undervisa i religion själv. De andra lärarna tror eller uppfattar det 

som om eleverna tycker det är roligt och spännande. Elever som går i 1-3:an tycker det är 

roligare än elever som går i 4-6:an. Vad kan det bero på? Att eleverna är uttjatade på ämnet? 

Knappast. 

 

Att de inte har några roliga minnen från religionslektionerna? Om en lärare inte tycker att det är 

roligt att undervisa i religion så blir det inga bra lektioner. I 1-3:an är det lättare att hitta på 

roliga saker och det blir svårare i 4-6:an tycker många lärare. 

 

Jag kan uppleva det som om lärarna vill att eleverna ska tycka det är roligt så att de minskar 

deras dåliga samvete. Men som lärare C säger att barns spontana inställning till religion är att 

det är tråkigt. Så var det även på min skoltid och på mammas också. 

 

Många lärare från 1-3 säger att deras elever tycker det är intressant men frågan är, att då ser de 

allting som små spännande sagor och ”köper” allting som står i böckerna utan att se kritiskt på 

sagorna. Då kan jag förstå lärare D som tycker att det är roligare att undervisa 7-9 för de 

”köper” inte allt. De ifrågasätter och funderar hit och dit och man kan få en givande diskussion. 

 

Fråga 8 

Nästa fråga jag ville få reda på var vilken status de anser att ämnet har. Det blev dröjande svar 

från varje lärare, men det var ganska enade om svaret. Man kunde nog ha skrivit ”låg” redan i 

förväg utan att ha fråga lärarna. Det är bara lärare J och K som bryter lite mot detta mönster. 
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Lärare A börjar med att säga att lärare förr i tiden tyckte nog att det var väldigt viktigt. Det 

märker man på eleverna. Men fortsätter med att nuförtiden har den nog inte så hög status. 

Lärare B tror att det bara får lägre och lägre status är hon rädd för. 

Lärare C upplever inte ämnet som något högstatusämne. Han vet inte vad det beror på 

eftersom det inte är värre att undervisa i religion än något annat ämne. 

Lärare D ”Ganska låg status. Det märker man både på elever och på lärare” säger lärare D. 

Lärare E anser inte att det har någon hög status - än. 

Lärare F kort och koncist. Det har låg status. Det har blivit ett av SO-ämnena. Man tar hellre 

upp historia och geografi för det är gripbarare. 

Lärare G tycker att ämnet måste vara kvar, men någon hög status tror hon att ämnet egentligen 

inte har. 

Lärare H anser att religionsämnet har låg status. ”Om jag får prioritera så tar jag helt andra 

saker” säger lärare H. 

Lärare I ”Inte så hög status” svarar I. Han funderar länge och kommer sedan fram till att han 

heller inte vet hur han ska bära sig åt för att ämnet ska få högre status. 

Lärare J säger att det inte kan ha för låg status heller för det är ett viktigt ämne. Medelstatus 

säger han. 

Lärare K tror att det har varit lägre status än nu. Många ser det som ett vidare begrepp nu än 

förr när man inser att det är mycket som är knytet till religion. Många har dåliga minnen själv 

från sin skoltid som något tråkigt och tungt ämne så det kanske är därför man känner så. 

Lärare L ”Inte så hög status tyvärr. Men någonting måste hända för det är ett viktigt ämne.” 

 

Diskussion: Nog är det så att religionen har tämligen låg status i samhället i dag och att det 

under en relativt lång period har varit så. Ändå verkar folk ha ett behov av att tro på något och 

behovet att prata om livsfrågor finns. 

 

Religion = Jesus. Ja, visserligen men inte på långa vägar bara. Kanske både föräldrar och elever 

tycker att ämnet är lite ålderdomligt - då ska man vara glad att det inte heter kristendom och att 

ämnet inte innehåller samma sak som kristendomen innehöll förr i tiden. Men när det gäller 

livsfrågor så kan ett samtal om livet och dess konstigheter aldrig bli föråldrat och elever kan 

aldrig vara för unga eller gamla. Om man tänker efter så är det väl det religioner har gjort i alla 

tider, pratat om livet. Nu gör vi det i nyare tappning, i etiska samtal som förhoppningsvis leder 

någonstans så att det inte bara blir som någon lärare sa: ”Om några elever bråkar på rasten och 

man särar på dem, det är etik och moral och då är det religion.” 
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Fråga 9 

Sista frågan är en mycket intressant och viktig fråga. ”Vad tror du om ämnets framtid?” Tycker 

lärarna att det finns någon framtid för detta ämne? Svaret får ni här. 

 

Lärare A anser inte att man kan ta bort ämnet eftersom det är en del av vår kultur. Men hon tror 

också att ämnet religion är det ämne som sist kommer att integreras naturligt. Antingen 

använder lärarna det inte alls, bara sporadiskt eller så är det 40 minuters lektioner. 

Lärare B säger att ämnet inte kommer att få många timmar i veckan i framtiden. Man kanske 

kommer att baka in det i stora teman och då kommer det inte att få samma betydelse. 

Lärare C menar att det måste ha en framtid, det är bara så. Det kan svänga rätt som det är så att 

det blir mera religion när man inser vikten av att lära eleverna mera etik och moral. Han avslutar 

med att hoppas på att ämnet får en starkare ställning i skolan och att det absolut har en framtid. 

Lärare D tycker att det är viktigt att eleverna får en kännedom om religion. Risken finns att 

Jesus försvinner och etiken och moralen tar över. Det är viktigt att lärarna håller i ämnet å andra 

sidan står det faktiskt i kursplanen att det ska finnas med. 

Lärare E är upprörd. Det kan inte få fortsätta så här att det försvinner. Det är så mycket etiska 

frågor som är viktiga. Hela vårt samhälle bygger på tio guds bud. Vi måste ta tag i det här säger 

lärare E. 

Lärare F tror absolut på en framtid. De kan inte ta bort ämnet. 

Lärare G säger att ämnet måste vara kvar. Det är vår kultur. 

Lärare H känner det som om det är på kant redan nu och han tror inte att det kommer att bli 

bättre. Tyvärr. 

Lärare I tycker att man har bundit ris åt egen rygg eftersom man under ett antal år har plockat 

bort en del av ämnet. Det är svårt att lära gamla hundar eller nya valpar att sitta. Men en 

hoppfull framtid ser han. 

Lärare J vet inte riktigt. Det som han håller på med dvs. främmande religioner är viktigt nu när 

det finns så många kulturer i Sverige. Men han tvivlar på om man måste fortsätta med liknelser 

och dylikt. 

Lärare K hoppas att det är en trend och att det inte kommer att försvinna i alla fall snarare 

tvärtom så kommer man nog att jobba med det med var det verkar nu. 

Lärare L törs inte tänka på framtiden. 

 

Diskussion: Detta är den sista av mina samtliga frågor. Svaren på den sista frågan tyder på att 

lärarna inte tänkt så mycket på framtiden och vet inte heller om de törs göra det. Jag tycker 
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allmänt att det finns ett ointresse för ämnet som gör att man inte bryr sig om att lägga ner någon 

ansträngning på att förändra det. Uppenbarligen är de ganska nöjda fast det inte fungerar så bra. 

Många lärare säger att något måste göras. De säger att det måste bli vi nya lärare som måste 

komma och förändra. Okej, men med hjälp av övriga lärare hoppas jag. Det måste bli en 

förändring innan det är för sent. Men gör något då. Eller vågar de inte ta strid eller orkar de inte? 

Kanske det är bekvämast att bara fortsätta i samma gamla fotspår för att det är lugnast och 

skönast så? Lärare A och G nämner att det måste ha en framtid, för att det är vår kultur. 

Eleverna måste få lära sig om sin bakgrund. Nu när det är så vanligt med splittrade hemför-

hållanden är det nog så viktigt med ämnet i skolan eftersom det kan vara svårare att få veta 

något hemifrån på grund av tidsbrist. Mamman jobbar, hämtar sitt barn, hem och laga mat, läsa 

läxor, sova. Samtalen kan lätt glömmas bort och om då ämnet religion i skolan minskar hur ska 

då barnen få lära sig något om vår kultur och vårt ursprung? 
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Sammanfattning av lärarintervjuerna 

 

Den undersökning jag har genomfört med lärarna kan sammanfattas så här. Detta avsnitt blir 

som en slags komprimering av vad jag skrivit tidigare. En del av frågorna handlar om under-

visningen, lärarens syn på sig själv och andra lärare osv. Att det uppstår problem är inte så 

konstigt. Lärarna har många krav och förväntningar på sig. Helst av allt skulle jag vilja prata 

med lärarna i Ockelbo kommun (där undersökningen är gjord) och försöka få igång en dis-

kussion för om det verkligen är som undersökningen visar måste vi göra något åt det. Fem av 

lärarna bakar in sina religionstimmar med andra ämnen t.ex. historia och geografi. De gör de för 

att eleverna ska få ett sammanhang och se en röd i allt de gör. Tre av lärarna har rena religi-

onstimmar i veckan och det har de för att ämnet inte skall komma bort i SO-ämnena. Sex 

stycken lärare tar upp religionen vid stora högtider t.ex. jul och påsk. Av de sex lärarna är det 

hälften som bara har kring jul och påsk. Det är endast en lärare som jobbar med religionen i en 

intensiv period, då de bara koncentrerar sig på religionen. På religionstimmarna i 1-3:an är det 

vanligt att man läser ur ”Barnens bibel” och målar och ritar till. De dramatiserar också en hel 

del medan i 4-6:an jobbar de i böcker eller grupparbeten om främmande religioner. En lärare 

brukar ta med sina elever på studiebesök till t.ex. kyrkan. Men det som är mycket positivt är att 

de verkar pratar ganska mycket etik och moral i alla åldrar enligt lärarna. 

 

Varför de har det innehåll de har är olika. En del svarade för att det är intressant. En lärare sade 

att han jobbade med främmande religioner därför att om han absolut måste ha lite religion så 

var detta det enda som han var intresserad av. Två av de tolv lärarna sade att det var viktigt att 

eleverna lärde sig detta för vårt kulturarv. Två stycken nämnde också att det är allmänbildning 

att kunna detta. 

 

Många tycker att det är svårt att undervisa i religion. Det är svårt att göra lektionerna intressanta 

och varierade. Det är även svårt att inte påverka eleverna till att tycka på ett bestämt sätt. 

Negativ elevrespons på lektionerna är en orsak till att de inte tycker det är roligt och svårt och 

det påverkar självklart lärarens inställning till ämnet. Denna negativa elevrespons gör att 

lärarna känner sig osäkra på vad de ska göra med ämnet. Som en lärare sa så pratar de inte om 

ämnet religion kollegor emellan och då har man ingen att bolla idéer med. Om sedan elevernas 

reaktioner inte är så bra så känner man sig säkert osäker. Men om man är säker på ett ämne är 

man inte så beroende av elevreaktionen för man gör i regel bra lektioner. Många 4-6-lärare 
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tycker det är svårt och otacksamt att undervisa i religion. Det är en slags mellanålder. Man har 

inte 1-3:ans spontanitet där man bara tar till sig t.ex. berättelserna ur ”Barnens bibel”, och inte 

kommit upp till att ha en djupare förståelse som man får på högstadiet. Lärarna tycker då att det 

är svårt att hantera ämnet så att det ska passa eleverna och inte bli enformigt och tråkigt. Hur de 

tror att andra lärare upplever ämnet svarade de flesta som mig. Sju av tolv sade alltså att andra 

lärare uppfattar ämnet som svårt. Men hur upplever då eleverna ämnet enligt lärarna? Fyra av 

lärarna tror att eleverna tycker att det är roligt och spännande. Av de tolv lärarna jag intervjuade 

svarade fyra av lärarna inte på frågan eftersom den inte var med från början utan vissa lärare tog 

upp den ändå. Alltså är det hälften av lärarna som tror att eleverna tycker att religionen är ett 

trevligt ämne. Men vad tror den andra hälften? Endast en lärare tror att eleverna inte alls tycker 

det är roligt. Om man pratar om frågor som angår dem tror en lärare att eleverna tycker det är 

intressant. Vad kan det bero på att hälften av lärarna tror att eleverna inte tycker att religion är 

speciellt roligt? 

 

En sak är jag säker på och det är att lärarna uppfattar ämnet som ett ”lågstatusämne”. Nio av 

tolv lärare säger att det har låg status. Det kanske beror mycket på synen i samhället också. 

Utanför skolan finns det inte mycket intresse för religion, förutom hos dem som tillhör någon 

kyrka eller är intresserad på annat vis, säger en lärare. De andra tre tycker lite olika. En tycker 

att det har medelstatus, eller att ämnet har haft lägre än nu tycker en annan. En sista lärare säger 

att det inte har någon hög status - än. Så hon ser på en ljus framtid. Att vi måste ta tag i ämnet 

och göra någonting åt det. Ett par av lärarna säger att det kan inte bara försvinna för att det är 

vår kultur och måste ha en framtid. En av lärarna tittar oroligt på mig och säger att framtiden 

vågar hon inte tänka på. Hon är otroligt orolig för ämnets framtid. 

 

För att göra en kort sammanfattning vad de flesta lärare tycker. Religionsämnet innebär mycket 

etik och moral, Jesus liv, olika religioner, som man jobbar med i böcker, dramatiserar, disku-

terar och läser ”Barnens bibel”, som man ofta bakar in i SO-ämnena. Allt detta ska eleverna lära 

sig för att bli allmänbildade och lära sig om vår kultur. Lärarna tycker det är svårt men roligt 

och de tror att andra lärare tycker likadant men att eleverna tycker det är roligt och ganska 

spännande, speciellt på lågstadiet. Ämnet har inte hög status men de tror ändå på en hoppfull 

framtid. 
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Frågor till eleverna 

 

Jag fick hjälp av respektive lärare i klassen när jag valde ut fyra stycken elever till en repre-

sentativ liten grupp. Två av grupperna går i 3-4:an och två i 5-6:an. Två flickor och två pojkar. 

Jag kallar dem elevgrupp A, elevgrupp B etc. Vi satte oss på ett ställe där ingen kunde störa oss 

och jag ställde frågor och antecknade svaren. Jag spelade inte in dem på band av den orsaken att 

antingen blir de knäpp tysta eller så skriker de och ska överrösta varandra. (Jag provade med en 

grupp.) 

 

Frågorna är inte alltid ställda i denna ordning eller formulerade på detta sätt, men något 

liknande beroende på sammanhanget. 

 

Detta är de frågor som jag ställde till de fyra elevgrupperna. 

Fråga 1. Vad är religion? 

2. Har ni religionskunskap? 

3. Vad gör ni för något på religionen? 

4. Är det roligt/tråkigt? 
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Svaren på frågorna till eleverna 

 

Fråga 1 

”Vad är religion? Är min första fråga till eleverna. Kanske en ganska invecklad fråga att svara 

på men jag fick ärliga svar. En del var väldigt osäkra på vad religion var. 

 

Elevgrupp A sade att de inte riktigt visste. Sedan sa de frågande: är det då man pratar om Jesus 

Kristus och sånt? 

Elevgrupp B svarade Gud och Jesus och sådant som hände för längesedan. 

Elevgrupp C ”Gud eller någonting. Jesus.” De sade också att man ber och offrar. En elev sa att 

man tror på något. Det handlar också om andra religioner. 

Elevgrupp D menar att det är Gud och Jesus och sånt. Det finns också olika religioner i olika 

länder. 

 

Fråga 2 

Nästa fråga var ”om de har religion”. Det fick jag väldigt varierande svar på. Jag vill att ni ska 

tänka på att intervjuerna är gjorda i slutet av oktober alltså halva terminen har gått. 

 

Elevgrupp A svarade att i år har vi inte haft någon religion än men förra terminen hade vi två 

timmar i veckan. 

Elevgrupp B sade att de hade religion förra året fast med en annan lärare. I år har de inte haft 

någon religion. 

Elevgrupp C ”Vi har i alla fall haft.” När de har temaarbete och forskar om t.ex. ett land läser 

de om landets religion. 

Elevgrupp D berättar att de har vi jul och påsk eller andra stora högtider. De har även tema-

arbeten då de pratar religion. 

 

Fråga 3 

Näst sista frågan är vad de gör på religionstimmarna. Då var det många som fnissade. Jag tänkte 

att här gör de något väldigt spännande och väntade med förväntan på svaren. 

 

Elevgrupp A:s lärare läser vissa stycken i bibeln. De gör pjäser om olika händelser. En gång 

fick de ett papper med massor av frågor som de fick söka svaren på i bibeln eller en religi-
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onsbok. De har också fått ett prov på vad allt heter i kyrkan. Men de har inte fått gå på stu-

diebesök i kyrkan. 

Elevgrupp B sade att läraren läser, sedan skrev hon på tavlan kortfattat vad hon läst. Eleverna 

skulle sedan skriva av och rita till. De har också gjort ett studiebesök i kyrkan. ”I år ska vi få gå 

upp i kyrktornet” säger en elev och strålar med ögonen. 

Elevgrupp C berättar att de får en stencil med frågor som de ska svara på med hjälp av bibeln 

och sedan lämna in till läraren. De pratar också en massa och får läxor. Till påsk gör de något 

som kallas påskvandring i kyrkan. Då får de leka Jesus och dramatisera. 

Elevgrupp D säger missmodigt ”Vi får bara svara på frågor på ett papper och sedan lämna in 

till läraren. Ibland får de göra grupparbeten. Även denna klass får gå på påskvandring i påsk. De 

har också fått gjort ett studiebesök i kyrkan. 

 

Fråga 4 

Den sista frågan och kanske den intressantaste är om eleverna tycker det är roligt med religion? 

Efter att ha fått dessa svar så de tre föregående frågorna hade jag nog kunnat räkna ut vad svaret 

skulle bli. 

 

Elevgrupp A. Alla i kör ”TRÅKIGT!”. En säger sedan ”Kul i bland”. De tycker inte det är 

roligt när läraren bara står där framme och pratar. Roligt är det att spela pjäser. Det är också 

roligt när läraren läser ur ”Barnens bibel” för då kan man vila eller klippa i papper för läraren 

bara tittar ned i boken och ser ingenting (Nu förstod jag varför de fnissade). 

Elevgrupp B ”Nej, inte så värst.” När de tände rökelser var det roligt. De förklarade att om man 

inte tror på Gud är det inte roligt med religion men hade man varit religiös hade det säkert varit 

intressant. 

Elevgrupp C svarade samma som elevgrupp A. Tråkigt! Jobbigt att bara läsa sagor som man 

inte ens vet om är sanna. Det kanske skulle vara roligt om man tror på Gud, men om man tror på 

Big Bang då? 

Elevgrupp D ”Tråkigt” De tycker att det är trist att hålla på med Gud, det finns inte någon Gud 

i alla fall. Påsk och julpynt är roligt. 

 

Diskussion: Ja, vad ska man säga. Det är lite sorgligt att elever tycker det är tråkigt med 

religion. Ett klart konstaterande. De tycker det är tråkigt för att det är enformigt. De får göra 

samma grejer på lektionerna. Att prata om Gud och Jesus när man i själva verket tror på ”Big 

Bang” tycker de är botten. Det verkar som om eleverna nu för tiden gör lite revolt och tror hellre 
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på ”Big Bang” därför att det är lättare att förstå än att Gud skapade världen. Vad ska vi då göra 

åt problemet? Att döpa om ämnet till relationskunskap som en lärare sade vore kanske en bra 

idé. För som många lärare har sagt så är det inte bara Jesus liv, bibeln och främmande religioner 

utan den tyngsta biten ligger i etiken och moralen. Kanske även lärarna skulle tycka det vore 

trevligare om man bytte namn. En annan sak som vi måste göra är att variera lektionerna och 

inte göra dem så enformiga. Det är inte värre att undervisa i religion än historia om man inte 

förstorar det så väldigt. 

 

Det här med etik och moral tycker eleverna överhuvudtaget inte tillhör religionen. Möjligtvis 

om man pratar om döden kan det tillhöra religion. Jag tycker inte heller att det verkar på 

eleverna att de har mycket etik och moral som lärarna säger. Jag tänkte att de kanske inte riktigt 

förstod mig så jag frågade vad de tyckte att de hade för ämne om de pratade om t.ex. mobbning. 

Pratade de överhuvudtaget om att vara en bra kompis eller om mobbning? Jodå, om det hade 

hänt något om någon blivit retad eller så, men att de tillhörde ämnet religion tyckte de absolut 

inte. 
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Lärare - Elever - LPO 

 

Jag vet inte riktigt var jag ska börja. En viktig sak som jag upptäckt i denna undersökning är att 

lärare och elever inte alls tycker lika. I och för sig har jag intervjuat tolv lärare och endast fyra 

elevgrupper med fyra elever i varje. De flesta lärare tycker själv att det är svårt men tror att 

eleverna tycker att det är spännande. De elever som går i 1-3:an tycker säkerligen att det finns 

spännande sagor i ”Barnens bibel” men när de blir lite äldre tycker de att det blir tråkigt. Det 

kan mycket väl hänga ihop med att lärarna tycker det är svårare att undervisa 4-6:or än 1-3:or. 

Det är svårare att göra ämnet intressant och lektionerna varierande. Så har det varit ganska 

länge nu. Eftersom jag själv gillar religion förstår jag inte riktigt varför det är så tråkigt. Som en 

lärare säger så verkar det vara en trend och trender byts ständigt ut så vi får väl hoppas att denna 

trend att tycka religionsämnet är tråkigt försvinner snart. 

 

Alla fyra elevgrupperna säger att det är tråkigt med religion. Tråkigt därför att de bara pratar 

och pratar och sedan får de en stencil som de får fylla i svaren på några frågor med hjälp av en 

bibel. Ibland kan de få gå till kyrkan på studiebesök. Någon gång har de haft grupparbeten. Då 

har de fått valt ett ämne som de själva tycker är intressant och skriva om det. Vad säger Lpo:n 

om ämnet religion och livsfrågor? 

 

Lpo säger att eleverna skall: 

 ha utvecklad förståelse för andra kulturer 

 känna till grunderna för samhällets lagar och normer och veta om sina rättigheter och 

skyldigheter i skolan och i samhället 

 ha kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra 

 

Mål att sträva mot 

Skolan skall sträva mot att varje elev … 

 vidareutvecklar sin förmåga att göra medvetna etiska ställningstaganden grundade på 

kunskaper och personliga erfarenheter 

 förstår och respekterar andra folk och kulturer 

 

Alla som arbetar i skolan skall: 
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 i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför 

vårt land. 

 

Lpo:n preciserar inte så noggrant vad de vill uppnå, men det Lpo:n säger tycker jag att lärarna 

strävar efter att uppnå. 

 

I årskurs sex jobbar de med främmande religioner och då lär de sig om andra kulturer. Där 

kommer också det här med att man ska ha kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga 

beroende av varandra. Som många lärare ser ut att göra så bakar de ihop religionen med 

geografi, samhällskunskap eller/och historia och då får de automatiskt in de här bitarna. Med 

detta att man får kunskaper om andra länder och världsdelar så får man förståelse och respek-

terar andra folk och deras kulturer. Nu, i detta samhälle med så många olika kulturer, är det 

viktigt att ha förståelse för de olika kulturerna som vi har. Ibland kan det skapa problem och 

kulturkrockar och då är det bra om man har kunskap om den kulturen. Etiska ställningstaganden 

grundade på kunskaper och personliga erfarenheter verkar det som om lärarna tagit på allvar. 

Eftersom lärarna säger att de pratar mycket etik så får de denna kunskap på ett bra sätt. Jag tror 

ändå att det är få lärare som jobbar medvetet med livsfrågor. Mest blir det om det har hänt 

något. Eleverna uppfattar inte riktigt att de har religion när de diskuterar livsfrågor. Men vad 

spelar det egentligen för roll om det är religion eller något annat ämne för eleverna, huvudsaken 

är att de pratar livsfrågor. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lärarna gör medvetna och 

metodiska lektioner som handlar om t.ex. Vänskap, Liv och Död, Kärlek. För eleverna har 

behov av att prata om sådana viktiga ämnen. Många lärare kan vara rädda att ta upp sådana 

ämnen på grund av att det är mycket känslor inblandade. Då kan man som lärare tänka att 

”Klarar jag av detta?” Jag hade också tänkt att jag skulle titta lite på den lokala arbetsplanen hur 

den såg ut för ämnet religion. Efter tio minuters letande i olika pärmar sa rektorn lite generad att 

det inte fanns någon. Rektorn sa sedan att de skulle jobba fram en snarast. Jag skulle vilja 

avsluta mitt arbete med att skriva något ur en artikel av Stefan Myrgård som heter ”Religion 

och livsfrågor”. 

 

Han berättade om en nyutexaminerad 1-7-lärare som berättade om en lyckad termin i årskurs 6. 

Han hade arbetat med det innehåll som det står i kursplanen för religionskunskapen men han 

hade kallat det livskunskap. När terminen var slut och klassen uttryckt sin stora glädje med 

terminens arbete sa han att: 
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”Egentligen är det religionskunskap vi haft.” 

Klassen protesterade våldsamt! 

 

Livskunskap eller som en lärare sade: relationskunskap. Det spelar ingen roll. Det är namnet 

religionskunskap som inte klingar bra i öronen på vare sig elever eller lärare. I och med detta 

skulle jag vilja säga att det är nog inte så dumt med en namnändring på detta ämne ändå. 

 

Det kan bli bättre och lärarna kanske blir mer motiverade att undervisa i ämnet som tar upp 

livsfrågor och i och med det blir eleverna mera inspirerad. Det finns faktiskt en stor möjlighet 

för lärarna och arbetslaget att göra undervisningens innehåll intressant. Varför inte göra ett 

försök? Alla idéer är bra, utom de dåliga. 
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Examensarbete


Grundskollärarprogrammet åk 1-7


Höstterminen 1998


Sammanfattning


Anledningen till att jag gör detta arbete, som just handlar om religionsundervisningen i skolan och det ämnet är tänkt att handla om enligt läroplanen, är mitt brinnande intresse för just religion. Och det är med besvikelse och oro mina misstankar om att ämnet inte är populärt har blivit bekräftade. Genom tolv stycken bandinspelade djupintervjuer med lärare på sex stycken 1-6 skolor och fyra elevgrupper med fyra elever i varje grupp i Ockelbo kommun har jag tagit reda på lärare och elevers tankar och attityder till ämnet religion och hur de jobbar med ämnet i skolan. Intervjuerna varade i ungefär 20 diskussionsfyllda minuter (med en del undantag). Till elevgrupperna bad jag läraren välja ut fyra stycken elever till en representativ liten elevgrupp. Mitt val av lärare gick ut på att en lärare på varje skola skulle ha jobbat mindre än 5 år och den andra mera än 15 år. En man och en kvinna på varje skola. På en skola hade de inte en lärare som hade jobbat mindre än 5 år så det blev två som hade jobbat längre än 15 år. Intervjuerna har jag sedan jämfört och utifrån dem försökt att finna vad problemet med att undervisa i religion ligger idag och varför.


Mina misstankar blev tyvärr bekräftade. Lärare upplever att religionsämnet är svårt att undervisa i av olika skäl som kommer senare i arbetet. Att de får dåligt samvete att de inte har mera religion eftersom det står i kursplanen. En del lämnar över ämnet till någon lärare som är mer intresserad. Mer om det i svaren som också kommer senare i arbetet. Många lärare uppfattar fortfarande religionsämnet som ”kristendomskunskap”. En positiv överraskning är att de flesta lärare sysslar mycket med etik och moralfrågor och tycker att det är viktigt. Det tycker jag är religion i allra högsta grad.


Varje fråga har jag redovisat för sig. Svaren på frågorna är ofta återgivna med lärarens egna ord. Dessutom har jag efter varje fråga och svar gjort ett diskussionsstycke med egna reflektioner och slutsatser för att underlätta läsandet för läsaren.


Jag avslutar mitt arbete med att göra en jämförelse mellan lärare och elevers attityder och tankar kring religion. Där tar jag också upp lite vad läroplanen säger om ämnet.


Tack
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Stefan Myrgård för ditt oumbärliga


stöd och hjälp.
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Tack alla lärare och elever för att jag

fick intervjua er.
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tålamod. Nu lovar jag att bli social - igen.


Tack Magnus för allt stöd, uppmuntran


och förståelse.
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Bakgrund


Mitt val av ämne för min undersökning beror på mitt stora intresse för just det religionsämnet behandlar som livsfrågor, förhållningssätt, olika trosfrågor m.m. Redan som barn funderade jag på livets alla konster och när jag sedan som 8-åring började på kyrkans Ansgarsminiorer trodde jag att jag skulle få svar, men min ledare satte bara mera ”griller” i huvudet på mig (som med åren lugnade ner sig en del).


I årskurs 1-3 var min stora passion när vi läste ur ”Barnens Bibel”, fick dramatisera och sjunga. Sedan kom jag upp i åren och fick läsa om främmande religioner och prata om livets mysterium. Det tyckte jag var spännande. Vi hade en mycket sympatisk lärare vars stora intresse för ämnet gjorde det spännande för oss elever. I och med detta har jag kommit att intressera mig för skolämnet religionskunskap en hel del. Behandlar detta skolämne livsfrågor? Hur går det till? Vad tycker lärarna om detta ämne?


Under min tid på högskolan har jag även haft nöjet att ha utomordentligt professionella lärare som är experter på ämnet och som inte heller de lugnade ner mina ”griller” utan bara odlade flera.


Snart ska jag ut i denna verkliga värld och vilka attityder kommer jag att möta hos mina kommande kollegor och hos mina elever? Hur ska jag kunna inspirera mina kollegor och elever att tycka att detta är ett viktigt och intressant ämne?


Syfte


Syftet med denna undersökning har jag redan kommit in på lite grann, men jag vill här precisera mig lite extra. Under fem praktikperioder under min utbildningstid och även övriga kontakter med skolan har jag fått den uppfattningen att religionsämnet upplevs som svårt bland lärarna. Mycket är det nog därför som ämnet har fått mindre tid och betydelse i skolan. Jag vill här ta reda på om det verkligen är så som jag misstänker. Varför i så fall? Jag tycker att ämnet är mycket intressant och viktigt. Man kan också göra mycket med det. När jag varit på praktik har jag erfarenheten av att det gått bra. Det beror kanske på att jag i min egen skoltid upplevde ämnet som mycket positivt.


Meningen och huvudsyftet med detta arbete är att det ska framträda en bild som visar vilken inställning lärare och elever har till ämnet, vad det beror på och hur de jobbar med det.


Metod


Jag har valt att göra djupintervjuer med lärarna och eleverna. Den metoden har jag valt, framför t.ex. enkätundersökning, av den enkla anledningen att man kan ställa följdfrågor för att på det viset tränga djupare in i problematiken. En annan orsak är också att få träffa de människor jag vill ha svar ifrån personligen. Detta är en kvalitativ undersökning. Det är endast en intervjuundersökning ingen litteraturstudie. Mina mål i urvalet av lärare var att få tag i en lärare som jobbat längre än 15 år och en lärare som jobbat under 5 år. Jag ansåg att de kunde ha lite olika syn på religionsundervisningen. Sedan ville jag ha en man och en kvinna på varje skola för att se deras olika uppfattningar. Undersökningen är en studie i Ockelbo kommun. Det begränsade jag mig till eftersom jag bor i denna kommun. Den är gjord på sex olika skolor. Elevintervjuerna är gjord på tre olika skolor. Där jag tillsammans med klassläraren valde ut fyra stycken elever till en liten grupp.


Intervjufrågorna


Här presenterar jag nu de frågor som jag ställt vid intervjuerna. Jag har inte alltid ställt frågorna i den här ordningen och heller inte precis så formulerade, beroende på vad som passat bäst in i sammanhanget. Men i grund och botten har syftet alltid varit lika.


Fråga 1.
Var finns religionskunskapen?


2. Vad finns i begreppet religionskunskap?


3. Vad gör ni för något på religionen?


4. Varför har ni det innehåll ni har?


5. Hur tycker du det är att undervisa i religion?


6. Hur tror du att andra lärare upplever detta ämne?


7. Hur tror du eleverna upplever ämnet?


8. Vilken status anser du att ämnet har?


9. Vad tror du om ämnets framtid?


De intervjuade


De intervjuade är alla låg och mellanstadielärare (hoppas jag kan använda det uttrycket) på 6 olika skolor i Ockelbo kommun. Av dem är sex kvinnor och sex män. Åldern varierar en del eftersom mitt mål var att hitta en lärare som jobbat över 15 år och en lärare som jobbat under 5 år på varje skola. På en skola gick min önska inte i uppfyllelse eftersom de inte hade några nya lärare så det blev två stycken som var gamla i ”gamet”.


Jag lovade mina ”medhjälpare” att de skulle få vara anonyma så att de kunde ”prata ut”. Och det gjorde de. Jag har valt att kalla dem Lärare A, Lärare B etc. Jag hade satt som mål att inte intervjun skulle vara längre än 30 minuter. Vissa, de flesta, blev nog längre. Vilda diskussioner hur vi skulle förändra ämnet i skolan genomsyrade våra diskussioner. Intervjuer som jag lärde mig otroligt mycket av, men som jag också tror att lärarna fick sig en tankeställare av och lärde sig något på.


Lärare A: Kvinna. Ca. 40 år. Jobbat som lärare i 1 år.


Lärare B: Kvinna. Ca. 35 år. Jobbat som lärare i 3 år.


Lärare C: Man. Ca. 50 år. Jobbat som lärare i 30 år.


Lärare D: Man. Ca. 45 år. Jobbat som lärare i 15 år.


Lärare E: Kvinna. Ca. 35 år. Jobbat som lärare i 17 år.


Lärare F: Man. Ca. 45 år. Jobbat som lärare i 1 år.


Lärare G: Kvinna. Ca. 60 år. Jobbat som lärare i 35 år.


Lärare H: Man. Ca. 30 år. Jobbat som lärare i 2 år.


Lärare I: Man. Ca. 50 år. Jobbat som lärare i 28 år.


Lärare J: Man. Ca. 55 år. Jobbat som lärare i 27 år.


Lärare K: Kvinna. Ca. 40 år. Jobbat som lärare 2 år.


Lärare L: Kvinna. Ca. 45 år. Jobbat som lärare i 22 år.

Rutschema över lärarnas svar

		

		Fråga 1. Var finns religionen?

		2. Vad finns i begreppet Re?

		3. Vad gör ni för något?

		4. Varför har ni detta innehåll?

		5. Hur är det att undervisa?

		6. Hur tror du att andra lärare upplever?

		7. Hur tror du elever uppfattar ämnet?

		8. Vilken status har ämnet?

		9. Framtiden?



		A.

		Bakar in i SO-block.

		Mycket. Etik. Moral. Kultur.

		Serieritning Egen bok.

		Vill ha en Röd tråd. Sammanhang.

		Roligt men svårt.

		Väldigt olika. Flera tycker Svårt.

		Svarade ej.

		Inte hög status.

		Kommer att leva kvar.



		B.

		 1 tim. i veckan

		Etiska frågor Faktabiten

		Barnens bibel Dramatisera

		Faktabiten ska eleverna ha

		Intresserad. Svårt att göra det varierande

		Som mig om man inte är religiös.

		Svarade ej

		Tror att det får bara lägre och lägre status.

		Kommer nog att minska i timmar.



		C.

		2 tim. i veckan

		Nästan allt. etik, moral social kompetens

		Pratar mycket etik och moral

		Svarade ej.

		Inte så intresserad men viktigt.

		Som honom.

		Spontan inställning tråkigt.

		Inte ett högstatusämne

		Måste ha en framtid



		D.

		Till större helger.

		Etik och moral Vad är religion?

		Går efter böcker Temaarbeten

		Viktigt och intressant.

		Roligt.

		Svårt.

		Upplever det som roligt.

		Ganska låg status

		Lärarna måste hålla i ämnet.



		E.

		Bakar in i SO-block

		Jesu liv, samlevnad relationer

		Barnens bibel Dramatiserar

		Naturligt vid helgerna och i början av terminen

		Roligt och spännande

		Svårt

		Spännande

		Ingen hög status - än.

		Kan inte få fortsätta så här. Måste ta tag i det.



		F.

		Till jul och påsk

		Livsåskådningsfrågor

		Främmande religioner

		Har inte Re. för tillfället

		Svårt att göra det levande

		Måste ha saker klart för sig och det har inte alla

		Frågor som angår dem - intressant

		Låg status

		Tror absolut på en framtid



		G.

		En gång i veckan

		Mycket. Normer regler m.m.

		G.T. Etiska samtal

		Allmänbildningen

		Svårt

		Som henne. Roligt men svårt

		Svarade ej

		Inte hög status

		Måste vara kvar Det är vår kultur



		H.

		En intensiv period

		Trygghet.


Värderingar


Människosyn

		Andra Re.


Grupparbeten


Filmer

		För att det är intressant

		Svårt. Dåliga kunskaper själv

		Svårt

		Roligt men lite svårt ibland

		Låg status

		Tror inte att det kommer att bli bättre



		I.

		Vid stora högtider. Ibland inbakat.

		Relationer

		Läser ur böckerna ritar lyssnar på musik

		allmänbildning

		Rätt trevligt

		Vet ej.

		Kan tänkas att de kan leva efter budorden

		Inte så hög status

		En hoppfull framtid



		J.

		Bakar in det i geografi

		Jämföra olika religioner

		Andra religioner Grupparbeten

		Bara för att jag måste ha lite Re.

		Väldigt svårt

		Ett jobbigt ämne

		Inte roligt

		Medelstatus

		Vet inte riktigt



		K.

		Vid jul och påsk Bakar in det

		Mycket etik och moral

		En arbetsbok etik och moral

		För att det är jätteviktigt

		Tråkigt att jobba ur boken. Knepigt

		Svårt

		Svarade ej

		Varit lägre

		Hoppas att det inte kommer att försvinna



		L.

		Jul och påsk

		Allt. Jesu liv Etik, moral

		Barnens bibel Studiebesök

		Svarade ej

		Roligt. Svårt att inte påverka

		Som henne

		Spännande

		Inte hög status

		Törs inte tänka på framtiden





Svaren på frågorna


Under varje fråga har jag gjort ett diskussionsstycke där jag gör reflektioner och sammanställningar och då är det baserat på hela svarsmaterialet och inte bara det utdrag och exempel som jag tar med här. Detta är de svar jag fått från de 12 intervjuade lärarna.

Fråga 1

Den första fråga jag ville ha svar på var: ”Var finns religionskunskapen?” Jag får en känsla av att en del lärare får lite dåligt samvete när jag ställer denna fråga. De tycker inte att de har tillräckligt mycket religion i skolan. Många kunde svara på vad de gör istället för att berätta var den finns.


Lärare A säger att det är viktigt med en ”röd tråd” när man undervisar därför bakar hon in religionen tillsammans med historia, geografi och samhällskunskap genom att ha gjort en tidslinje.


Lärare B jobbar med religion 1 timme i veckan, men berättar att de ska lägga om undervisningen till större kakor och jobba mer intensivt under en längre period.

Lärare C berättar att de har 2 timmar ren religion i veckan och att det är mera än vad han har haft förr om åren.


Lärare D menar att religionen kommer till större helger t.ex. jul och påsk.” I varje fall nu på mellanstadiet” säger han.


”Ren religion har vi inför större helger. Annars bakar vi in det i olika ämnen. Religionen är en viktig del i undervisningen” säger Lärare E.


Lärare F har inte så stor erfarenhet av religionsundervisning men det lilla han har haft har varit till påsk och jul.


Lärare G svarar kort och gott att religionen ligger 1 timme i veckan på tisdagar.


Lärare H lägger sina religionstimmar i en intensiv period då han bara jobbar med religion, som i ett block.


Lärare I brukar lägga in religion när det är något visst läge för det. De flesta lägen är vid stora högtider. När det gäller lag och rätt brukar vi också komma in på religion. Ibland kan det bli inbakat i andra ämnen.

Lärare J bakar in det i geografin.


Lärare K tycker att det är självklart vid jul och påsk. Annars bakar hon in det i andra ämnen.

Lärare L har mycket religion till jul och påsk och ibland kan det hända att de bakar in religionen i andra ämnen.


Diskussion: Jag vet inte riktigt vad jag hade förväntat mig att få för svar på min första fråga gällande var religionen ligger, men lite mer entusiasm hade jag räknat med. Jag tycker att undervisningen i ämnet religion vanligtvis organiseras på ett ganska bra sätt. De flesta av lärarna bakar in religionen i andra ämnen och det är en bra kombination så att eleverna, som lärare A säger, får en röd tråd i undervisningen. Det är endast ett fåtal som har rena religionstimmar på schemat, men då har de det för att ämnet inte ska bli bortglömt. En del lärare avsätter några veckor i taget då de läser flera sammanhängande kapitel. Detta sker oftast vid stora religiösa helger som jul och påsk, och då läser man den mera traditionella biten om Jesus liv m.m. Den biten som handlar om etiska samtal förekommer helt spontant, och relativt ofta. Som lärare F säger så tycker eleverna att det blir intressant när det berör och handlar om dem. Vad det verkar så har en del lärare planerade pass som handlar om livsfrågor så att det inte bara kommer om det har inträffat något speciellt. Vad det gäller främmande religioner så läser man det i 6:e klass ofta inbakad i geografin. Det tycker jag är en bra idé. Läser man om ett land så går man lite djupare in på landets religion också. En del hoppar över det helt för att de vet att man tar upp främmande religioner på högstadiet. Lärare C berättar att de har mera religion nu än vad det har varit förr om åren. Det är heller inte han som har lektionerna längre, utan en annan lärare som tycker det är trevligt med religion.


Fråga 2


På frågan ”Vad finns i begreppet religionskunskap?” svarade de flesta ”Oj vad svårt att svara på”. De flesta lärare nämner att etik och moralfrågorna är en viktig del i undervisningen. Men självklart nämns Jesus liv lite här och var. Främmande religioner är också något som kommer upp.


Lärare A ”Det är så hemskt mycket. Traditioner, etik och moral” säger hon. Det är även vår kultur. All kultur är en slags religion.


Lärare B menar att hela faktabiten ska finnas med, men det ska även finnas mycket plast för diskussioner och etiska frågor och livsfrågor.


Lärare C säger att religion är nästan allt. Etik och moral, social kompetens. En hel del med andra ord.


Lärare D svarar att det är inte bara Jesus liv utan mycket etik och moral. Diskussioner om vad t.ex. religion är.


Lärare E anser att det är väldigt mycket mer än bara gamla och nya testamentet, utan samlevnad och relationer. Viktiga bitar menar hon.


Lärare F ser inte att de kopplas till någon direkt religion, utan det är mycket livsåskådningsfrågor.


Lärare G ”Oj, det är mycket. Normer, regler främmande religioner m.m.”

Lärare H ”Vet ej. Trygghet.” Även värderingar och människosyn säger kan ingår.

Lärare I vill ändra namnet religionskunskap till relationskunskap för det handlar väldigt mycket om relationer till andra människor. Om alla levde efter de tio budorden så faller det där med krig och brottslighet och relationer kanske man skulle tänka sig för med. Det försöker han förankra hos sina elever.


Lärare J ”I första hand att jämföra olika religioner och förstå varför det är som det är i olika länder”

Lärare K tycker att det är definitivt mycket etik och moralfrågor.


Lärare L kan inte svara för att det är så mycket. Jesus liv, etik och moral, allt!


Diskussion: Det kan kanske vara ganska knöligt att svara på vad som finns i begreppet religionskunskap. De flesta lärare tycker att det är väldigt mycket mera än bara gamla och nya testamentet. Mycket etik och moral, livsfrågor, kultur, traditioner m.m. Lärare H nämner att det kan vara trygghet. Det tycker jag var bra sagt. Självklart att det kan kännas tryggt att tro. Det är endast en lärare som inte nämner etik och moralfrågorna. Jag undrar om den läraren inte räknar etiska samtal som religionsundervisning eller om han inte bara tänkte på att det tillhör religionen. Inte under hela intervjun nämner han det. Kan det vara det att han är 4-6-lärare och håller på med främmande religioner eller har han inga etiska samtal?


Fråga 3


Nästa fråga jag undrade över var vad de gör på religionstimmarna. Nu berättade lärarna intensivt om allt de kunde komma på som de gjort. Religionsböcker används ovanligt lite verkar det som.


Lärare A ”Till jul gör vi en krubba, tänder adventsljus och gör ett julspel som vi sedan spelar upp för föräldrarna” säger lärare A. Under året har de gjort sin egen religionsbok och en serietidning. De har en lärobok men den används mest som faktabok.

Lärare B läser ur ”Barnens Bibel” och så får eleverna rita och måla till. De brukar också dramatisera de olika händelserna.


Lärare C pratar mycket etik och moral på sina religionstimmar. När de jobbade med Syndafloden fick de låtsas att de var med och skrev ett journalistiskt reportage.

Lärare D går mycket efter böckerna men har även gjort några temaarbeten t.ex. om Jesus liknelser. De har också gjort en tidning om Jesus liv.


Lärare E gör liksom lärare B, läser ur ”Barnens Bibel” så får eleverna måla till. Hon dramatiserar också mycket.


Lärare F anser att det är intressant att prata om andra religioner. Se likheter och skillnader, för det tycker han är viktigt.


Lärare G tar upp vad som står i gamla testamentet. Eleverna får rita och måla till. De har också etiska samtal.


Lärare H liksom lärare F, pratar om andra religioner. De tittar på filmer, grupparbeten och mycket diskussion.


Lärare I läser mycket ur böcker tillsammans med eleverna. De lyssnar på musik och ritar till.

Lärare J gör liksom lärare F och H, tar upp andra religioner. De jobbar ofta i grupper och redovisar sedan för varandra.


Lärare K har en bok som de läser ur, men sysslar även med mycket etik och moralfrågor.

Lärare L läser ur ”Barnens Bibel” och eleverna får rita och måla till. De tittar på filmer och gör studiebesök i kyrkan.


Diskussion: Vad de gör på religionen tyckte jag var en enkel fråga ett svara på. Men det var inte det lättaste i början. De kände dåligt samvete bara för att de inte gjorde så mycket, men när de väl hade berättat för mig så kom de på att de gjorde nog ganska mycket ändå. Fyra av tolv lärare läser ur ”Barnens Bibel” och eleverna får rita och måla till. Av de fyra lärarna jobbar alla med 1-3:or. Berättelserna ur ”Barnens Bibel” blir med som spännande sagor och eleverna tycker att det är jätteintressant. Många av lärarna säger att det är en viktig del med etik och moralfrågorna. Många säger sig prata om sådana frågor ofta och det tycker eleverna är stimulerande. En del säger att de pratar etik och moral varje dag t.ex. om någon har bråkat på rasten så pratar man om det. Självklart att det är viktigt att prata om det som har hänt, men det är inte riktigt det jag menar, och inte läroplanen heller, tror jag. För riktig undervisning vet jag inte om jag kan kalla det. Riktiga planerade etik och moral lektioner, men det tror jag att många av lärarna har. Lärare F, H och J är alla lärare i en 5-6:a. De tar upp andra religioner som den viktigaste biten. Alla tre är män och tycker att religion är ett svårt ämne, men det här med andra religioner intresserar dem därför tar de upp det. Det gör då ofta grupparbeten så att eleverna sedan får redovisa och lära av varandra. Studiebesök eller besök från någon som tillhör en annan religion tillhör inte vanligheterna. Endast en lärare, lärare L, har tagit sina elever med på ett studiebesök till kyrkan. Studiebesök borde vara lite vanligare tycker jag. Vi pratade om att långt ifrån alla elever har någon gång varit i en kyrka i 3:e klass, förutom på skolavslutningen. Det tycker jag är otroligt.


Fråga 4


På frågan varför de har de innehåll de har fick jag inte riktigt de svar jag hade räknat med. Här kommer i alla fall svaren på den frågan.


Lärare A tycker att det är viktigt att eleverna får ett sammanhang så att de förstår. Det hon kommer ihåg själv från skolan var att man fick lära sig en snutt här och en snutt där och aldrig något sammanhang. Hon har bestämt sig att i allt hon gör ska det finnas en röd tråd.

Lärare B säger att faktabiten tycker hon att eleverna ska ha. Den är viktig för hela vårt samhälle idag.


Lärare C svarade av någon anledning inte på den frågan.


Lärare D ”För att jag tycker att det är viktigt och intressant”. Jesus liknelser tycker han är svårt själv därför gjorde de temaarbete på det.


Lärare E menar att det faller sig naturligt vid stora helgerna och i början av terminen jobbar de med relationsfrågor för att få en grupp som trivs ihop.


Lärare F hade lite svårt att svara på frågan eftersom han inte har religion för tillfället.


Lärare G tycker att det tillhör allmänbildningen. Hela vår kultur och vårt samhälle utgår ifrån kristendomen och bibeln så det är lite grann av vår historia.


Lärare H sade att det var vad han tyckte var intressant så därför tog han det.


Lärare I ”Det ska eleverna kunna. Det är allmänbildning.”

Lärare J svarade att det är bara för att han måste ha lite religion någon gång ibland och främmande religioner är vad han kan tycka är lite intressant.


Lärare K berättar att det är definitivt för att hon tycker det är jätteviktigt.


Lärare L svarade av någon anledning inte på den frågan.


Diskussion: På denna fråga fick jag inte riktigt de svar jag hade tänkt mig. Kanske var jag för otydlig i mina frågor eller så visste inte mina intervjuoffer varför de har valt just de bitarna att jobba med. Två av lärarna nämnde att det ska man kunna, det är allmänbildning. Det håller jag med om.


Vissa bitar måste man kunna för att det ska underlätta här i livet. Lärare H svarade att han valt just den biten om främmande religioner bara för att han själv tycker det är intressant. Jag tror att tycker man något speciellt är roligt och intressant gör man ett bra arbete med det och eleverna rycks med och lär sig.


Även i denna fråga kommer det upp att det är viktigt att eleverna lär sig vissa saker för att hela vårt samhälle utgår ifrån kristendomen och bibeln. Lärare J svarade ärligt med att säga att han valde biten främmande religioner bara för att han måste ha lite religion någon gång ibland. Han är inte speciellt intresserad, men det står i kursplanen att religion ska finnas med och då väljer han det han är i varje fall lite intresserad av.


Fråga 5


På frågan huruvida de tycker att det är lätt eller svårt att undervisa i religion fick jag många varierande svar. Sju av tolv lärare nämnde att det var svårt men roligt. Också att det är lättare att undervisa mindre elever. Det blir svårare när de kommer upp på mellanstadiet. De berättar också att de tycker det är viktigt, men då tycker jag att det är märkligt att vi inte ser så mycket av religionen i skolan.


Lärare A tycker själv att det är roligt men att det är svårt att göra någonting roligt av det. Hon känner även en press på sig för att det är så många som sagt att religion är ett ämne som många lärare vill skjuta åt sidan och helst strunta i. Då kan man känna ”Är jag också sådan, eller?” Ibland blir hon orolig att hon inte har fått med allt som eleverna ska ha lärt sig eller inte haft tillräckligt med religionstimmar.


Lärare B är väldigt intresserad av religion men tycker att det är svårt att göra det varierande. Att få det att vara roligt och spännande hela tiden.


Lärare C säger att han inte är så intresserad av religionsundervisning men tycker att det är viktigt.


Lärare D svarade ”Jag tycker att det är roligt”. Han tycker också att det är roligare att undervisa på högstadiet för då får man roliga diskussioner. På låg och mellan suger de bara åt sig utan att fråga så mycket.


Lärare E anser liksom de flesta att det är roligt och spännande att undervisa i religion.

Lärare F ryggar absolut inte för religion. Men det som är svårt är att göra det levande för eleverna.


Lärare G svarar att hon tycker att det är svårt och att det blir svårare ju äldre de blir. Det är roligt när det blir lite seriös diskussion. Då kan det vara givande religion, men det är nog det ämne man tränger undan lite grann.


För Lärare H får religionen stå tillbaka väldigt mycket för själv tycker han att det är svårt och har väldigt dåliga kunskaper om bibeln och överhuvudtaget. Han tycker att det är svårt att veta vad han ska ta upp och hur.


Lärare I tycker faktiskt att det är rätt trevligt. Att leta i bibeln är han väl inte så förtjust i men att lära eleverna vad som är rätt och riktigt är intressant. Det som är knepigt är att förklara undren som de funderar över ”Hur i hela friden kunde han gå på vatten?”

Lärare J vet inte ens om han kan kalla det undervisning det han gör. Han tycker i alla fall att det är väldigt svårt och kristendomsundervisning tycker han är botten att hålla på med.

Lärare K berättar att det är knepigt när det gäller bibeln och kristendomen för hon känner sig inte så hemma på det själv. Det är tråkigt att bara jobba ur boken. Det är en orsak till att hon inte haft så mycket religion.


Lärare L säger så här: ”Det är roligt att undervisa men det är svårt att inte påverka.” Hon tycker också att det finns mycket att göra och att det är lätt att jobba med.


Diskussion: På denna fråga kommer det fram olika bilder av svårigheter eller möjligheter med ämnet religion. Ofta nämner läraren elevernas ointresse för ämnet. Att man inte känner sig motiverad att jobba med det eftersom eleverna inte är intresserad. Är det kanske så att om en lärare är osäker och ointresserad blir elevresponsen, med all rätt, inte heller så lyckad? Många av lärarna säger att de tycker att det är roligt och spännande själv men vet inte riktigt hur man ska göra det spännande och varierande för eleverna. De säger också att de har för dåliga kunskaper själv.


Lärare G säger att det blir svårare ju äldre de blir att undervisa i religion. Men han nämner också att får man igång en diskussion med de äldre kan det vara väldigt givande. Det är endast en lärare, lärare L, som säger att hon tycker att det är roligt att undervisa, att det finns mycket att göra och lätt att jobba med, men att hon tycker att det är svårt att inte påverka eleverna. Hon som säger det är 1-3-lärare.


Elevernas bristande förmåga att förstå är också något som kommer tillbaka. Det förstår jag inte riktigt vad de menar med. Att eleverna har problem att förstå varför Jesus kunde gå på vatten kan jag förstå, för vem har inte det? Men alla barn har frågor om livet och det förstår de. Några av dem jag intervjuat säger också att man som lärare har stor frihet att lägga upp lektionerna i och med att det är ett SO-block men erkänner i samma andetag att oftast väljer man historia, geografi och samhällskunskap före religionen. Religionen tar de om det finns någon tid över. HJÄLP!!! Det är skrämmande tycker jag.


Fråga 6


Fråga 6 lyder som följer ”Hur tror du andra lärare upplever detta ämne?” Många svarade ”Som mig”. Att de tror att de flesta andra lärare upplever ämnet som ganska svårt att undervisa i.


Lärare A svarade ”Väldigt olika”. Många tycker det är svårt andra inte, men hon tror att det är fler som tycker det är svårt.


Lärare B tror samma som henne, intresserad men svårt, om man inte är religiös. Hon tror också att äldre lärare är mera inne på gamla och nya testamentet medan yngre lärare går på etik och moral. Men hon tror att det är en väsentlig skillnad om man är religiös själv.

Lärare C är en i mängden som tror att de flesta lärare upplever ämnet som honom. På hans skola är det två lärare som verkligen gillar att undervisa i religion medan två gillar det lite mindre.


Lärare D menar att det är många som låter bli religionen för att det är svårt.

Lärare E tror också att många upplever det som svårt. Ett ämne som får stryka på foten för andra ämnen. Det står i kursplanen att man ska ha ett visst antal religionstimmar under året men det håller inte.


Lärare F säger att det inte är ett lätt ämne och att man måste ha saker och ting klart för sig själv och det är det inte alla som har.


Lärare G tror att andra lärare tycker som henne, att det är roligt men svårt.


Lärare H han tror att de är rätt många som tycker att religion är svårt. Han har inte så stor uppfattning vad andra lärare gör och inte gör men han misstänker att det är ett undanskuffat ämne.


Lärare I vet inte riktigt. Man pratar inte om religion sinsemellan så mycket för att man har olika uppfattningar. Han känner själv att han har ganska lätt att prata om de här sakerna för att innerst inne ligger det ganska varmt om hjärtat.

Lärare J ”De flesta lärarna tror jag tycker att det är ett jobbigt ämne”

Lärare K tror som så många andra att det är svårt, att man inte är så hemma på ämnet. Man har inte så djup ämneskunskap.


Lärare L säger även hon att lärare tycker som henne, att det är roligt men svårt att inte påverka.


Diskussion: Denna fråga var lite intressant att ta med för att veta vilken inställning de tror att andra lärare har samtidigt som det säger mycket om en själv. Många lärare tror att andra lärare känner precis som de. I många av svaren är då inställningen att det är svårt. Det lärare I säger om att han inte vet vad andra lärare tycker för att religion är ett ämne som lärare sinsemellan inte pratar mycket om eftersom man ofta har olika uppfattningar. Det förvånar mig lite. Är ämnet så pass känsligt att ta upp en diskussion i? Vågar man inte ta upp en diskussion med sina kollegor av rädsla för att stöta sig med någon? Vuxna människor som har rätt att tycka olika. Möjligen kan man känna till vad de i sitt lärarlag tycker eller om det är någon som absolut inte gillar religion, som har låtit någon annan lärare ta över ämnet. Ett par andra lärare tror att andra lärare kan tycka att det kan vara jobbigt om man inte har en djup kunskap i ämnet. Det här med att de är rädd att de inte har en djup kunskap i ämnet kanske i grund och botten grundar sig i att de inte vet vad de tror eller tycker själva, de är osäker i sin tro. Det här med att påverka är det en lärare som nämner. Hon tycker det är svårt att inte lägga in egna åsikter som kan påverka eleverna. Jag vet inte om jag tycker att det är så fel att säga vad man tycker om de frågar bara man säger att alla har rätt att tycka olika.


Fråga 7


Frågan om hur lärarna tror att eleverna upplever ämnet var inte med från början men många lärare svarade på den i alla fall så då tyckte jag att det blev en bra extra fråga. Alla svarade inte på frågan men det är intressant ändå att redovisar frågan.


Lärare A och B svarade inte på frågan.


Lärare C sade att barns spontana inställning det vet ju alla, att det är tråkigt. Men när de väl kommer igång med någonting så tycker de nästan alltid att det är intressant.


Lärare D upplever att eleverna tycker det är roligt. På lågstadiet tycker eleverna att det är intressant men på mellan börjar de tappa intresset lite grann.


Lärare E upplever att eleverna tycker att det är spännande.


Lärare F tror att eleverna förknippar religion med kyrkor och kristendom. Om man ställer frågor som angår dem tror han att de tycker att det är intressant.

Lärare G svarade ej på frågan.


Lärare H berättar att hans elever säger att de tycker att det är roligt, men lite svårt ibland.

Lärare I säger att han tror att om man har tid att tänka efter så tror han att många skulle kunna tänka sig att leva efter de tio budorden, med lite moderniseringar.


Lärare J vet inte om han tror att det är så många elever som tycker att det är så roligt med religion.


Lärare K svarade ej.


Lärare L:s elever är mest positiva till allt de gör och de verkar tycka att det är spännande.


Diskussion: Denna fråga hade jag inte med från början, men efter ett tag när vi satt och pratade kom vi i på vad eleverna tyckte om ämnet. Alla har då inte svarat på den. Det är endast en lärare som inte tror att eleverna tycker det är speciellt roligt med religion, men den läraren tycker inte heller att det är så trevligt att undervisa i religion själv. De andra lärarna tror eller uppfattar det som om eleverna tycker det är roligt och spännande. Elever som går i 1-3:an tycker det är roligare än elever som går i 4-6:an. Vad kan det bero på? Att eleverna är uttjatade på ämnet? Knappast.


Att de inte har några roliga minnen från religionslektionerna? Om en lärare inte tycker att det är roligt att undervisa i religion så blir det inga bra lektioner. I 1-3:an är det lättare att hitta på roliga saker och det blir svårare i 4-6:an tycker många lärare.


Jag kan uppleva det som om lärarna vill att eleverna ska tycka det är roligt så att de minskar deras dåliga samvete. Men som lärare C säger att barns spontana inställning till religion är att det är tråkigt. Så var det även på min skoltid och på mammas också.


Många lärare från 1-3 säger att deras elever tycker det är intressant men frågan är, att då ser de allting som små spännande sagor och ”köper” allting som står i böckerna utan att se kritiskt på sagorna. Då kan jag förstå lärare D som tycker att det är roligare att undervisa 7-9 för de ”köper” inte allt. De ifrågasätter och funderar hit och dit och man kan få en givande diskussion.


Fråga 8


Nästa fråga jag ville få reda på var vilken status de anser att ämnet har. Det blev dröjande svar från varje lärare, men det var ganska enade om svaret. Man kunde nog ha skrivit ”låg” redan i förväg utan att ha fråga lärarna. Det är bara lärare J och K som bryter lite mot detta mönster.


Lärare A börjar med att säga att lärare förr i tiden tyckte nog att det var väldigt viktigt. Det märker man på eleverna. Men fortsätter med att nuförtiden har den nog inte så hög status.


Lärare B tror att det bara får lägre och lägre status är hon rädd för.


Lärare C upplever inte ämnet som något högstatusämne. Han vet inte vad det beror på eftersom det inte är värre att undervisa i religion än något annat ämne.

Lärare D ”Ganska låg status. Det märker man både på elever och på lärare” säger lärare D.

Lärare E anser inte att det har någon hög status - än.


Lärare F kort och koncist. Det har låg status. Det har blivit ett av SO-ämnena. Man tar hellre upp historia och geografi för det är gripbarare.


Lärare G tycker att ämnet måste vara kvar, men någon hög status tror hon att ämnet egentligen inte har.


Lärare H anser att religionsämnet har låg status. ”Om jag får prioritera så tar jag helt andra saker” säger lärare H.


Lärare I ”Inte så hög status” svarar I. Han funderar länge och kommer sedan fram till att han heller inte vet hur han ska bära sig åt för att ämnet ska få högre status.

Lärare J säger att det inte kan ha för låg status heller för det är ett viktigt ämne. Medelstatus säger han.


Lärare K tror att det har varit lägre status än nu. Många ser det som ett vidare begrepp nu än förr när man inser att det är mycket som är knytet till religion. Många har dåliga minnen själv från sin skoltid som något tråkigt och tungt ämne så det kanske är därför man känner så.

Lärare L ”Inte så hög status tyvärr. Men någonting måste hända för det är ett viktigt ämne.”

Diskussion: Nog är det så att religionen har tämligen låg status i samhället i dag och att det under en relativt lång period har varit så. Ändå verkar folk ha ett behov av att tro på något och behovet att prata om livsfrågor finns.


Religion = Jesus. Ja, visserligen men inte på långa vägar bara. Kanske både föräldrar och elever tycker att ämnet är lite ålderdomligt - då ska man vara glad att det inte heter kristendom och att ämnet inte innehåller samma sak som kristendomen innehöll förr i tiden. Men när det gäller livsfrågor så kan ett samtal om livet och dess konstigheter aldrig bli föråldrat och elever kan aldrig vara för unga eller gamla. Om man tänker efter så är det väl det religioner har gjort i alla tider, pratat om livet. Nu gör vi det i nyare tappning, i etiska samtal som förhoppningsvis leder någonstans så att det inte bara blir som någon lärare sa: ”Om några elever bråkar på rasten och man särar på dem, det är etik och moral och då är det religion.”

Fråga 9


Sista frågan är en mycket intressant och viktig fråga. ”Vad tror du om ämnets framtid?” Tycker lärarna att det finns någon framtid för detta ämne? Svaret får ni här.


Lärare A anser inte att man kan ta bort ämnet eftersom det är en del av vår kultur. Men hon tror också att ämnet religion är det ämne som sist kommer att integreras naturligt. Antingen använder lärarna det inte alls, bara sporadiskt eller så är det 40 minuters lektioner.

Lärare B säger att ämnet inte kommer att få många timmar i veckan i framtiden. Man kanske kommer att baka in det i stora teman och då kommer det inte att få samma betydelse.


Lärare C menar att det måste ha en framtid, det är bara så. Det kan svänga rätt som det är så att det blir mera religion när man inser vikten av att lära eleverna mera etik och moral. Han avslutar med att hoppas på att ämnet får en starkare ställning i skolan och att det absolut har en framtid.


Lärare D tycker att det är viktigt att eleverna får en kännedom om religion. Risken finns att Jesus försvinner och etiken och moralen tar över. Det är viktigt att lärarna håller i ämnet å andra sidan står det faktiskt i kursplanen att det ska finnas med.


Lärare E är upprörd. Det kan inte få fortsätta så här att det försvinner. Det är så mycket etiska frågor som är viktiga. Hela vårt samhälle bygger på tio guds bud. Vi måste ta tag i det här säger lärare E.


Lärare F tror absolut på en framtid. De kan inte ta bort ämnet.

Lärare G säger att ämnet måste vara kvar. Det är vår kultur.


Lärare H känner det som om det är på kant redan nu och han tror inte att det kommer att bli bättre. Tyvärr.


Lärare I tycker att man har bundit ris åt egen rygg eftersom man under ett antal år har plockat bort en del av ämnet. Det är svårt att lära gamla hundar eller nya valpar att sitta. Men en hoppfull framtid ser han.


Lärare J vet inte riktigt. Det som han håller på med dvs. främmande religioner är viktigt nu när det finns så många kulturer i Sverige. Men han tvivlar på om man måste fortsätta med liknelser och dylikt.


Lärare K hoppas att det är en trend och att det inte kommer att försvinna i alla fall snarare tvärtom så kommer man nog att jobba med det med var det verkar nu.

Lärare L törs inte tänka på framtiden.


Diskussion: Detta är den sista av mina samtliga frågor. Svaren på den sista frågan tyder på att lärarna inte tänkt så mycket på framtiden och vet inte heller om de törs göra det. Jag tycker allmänt att det finns ett ointresse för ämnet som gör att man inte bryr sig om att lägga ner någon ansträngning på att förändra det. Uppenbarligen är de ganska nöjda fast det inte fungerar så bra. Många lärare säger att något måste göras. De säger att det måste bli vi nya lärare som måste komma och förändra. Okej, men med hjälp av övriga lärare hoppas jag. Det måste bli en förändring innan det är för sent. Men gör något då. Eller vågar de inte ta strid eller orkar de inte? Kanske det är bekvämast att bara fortsätta i samma gamla fotspår för att det är lugnast och skönast så? Lärare A och G nämner att det måste ha en framtid, för att det är vår kultur. Eleverna måste få lära sig om sin bakgrund. Nu när det är så vanligt med splittrade hemförhållanden är det nog så viktigt med ämnet i skolan eftersom det kan vara svårare att få veta något hemifrån på grund av tidsbrist. Mamman jobbar, hämtar sitt barn, hem och laga mat, läsa läxor, sova. Samtalen kan lätt glömmas bort och om då ämnet religion i skolan minskar hur ska då barnen få lära sig något om vår kultur och vårt ursprung?

Sammanfattning av lärarintervjuerna


Den undersökning jag har genomfört med lärarna kan sammanfattas så här. Detta avsnitt blir som en slags komprimering av vad jag skrivit tidigare. En del av frågorna handlar om undervisningen, lärarens syn på sig själv och andra lärare osv. Att det uppstår problem är inte så konstigt. Lärarna har många krav och förväntningar på sig. Helst av allt skulle jag vilja prata med lärarna i Ockelbo kommun (där undersökningen är gjord) och försöka få igång en diskussion för om det verkligen är som undersökningen visar måste vi göra något åt det. Fem av lärarna bakar in sina religionstimmar med andra ämnen t.ex. historia och geografi. De gör de för att eleverna ska få ett sammanhang och se en röd i allt de gör. Tre av lärarna har rena religionstimmar i veckan och det har de för att ämnet inte skall komma bort i SO-ämnena. Sex stycken lärare tar upp religionen vid stora högtider t.ex. jul och påsk. Av de sex lärarna är det hälften som bara har kring jul och påsk. Det är endast en lärare som jobbar med religionen i en intensiv period, då de bara koncentrerar sig på religionen. På religionstimmarna i 1-3:an är det vanligt att man läser ur ”Barnens bibel” och målar och ritar till. De dramatiserar också en hel del medan i 4-6:an jobbar de i böcker eller grupparbeten om främmande religioner. En lärare brukar ta med sina elever på studiebesök till t.ex. kyrkan. Men det som är mycket positivt är att de verkar pratar ganska mycket etik och moral i alla åldrar enligt lärarna.


Varför de har det innehåll de har är olika. En del svarade för att det är intressant. En lärare sade att han jobbade med främmande religioner därför att om han absolut måste ha lite religion så var detta det enda som han var intresserad av. Två av de tolv lärarna sade att det var viktigt att eleverna lärde sig detta för vårt kulturarv. Två stycken nämnde också att det är allmänbildning att kunna detta.


Många tycker att det är svårt att undervisa i religion. Det är svårt att göra lektionerna intressanta och varierade. Det är även svårt att inte påverka eleverna till att tycka på ett bestämt sätt. Negativ elevrespons på lektionerna är en orsak till att de inte tycker det är roligt och svårt och det påverkar självklart lärarens inställning till ämnet. Denna negativa elevrespons gör att lärarna känner sig osäkra på vad de ska göra med ämnet. Som en lärare sa så pratar de inte om ämnet religion kollegor emellan och då har man ingen att bolla idéer med. Om sedan elevernas reaktioner inte är så bra så känner man sig säkert osäker. Men om man är säker på ett ämne är man inte så beroende av elevreaktionen för man gör i regel bra lektioner. Många 4-6-lärare tycker det är svårt och otacksamt att undervisa i religion. Det är en slags mellanålder. Man har inte 1-3:ans spontanitet där man bara tar till sig t.ex. berättelserna ur ”Barnens bibel”, och inte kommit upp till att ha en djupare förståelse som man får på högstadiet. Lärarna tycker då att det är svårt att hantera ämnet så att det ska passa eleverna och inte bli enformigt och tråkigt. Hur de tror att andra lärare upplever ämnet svarade de flesta som mig. Sju av tolv sade alltså att andra lärare uppfattar ämnet som svårt. Men hur upplever då eleverna ämnet enligt lärarna? Fyra av lärarna tror att eleverna tycker att det är roligt och spännande. Av de tolv lärarna jag intervjuade svarade fyra av lärarna inte på frågan eftersom den inte var med från början utan vissa lärare tog upp den ändå. Alltså är det hälften av lärarna som tror att eleverna tycker att religionen är ett trevligt ämne. Men vad tror den andra hälften? Endast en lärare tror att eleverna inte alls tycker det är roligt. Om man pratar om frågor som angår dem tror en lärare att eleverna tycker det är intressant. Vad kan det bero på att hälften av lärarna tror att eleverna inte tycker att religion är speciellt roligt?


En sak är jag säker på och det är att lärarna uppfattar ämnet som ett ”lågstatusämne”. Nio av tolv lärare säger att det har låg status. Det kanske beror mycket på synen i samhället också. Utanför skolan finns det inte mycket intresse för religion, förutom hos dem som tillhör någon kyrka eller är intresserad på annat vis, säger en lärare. De andra tre tycker lite olika. En tycker att det har medelstatus, eller att ämnet har haft lägre än nu tycker en annan. En sista lärare säger att det inte har någon hög status - än. Så hon ser på en ljus framtid. Att vi måste ta tag i ämnet och göra någonting åt det. Ett par av lärarna säger att det kan inte bara försvinna för att det är vår kultur och måste ha en framtid. En av lärarna tittar oroligt på mig och säger att framtiden vågar hon inte tänka på. Hon är otroligt orolig för ämnets framtid.


För att göra en kort sammanfattning vad de flesta lärare tycker. Religionsämnet innebär mycket etik och moral, Jesus liv, olika religioner, som man jobbar med i böcker, dramatiserar, diskuterar och läser ”Barnens bibel”, som man ofta bakar in i SO-ämnena. Allt detta ska eleverna lära sig för att bli allmänbildade och lära sig om vår kultur. Lärarna tycker det är svårt men roligt och de tror att andra lärare tycker likadant men att eleverna tycker det är roligt och ganska spännande, speciellt på lågstadiet. Ämnet har inte hög status men de tror ändå på en hoppfull framtid.


Frågor till eleverna


Jag fick hjälp av respektive lärare i klassen när jag valde ut fyra stycken elever till en representativ liten grupp. Två av grupperna går i 3-4:an och två i 5-6:an. Två flickor och två pojkar. Jag kallar dem elevgrupp A, elevgrupp B etc. Vi satte oss på ett ställe där ingen kunde störa oss och jag ställde frågor och antecknade svaren. Jag spelade inte in dem på band av den orsaken att antingen blir de knäpp tysta eller så skriker de och ska överrösta varandra. (Jag provade med en grupp.)


Frågorna är inte alltid ställda i denna ordning eller formulerade på detta sätt, men något liknande beroende på sammanhanget.


Detta är de frågor som jag ställde till de fyra elevgrupperna.


Fråga 1. Vad är religion?


2. Har ni religionskunskap?


3. Vad gör ni för något på religionen?


4. Är det roligt/tråkigt?


Svaren på frågorna till eleverna


Fråga 1

”Vad är religion? Är min första fråga till eleverna. Kanske en ganska invecklad fråga att svara på men jag fick ärliga svar. En del var väldigt osäkra på vad religion var.


Elevgrupp A sade att de inte riktigt visste. Sedan sa de frågande: är det då man pratar om Jesus Kristus och sånt?

Elevgrupp B svarade Gud och Jesus och sådant som hände för längesedan.


Elevgrupp C ”Gud eller någonting. Jesus.” De sade också att man ber och offrar. En elev sa att man tror på något. Det handlar också om andra religioner.


Elevgrupp D menar att det är Gud och Jesus och sånt. Det finns också olika religioner i olika länder.


Fråga 2

Nästa fråga var ”om de har religion”. Det fick jag väldigt varierande svar på. Jag vill att ni ska tänka på att intervjuerna är gjorda i slutet av oktober alltså halva terminen har gått.


Elevgrupp A svarade att i år har vi inte haft någon religion än men förra terminen hade vi två timmar i veckan.


Elevgrupp B sade att de hade religion förra året fast med en annan lärare. I år har de inte haft någon religion.


Elevgrupp C ”Vi har i alla fall haft.” När de har temaarbete och forskar om t.ex. ett land läser de om landets religion.


Elevgrupp D berättar att de har vi jul och påsk eller andra stora högtider. De har även temaarbeten då de pratar religion.


Fråga 3

Näst sista frågan är vad de gör på religionstimmarna. Då var det många som fnissade. Jag tänkte att här gör de något väldigt spännande och väntade med förväntan på svaren.


Elevgrupp A:s lärare läser vissa stycken i bibeln. De gör pjäser om olika händelser. En gång fick de ett papper med massor av frågor som de fick söka svaren på i bibeln eller en religionsbok. De har också fått ett prov på vad allt heter i kyrkan. Men de har inte fått gå på studiebesök i kyrkan.


Elevgrupp B sade att läraren läser, sedan skrev hon på tavlan kortfattat vad hon läst. Eleverna skulle sedan skriva av och rita till. De har också gjort ett studiebesök i kyrkan. ”I år ska vi få gå upp i kyrktornet” säger en elev och strålar med ögonen.


Elevgrupp C berättar att de får en stencil med frågor som de ska svara på med hjälp av bibeln och sedan lämna in till läraren. De pratar också en massa och får läxor. Till påsk gör de något som kallas påskvandring i kyrkan. Då får de leka Jesus och dramatisera.

Elevgrupp D säger missmodigt ”Vi får bara svara på frågor på ett papper och sedan lämna in till läraren. Ibland får de göra grupparbeten. Även denna klass får gå på påskvandring i påsk. De har också fått gjort ett studiebesök i kyrkan.


Fråga 4

Den sista frågan och kanske den intressantaste är om eleverna tycker det är roligt med religion? Efter att ha fått dessa svar så de tre föregående frågorna hade jag nog kunnat räkna ut vad svaret skulle bli.


Elevgrupp A. Alla i kör ”TRÅKIGT!”. En säger sedan ”Kul i bland”. De tycker inte det är roligt när läraren bara står där framme och pratar. Roligt är det att spela pjäser. Det är också roligt när läraren läser ur ”Barnens bibel” för då kan man vila eller klippa i papper för läraren bara tittar ned i boken och ser ingenting (Nu förstod jag varför de fnissade).

Elevgrupp B ”Nej, inte så värst.” När de tände rökelser var det roligt. De förklarade att om man inte tror på Gud är det inte roligt med religion men hade man varit religiös hade det säkert varit intressant.


Elevgrupp C svarade samma som elevgrupp A. Tråkigt! Jobbigt att bara läsa sagor som man inte ens vet om är sanna. Det kanske skulle vara roligt om man tror på Gud, men om man tror på Big Bang då?


Elevgrupp D ”Tråkigt” De tycker att det är trist att hålla på med Gud, det finns inte någon Gud i alla fall. Påsk och julpynt är roligt.


Diskussion: Ja, vad ska man säga. Det är lite sorgligt att elever tycker det är tråkigt med religion. Ett klart konstaterande. De tycker det är tråkigt för att det är enformigt. De får göra samma grejer på lektionerna. Att prata om Gud och Jesus när man i själva verket tror på ”Big Bang” tycker de är botten. Det verkar som om eleverna nu för tiden gör lite revolt och tror hellre på ”Big Bang” därför att det är lättare att förstå än att Gud skapade världen. Vad ska vi då göra åt problemet? Att döpa om ämnet till relationskunskap som en lärare sade vore kanske en bra idé. För som många lärare har sagt så är det inte bara Jesus liv, bibeln och främmande religioner utan den tyngsta biten ligger i etiken och moralen. Kanske även lärarna skulle tycka det vore trevligare om man bytte namn. En annan sak som vi måste göra är att variera lektionerna och inte göra dem så enformiga. Det är inte värre att undervisa i religion än historia om man inte förstorar det så väldigt.


Det här med etik och moral tycker eleverna överhuvudtaget inte tillhör religionen. Möjligtvis om man pratar om döden kan det tillhöra religion. Jag tycker inte heller att det verkar på eleverna att de har mycket etik och moral som lärarna säger. Jag tänkte att de kanske inte riktigt förstod mig så jag frågade vad de tyckte att de hade för ämne om de pratade om t.ex. mobbning. Pratade de överhuvudtaget om att vara en bra kompis eller om mobbning? Jodå, om det hade hänt något om någon blivit retad eller så, men att de tillhörde ämnet religion tyckte de absolut inte.


Lärare - Elever - LPO


Jag vet inte riktigt var jag ska börja. En viktig sak som jag upptäckt i denna undersökning är att lärare och elever inte alls tycker lika. I och för sig har jag intervjuat tolv lärare och endast fyra elevgrupper med fyra elever i varje. De flesta lärare tycker själv att det är svårt men tror att eleverna tycker att det är spännande. De elever som går i 1-3:an tycker säkerligen att det finns spännande sagor i ”Barnens bibel” men när de blir lite äldre tycker de att det blir tråkigt. Det kan mycket väl hänga ihop med att lärarna tycker det är svårare att undervisa 4-6:or än 1-3:or. Det är svårare att göra ämnet intressant och lektionerna varierande. Så har det varit ganska länge nu. Eftersom jag själv gillar religion förstår jag inte riktigt varför det är så tråkigt. Som en lärare säger så verkar det vara en trend och trender byts ständigt ut så vi får väl hoppas att denna trend att tycka religionsämnet är tråkigt försvinner snart.


Alla fyra elevgrupperna säger att det är tråkigt med religion. Tråkigt därför att de bara pratar och pratar och sedan får de en stencil som de får fylla i svaren på några frågor med hjälp av en bibel. Ibland kan de få gå till kyrkan på studiebesök. Någon gång har de haft grupparbeten. Då har de fått valt ett ämne som de själva tycker är intressant och skriva om det. Vad säger Lpo:n om ämnet religion och livsfrågor?


Lpo säger att eleverna skall:

· ha utvecklad förståelse för andra kulturer


· känna till grunderna för samhällets lagar och normer och veta om sina rättigheter och skyldigheter i skolan och i samhället


· ha kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra


Mål att sträva mot

Skolan skall sträva mot att varje elev …

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


· förstår och respekterar andra folk och kulturer


Alla som arbetar i skolan skall:


· i arbetet med eleverna verka för solidaritet med eftersatta grupper både i och utanför vårt land.


Lpo:n preciserar inte så noggrant vad de vill uppnå, men det Lpo:n säger tycker jag att lärarna strävar efter att uppnå.


I årskurs sex jobbar de med främmande religioner och då lär de sig om andra kulturer. Där kommer också det här med att man ska ha kunskaper om länders och världsdelars ömsesidiga beroende av varandra. Som många lärare ser ut att göra så bakar de ihop religionen med geografi, samhällskunskap eller/och historia och då får de automatiskt in de här bitarna. Med detta att man får kunskaper om andra länder och världsdelar så får man förståelse och respekterar andra folk och deras kulturer. Nu, i detta samhälle med så många olika kulturer, är det viktigt att ha förståelse för de olika kulturerna som vi har. Ibland kan det skapa problem och kulturkrockar och då är det bra om man har kunskap om den kulturen. Etiska ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter verkar det som om lärarna tagit på allvar. Eftersom lärarna säger att de pratar mycket etik så får de denna kunskap på ett bra sätt. Jag tror ändå att det är få lärare som jobbar medvetet med livsfrågor. Mest blir det om det har hänt något. Eleverna uppfattar inte riktigt att de har religion när de diskuterar livsfrågor. Men vad spelar det egentligen för roll om det är religion eller något annat ämne för eleverna, huvudsaken är att de pratar livsfrågor. Jag tycker att det är väldigt viktigt att lärarna gör medvetna och metodiska lektioner som handlar om t.ex. Vänskap, Liv och Död, Kärlek. För eleverna har behov av att prata om sådana viktiga ämnen. Många lärare kan vara rädda att ta upp sådana ämnen på grund av att det är mycket känslor inblandade. Då kan man som lärare tänka att ”Klarar jag av detta?” Jag hade också tänkt att jag skulle titta lite på den lokala arbetsplanen hur den såg ut för ämnet religion. Efter tio minuters letande i olika pärmar sa rektorn lite generad att det inte fanns någon. Rektorn sa sedan att de skulle jobba fram en snarast. Jag skulle vilja avsluta mitt arbete med att skriva något ur en artikel av Stefan Myrgård som heter ”Religion och livsfrågor”.


Han berättade om en nyutexaminerad 1-7-lärare som berättade om en lyckad termin i årskurs 6. Han hade arbetat med det innehåll som det står i kursplanen för religionskunskapen men han hade kallat det livskunskap. När terminen var slut och klassen uttryckt sin stora glädje med terminens arbete sa han att:


”Egentligen är det religionskunskap vi haft.”

Klassen protesterade våldsamt!


Livskunskap eller som en lärare sade: relationskunskap. Det spelar ingen roll. Det är namnet religionskunskap som inte klingar bra i öronen på vare sig elever eller lärare. I och med detta skulle jag vilja säga att det är nog inte så dumt med en namnändring på detta ämne ändå.


Det kan bli bättre och lärarna kanske blir mer motiverade att undervisa i ämnet som tar upp livsfrågor och i och med det blir eleverna mera inspirerad. Det finns faktiskt en stor möjlighet för lärarna och arbetslaget att göra undervisningens innehåll intressant. Varför inte göra ett försök? Alla idéer är bra, utom de dåliga.
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