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Inledning 

Då jag själv håller på och utbilda mig till historie- och religionslärare har jag ett intresse för 

kursplanerna, både hur de ser ut och hur de borde se ut, av ganska naturliga skäl väckts. Jag 

började även intressera mig för hur eleverna såg på dessa och om det ursprungliga syftet 

verkligen nådde dem. Ansvaret för att detta ska nå ut ligger dock givetvis inte bara på att 

kursplanerna ska vara bra skrivna utan läraren har ett stort ansvar i att detta når fram och att 

eleverna förstår innehållet i dessa dokument. Utöver detta har jag även utvecklat ett intresse 

för elevernas åsikter och vad de tycker är mest intressant att lära sig och studera. Det var 

således detta intresse som fick mig att själv vilja göra en undersökning av detta och på så sätt 

skapa nytt material att kunna studera och ta lärdom av. 
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Frågeställningar och syfte 

Jag vill med min uppsats och denna undersökning komma fram till ett antal saker gällande 

gymnasieelever. Jag vill då främst undersöka vilka områden eleverna tycker är mest intressant 

respektive minst intressant att studera inom religionskunskap A. Utöver detta vill jag utifrån 

elevernas åsikter eventuellt få fram en slutsats om eventuella ändringar eleverna skulle vilja se 

i kursplanen. Mitt syfte med detta blir därmed att skapa mig en mer utvecklad bild av 

gymnasieeleven. Detta då jag lär mig mer om vad de själva helst vill studera, vad de gärna 

undviker samt hur de uppfattar kursplanen. Jag har även i min analys försökt komma fram till 

varför eleverna svarat som de gjort och dragit slutsatser utifrån detta. Min vision med denna 

undersökning blir därmed att ytterligare ringa in exakt vad eleverna generellt tycker och 

tänker för att på så sätt göra det lättare för läraren att anpassa sig efter dem. Min tanke är här 

att lärare genom min undersökning ska kunna veta vad eleverna tycker och på så sätt i den 

mån det är möjligt använda detta för att göra kursen så intressant som möjligt för dem. 

 De frågeställningar jag har använt mig av för att nå mina mål är därmed följande: 

- Vilka områden av undervisningen inom religionskunskap A tycker eleverna är mest 

intressanta? 

- Vilka områden av undervisningen inom religionskunskap A tycker eleverna är minst 

intressanta? 

- Hur väl överensstämmer elevernas synpunkter på detta med kursplanerna lpf94 och GY11? 

Mina hypoteser innan jag påbörjade min undersökning var att eleverna skulle tycka att etik 

och moral respektive de österländska religionerna buddhism och hinduism var mest 

intressanta att studera. Detta eftersom etik och moral ofta är väldigt öppet och eleverna får 

möjlighet att diskutera mycket med varandra. Därmed trodde jag också att eleverna skulle 

finna de abrahamitiska religionerna minst intressanta då de troligen studerat dem mycket 

under sin skolgång och således kan vara trötta på dem. Jag tror även att judendomen och 

kristendomen kommer ses som mindre intressant än islam. Detta eftersom jag också har 

hypotesen att eleverna har studerat dessa i större utsträckning än de studerat islam. 

Kristendomen menar jag att de framförallt har studerat mycket i religionsundervisningen 
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medan jag tror att de har kommit in på judendomen mycket även i historieundervisningen då 

de läst om förintelsen och andra världskriget. Jag grundar dessa hypoteser dels på den 

uppfattning jag skapat mig under mina praktikperioder som gymnasielärare och dels även på 

en undersökning jag själv gjorde då jag läste kursen religion och globalisering. Denna 

undersökning kommer jag redogöra för mer ingående under ”Tidigare forskning”. 
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Tidigare forskning 

Jag har letat efter avhandlingar och uppsatser inom samma och liknande områden som det 

min undersökning omfattar, det vill säga avhandlingar och uppsatser vilka behandlar 

undersökningar om elevers uppfattningar om vad som är mest intressant respektive minst 

intressant inom olika ämnen, men tyvärr inte lyckats.  

Allt detta, som jag valt att använda som komplement till min undersökning kommer jag nu att 

redogöra för. Jag har även lagt ned mycket tid på att försöka hitta eventuella artiklar om 

samma ämne eller liknande ämnen som jag avhandlar. Detta har jag tyvärr inte lyckats med, 

men anser mig totalt sett ha tillräckligt mycket att referera till ändå. 

Som jag tidigare nämnde har jag tidigare genomfört en undersökning som påminner mycket 

om denna. Denna behandlade frågeställningarna ”Vilket ämne tycker eleverna är roligast att 

studera inom religion?” och ”Vilket ämne tycker eleverna är minst roligt att studera?”. I denna 

undersökning deltog fjorton elever från en gymnasieskola i Gävle. De deltagande eleverna 

tillhörde ett antal olika program på skolan. 

För att nå svaren på dessa frågeställningar använde jag mig av en enkät där de deltagande 

eleverna fick svara på två frågor. Dessa var ”Vilken del av religionsundervisningen tycker du 

är roligast att läsa om?” och ”Vilken del av religionsundervisningen tycker du är minst rolig 

att läsa om?”. På dessa frågor skulle eleverna ringa in sina svar bland alternativ som jag hade 

givit dem. Dessa alternativ var kristendomen, islam, judendomen, hinduismen, buddhismen, 

new age, etik och moral. 

Resultatet i denna undersökning kan tolkas som mycket splittrat då de abrahamitiska 

religionerna var de som i störst omfattning ringades in på båda frågorna. Detta tolkar jag 

mycket som att detta är de delar av undervisningen som eleverna har störst relation till. Etik 

och moral fick även ytterst få inringningar på båda frågorna. 
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Kursplanerna 

Jag väljer dock att använda två olika kursplaner som underlag för att nå mina frågeställningar 

då de känns väldigt grundläggande för vad jag undersöker. Jag använder mig då av dels den 

för undersökningstillfället aktuella kursplanen för religionskunskap A inom lpf94 och även av 

den kommande GY11 vilken träder i kraft inom en snar framtid och därför blir högst relevant 

att dra jämförelser till. Utöver detta kommer jag även referera till en undersökning jag själv 

gjorde då jag läste kursen religion och globalisering. Denna undersökning behandlade 

förvisso vilka moment eleverna tyckte var roligast och inte som i fallet med undersökningen 

jag nu genomfört, vad eleverna ser som mest intressant. Det finns en klar skillnad mellan båda 

dessa undersökningar, men jag gör bedömningen att min tidigare undersökning ändå är så 

pass besläktad med den jag nu genomfört att den är högst användbar att referera till. Jag anser 

i detta sammanhang att skillnaden mellan roligt och intressant blir så som jag nu kommer 

definiera de båda begreppen. Roligt är i större utsträckning när eleven upplever det hela som 

just roligt även om det hela åtminstone inte nödvändigtvis behöver ha någon mening eller 

fylla någon funktion. Intressant å andra sidan anser jag inte behöver vara roligt eller lustfyllt 

på samma sätt utan snarare något som väcker intresse på ett djupare och ”seriösare” plan. Jag 

vill här som exempel nämna sekter vilka ofta ses som högst intressanta att studera, men sällan 

roliga och glädjande. 

Kursplanen för kursen som min undersökning berör som tillhör den nu gällande, men 

utgående lpf94 är uppdelad så att den innehåller dels innehåller mål som eleverna ska ha 

uppnått efter avslutad kurs och dels betygskriterier för de olika betygen G, VG och MVG. Jag 

väljer att presentera målen som eleverna ska ha uppnått efter avslutad kurs i sin helhet genom 

följande citat: 

Eleven skall: 

 

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

 

Känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars grundläggande 

uttrycksformer, tro och idéer 
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Kunna relatera religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i 

vardags- och yrkesliv 

 

Kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk 

utgångspunkt 

 

Kunna identifiera och ta ställning till sådant som befrämjar eller som strider mot grundläggande värden i 

samhället1

 

 

Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik 

 

Förstå vad de egna värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin 

omgivning. 

Det går utifrån detta att konstatera att förståelse för dels olika religioner och livsåskådningar 

och dels för andra människor betonas som väldigt viktigt i denna kursplan. Jag vill även 

ytterligare belysa att eleverna ska känna till kristendomens och några andra världsreligioners 

och livsåskådningars grundläggande, uttrycksformer, tro och idéer. Läraren har med andra ord 

inget val angående kristendomens vara eller icke vara i undervisningen utan måste ta upp och 

behandla nämnda religion. Det bör helt klart även noteras att detta inte är fallet med någon 

annan religion eller livsåskådning. Utöver detta vill jag även lägga mer fokus på punkten som 

förkunnat att eleven ska ”kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet 

utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt”.2

Jag anser att det för bästa överskådlighet är bäst att även presentera betygskriterierna på detta 

sätt, det vill säga genom att citera dem i sin helhet: 

 Detta innebär nämligen i praktiken att 

etik och moral måste finnas med i undervisningen, om än inte nödvändigtvis som ett eget 

moment.  

Kriterier för betyget Godkänt 

Eleven jämför riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och andra livsåskådningar. 

Eleven redovisar sådana kunskaper om kristendomen och några andra världsreligioner och livsåskådningar som 

ökar förståelsen för olika livsmönster bland människor i den närmaste omgivningen.  

Eleven samtalar kring problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån ett givet etiskt och moraliskt 

tänkesätt.  

                                                           
1 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-
%20Religionskunskap%20A hämtat 2011-01-10 
2 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-
%20Religionskunskap%20A hämtat 2011-01-10  

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A�
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A�
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A�
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A�


10 
 

Eleven värderar några företeelser i samhället som befrämjar eller som strider mot dess värdegrund.  

Eleven relaterar sig till sammanhang som berör frågor om tro, livsåskådning och etik. 

Kriterier för betyget Väl godkänt 

Eleven ger exempel på religioners och andra livsåskådningars betydelse för individ och samhälle, nationellt och 

internationellt. 

Eleven identifierar etiska problem i sin omgivning, tillämpar några enkla etiska resonemangsmodeller och 

motiverar med stöd av dessa sina egna ställningstaganden i kända och vardagliga situationer.  

Eleven reflekterar enskilt och i grupp över vad tolerans gentemot olika människors sätt att se på tillvaron 

innebär. 

Kriterier för betyget Mycket väl godkänt 

Eleven upptäcker likheter och skillnader mellan kristendomens och några andra världsreligioners och 

livsåskådningars grundtankar och uttryckssätt och tillämpar dem på aktuella frågor såsom kvinnosyn och 

samhällssyn i ett aktuellt och ett historiskt perspektiv.  

Eleven tillämpar olika etiska teorier inom religion och livsåskådning på närliggande situationer och på aktuella 

samhällsfrågor. 

Eleven visar hur olika sätt att förhålla sig till olika livstolkningar medför konsekvenser för sättet att leva och 

handla.  

Eleven argumenterar för ett eget sätt att tolka livet med respekt för att andra har rätt till sin livstolkning.3

När jag har pratat med elever om betygskriterierna har de ofta haft uppfattningen att en elev 

för att nå betyget godkänt enbart behöver lära sig och redogöra för fakta medan färdigheter 

som att jämföra enbart behövs för att nå de högre betygen väl godkänt och mycket väl 

godkänt. Det går här tydligt att se att detta är en feluppfattning då eleven även för att nå 

betyget godkänt ska kunna jämföra riter, traditioner och levnadssätt i olika religioner och 

livsåskådningar. Jag vill även här poängtera att det läggs extra stor tyngdpunkt på 

kristendomen då det nämns specifikt under kriterierna för betyget mycket väl godkänt att 

eleven ska jämföra kristendomens grundtankar och uttryckssätt och jämföra dem med de hos 

andra världsreligioner. Detta kriterium uppfylls med andra ord inte om eleven genomför 

motsvarande jämförelse mellan till exempel islam och buddhismen.  

 

Religionskunskap A är en kurs, vilket jag tidigare nämnt, som i dagsläget omfattar 50 poäng. 

Detta kommer även i och med det nya styrdokumentet GY11 också att bestå. Kursplanen för 

denna kurs, vilken finns med i GY11 presenterar att kursen ska behandla ”hur religioner och 

                                                           
3 http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-
%20Religionskunskap%20A hämtat 2011-01-10  

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A�
http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20-%20Religionskunskap%20A�
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livsåskådningar kommer till uttryck i ord och handling samt hur människor formulerar och 

förhåller sig till etiska och existentiella frågor”.4

Denna kursplan har ingen del som uttryckligen säger sig vara mål som eleven ska ha uppnått 

efter avslutad kurs, men har en del som helt klart kan och bör ses som motsvarande. Denna 

kallas ”ämnets syfte” och behandlar vilken funktion kursen ska fylla och vad eleverna ska ha 

lärt sig efter att ha genomfört den. Detta redogörs i löpande text, men jag vill för tydligheten 

och översiktlighetens skull presentera dessa i punkter. Följande tas upp under rubriken 

”ämnets syfte”: 

  

1. Undervisningen ska syfta till att eleverna utvecklar kunskap om religioner, livsåskådningar 

och etiska förhållningssätt. 

2. Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn vilken präglas av en öppenhet 

ifråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter. 

3. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett 

samhälle präglat av mångfald. 

4. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att diskutera hur relationen mellan religion och 

vetenskap kan tolkas och uppfattas, till exempel beträffande frågor om skapelse och 

evolution. 

5. Undervisningen ska ge eleverna möjlighet att analysera texter och begrepp, kritiskt granska 

källor, diskutera och argumentera, samt genomföra fältstudier. 

Dessa syften är tydligt påverkade av samt anpassade till dagens samhälle. Detta märks väldigt 

tydligt på punkterna tre och fyra där undervisningen dels har anpassats till det mångkulturella 

samhället vi lever i och dels efter att samhället blivit alltmer sekulariserat och vetenskapen 

tagit allt större plats. De övriga punkterna anser jag att fanns med redan i den tidigare gällande 

lpf94 även om det specifika kravet på fältstudier är nytt. 

Utöver detta finns även ett avsnitt innehållande punkter om vad undervisningen i ämnet 

religionskunskap ska ge eleverna för förutsättningar att utveckla. Jag citerar dessa: 

1. Kunskaper om religioner och livsåskådningar så som de uttrycks i samhället. 

2. Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar. 

3. Kunskaper om olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap samt förmåga att värdera 
                                                           
4 Kursplan för religionskunskap A, GY11, redovisat för regeringen 2010-09-23 
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dessa. 

4. Kunskaper om etiska begrepp och modeller. 

5. Förmåga att undersöka och analysera etiska frågor i relation till religioner och livsåskådningar.5

Dessa stämmer mycket väl överens med vad som sägs under ”ämnets syfte” och lägger stor 

fokus vid främst förståelse för andra människor och deras åsikter och trosuppfattningar.  

 

GY11 har därefter ett stycke med punkter angående vad kursen ska innehålla. Innehållet i 

denna finner jag ytterst intressant. Detta presenteras nedan i sin helhet: 

Undervisningen i kursen ska behandla följande centrala innehåll 

- Världsreligionerna och olika livsåskådningar, så som de kan ta sig uttryck för individer och grupper i samtiden, 

i Sverige och i omvärlden. 

- Olika människosyn och gudsuppfattningar. 

- Religion i relation till kön, etnicitet och sexualitet. 

- Individens identitet i förhållande till religion och livsåskådning. 

- Olika uppfattningar om relationen mellan religion och vetenskap i den aktuella samhällsdebatten. 

- Olika modeller inom normativ etik. Dygdetiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett 

gott samhälle kan vara. 

- Analys av argument i etiska frågor med utgångspunkt i världsreligioner, livsåskådningar och elevernas egna 

ställningstaganden.6

Här anser jag att det är väldigt intressant att skåda en mycket stor och viktig skillnad gentemot 

lpf94. Jag syftar då på den första punkten där kristendomen har blivit av med sin särställning 

och istället för att vara tvungen att ta upp och gå igenom kristendomen och ytterligare några 

valfria världsreligioner är läraren nu genom styrdokumenten tvingad att ta upp samtliga 

världsreligioner. Utöver detta vill jag även lägga lite extra vikt vid den näst sista punkten 

vilken ger dygdetiken en särställning. Detta innebär alltså att dygdetik måste läras ut medan 

det inte finns något formellt tvång att lära ut till exempel konsekvensetik. I övrigt tycker jag 

även dessa punkter tydligt visar på en anpassning till dagens samhälle såväl som till respekt 

för människors olikheter och olika trosuppfattningar. 

 

Som sista del innehåller även GY11 betygskriterier. Dessa skiljer sig markant från de som 

presenteras i lpf94 främst genom att de har övergivit det gamla betygssystemet med G, VG 

och MVG till förmån för de nya E, D, C, B och A. Kriterierna för att nå dessa betyg kommer 

jag nu att redogöra för. 

                                                           
5 Kursplan för religionskunskap A, GY11, redovisat för regeringen 2010-09-23  
6 Kursplan för religionskunskap A, GY11, redovisat för regeringen 2010-09-23  
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Betyget E 

- Eleven redogör översiktligt för världsreligionerna och några livsåskådningar samt för deras 

kännetecken. 

- Eleven redogör översiktligt för likheter och skillnader mellan världsreligionernas 

människosyn och gudsuppfattningar. 

- Eleven beskriver översiktligt de uttryck olika världsreligioner och livsåskådningar kan ta sig 

i framtiden, såväl i Sverige som i övriga världen. 

- Eleven ger några exempel på hur identitet kan skapas i relation till religion och 

livsåskådning samt gör en enkel analys av denna relation. 

- Eleven redogör översiktligt för religion i relation till kön, klass, etnicitet och sexualitet. 

- Eleven redogör översiktligt för de olika uppfattningarna som finns i relationen mellan 

religion och vetenskap. I denna redogörelse värderar eleven de olika uppfattningarna med 

enkla omdömen.  

- Eleven redogör översiktligt för vad som utmärker några normativa etiska modeller och ger 

enkla argument i någon fråga utifrån dessa modeller. 

- Eleven för enkla resonemang angående vad ett gott liv och ett gott samhälla kan vara utifrån 

dygdetiska och andra moraliska föreställningar. 

Betyget D 

För betyget D krävs att eleven dels lever upp till kunskapskraven för E och dels till 

övervägande del lever upp till de som finns för betyget C. 

Betyget C 

Kriterierna för detta betyg är identiska med de för betyget E, med undantaget att eleven 

istället för att redogöra, och beskriva olika företeelser på ett översiktligt sätt för detta betyg 

ska göra detta utförligt. Dessutom ska eleven för detta betyg istället för att redogöra för endast 

”någon” fråga utifrån normativa etiska modeller nu ska göra detta för ”några” frågor. Eleven 

ska även genomföra den sista punkten med välgrundade resonemang. 

Betyget B 

För att uppnå detta betyg ska eleven leva upp till kriterierna för C och till en övervägande del 

leva upp till de för betyget A. 

Betyget A 

För detta betyg gäller samma betygskriterier som för de övriga med undantagen att eleven ska 
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redogöra och beskriva ”utförligt och nyanserat”, ha ”välgrundade och nyanserade” argument 

och resonemang, ”nyanserade omdömen” samt gör komplexa analyser. 

Dessa betygskriterier är en väldigt naturlig följd av vad som i övrigt går att finna i kursplanen 

för kursen. Det märks även tydligt att betygen D och B har en funktion att vara vad som 

tidigare var G+ och VG+ vilket inte skrevs in i betyget. 
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Metod 

För att nå svaren på mina frågeställningar har jag satt ihop en enkät vilken jag lämnat ut till 

elever på en gymnasieskola i Gävle. Eleverna som deltog i undersökningen hade alla läst 

kursen religionskunskap A. Detta val gjorde jag för att de deltagande skulle ha relativt bra 

insikt i kursplanen för denna kurs samt även ha fått skapa en uppfattning om huruvida detta 

följdes i kursen. Jag har tidigare gått in på faktumet att läraren har en viktig roll gällande att få 

eleverna medvetna och införstådda med kriterierna och är medveten om att detta kan bli ett 

problem för min undersökning. Jag är därmed medveten om lärarens eventuella påverkan på 

mitt resultat. Min enkät har besvarats helt anonymt och ingen registrering av till exempel kön 

har gjorts då detta inte varit vad jag velat undersöka. Jag har heller inte gjort någon skillnad 

på de deltagande elevernas ålder utan samtliga deltagare har sorterats in i samma kategori 

oavsett ålder och kön. Detta har jag valt att göra för att begränsa mig i min undersökning. Jag 

anser personligen att det skulle vara mycket intressant att undersöka även eventuella 

skillnader mellan könen såväl som mellan elever som läst kursen under sitt första gymnasieår 

och de som läst den under sitt sista år, men lägger detta utanför mitt undersökningsområde 

och hänvisar till eventuell framtida forskning i området. 

Enkäten bestod av tre frågor och inleddes med frågan ”Vilket moment tycker du är mest 

intressant att läsa om då du studerar religion?”. Här hade jag alternativen kristendomen, islam, 

judendomen, buddhismen, etik och moral, new age och hinduismen och den i undersökningen 

deltagande eleven skulle ringa in de moment denne fann roligast. Enkäten följde sedan upp 

denna fråga med det motsatta, det vill säga frågan ”Vilket moment tycker du är minst 

intressant att läsa om då du studerar religion?”. Den i undersökningen deltagande eleven 

skulle här med samma alternativ som på den föregående frågan ringa in de alternativ som, 

precis som frågan säger, denne fann minst intressanta att läsa om. Jag avslutade sedan enkäten 

med frågan ”Finns det något du upplever att du saknar i religionsundervisningen? I så fall, 

vad?”. Denna fråga var till skillnad från de två tidigare helt fri från alternativ och den 

deltagande eleven skulle helt fritt svara på frågan. Enkäten ifråga finns bifogad i denna 

uppsats som en bilaga. 



16 
 

Det är möjligt att många för fram kritik mot mitt val att dels ha en fråga om vilket moment 

eleverna tycker är mest intressant att studera och dels ha en fråga rörande vilket ämne 

eleverna finner minst intressant. Detta med argumentet att den senare frågan blir onödig då 

det moment som det minsta antalet deltagare ringat in ska vara det moment som eleverna 

tycker är minst intressant. Detta anser jag att förvisso är ett fullt möjligt scenario, men 

knappast någon självklarhet. Ett moment som ringats in av ett väldigt litet antal kan till 

exempel ändå ses som ganska, men inte tillräckligt intressant för att denne ska ringa in det på 

den första frågan. Det blir således absolut inte någon självklarhet att detta hypotetiska 

moment skulle ses som det minst intressanta. Därmed anser jag att min andra fråga fyller ett 

viktigt syfte för min undersökning. Det är dessutom möjligt att kalla formuleringarna ”mest 

intressant” respektive ”minst intressant” för alltför vinklade då de förutsätter att det finns 

något som den deltagande eleven finner intressant. Detta faktum, som jag förvisso håller med 

om att stämmer anser jag dock ligger utanför mitt undersökningsområde då jag inte ämnar 

undersöka huruvida eleverna tycker religionsämnet är intressant eller inte. Min undersökning 

handlar istället om vilka av de moment som finns som eleverna tycker är mest respektive 

minst intressanta. 

Totalt svarade 53 elever på enkäten och deltog således i undersökningen. Av dessa gick 

samtliga på samma gymnasiekola och tillhörde också samma program, nämligen 

teknikprogrammet. De deltagande tillhörde dock olika inriktningar av programmet, men 

faktum kvarstår att undersökningen på grund av detta blir inriktad på teknikprogrammet och 

dess elevers åsikter. Dessa inriktningar inom programmet skiljer sig mycket från varandra. 

Jag vill till exempel nämna konstrasten mellan den generellt mycket studiemotiverade 

vetenskapliga inriktningen TEV och den praktiskt inriktade och generellt mindre 

studiemotiverade TPS. Jag är medveten om att det hade gynnat undersökningen med ett ännu 

större underlag, men tidsbrist fick resultera i att tidigare nämnda 53 blev det totala antalet 

deltagare i min undersökning. Jag känner mig dock själv relativt nöjd med detta deltagarantal 

då jag trots allt anser att detta givit mig den bredd och det djup jag anser att jag behöver för att 

få fram ett användbart resultat. 

Efter att ha kommit fram till vad jag ville undersöka och vilket resultat jag ville nå började jag 

spekulera i och överväga vilken metod som skulle vara bäst att använda och kom då fram till 

att en enkät likt den jag använt mig av var det bästa alternativet. Jag hade även kunnat 

använda mig av djupare intervjuer med ett mindre antal elever för att på så sätt nå djupare och 

säkrare kunskap om exakt varför de tyckte och tänkte som de gjorde. Jag valde dock bort detta 
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alternativ eftersom jag i detta fall hellre ville fokusera mer på kvantitet och få en större bredd 

av olika elevers åsikter. 

Jag har således använt mig av en i första hand kvantitativ metod då jag på de två första 

frågorna låtit eleverna ringa in alternativ och sedan sammanställt detta på ett statistiskt sätt. 

Precis som Holme och Solvang skriver i sin bok Forskningsmetodik – Om kvalitativa och 

kvantitativa metoder har dock den kvantitativa metoden begränsningar och kan inte användas 

för att förklara allt och få svar på allt. Det gäller då för forskaren att vara medveten om 

metodens tillgångar och brister och veta när en kvantitativ metod är att föredra7. Med detta i 

åtanke har jag även fått in kvalitativa drag i min undersökning då den tredje frågan är helt 

öppen för eleverna att skriva vad de tycker och på så sätt istället innebär utförande av ett 

arbete med en kvalitativ metod. Detta kräver en större analys och försök att se samband och 

strukturer från min sida. Då jag även lagt ned tid på en analys av varför de deltagande valt de 

alternativ de har gjort på de två första frågorna går kvalitativa drag att finna även här. Detta 

stämmer också väl överens med vad Florén skriver i sin och Henrik Ågrens bok Historiska 

undersökningar – grunder i historisk teori, metod och framställningssätt om att det även då 

forskaren i huvudsak använder en av dessa två metoder finns utrymme för även den andra.8

Enkätens tredje fråga har en helt annan karaktär än de två första och som jag tidigare nämnt 

ett användande av den kvalitativa metoden snarare än den, som i fallet med de två första 

frågorna, kvantitativa metoden. Därmed anser jag att det inte i lika stor utsträckning som i 

fallet med de två första frågorna går att fokusera på tabeller. Jag kommer därför visserligen 

även här använda mig av en tabell som utgångspunkt för mitt resonemang, men kommer i 

betydligt högre utsträckning än med de tidigare redogöra för mina resultat i skrift. Till denna 

tabell har jag sorterat in mina svar i olika kategorier. Här har jag skapat kategorierna ”Nya 

religiösa rörelser”, ”Studiebesök”, ”längre kurs”, ”Sikhism” och ”Inget”. I den förstnämnda 

kategorin har jag sorterat in svaren livets ord, humanisterna, jehovas vittnen, nya religiösa 

rörelser och mormonerna. Jag har även sorterat in de deltagande som inte svarat på frågan i 

kategorin ”inget” då jag tolkat deras tystnad på det sättet. 

  

 

                                                           
7 Holme, Bengt och Solvang, Idar, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa metoder, 
Studentlitteratur AB, Lund, 1997,   
8 Ågren, Henrik och Florén, Anders, Historiska undersökningar – grunder i historisk teori, metod och 
framställningssätt, Studentlitteratur, Lund, 1998 
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Resultat 

Jag kommer nu att med hjälp av tabeller i tur och ordning presentera resultatet min enkät har 

givit mig. Jag börjar med den första frågan och vill poängtera att det har varit möjligt för den 

deltagande att ringa in fler än ett alternativ: 

                               Antal 

Kristendomen 20 

Islam  24 

Judendomen  18 

Buddhismen  26 

Etik och moral 16 

New age  31 

Hinduismen  24 

Tabell 1: Mest intressant enligt eleverna 

Summa:                  159 

   Källa: Enkäterna som lämnats ut 

Det går av tabellen ovan att utläsa att eleverna finner new age som klart mest intressant att 

studera. Utöver detta är de båda österländska religionerna buddhism och hinduism samt islam 

väldigt populära bland eleverna. På den andra sidan kan vi utläsa att etik och moral har ringats 

in av minst antal elever medan judendomen är på en nästan lika låg nivå. Jag vill även redan 

här kommentera den i mitt tycke höga totalsumman 159 vilken visar att många av de 

deltagande har ringat in fler än ett alternativ. Detta visar att många inte har endast ett 

favoritmoment utan gillar flera olika likvärdigt mycket. Här har några speciella kombinationer 

också visat sig vara vanligare än andra. Jag vill då nämna kombinationen att ringa in både 

hinduismen och buddhismen, vilket jag anser tyder på att eleven har ett intresse för 

österländsk och för denne mer främmande religion generellt. Jag anser i detta fall att vi helt 

klart kan prata om exotism.  
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Jag går nu vidare med presentationen av mitt resultat och visar nu vad enkäten givit mig 

angående vilka ämnen eleverna funnit minst intressanta att studera. Detta visas i tabellen på 

nästa sida: 

 

                               Antal 

Kristendomen 24 

Islam  11 

Judendomen  11 

Buddhismen  8 

Etik och moral 16 

New age  13 

Hinduismen  11 

Tabell 2: Minst intressant enligt eleverna 

Summa:                  105 

   Källa: Enkäterna som lämnats ut 

Genom att studera den ovanstående tabellen går det snabbt att utläsa att kristendomen är det 

moment som de deltagande eleverna ansett vara det minst intressanta. Utöver detta är det 

ganska jämnt bland de övriga. Jag vill dock även peka på ”etik och moral” som även sticker ut 

något då 16 av de deltagande ringat in detta. Angående totalsumman ser vi även en stor och 

intressant skillnad gentemot hur fallet var i tabell 1. Den i sammanhanget låga totalsumman 

105 visar att den genomsnittlige deltagaren ringat in två alternativ vilket är betydligt lägre än 

vad som varit fallet på den första frågan. Det har även varit mycket vanligt att bara ringa in 

kristendomen och på så sätt tydligt visa att detta moment är det minst intressanta att studera. 

Detta resultat stämmer väl överens med min förväntade hypotes och kan, precis som jag säger 

då jag presenterar mina hypoteser, bero detta troligen på att de läst så pass mycket om 

kristendomen under sin skolgång och på så sätt tröttnat och tappat intresset. 

Enkätens tredje fråga har en helt annan karaktär än de två första och som jag tidigare nämnt 

ett användande av den kvalitativa metoden snarare än den, som i fallet med de två första 

frågorna, kvantitativa metoden. Därmed anser jag att det inte i lika stor utsträckning som i 
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fallet med de två första frågorna går att fokusera på tabeller. Jag kommer därför istället att i 

skrift redogöra för vad jag kommit fram till gällande denna fråga. 

Enkätens tredje fråga kom att bli ett relativt stort misslyckande då det tyvärr bara 12 av de 

totalt 53 deltagande som svarade på frågan. Jag misstänkte förvisso ett bortfall på den här 

frågan då elever tenderar att bortse från frågor då det är möjligt att bara skriva ett nej. Jag tror 

därmed att jag efter att ha nått denna insikt och tagit till mig denna lärdom istället för att ha 

med denna fråga i enkäten borde ha haft med frågan i samband med mer djupgående 

intervjuer. Detta hade nog givit mig ett större och bättre material att använda mig av. Detta till 

trots ska de resultat jag trots allt kommit fram till inte bortses från och jag anser även att 

tystnaden från de som inte besvarat denna fråga är ganska talande.  

Nedan följer en tabell att utgå min presentation av resultatet från: 

Mer om nya religiösa rörelser 3 

Längre kurs   1 

Fler studiebesök  2 

Mer om Sikhism  1 

Inget   46 

Tabell 3: Vad eleverna vill se förändrat i kursen 

Summa:   53 

   Källa: Enkäterna som lämnats ut 

Denna tabell visar att en majoritet av de deltagande eleverna skulle kunna ses som nöjda med 

hur kursen ser ut i dagsläget, eller åtminstone inte har några konkreta förslag på hur de vill att 

eventuella förändringar ska se ut. Jag gör även bedömningen att det är högst sannolikt att 

många av dessa inte alls intresserar sig för frågan och därför inte skrivit något de vill se 

förändrat. Jag syftar här främst på de som inte svarade på frågan. Med detta i åtanke anser jag 

att det helt klart kan finnas en väsentlig skillnad mellan de som lät bli att svara på frågan och 

de som i alla fall svarat och skrivit att de inte vill se någon förändring. Jag anser dock att det 

är viktigt att båda dessa grupper av deltagare har fått plats i undersökningen. 

De som till skillnad från tidigare nämnda kommit med önskemål om förändringar av kursens 

innehåll är relativt blandade i sina åsikter om vad de vill se mer av. Av dessa uttrycker flera 

önskemål om mer undervisning om nya religiösa rörelser. De deltagare som önskat detta har 
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även ofta gått mot strömmen och ringat in kristendomen som det mest intressanta momentet 

att studera. Detta väcker tanken om det kanske är så att eleverna skulle vilja se fler olika 

inriktningar inom kristendomen togs upp samt att dessa gicks igenom djupare. Jag syftar här 

på till exempel livets ord, jehovas vittnen och mormonerna. Detta undersökningsresultat 

väcker specifikt tanken om inte jehovas vittnen skulle kunna vara bra att ta upp på många sätt. 

Bortsett från mitt undersökningsresultat är detta nämligen en inriktning inom kristendomen 

som eleverna ofta kommit i kontakt med genom deras dörrknackande mission. Jag tror även 

generellt att en mer varierad och på olika mindre inriktningar fokuserad undervisning skulle 

kunna göra kristendomen mer varierad och intressant för eleverna. Detta skulle kanske 

motverka det ointresse för kristendomen som mina elever visar. Två deltagare har även skrivit 

att de vill se mer studiebesök i undervisningen. Detta, som behandlar undervisningens metod 

och inte innehåll, faller utanför mitt undersökningsområde och kommer därför inte ges någon 

större uppmärksamhet. Jag vill dock kort kommentera att jag tror det kan vara en bra 

undervisningsmetod för att uppnå förståelse för faktastoffet.   
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Diskussion 

Jag kommer nu att diskutera resultatet jag kommit fram till, ställa det i jämförelse med 

tidigare forskning samt återanknyta till mina hypoteser och mina ursprungliga 

frågeställningar. 

Mina hypoteser inför undersökningen var som jag tidigare gått in på att jag trodde eleverna 

skulle tycka att etik och moral, buddhismen och hinduismen var mest intressant att studera 

medan de abrahamitiska religionerna skulle ses som minst intressanta. Jag trodde dessutom att 

kristendomen och judendomen skulle ses som mindre intressanta än islam. Jag har haft rätt i 

flera av dessa hypoteser, men har även tydligt falsifierat en av dem.  

Resultatet talade, precis som jag innan jag påbörjade min undersökning trodde, om att de 

abrahamitiska religionerna var de som eleverna tyckte var minst intressanta att studera. Detta 

tror jag precis som jag tidigare nämnt beror på att de läst mycket om kristendomen och på så 

sätt tröttnat på momentet ifråga samt att de läst om judendomen även i historieundervisningen 

vilket lett till samma sak. Islam var som jag trodde mer intressant än de övriga abrahamitiska 

religionerna. Detta tror jag beror på att islam som religion ständigt blir aktuell i media och på 

så sätt kommer nära eleverna. Jag syftar då på till exempel självmordsbombare, så väl som 

debatten om konstnären Lars Vilks målningar vilka båda ofta kopplas till islam. 

Sverigedemokraternas framfart och det faktum att vissa av eleverna eventuellt är muslimer 

samt kanske känner muslimer gör även att religionen hamnar närmare dem. Detta skulle 

förvisso kunna få motsatt effekt och även göra elever trötta på religionen ifråga, men detta har 

åtminstone enligt min undersökning inte varit fallet. Det faktum att det finns betydligt fler 

muslimer än judar i Sverige tror jag dessutom bidrar till att judendomen känns längre ifrån 

eleverna.  

Det visade sig dock att jag skulle ha helt fel angående elevernas åsikt om etik och moral. Min 

hypotes var som tidigare nämnts att detta skulle vara ett populärt och för eleverna intressant 

moment. Detta eftersom, som jag tidigare sagt, det är ett väldigt fritt ämne där eleverna får i 

stor utsträckning får chansen att själva komma till tals och diskutera. Etik och moral var dock 
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det moment som fick minst antal inringningar angående vilket ämne eleverna tyckte var mest 

intressant att studera. Etik och moral fick dessutom näst flest inringningar gällande vilket 

ämne eleverna tyckte var minst intressant att studera. Därmed står det väldigt klart att etik och 

moral helt till skillnad från vad jag trodde är om inte det minst intressanta ämnet åtminstone 

ett av de minst intressanta tillsammans med kristendomen. Vad beror då detta på? En möjlig 

teori är att eleverna tycker att momentet är luddigt och inte speciellt konkret. Det kan även 

vara så att många av dem inte tycker om att diskutera, vilket är något som ofta görs i stor 

utsträckning då detta moment genomförs. Jag tror dock även att det är möjligt att eleverna inte 

är så insatta i vad detta moment handlar om. Detta grundar jag i att flera elever då jag har 

pratat med dem har menat att det inte borde vara skolans ansvar att lära ut etik och moral utan 

att detta är och borde vara föräldrarnas ansvar.  

Min hypotes om att hinduismen och buddhismen skulle ses som intressanta för eleverna 

visade sig också stämma. Jag tror att detta beror på att de dels känns exotiska och spännande, 

men även att de i betydligt högre grad än till exempel kristendomen går att kombinera med 

modern vetenskap. Jag noterar även att new age visade sig vara något eleverna intresserade 

sig mycket för. Detta var förvisso inget som förvånade mig, men heller inget som jag hade 

förväntat mig. Det känns troligt att eleverna tycker dessa mindre och okändare rörelser är mer 

spännande för att de vet mindre om dem samt inte fått läsa om dem i lika stor utsträckning 

som de fått göra om världsreligionerna. Jag tror dessutom att skriverier i media om till 

exempel händelserna i Knutby väckt elevernas intresse för sekter och mindre religiösa 

rörelser. Faktumet att eleverna troligen själva kommit i kontakt med jehovas vittnen genom 

dessas missionerande genom dörrknackning tror jag också har väckt ett intresse för vad dessa 

mindre rörelser egentligen tror på och predikar.  

Jag anser att denna undersökning visar tydliga likheter med den jag tidigare gjort. Detta då 

kristendomen, judendomen och islam fick negativa resultat även där. En tydlig skillnad är 

dock hur litet intresset för etik och moral är i den undersökning jag nu genomfört. I den jag 

tidigare genomförde var etik och moral, som jag tidigare nämnt, föga inringat medan det i 

denna undersökning bedömts som ointressant att studera. Det är dock viktigt att påpeka att 

dessa två undersökningar inte kan ställas i någon direkt jämförelse då de har skilda om än om 

varandra påminnande frågeställningar. 

Hur står sig då undersökningens resultat gentemot vad som sägs i kursplanerna? Som jag 

tidigare presenterade har kristendomen en särställning i lpf94 som den enda religionen vilken 
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måste tas upp. Min undersökning pekar tydligt på att det här inte är något som eleverna är 

positiva till och jag tror absolut eleverna välkomnar att denna särställning försvinner i och 

med införandet av GY11. Jag tolkar det dock som att etik och moral kommer få en större plats 

i GY11, bland annat eftersom dygdetik blir obligatoriskt för läraren att ta upp. Min 

undersökning pekar på att eleverna inte välkomnar detta då etik och moral var något som 

bedömdes som klart mindre intressant. Det går därmed att konstatera att det sett till elevernas 

intresse finns både för och nackdelar med den nya kursplanen för ämnet, även om jag anser att 

fördelarna troligen väger över. Detta eftersom mindre rörelser verkar ges mer plats än 

tidigare.  

Det är även en intressant tanke att föreställa sig hur kursplanen skulle se ut om eleverna själva 

fick välja. Jag är då övertygad om att flera förändringar skulle ske. Jag presenterar nedan 

några punkter som jag i detta fall tror att mycket väl skulle kunna skrivas in i en kursplan 

vilken helt baserats på resultatet i min undersökning. Jag syftar här till punkter som skulle 

skrivas in i avsnittet där vad kursen ska innehålla behandlas: 

- Världsreligionerna och olika livsåskådningar, kristendomsundervisningen ska i stor 

utsträckning innehålla undervisning om mindre inriktningar och frikyrkor. 

- New age och nya religiösa rörelser ska ges stort utrymme. 

- Hinduism och buddhism ska ges stor plats i kursen. 

Det står även klart efter att ha studerat resultatet i min undersökning att eleverna gärna 

uteslutit åtminstone den nedanstående punkten från GY11: 

- Olika modeller inom normativ etik. Dygdetiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett 

gott samhälle kan vara.9

Resultatet av en av eleverna konstruerad kursplan skulle därmed bli tydligt innebära mer new 

age och mindre rörelser på bekostnad av framförallt undervisning av etik och moral. Detta 

skulle överlag innebära en kursplan klart mer påverkad av mindre rörelser, och mindre av de 

större. Detta främst då eleverna skulle välkomna en tillbakagång för de abrahamitiska 

religionerna. Konsekvensen av allt detta skulle troligen en kursplan mer fokuserad på 

faktainlärning och mindre på diskussion och koppling till eleverna själva. Detta främst 

eftersom momentet etik och moral skulle få stå tillbaka mycket för new age, hinduismen och 

buddhismen. 

 

                                                           
9 Kursplan för religionskunskap A, GY11, redovisat för regeringen 2010-09-23  
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Jag tror att eleverna välkomnar det ökade inslag av paralleller mellan religion och modern 

vetenskap i GY11. Detta bland annat eftersom min undersökning tydligt visar att eleverna 

tycker hinduismen och buddhismen är intressanta att studera och jag tror att det här till viss 

del beror på de stora möjligheterna som finns att förena dessa med modern vetenskap. Min 

undersökning pekar mot att eleverna vill ha en undervisning som är mindre fokuserad på de 

stora världsreligionerna respektive etik och moral. Då new age i min undersökning har 

bedömts som mycket intressant tror jag att eleverna ytterst gärna skulle se en ökning av 

undervisning om till exempel livets ord, mormonerna och pingstkyrkan som en del av 

kristendomsundervisningen.  

Mina frågeställningar var som jag tidigare presenterat att jag ville ha ta reda på vilket moment 

av undervisningen i kursen som eleverna tyckte var mest intressant respektive minst intressant 

att studera. Dessa frågeställningar anser jag att jag har lyckats besvara och kortfattat vill jag 

hävda att eleverna bedömt kristendomen som det minst intressanta momentet och new age 

som det mest intressanta momentet. 

Jag vill som avslutning på min diskussion föra fram att jag inte anser att elevernas bedömning 

av vad som är intressant och inte att läsa om egenhändigt ska styra hur undervisningen ska se 

ut. Det finns andra skäl varför kursplanerna ser ut som de gör och dessa ska heller inte 

förbises. Dock anser jag att det också är viktigt och intressant att få fram vad eleverna tycker 

och tänker samt vad de intresserar sig för respektive inte intresserar sig för. 
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Sammanfattning 

Jag vill med denna uppsats komma fram till vilket moment eleverna tycker är mest intressant 

respektive minst intressant inom undervisningen av kursen religionskunskap A på gymnasiet. 

För att komma fram till detta använde jag mig av en undersökning. Jag lämnade då ut en 

enkät på en gymnasieskola i Gävle. 

Totalt besvarade 53 elever enkäten vilken bestod av tre frågor. Den första frågan var ”Vilket 

moment tycker du är mest intressant att studera då du studerar religion?”. Den deltagande 

eleven hade här alternativen kristendomen, judendomen, islam, buddhismen, hinduismen, etik 

och moral samt new age och skulle ringa in de alternativ som denne tyckte var mest 

intressanta att studera. Den andra frågan var det motsatta, det vill säga ”Vilket moment tycker 

du är minst intressant att studera då du studerar religion?”. Deltagaren skulle även här ringa in 

sitt svar och hade samma alternativ som på den första frågan. Enkätens tredje fråga hade en 

något annorlunda karaktär än de två tidigare och var betydligt öppnare. Här hade deltagaren 

inga alternativ utan skulle helt fritt besvara frågan ”Finns det något du upplever att du saknar i 

religionsundervisningen? I så fall, vad?” 

Resultatet blev att kristendomen och etik och moral blev de moment eleverna tyckte var minst 

intressanta att studera medan de bedömde religionerna hinduismen och buddhismen samt new 

age som de mest intressanta. Detta resultat tror jag beror på att eleverna i stor utsträckning 

studerat kristendomen under sin skolgång och således tröttnat på den, de uppfattar etik och 

moral som luddigt och svårt att greppa konkret samt att de elever som deltagit i 

undersökningen inte tycker om att diskutera så mycket som detta moment ofta kräver. New 

age tror jag har bedömts som väldigt intressant eftersom sekter och mindre religiösa rörelser 

figurerat mycket i media. Jag tänker här främst på det för några år sedan så aktuella 

knutbymålet. En annan starkt bidragande faktor tror jag är att eleverna inte vet så mycket om 

dem och på så sätt ser dem som exotiska. Jag vill även lägga fram att jag tror att den mission 

som jehovas vittnen stått för genom dörrknackning väckt ett intresse hos eleverna angående 

vad dessa rörelser egentligen tror på och predikar. Islam visade sig för övrigt vara mer 
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populär än de övriga två abrahamitiska religionerna. Detta tror jag beror på att islam ständigt 

hålls aktuellt i media. Jag syftar då till exempel på självmordsbombare och debatten om 

konstnären Lars Vilks målningar. 

 

Källor 

Tryckta källor: 

Kursplan för religionskunskap A, GY11 

http://www.skolverket.se/sb/d/726/a/13845/func/kursplan/id/3204/titleId/RE1201%20%20Rel

igionskunskap%20A hämtat 2011-01-10 

Holme, Bengt och Solvang, Idar, Forskningsmetodik – Om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, Studentlitteratur AB, Lund, 1997  

Ågren, Henrik och Florén, Anders, Historiska undersökningar – grunder i historisk teori, 

metod och framställningssätt, Studentlitteratur, Lund, 1998  

Otryckta källor: 

Stolpe, Kristoffer, Vad tycker eleverna är roligast respektive tråkigast inom 

religionskunskapen?  
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Bilaga 1 

 

Undersökning – Religionsvetenskap 

1.  Vilket moment tycker du är mest intressant att läsa om då du studerar religion? (Ringa in 
ditt svar) 
 
Kristendomen Islam Judendomen  Buddhismen  
 
 
Etik och moral New age hinduismen   

 

 

2. Vilket moment tycker du minst intressant att läsa om då du studerar religion? (Ringa in 
ditt svar) 
 
Kristendomen Islam Judendomen  Buddhismen  
 
 
Etik och moral New age hinduismen 

 
 
 
 
 
3. Finns det något du upplever att du saknar i religionsundervisningen? I så fall, vad? 
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Tack för ditt deltagande! / Kristoffer Stolpe 
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