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Abstrakt 

Lundfelt, Ingrid (2013). Fordonselevers syn på religion och religionskunskap – en 

etnologisk underökning som granskar intresse och ointresse för religion och 

religionskunskap: examensarbete i lärarprogrammet – ämnesdidaktik inom religion, 

AU3. Gävle: Högskolan i Gävle, Institutionen för utbildning och ekonomi. 

 

Syftet med den här uppsatsen är att undersöka fordonselevers motivation till 

religionskunskapsämnet på gymnasiet. Det sker genom att undersöka hur motiverade 

eller omotiverade eleverna är. Det är relevant eftersom bland annat skolinspektionens 

granskning av religionskunskapsämnet visar att fordonselever har ett genomsnittligt 

låga betyg i religionskunskapsämnet. Skolinspektionens granskning visar även på 

brister i hur ämnet presenteras för eleverna. Flertalet elever uttrycker att ämnet inte är 

anpassat för dem och att det påminner om den religionskunskap de läste på högstadiet. 

Metoden som används för att undersöka elevernas intresse eller ointresse är en 

etnologisk metod. Genom att vara närvarande i klassrummet under en tid och se 

samspelet mellan elever och lärare anser jag att det ger en autentisk bild av hur eleverna 

uppfattar undervisningen. För att komplettera observationerna gjordes även intervjuer. 

Intervjuerna stärker observationerna eftersom det kan stärka eller avskriva mina 

antaganden gjorda under observationerna.  

 

Resultatet av observationerna och intervjuerna visar att fordonseleverna har ett ointresse 

för religionskunskap. Det visas bland annat genom att de har en relativt rå jargong i 

klassrummet, där det kan förekomma nedvärderande uttalanden om människor med 

annan tro, kultur eller etnicitet. Eleverna visar även omognad genom att inte ta ansvar 

för sina studier. Det är ytterst sällan som de tar med egna pennor och papper. Det 

oansvariga beteendet fortgås eftersom lärare anstränger sitt yttersta för att dessa elever 

ska vara närvarande och klara kursen. Det utmynnar tyvärr i missriktad hjälpsamhet 

eftersom eleverna inte formas till ansvarstagande och demokratiska medborgare. 

Slutligen finns det även motivation hos eleverna och de visar intresse till viss del. I 

intervjuerna framgår det att eleverna har ett privat intresse i livsfrågor. Under 

observationerna visade det sig, trots vissa kommentarer, att eleverna har ett öppet klimat 

i klassrummet. Elever svarar och ställer frågor utan att räcka upp handen, vilket ibland 

kan uppfattas som lite stökigt, men med erfarna lärare finns det mycket goda 

möjligheter att använda sig av elevernas engagemang.   

Nyckelord: etnologisk, fordonselever, gymnasium, observation, intervju, intresse, 

ointresse. 
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1. Bakgrund 

1.1 Inledning  
 

Skolverkets publikation påvisar att elever på fordonsprogrammet har ett lägre 

genomsnittsbetyg allmänna i teoretiska ämnen. Det framstår även att så är fallet i 

religionskunskapsämnet. Den generella uppfattningen om elever på fordonsprogrammet 

är att de är skoltrötta och omotiverade i de teoretiska ämnena. Mitt syfte är att 

undersöka hur det uttrycks i klassrummet. Undersökningen kommer även utforska om 

det kan finnas fler faktorer till att eleverna presterar dåligt, utöver skoltrötthet och låg 

motivation, i religionsämnet.  

Den här undersökningen fokuserar som sagt på religionskunskapsämnet framförallt på 

grund av mitt eget intresse i ämnet eftersom jag utbildar mig till religionslärare. Utöver 

det anser jag att religionsämnet har en potential att förorda mycket av det som 

läroplanen förespråkar rörande hur gymnasieskolan ska arbeta med värdegrunden. 

Genom reviderade skol och – kursplaner (Gy11) framstår det tydligt, som det även 

gjorde i den tidigare läroplanen, att skolan ska fostra elever till att bli demokratiska och 

ansvarsfulla medborgare. Gy 11 föreskriver även att skolan grundar sig på kristna 

värderingar och i kursplanen för Religionskunskap 1/A
1
 står det att elever ska ha 

förståelse för och respektera andra människors tro. Arbetet med värdegrunden är något 

som ska genomsyra hela skolverksamheten, men jag anser att det är mycket passande 

med de elever som läser på fordonsprogrammet.  

I och med den allmänna uppfattningen om att fordonselever har svårigheter i att uppnå 

dessa mål bör verksamma människor i skolan vilja uppmuntra dessa elever i 

religionskunskapsämnet. Genom att få förståelse för varför dessa elever har ett så pass 

lågt genomsnittsbetyg i religionskunskapsämnet kan det leda till förbättringar framför 

allt hos eleverna, men även för lärare. Katrine Fangen beskriver syftet med en 

forskningsundersökning på ett passande vis. ”Idealiskt sett bör syftet inte bara vara att 

åstadkomma vetenskaplig kunskap, utan även att förbättra situationen för de människor 

du studerar” (Fangen, 2005: 47). 

 

 

 

                                                             
1
 Religionskunskap 1 kallades i den tidigare läro- och kursplanen Lpf94 för Religionskunskap A. 
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1.2 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med den här uppsatsen är att få en fördjupad förståelse för orsakerna till elevernas 

låga engagemang. Följande frågeställningar hjälper mig att besvara det syftet. 

 

 Hur uttrycks fordonselevers intresse eller ointresse för religion och religionsämnet i 

klassrummet? 

 Stödjer tidigare forskning observationerna och intervjusvaren?  

 Finns det andra tänkbara förklaringar än skoltrötthet?  

 

1.3 Skolinspektionens granskning 
 

Studien äger rum på en gymnasieskola i Sverige. Skolinspektionen gjorde en inspektion 

hösten 2011 och våren 2012 som berörde Religionskunskap 1/A i landet. 

Skolinspektionen granskade 28 kommunala och 19 fristående skolor. Granskningen 

genomfördes med dokumentanalyser, lektionsobservationer, elevenkät och intervjuer 

med rektorer, lärare och företrädare för eleverna. De menade att lärarna ofta skapar en 

trygg stämning i klassrummet, men det finns områden som bör utvecklas för att beröra 

eleverna (skolinskpektionen, 2012: 6). Ett exempel när eleverna finner 

religionskunskapsämnet ointressant är när undervisningen handlar för mycket om det 

generella i religionerna. De anser att det då påminner för mycket om grundskolans 

religionskunskap och menar att det inte engagerar eftersom det inte berör dem. Enligt 

skolinspektionens granskning vill eleverna lära sig mer om hur det är att leva som 

troende, för att de vill veta hur det påverkar vardagen och formar identiteten 

(skolinskpektionen, 2012: 11).  

 

Grundat på det tidigare nämnda och min egen bedömning av hur fordonselever framstår 

för lärare på gymnasieskolan som svårmotiverade och skoltrötta, anser jag att en studie 

som rör hur eleverna uppfattar religionsämnet i skolan är högst relevant. Jag anser även 

att det är viktigt att eleverna själva får ge sina egna röster till varför de anser att ämnet 

är relevant eller ej. Tankarna om en uppsats inom det här området är något som byggts 

upp under en tid då jag som lärarstudent har haft verksamhetsförlagd utbildning (VFU) 

på den här gymnasieskolan och har haft undervisning med ett flertal fordonsklasser 

under min utbildning. Under min sista VFU, vårterminen 2012, hade jag informella 

samtal både med mina handledare och biträdande rektor angående examensarbete där 
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jag presenterade det ”frö” till tanke jag hade då. Med den responsen och guidningen jag 

fick av dem beslutade jag mig för att rikta in mig på fordonselever och deras syn på 

religionsämnet. 

 

1.4 Metod 
 

Jag har valt att arbeta med en etnologisk fältmetod. Nationalencyklopedin definierar 

etnografisk på följande sätt: ” insamlande och bearbetning av grundläggande 

forskningsmaterial för analys av sociala och kulturella strukturer och processer såsom 

en del av kultur- och socialantropologin {→etnologi, folklivsforskning}”(www.ne.se). 

Kaijser och Öhlund definierar fältarbete som ett samlingsbegrepp för undersökningar 

där forskaren befinner sig i de fysiska och sociala miljöer där undersökningen äger rum 

(Kaijser&Öhlund, 1999: 37). Eftersom det tidigare finns begränsad forskning på 

området rörande fordonselevers uppfattning om religionsämnet på gymnasiet ansåg jag 

att ett fältarbete var den metod som passade bäst. Även för att det ger mig en autentisk 

bild av hur eleverna handlar i det undersökande rummet.   

 

När jag befann mig i klassrummet de första veckorna använde jag mig av öppen 

observation
2
. För att på bästa sätt komma in med ett öppet sinne och observera vad som 

hände och sedan utgå ifrån det. Det betyder att mina frågeställningar kunde komma att 

förändras under de första veckorna. Genom öppen observation styrdes projektet åt en 

riktning, utifrån det skapades frågeställningar och hypoteser som prövades genom 

intervjuer och fler observationer. Under observationerna använde jag mig av en 

arbetsteknik som Fangen förespråkar genom Schatzman och Strauss (1973) där 

observatören strukturerar fältanteckningarna i tre kategorier. Den första kallas 

observationsanteckningar (OA). Där skriver observatören vad som äger rum utan att 

tolka datan. Den andra kategorin är teoretisk anteckningar (TA). Under TA tolkar 

observatören de tidigare fältanteckningarna och reflekterar över det som hänt. Här dras 

slutsatser, det skapas hypoteser eller antaganden. ”I dina teoretiska anteckningar kan du 

utveckla nya begrepp, knyta dessa till andra tidigare begrepp som utvecklat, eller 

relaterar en observation till en annan” (Fangen, 2005: 99). Den tredje kategorin är 

metodologiska anteckningar (MA). Där antecknar observatören påminnelser eller 

instruktioner till sig själv. Det kan även vara självreflektioner över tidigare fältinsatser, 

anteckningar om hur jag bör gå tillväga nästa gång och även mina egna upplevelser och 

                                                             
2
 ”I en öppen observation observeras ’allt möjligt’” (Kaijser&Öhlund, 1999 :128). 

http://www.ne.se/sve/etnologi
http://www.ne.se/sve/folklivsforskning
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känslopräglade intryck jag fått under observationen. Dessa anteckningar var ett 

återkommande arbete där jag skrev under perioder, men jag skrev alltid rent 

observationsanteckningarna på datorn inom så kort tid som möjligt efter en observation.  

Hur jag personligen gick in i dessa observationer anser jag har en relevans i det här 

arbetet. Jag känner mig relativt trygg i en klass med fordonselever eftersom jag under 

min tidigare VFU varit med flera fordonsklasser. Med det menar jag att jag inte är helt 

främmande för den jargongen som finns i en grupp likt den här. När jag första gången 

presenterade mig och observerade klassen var jag förberedd på klimatet i klassen. Jag 

har tidigare upplevt fordonsklasser som relativt svårmotiverade, det är mer regel än 

undantag att eleverna inte har med sig egen penna och skrivpapper. Det används även 

ett grovt språk med svordomar och glåpord som kan förekomma när som helt under 

lektionen. Killar är överrepresenterade på fordonsprogrammet och det påverkar 

troligtvis gruppdynamiken. Även att de valt en yrkesförberedande linje (som 

fordonsprogrammet) kan ha betydelse för studiemotivationen. 

 

1.5 Etiskt förhållningssätt  
 

 

När man utför observationer och intervjuer som ska vara anonyma är det viktigt att utgå 

från ett etiskt förhållningssätt. För att resultaten ska bli så korrekta som möjligt är det 

viktigt att informanterna känner sig trygga och litar på att det de säger inte kommer att 

offentliggöras. Det gör jag genom att informera eleverna om mitt tillvägagångssätt vid 

första tillfället jag träffar dem. Jag ber dem även skriva under en fullmakt där de ger 

mig ett godkännande att observera dem i klassrummet. På den fullmakten står det att 

eleverna kommer att vara anonyma. Min benämning på eleverna i klassen blir 

informanter eller fordonselever istället för att tala om kille eller tjej. Under 

observationer och intervjuer förde jag anteckningar där jag valde att inte nämna elever 

vid namn. Det går att identifiera eleverna i inspelningen från intervjuerna om någon 

känner till klassen. Dessa inspelningar kommer att bli preskriberade eller raderas när 

uppsatsen är färdigställd.  

 

1.6 På fältet 
 

För att få tillgång att göra min observation på gymnasieskolan började jag med att 

kontakta mina två senaste lokala lärare utbildare (LLU). Jag fick svar att den ena hade 

alla fordonsklasser höstterminen 2012 och att jag var välkommen dit. Med tanke på att 

fordonseleverna har praktik och den började efter fyra veckor in i terminen bestämde 
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jag mig för att börja mina observationer deras andra vecka på skolan. Om det behövde 

kompletteras något bestämde jag mig för att komma tillbaka efter deras praktik. Lluaren 

och jag kom överens om att hon skulle få den första veckan för att presentera sig och 

lära känna klassen på egen hand och att det passade att jag kom och observerade de 

följande tre veckorna. Eleverna har religionslektioner två gånger i veckan, varje lektion 

är 40 minuter långa. Det första jag fick göra när jag kom var att presentera mig och mitt 

projekt. Jag uppfattade det som en hjälp att jag träffat hälften av klassen terminen innan 

under min VFU och att de kände igen mig. Efter att jag presenterat mig och projektet 

bad jag dem att skriva under en fullmakt där de godkände att jag observerade dem under 

de kommande veckorna. Klassen som blir observerad är en klass på 19 elever med 

övervägande killar.  

 

Jag observerade klassen vid sju tillfällen där varje lektion var 40 minuter långa. Jag 

satte mig alltid längst bak i klassrummet för att så få som möjligt skulle se mig under 

lektionen. Jag antecknade det jag ansåg vara viktigt under lektionen, men jag försökte 

göra det så diskret som möjligt. Det var viktigt för mig att eleverna skulle få förtroende 

för mig så att det naturliga samspelet i klassrummet inte stördes. Därför hade jag en 

öppen inställning där jag gärna pratade med eleverna mer specifikt om vad jag gjorde 

där, eller vad de ville prata om. Det hände att jag var tidig till en lektion och jag satte 

mig då utanför klassrummet och väntade istället för att, som jag upplever att lärare ofta 

gör, gå till personalrummet och ta en kaffepaus. Det gjorde att jag fick samtal med 

elever som jag annars inte skulle fått. Även om inte alla de samtalen handlade om 

religionsämnet så anser jag att det bidrog till en öppen kommunikation mellan mig och 

eleverna.  

 

Min tanke med fältarbetet var att observera eleverna i klassummet när de har 

religionskunskap och fokusera på deras inställning till ämnet. Några observationsfrågor 

som jag hade var;  

 På vilket sätt visar eleverna intresse eller inte? 

 Hur aktiva är eleverna?  

 

1.7 Intervjuer 
 

För att komplettera observationerna valde jag även att intervjua elever, både enskilt och 

i grupper om två och tre. Kaijser och Öhlander menar att en kombination av observation 
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och intervju kan vara givande i många fall. ”För att maximera utbytet av fältarbetet och 

kvaliteten på det totala materialet kombineras därför ofta intervjuande med 

observationer, informella samtal, fotografering, filmande och andra arbetssätt (…)” 

(Kaijser&Öhlander, 1999: 85). Genom intervjuerna ville jag få fram en personlig syn på 

deras inställning till religionsämnet. Jag var även intresserad av om det skiljde sig 

mellan de jag intervjuade enskilt och de jag intervjuade i grupp, kanske skulle det 

komma fram mer åsikter vid de ena intervjuerna än vid de andra.  

Kaijer och Öhlander definierar intervju på följande sätt ”en kommunikationsform där 

någon berättar och besvarar frågor som ställs av en annan person och där det sagda 

registreras i någon form”(Kaijser&Öhlander, 1999: 88). De beskriver även vikten av att 

intervjuaren är tydlig gentemot den som blir intervjuad om omständigheterna. ”Man 

måste alltid informera om syftet med intervjun och var och hur det kommer att 

användas”(Kaijser&Öhlander, 1999: 89).  

 

När jag skulle få elever att bli intervjuade ville jag inte be några specifika elever om att 

delta. Jag ville heller inte att läraren skulle ge förslag på vilka hon/han ansåg skulle vara 

passande. Det beror på att jag till så stor del som möjligt inte skulle ha någon påverkan 

på datan från intervjuerna. Fangen anser att ”Det viktiga är inte heller att uppnå statisk 

representativitet. Snarare är poängen att hitta ett bra exempel, antingen ett extremfall 

som sätter dina problemställningar på sin spets, eller ett mer typiskt fall, som kanske 

kan återfinnas i andra varianter på andra ställen”(Fangen, 2005: 58). Jag anser därför att 

det bör finnas en balans i vilken riktning jag styr projektet.  

 

Intervjuerna genomfördes under en vecka i anslutning till religionslektionerna som jag 

observerade. Två intervjuer gjordes efter lektionen och en gjordes på morgonen innan 

lektionen. Kaijser och Öhlander påpekade om vikten av att informera informanterna om 

omständigheterna när man gör en intervju. Därför var jag noga med att återigen beskriva 

mitt projekt och förklara för dem att intervjun är anonym. Jag tog informanternas namn 

och telefonnummer ifall jag skulle anse att ett svar var svårtolkat. Då skulle jag kunna 

ringa dem och be om ett förtydligande vid ett senare tillfälle. 

  

Jag ansåg att det var ett öppet klimat under intervjuerna och att informanterna kunde 

säga och uttrycka sig fritt. Det kan delvis bero på att jag spenderat tid i deras klassrum 

även om jag inte direkt var involverad i undervisningen utan observerade. Men jag var 

fortfarande ett känt ansikte. Jag anser även att det öppna klimatet kan bero på att jag 
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träffade hälften av informanterna under en period terminen innan, då jag även 

undervisade dem i engelska. Det öppna klimatet är något som framgår från svaren som 

ibland är helt olika varandra, vilket jag anser indikerar på att de uttrycker sina egna 

åsikter.  

 

Kaijser och Öhlander påpekar något viktigt som bör tas i beaktning. ”Men intervjun är 

en tvåvägskommunikation, viket kräver en skärpt och kritisk reflexiv uppmärksamhet 

på vad som sker i mötet mellan intervjuare och den som intervjuas och på hur detta 

återges i den slutgiltiga text som publiceras” (Kaijser&Öhlander, 1999: 87). Det är 

viktigt att vara medveten om att möjliga missförstånd kan uppstå mellan intervjuaren 

och de som intervjuas. Det är en god tanke att ta informanternas uppgifter då det finns 

möjlighet att återkomma om intervjuaren är osäker på något som sagts under intervjun 

när han/hon skriver den slutgiltiga texten.    

 

1.8 Aktuell forskning 
  

Det har gjorts en del forskning inom området religion i skolan och ungdomars tankar 

om livsfrågor. Det finns även den del forskning som berör ungdomars syn på religion 

och religionsämnet i skolan. Det finns dock ytterst lite forskning på området rörande 

elever på praktiska program som till exempel fordonsprogrammet. Signild Risenfors har 

bland andra skrivit en avhandling ”Gymnasieungdomars livstolkande” (2011) där hon 

spenderat ett år på ett gymnasium med ungdomar på samhällsvetenskapliga program 

och observerat och intervjuat dem angående deras livstolkande. Risenfors avhandling 

var en inspiration för det här arbetet. Annan forskning som använts i den här uppsatsen 

har haft som främsta syfte att bekräfta eller motbevisa mina resultat och min diskussion. 

Följande tidigare forskning är relevant för den här uppsatsen:    

 

 I Anna Frisén och Susanne Bergs studie av identitetsskapande hos svenska 

ungdomar kommenterade en av grupperna i studien att vi i den svenska kulturen 

kanske har mer fokus på praktiska och sociala saker och att existentiella frågor 

inte har så stor betydelse eller tar så stor del av vår identitet (Lövheim, 2012: 

78). 

 Karin Sporre & Jan Mannberg – Values, Religions and Education in Changing 

Societies – Vital issues, World views and Religion. Sven Hartman skriver i 

artikeln ……….. hur religionskunskapen i skolan har förändrats framför allt 
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under de senaste fyrtio åren. Hartman menar att religionsämnet i skolan har 

blivit mer individuellt inriktat, samtidigt som ungdomar också lever i ett mer 

individinriktat samhälle. Hartman frågar sig varför ungdomar som idag är 

generellt mer intresserade utav livsfrågor fortfarande har ett lågt intresse i 

religionskunskapen i skolan. Han presenterar ett antal möjliga orsaker till varför 

det är så: 

- Lärarna följer inte läroplanens guidelinjer. Livsfrågor tas inte upp i 

religionskunskapen. 

- Livsfrågor är för kontroversiella och svåra för religionslärare att hantera i 

klassrummet. 

- Ungdomar förlorar intresset för livsfrågor när de berörs i klassrummet. 

- Ungdomar kan inte relatera till de livsfrågor som tas upp i klassrummet. 

- Livsfrågor är för privata för att diskutera öppet (Hartman, 2010: 122-123). 

 

 Anders Sjöborg – Gymnasieeleven och religionerna. Sjöborg redogör för vikten 

av religiositet för elevers syn på religionsämnet. Han menar att de elever som är 

religiösa kommer i kontakt med religion på ett annat sätt än de som inte har 

någon privat koppling till religion och det ger de religiösa eleverna en möjlighet 

att få ut mer av religionskunskapen i skolan. Sjöborg menar att de organiserade 

religiösa eleverna kommer i kontakt med frågor om tro och religion på flera 

naturliga sätt så som genom vänner, i en religiös lokal, familj, skola, tv, internet 

och tidningar. De elever som inte är religiösa kommer i en lägre nivå i kontakt 

med tro och religion och då är det främst genom massmedia och skolan. Enligt 

Sjöborg har elevers relation till religion större påverkan på 

religionskunskapsämnet än vad etnicitet eller utländsk bakgrund har. Sjöborg 

anser att eftersom massmedia är den största källan för information om religion 

för elever som inte är religiösa har skolan en mycket viktig roll. Skolan har 

möjligheten att förmedla redskap för kunskap om den kulturella och religiösa 

mångfald som finns i dagens samhälle (Sjöborg, 2012: 6).   

 

 Torsten Knauth & Anna Körs artikel The ’contexual setting approach’: a 

contribution to understanding how young people view and experience religion 

and education in Europe bygger på en undersökning som gjorts i åtta länder i 

Europa. Den fokuserar på elevers attityd gentemot religionskunskapsämnet i 

skolan. De grundar underökningen på fyra punkter som de fördjupat sig i. Den 
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första är The role of religion in school/ religionens ställning i skolan. Den andra 

är the content of learning/ innehållet i ämnet. Det tredje är teachers’ religiosity/ 

lärarenas religiositet och slutligen learning models/ lärande metoder (Knauth & 

Körs. 2011: 1). Generellt är deras slutsats att elever har olika uppfattning om 

religion som ett ämne i skolan och det grundar sig på elevernas tidigare kontakt 

med religion i skolan. Men de flesta elever anser att religion har en plats i 

skolan, de är medvetna om att religion har en påverkan på deras egna liv och hur 

det påverkar samhället. Ungdomarna är överens om att religion är viktigt i 

skolan för de vill att människor med olika bakgrund ska kunna leva tillsammans 

utan att konflikter uppstår. De har dock lite olika syn på hur religions ska 

presenteras och arbetas med i skolan.  

 

1.9 Disposition 
 

Bakgrundskapitlet med bland annat frågeställning och metod följs av resultaten från 

fältet. Resultat från observationerna och intervjuerna presenteras i kapitel två. I 

observationsresultaten får läsaren på ett autentiskt vis följa med in i klassrummet. Jag 

återberättar vad jag upplever och citerar några elever. I intervjuresultaten ställs en fråga 

där alla grupper (tre stycken) ger sitt svar. I intervjuresultaten har jag valt vad jag anser 

är passande för att hålla intervjusvaren så sakliga som möjligt. De fullständiga 

intervjuerna finns i en bilaga.   

Resultat delen följs av en analys, där jämförs resultaten med tidigare forskning. Tidigare 

forskning används främst i 3.1 Stödjer tidigare forskning observationerna och 

intervjuerna? och 3.2 Finns det andra tänkbara förklaringar än skoltrötthet?. Den 

tidigare forskningen används för att stärka mina resultat och diskussion eller ej. Till sist 

i analysen ges en beskrivning av det positiva med undersökningen och visar hur fortsatt 

undervisning skulle kunna vara och vad lärare bör tänka på.  

 

2. Fältarbetet 
 

Totalt gjordes nio observationer på religionskunskapsundervisningen med eleverna i 

den specifika fordonsklassen.  Fem gjordes innan intervjuerna och fyra observationer 

gjordes efter. Efter att ha intervjuat eleverna anser jag att fokus under de två sista 

observationerna flyttades på grund av den information som samlats.  
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Syftet med uppsatsen är att undersöka hur elever uttrycker intresse eller ointresse 

gentemot religionskunskapsämnet. När observationerna började hade jag därför ett 

öppet sinne och visste inte exakt vad jag letade efter. De följande uttrycken hos elever 

anser jag är ett generellt uttryck hos majoriteten i klassen, men självklart 

överensstämmer inte alla de observationerna jag tar upp här på alla elever. Det finns 

även tillfällen där enskilda elever tar stor plats i klassrummet och ger på så vis en 

påverkan på hela klassen. De observationer jag tar upp här är det jag uppfattade gjorde 

stor påverkan på klassrums- och arbetsmiljön.  

 

 

2.1 Resultat av observationerna 
 

Ointresse: allmänt slappa, glåpord/brist på respekt, omdöme och mognad, 

störande mobiltelefoner. 

 Störande moment i undervisningen 

Något genomgående som jag observerade var hur elever mycket sällan har med egna 

pennor. De har även svårt att ansvara för egna saker, förutom att inte ha med pennor till 

lektionen har ingen elev eget anteckningsblock. Läraren förvarar anteckningsblock och 

kursbok i klassrummet. Mobiltelefoner används ofta under lektionen, de är ibland inte 

avstängda och stör på grund av det när de ringer. Många elever har svårt att komma i tid 

och vill gärna gå innan lektionen slutat. 

 

Det är i genomsnitt tre fjärdedelar delar av klassen som behöver pennor. Det verkar 

läraren vara beredd på eftersom hon/han alltid har med en ask med lånepennor. Jag 

uppfattar det även som att det är uppdelat till hälften när elever eller läraren frågar om 

det finns eller behövs pennor. Det bör även påpekas att läraren nästan varje gång 

poängterar att eleverna borde ha med egna pennor. Det verkar inte tas på allvar av 

eleverna och de håller med mest för att läraren ska sluta prata om det.  

Elevernas användande av mobiltelefoner var något som förekom på varje lektion. 

Någon gång under varje lektion kunde man även höra någons mobiltelefon, eftersom 

ljudet inte var avstängt. Främst var det de elever som satt längst bak i klassrummet som 

använde mobilerna. Troligtvis skrev eller läste de ett meddelande. De kan även ha varit 

inne på internet på mobiltelefonen. Vid ett tillfälle när en mobiltelefon ringde stängde 

eleven av ljudet och gick ut och svarade. Vid en annan händelse blev det en mindre 

konfrontation mellan lärare och elev. Läraren hade bett en elev att lägga undan sin 
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mobiltelefon tre gånger tidigare. Den fjärde gången läraren sa till bad hon/han om att 

eleven lämnade mobiltelefonen till henne/honom, annars fick eleven lämna 

klassrummet. Eleven valde till slut att lämna klassrummet. Jag upplevde det då som en 

slags spänning i klassrummet och resten av klassen var fokuserade på läraren efter den 

incidenten.    

 

 Jargong och glåpord 

Jargongen i klassen är först och främst inte studiemotiverad. Om en elev visar ’för 

mycket’ intresse eller stannar kvar och vill göra klart en uppgift får de ofta höra något 

negativt från klasskamrater. Vid ett tillfälle fick de elever som var klara med en 

skrivuppgift gå. Fem elever stannade kvar och fortsatte arbeta. När en elev är på väg ut 

säger den till sin vän som stannar kvar ”(Elevens namn) det är inte så jävla noga”. Det 

var också en incident när en elev missförstod vad läraren hade skrivit på tavlan och 

frågade om kalott hade något att göra med ett slott. De flesta skrattade lite oskyldigt, 

men en elev sa ”Är du dum i huvudet?”. Eleven försvarar sig genom att säga ”Ja, det är 

jag”. Det hände även att en elev säger till en annan ”du har ett äckligt face”. 

Nedvärderande ord som ”bög”, ”bögjävel” och ”blatte” förekommer under alla mina 

observationer. Sådant som eleverna pratar om som inte har med lektionen att göra är 

bland annat ofta bilar, saker som handlar om rastafarikulturen och gäng som Hells 

Angels och Out Laws. Även om det förekommer en del pikar åt olika håll mellan 

eleverna i klassen, anser jag att de kommer bra överens och ingen elev verkar vara 

utanför eller känna sig illa till mods i klassrummet.    

 

Det förekommer relativt ofta att elever säger saker som är opassande och motsäger 

värdegrundsarbetet. Under mina observationer arbetade eleverna med judendom och 

undervisningen handlade därför även om andra världskriget och förintelsen. Under en 

genomgång av judendom där läraren beskriver judiska traditioner och förklarar vad en 

kippa är undrar hon/han om någon vet varför de använder den. En elev säger då ”för att 

de är dumma i huvudet”. Vid ett annat tillfälle har eleverna sett en film som beskrev hur 

judarna försökte fly Tyskland med båt, då säger en elev följande ”de kommer med 

bananbåten”. En elev ifrågasatte även om levnadsstandarden var så dålig som filmen de 

sett och som läraren beskrev. Läraren nämnde att under förintelsen behandlades judarna 

sämre än djur, då kom en kommentar från en elev ”men vi är ju djur”. När läraren 

fortsätter och förklarar att de inte behandlades värdigt ifrågasätts det med ”men vad är 
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värdigt då?”.  Det förekom även ett tillfälle där två elever, en var mest drivande, sjöng 

något som liknade en hatsång som handlade om judar.  

 

 

 Relaterar religion till något negativt 

Ofta när eleverna får ordet i klassen är det mestadels negativa intryck de har angående 

religion. De kopplar ofta ihop religion med krig. Eftersom de arbetade med judendom 

och läraren hade en genomgång om hur staten Israel bildades var det flera elever som 

tog upp Israel och Palestina konflikten. Andra kommentarer om religion där elever visar 

ointresse och beskriver religion i negativa termer är till exempel ”buddister är bara 

några som flummar och mediterar hela tiden” och ”påven sitter bara och viftar med sin 

hatt”. 

 

Intresse: visar grundläggande kunskap och har ett öppet klimat  

 

 Elever visar grundläggande kunskap 

Det är vanligt att elever pratar rakt ut i klassrummet. Det gäller vid alla olika slags fall, 

det kan vara att de pratar med en vän, svarar på en fråga från läraren eller ställer en 

fråga till läraren. Under observationerna såg jag en gång att en elev räckte upp handen, 

det är mycket ovanligt. Det händer även att elever ofta svarar eller visar kunskap genom 

att säga något relaterande till det som läraren pratar om genom att säga det rakt ut men 

inte så högt eller genom att säga det till sin bordsgranne. Under introduktionen av 

judendom säger elever bland annat ”omskärelse” och ”vad tror judarna på”. Ett exempel 

är under en lektion där läraren går igenom judiska levnadstraditioner, säger en elev 

”Sabbat då går man och lägger sig för fan” en annan säger angående ramadan ”då får 

man inte äta när solen är uppe”. Just dessa kommentarer verkar läraren inte höra, men 

det händer vid flera tillfällen att läraren hör att eleven säger något korrekt eller relevant 

och får då be den att upprepa sig så att alla i klassen hör. Då händer det ibland att eleven 

tvekar lite och läraren får ”pusha” och bekräfta att det eleven sagt var korrekt.  

 

Vid ett annat tillfälle när undervisningen handlar om staten Israel visar elever kunskap, 

men visar det inte för läraren. Återigen pratar eleverna hellre med kamraterna runt dem 

om ämnet som läraren pratar om än att ta upp det med läraren. Eleverna visar kunskap 

om till exempel Oskar Schindler och om Gaza, ”judarna bombade där för bara något år 
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sedan”. En elev visar intresse och frågar läraren när hon delar ut nästa uppgift om varför 

judarna bombade palestinier. Det är inte något läraren uppfattar och eleven får inget 

svar, han försöker inte heller upprepa sig”.  

 

 

 Sammanfattning 

 Mitt starkaste intryck från observationerna är hur eleverna uttrycker sig i klassrummet. 

Den jargong som finns med nedvärderande ord, även om den ofta kan uppfattas som 

oskyldigt, är så frekvent förekommande att det blir en accepterad del av 

klassrumsmiljön till slut. Jag anser att religionskunskapsämnet är mycket viktigt för 

dessa elever eftersom de visar sådan tydlig brist på respekt och förståelse för andra 

människor med annan religion och kultur. Enligt läroplanen ska skolverksamheten 

sträva för att elever ska fostras till demokratiska och respektfulla medborgare. Som 

tidigare nämnt är religionskunskapen ett ypperligt tillfälle för att implementera 

värdegrundsfrågor i undervisningen. Jag tror att den jargong som beskrivs dels beror på 

att klassen näst intill bara består av killar och dels att eleverna valt en praktisk linje som 

fordonsprogrammet säkerligen har påverkan på hur de beter sig i ett klassrum där de 

undervisas i ett teoretiskt ämne som religionskunskap. När det kommer till 

observationen av hur elever inte tar med egna pennor och använder mobiltelefoner på 

lektioner kommer jag fokusera på hur det påverkar lektionen framför varför de har de 

vanorna. Det kan finnas flera möjliga orsaker till varför de inte tar de ansvaret att ha 

egna pennor eller att inte använda mobiltelefoner på lektionen och det skulle kunna 

undersökas mycket mer än vad jag har gjort. En tänkbar orsak till varför det är 

oansvariga kan vara att de generellt har låga förväntningar på sig från personal på 

skolan. Eleverna har valt en praktisk linje där vikten inte ligger på teoretiska ämnen, 

eleverna utbildas för att direkt gå ut i arbete efter examen från gymnasiet, det är möjligt 

att både elever och lärare inte ställer tillräckligt höga och rimliga krav på eleverna när 

det handlar om de teoretiska ämnena. Under mina observationer och under min VFU 

anser jag att så kan fallet vara, men jag vill frambringa att det aldrig har varit lärarnas 

mening att stjälpa eleverna genom att vid vissa tillfällen hjälpa dem med sådant som en 

gymnasieelev borde sköta själv. Jag anser däremot att det skulle kunna röra sig om en 

ledningsfråga eftersom det blir en bättre effekt om det finns regler som rör alla så att 

varje lärare inte gör på olika sätt.  
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2.2 Intervju resultat 
 

Intervjuerna är gjorda under en vecka vid tre olika tillfällen med totalt sex elever. De 

intervjuades i grupper, den första gruppen bestod av tre elever, den andra gruppen av två 

och vid det sista tillfället var det en elev som intervjuades. Intervjun började med att jag 

förklarade för dem vad intervjun kommer handla om och hur lång tid jag har beräknat 

att det kan ta. Jag påpekade för dem att det är en anonym intervju. Till sist frågade jag 

om det gick bra för dem att jag spelade in deras svar vilket alla godkände. Jag bad även 

om att få alla informanternas namn och nummer för att kunna kontakta dem igen om jag 

skulle behöva verifiera något som sagts under intervjun.    

 

- Vad tänker du på när du hör ordet religion?  

 

Intervju 1: Det är en gammaldags grej, Gud, kristna, Jesus. ”bara Gud tänker jag”.  

 

Intervju 2: Jag uppfattar dem som negativt inställda till begreppet. ”Meningslöst”. 

”Skittråkigt, nej men jag är inte insatt i det men ibland är det roligt”.  

 

Intervju 3: Informanten säger att han främst tänker på utlänningar på grund av att han 

själv inte är religiös eller har det i sin närhet och att han anser att människor från andra 

länder är mer religiösa än vad svenskar är.  

 

-  Var och när möter du religion? 

 

Intervju 1: Vid kyrkor, på nyheter och på radio. På nyheterna handlar det om ”såna som 

bråkar när det är varmt” och i ”Israel, där är det alltid bråk” ”de kan inte bete sig”. 

 

Intervju 2: ”Vet inte, jag tänker inte så mycket på det”. Jag föreslår kyrkor som ett 

alternativ där de kan möta religion. ”Ja, jo. Kyrka och invandrare har vi ju”.   

 

Intervju 3: ”Asså det är ju överallt egentligen, det är bara det att man inte tänker på det. 

Man ser såna där, vad heter det, burqa och grejer. Det har blivit jättemycket sånt nu. 

Men man tänker inte lika mycket på det nu för det har blivit så vanligt”.  

 

- Tror du att religion påverkar dig personligen, utanför skolan?  

Vilken betydelse anser de att religion har på dem själva, sekularisering osv.  
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Intervju 1: Alla svarade nej. ”Det är för långt bort, hade det varit närmre hade man brytt 

sig mer”. 

 

Intervju 2: Nej 

 

- Fira högtider som jul, påsk etc.? 

 

Intervju 1: Alla svarar ja. Men de menar att man inte firar påsk särskilt mycket idag. En 

informant säger ”men det är ändå skönt med påsk” och en annan svarar ”ja, det är bara 

för att det är lov”. Jag frågar om de tänker på varför det firar dessa högtider. Alla svarar 

nej, varken påsk eller jul.  

 

Intervju 2: Det firar jul, men menar att det inte firar påsk särskilt mycket. Jag frågar vad 

människor allmänt gör på påsk. ”Egentligen, eller många käkar middag och grejer, 

morsan ställer fram en påskkyckling och godis, det är väl egentligen det”.  Jag frågar 

om de tänker på varför påsk firas. Båda informanterna säger att det inte tänker på det. 

Jag frågar om det tänker på det på jul. ”Nej egentligen inte, man vet ju varför så man 

tänker liksom inte på det något mer”.  

 

Intervju 3: Ja, informanten firar högtider. Men påstår även att han/hon inte tänker på 

varför.  

  

- Tänker du någon gång på livsfrågor, identitet, som meningen med livet, 

varför finns vi, vad händer efter döden osv. i vilket sammanhang? 

(kanske i sorg situationer, när det hänt något negativt?) 

 

Intervju 1: ”Ja, jag tänker en jävla massa”. Alla informanter är överens om att man inte 

vet vad som händer efter döden. Jag frågar när de tänker på sådana frågor. De skämtar 

lite om att det händer när man är alkoholpåverkad och åker hem sent på kvällen med 

bussen. Jag påstår att det ofta är när någon i ens närhet är sjuk eller har dött. 

Informanterna håller inte med. En informant menar att det är helt slut när man dör och 

tänker på grund av det inte på det. ”Då är det game over”.  

 

Intervju 2: Informanterna berättar att dem tänker på livsfrågor ibland med vänner. Då 

kan de sitta och diskutera sådana frågor länge. ”Ja, ibland, när man inte har något annat 
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att göra. Ibland kommer det upp sånt när man sitter och diskuterar med någon. Så sitter 

man typ hur länge som helst och tuggar för det går ju liksom inte att veta”.  

 

Intervju 3:”Det är klart man tänker på det ibland, vad som händer och hur det kommer 

bli och om man får ett liv efteråt och sådana saker. Men det är inget jag tror på 

egentligen”. Jag frågar när informanten tänker på sådana frågor. ”Det är olika, jag 

brukar tänka på det ibland typ när jag mår dåligt”. Informanten tillägger även att 

han/hon kan diskutera liknande frågor med sina vänner.  

 

Religion relaterat till skolan: 

 

- Varför läser vi religionskunskap i skolan? 

 

Intervju 1: ”Så att man ska kunna förstå andra människor, däremot är det dumt att vi har 

det. För att det är gammalt, förlegat tankesätt som vi borde fasa ut och då tycker jag att 

skolan (bör) göra sitt och inte ha religion som ett ämne, eftersom det inte hjälper så 

mycket ändå”. En informant menar att världen skulle vara en bättre plats utan religion 

och påstår därför att det inte borde finnas som ämne i skolan. Jag förklarar att 

religionskunskap kan vara ett bra ämne för att det finns människor med olika 

trosuppfattningar i Sverige och syftet med religionskunskap är att visa respekt och få 

förståelse för människor. Alla informanterna håller med om att den beskrivningen 

stämmer. En informant menar att han förstår att det kan vara bra med religionskunskap i 

skolan, men tycker inte att det väger tyngre än något annat ämne.    

 

Intervju 2: ”Ingen aning, det måste vara för att jävlas med oss. Jag vet inte, men det är 

väl viktigt att lära sig om allt möjligt sånt där”.  

 

Intervju 3: ”För att man ska få en uppfattning om att det finns annat i världen än bara 

vi”.  

 

- Är religionsundervisning viktig för dig? Motivera.  

 

Intervju 1: ”Det skadar aldrig att lära sig”.  

 

Intervju 2: Nej det tycker ingen av informanterna att det är.  
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Intervju 3: ”Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är skittråkigt”. Jag frågar om 

informanten förstår varför det är en kurs på gymnasiet. ”Det är klart att vissa saker 

måste man göra och det är bra att få lite allmänbildning också, så jag förstår det på sätt 

och vis men jag tycker att det är tråkigt”.  

 

- Det bästa och sämsta med ämnet? 

 

Intervju 1: Informanterna förespråkar användandet av film på lektionen. Jag frågar om 

filmen ska handla om något speciellt. Informanterna svarar nej och menar att det bara 

ska vara en film för det betyder låg tankeverksamhet för dem. Det sämsta de kan få göra 

i religionskunskapen är att ha en redovisning eller skriva en uppsats. 

 

Intervju 2: Informanterna tycker om att arbeta som de gör nu på 

religionskunskapslektionen, genom att läsa en text och svara på frågor.  

 

Intervju 3: Informanten har svårt att komma på något svar här. Jag utvecklar frågan och 

ger förslag. Det slutgiltiga svaret från informanten är att han/hon anser att allt i 

undervisningen är likadant.  

 

- Om du jämför religionsämnet med historia eller svenska hur viktigt är det i 

jämförelse? 

 

Intervju 1: Informanterna menar att svenska och historia är bättre än religion för de har 

praktiska syften. ”För det är ändå trots allt ganska ofta man pratar om historia”. En 

informant påstår att religion också handlar om historia. ”Ja fast historia inom religion då 

går man himla långt tillbaks och det är så oviktigt. Det är ju inte ens historia, det är ju 

sagor, det är ju så långt tillbaks så man vet inte ens om det är sant”.  

 

Intervju 2: En informant menar att han/hon hellre har svenska än religion för att han/hon 

tycker det är roligare. Jag frågar om han/hon tycker att det är ett viktigare ämne också. 

Det tycker han/hon inte att det är.  

 

Intervju 3: Informanten menar att historia eller svenska inte är viktigare på något sätt 

gentemot religionskunskap. ”Nej, det tycker jag faktiskt inte. För egentligen är det som 
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är viktigast svenska lektionerna, men vi har haft svenska liksom hela skolgången och 

svenska kan man ju”. Jag frågar informanten om han/hon anser att det finns något ämne 

som är viktigare än något annat. Svaret blir att fordonsundervisningen är viktigast, för 

det är det han/hon ska arbeta med i framtiden. Jag frågar om informanten tror att 

han/hon kommer ha någon användning för de teoretiska ämnena i framtiden. ”Ja det 

kommer man ju ha, för man lär sig alltid saker hela tiden och då kommer man ju få 

användning av det. Så är det ju fast man inte tror det nu så kommer man få användning 

av det”. 

 

- Hur påverkar läraren lektionen, intresset? 

 

Intervju 1: Informanterna är överens om att läraren inte kan göra så mycket för att 

påverka lektionen.  ”Det är inget fel på lärarna, det är mer ämnet”. 

 

Intervju 2: ”Ja om man har en dålig lärare så blir det genast tråkigare”. Jag frågar vad en 

bra lärare ska göra. ”Vet inte, nu har det varit bra hittills i alla fall”. Jag frågar om 

informanten kan beskriva på vilket sätt deras lärare varit bra. Det kan inte informanten 

svara på.  

 

Intervju 3: ”Ja, är det typ en dryg och otrevlig lärare och sånt där så känner man sig inte 

manad till att gå till lektionen och man känner inte att man vill göra någonting heller. 

Men om den är en uppåt och vill försöka hjälpa till och såna saker så känner man sig 

manad att göra saker också. Så det beror på läraren också faktiskt”. 

 

- Vad skulle du helst arbeta med inom religionsämnet: Teori om 

världsreligionerna, livsfrågor, kulturmötesfrågor, frågor om aktuella 

samhällsförändringar? Ge konkreta exempel. 

 

Intervju 1: De menar att de vill prata om mer konkreta saker som kan bevisas. ”Inte sitta 

och svara på massa icke-frågor”. De vill även gärna arbeta med nutidsfrågor, händelser 

som händer idag.  

 

Intervju 2: ”Kristendom är inget roligt att hålla på med, det är typ vanligt, det tjatar de 

alltid om”. En informant säger att han/hon hellre arbetar med buddism och hinduism 
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eftersom informanten inte kan så mycket om det och det på så vis är något han/hon i alla 

fall kan lära sig mer om. 

 

Intervju 3: Informanten menar att han/hon vill både arbeta med aktuella händelser som 

händer i nutiden, samtidigt som informanten vill lära sig om hur och varför saker är som 

de är idag.   

 

- Angående kursplanen, hur vill ni att religionslektionerna ska se ut, hur 

arbetar ni bäst? 

 

Intervju 1: En informant föredrar att läsa och sedan svara på frågor. ”För det är skönt 

och lätt, för man vet hur man arbetar då”. En annan informant föredrar att lyssna på 

läraren och föra anteckningar. En informant håller inte med och refererar till dagens 

lektion då de skulle anteckna och eleven inte ens öppnat anteckningsblocket. 

Informanten besvarar det med att säga att man inte behöver skriva så mycket utan det 

räcker med stödord.  

Jag frågar vad de anser om att ha diskussioner i klassen . Det har de lite olika åsikter 

om, en informant tycker att det är bra med diskussioner i klassen. En annan tycker att 

han/hon mest blir irriterad av att diskutera religionsfrågor och menar att det inte 

fungerar i just deras klass, dels för att det skulle bli för stökigt, men också för att de 

flesta i klassen har samma åsikter och det på grund av det inte skulle bli mycket till 

diskussion. En informant nämner att det borde bli en hetare diskussion i en natur eller 

idrottsklass. ”Där skulle man behöva bryta nacken av någon för att få sin tanke igenom. 

Men det är lite roligt, det ska vara lite krig sådär”.  

 

Intervju 2: Informanterna tycker båda två om att arbeta genom att besvara frågor för 

enligt dem går det ganska fort och de kan jobba i par. De menar även att det kan bli lite 

svårt att koncentrera sig en hel lektion om läraren har genomgång hela lektionen 

framme vid tavlan. De nämner även att de föredrar att se på film, men inte vilken film 

som helst. Det ska hända saker så att de inte blir uttråkade. Att ha diskussioner är även 

något de kan tänka sig och menar att det brukar gå bra i deras klass.  

Intervju 3: ”Jag är väldigt olika från dag till dag. Ibland så funkar det bättre för mig att 

kolla på film, ibland så funkar det bättre om jag får läsa själv, ibland funkar det bättre 

om hon (läraren) typ står och läser och berättar, så det är jätteolika från dag till dag”.  
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 Sammanfattning  

Informanterna menar till en början att de inte har kontakt med något religiöst i sitt 

privatliv. De verkar inte vara medvetna om religionens betydelse och närvaro i det 

svenska samhället eller internationellt. Alla säger att de firar kristna högtider, men att de 

inte tänker på vad de högtiderna handlar om. En informant menade att de kristna 

traditionerna har de vuxit upp med därför är de vana vid dem och har någon gång fått 

veta vad högtiderna handlar om. Men det är inget som de tänker på idag. Jag upplever 

att även om ingen elev är aktivt troende så medger de att de lever efter kristna 

värderingar, men att religion ur deras definition är ingenting de är positiva gentemot 

eller uppmärksammar i deras liv. Informanterna menar som sagt att de inte har någon 

relation till religion, alla medger däremot att de har funderingar kring livsfrågor. De 

berör således ett ämne privat som ingår i religionskunskapen och det är på så vis 

intressant att eleverna förespråkar livfrågor då det ger möjlighet att inspirera dem i 

religionskunskap.   

Informanterna anser inte att religionskunskapen är viktigare än någon annan kurs på 

gymnasiet, en informant menar att svenskämnet däremot är viktigare för det är något 

konkret som de kan använda och använder dagligen. En annan informant anser att 

religionskunskap i skolan är oviktig när det handlar om hur olika religioner skapades, 

alltså religionshistoria, eftersom det är enligt honom/henne inget som är bevisat. Flera 

informanter ville arbeta med frågor som rör nutiden på religionskunskapen. De menade 

att det är det som är viktigast för dem. Några informanter svarade i intervjun att de kom 

i kontakt med religion genom massmedia, på grund av det kan det finnas en god tanke i 

att eleverna får diskutera samtidshändelser som uppmärksammas i massmedia på 

lektionerna. Det kan framför allt vara viktigt för att eleverna ska få en nyanserad bild av 

religion eftersom det som visas på nyheter och skrivs i tidningar ofta är extrema fall 

som handlar om religiösa fundamentalister.  

 

3. Analys 

3.1 Stödjer tidigare forskning observationerna och intervjuerna? 
 
 

 

Under mina observationer och intervjuer uppmärksammade jag flera möjliga uttryck 

som kan vara en förklaring på fordonselevers ointresse för religion och religionsämnet i 

skolan. Jag kommer i analysdelen att fokusera på fyra punkter som jag anser har 

betydelse för elevernas åsikter. Jag börjar med att diskutera fordonselevernas allmänna 
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syn på religion och religionsämnet, följt av den jargong eleverna hade i klassrummet 

som jag anser bidrar och tydligt visar hur eleverna uppfattar religion och 

religionsämnet. Lärarens roll kommer även diskuteras eftersom det är läraren som 

förmedlar stoffet och har stor makt och mycket ansvar för att undervisningen ska 

fungera, slutligen kommer elevernas intresse av livsfrågor tas upp. Det har tidigare 

gjorts mycket forskning rörande elevers åsikter om livsfrågor där det påvisats att det är 

något elever finner intresse i. Frågan är om det är den del i religionsundervisningen som 

fordonseleverna kan inspireras av för att få mer intresse för religionsundervisningen. 

  

3.1.1 Allmän syn på religion och religionskunskap 
 
 

Till att börja med vill jag uppmärksamma varför religionskunskap har en betydande roll 

i skolan, jag menar att beror på att Sverige är ett land som har religionsfrihet. Den rätten 

till tankefrihet är inte möjlig i alla länder i världen, det är därför ytterst viktigt att elever 

får insikt i betydelsen av religionsfrihet. Rätten till religionsfrihet är en artikel i FN 

konventionerna för de mänskliga rättigheterna, den lyder på följande vis:  

1. ”Artikel 18 Var och en har rätt till tankefrihet, samvetsfrihet och 

religionsfrihet. Denna rätt innefattar frihet att byta religion och trosuppfattning och att, 

ensam eller i gemenskap med andra, offentligen eller enskilt, utöva sin religion eller 

trosuppfattning genom undervisning, andaktsutövning, gudstjänst och religiösa 

sedvänjor” (FN konventionerna: 6). 

 

I FN konventionerna finns det även en artikel som befäster rätten till utbildning och 

syftet med utbildning som är att både stärka och utveckla individerna samt att stärka 

respekten och toleransen för olika människor och grupper. 

 

”Artikel 26, 2. Utbildningen skall syfta till att utveckla personligheten till fullo och till 

att stärka respekten för de mänskliga rättigheterna och de grundläggande friheterna. 

Utbildningen skall också främja förståelse, tolerans och vänskap mellan alla nationer, 

rasgrupper och religiösa grupper samt främja Förenta nationernas verksamhet för 

fredens bevarande” (FN konventionerna: 7). 

 

Enligt Knauth och Körs forskning anser elever i Europa att religionskunskap har en 

betydelsefull roll i skolundervisningen, elevernas olika uppfattning om det beror på hur 

deras tidigare kontakt med religionsundervisning i skolan varit. Majoriteten av elever 

anser att religion i skolan ska undervisas på ett okonventionellt vis. De menar att det är 

viktigt att lära sig om religioner för att människor ska kunna leva tillsammans i fred. 

Argumenten för religionskunskap i skolan summerar Knauth och Körs på följande vis. 
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”The argument in favor can broadly be summarised as follows: young people favoured 

religion as a subject of study because they considered it important to learn about their 

own religion, which they understand as a vital part of their life, their education or their 

cultural and national roots or to learn about other religions, cultures and traditions. At a 

societal level, they also believed that religious education can instil religious and moral 

values and contribute to a peaceful coexistence of different religions”(Knauth&Körs, 

2011: 214).   

 

De elever som visade ointresse för religionskunskap i skolan i Knauth och Körs 

undersökning uttryckte det på följande vis:  

”However, some of the respondents argued against dealing with religion as a topic in 

school. A primary reason for this was that they were generally not interested since they 

regarded religion as boring, irrelevant, outdated or an unnecessary burden on an already 

overloaded curriculum” (Knauth&Körs, 2011: 214).  

 

Den största skillnaden mellan fordonseleverna och de elever som är med i 

undersökningen i Europa är att fordonseleverna lever i ett av Europas mest 

sekulariserade länder, Sverige. Det har påverkat deras uppfattning om religion och 

religionskunskap i skolan. Mina observationer och intervjuer tyder på att eleverna anser 

att religion är något gammalt och förlegat som inte berör deras liv. Huvuddelen av 

eleverna i Europa anser däremot att religionskunskap är positivt för det ger dem en 

möjlighet att lära sig mer om deras egen tro. De menar att genom att lära sig mer om 

deras tro lär de sig om viktiga delar i livet som bland annat kulturella traditioner. 

Fordonseleverna har vissa åsikter som liknar elevernas i Europa, till exempel anser de 

att religionskunskap kan vara bra för att lära sig mer om andra människor. De vill få 

insikt i religiösa konflikter och sådant som påverkar dem i dagens samhälle, som 

fundamentalister och terrorism. Men det finns också betydande skillnader mellan dem. 

Den stora skillnaden är att fordonseleverna lever i ett sekulariserat samhälle och inte har 

en egen religiositet, som eleverna i Europa. Slutligen är majoriteten av eleverna i 

Europa positiva till religionskunskap i skolan, fordonseleverna å andra sidan anser att de 

har viktigare kurser. De föredrar kurser som de anser är viktigare för dem i deras 

kommande arbetsliv, gärna någon praktisk kurs.   

 

Sjöborg menar att elever som inte är religiösa inte har samma förutsättningar i 

religionskunskapsämnet som de som anser sig religiösa. De organiserat religiösa 

personerna kommer i daglig kontakt med religion på ett helt annat vis än de som inte 

anser sig religiösa. ”En rimlig tolkning är att elever med förstahandskunskap och 

erfarenhet av religionsutövning har ett kapital språk för att ta till sig det som 

religionsundervisningen handlar om”(Sjöborg, 2012: 6). Han menar att de elever som 
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inte har religion i sitt privatliv har svårare för att förstå vad religion har med det egna 

livet att göra.   

 

 

3.1.2 Jargongen i klassrummet 
 

Ett annat problem i klassrummet är hur eleverna upprepande gånger beter sig på ett sätt 

som strider mot skolans värdegrund då de uttrycker sig nedvärderande mot andra 

människor. Det kan som påvisat i resultatet av observationerna vara glåpord mot 

människor med annan etnicitet än dem själva och pikar mot varandra i klassen. Jag ser 

det som extra allvarligt eftersom religionskunskapen är ett ämne vars mål är att eleverna 

ska lära sig om andra religioner, kulturer och traditioner, även reflektera över etik och 

moralfrågor. Att eleverna samtidigt som de ska undervisas i dessa frågor påvisar öppet 

en nedvärderande syn mot människor som inte har samma kultur och traditioner som de 

själva är mycket problematiskt eftersom det borde vara svårt att nå målen för kursen 

med den attityden. Det visar även att skolan här misslyckas med värdegrundsarbetet.  

Det finns inte mycket forskning på hur elever uppträder i klassrummet under en 

religionskunskapslektion. Med utgång från observationerna finns dock saker att 

uppmärksamma som har att göra med läroplanen och dess värdegrund. I läroplanen för 

gymnasiet 2011 står följande ”Människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 

solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och förmedla” 

(Gy11: 5). I kursplanen för ämnet Religionskunskap 1 står det att ämnets syfte är att 

eleverna ska få förståelse för hur det är att leva i ett samhälle präglat av mångfald. 

”Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 

frågan om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet 

att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” 

(www.skolverket.se). Det står även följande: ”De ska ges möjlighet att reflektera över 

och analysera människors värderingar och trosföreställningar och därigenom utveckla 

respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva” (www.skolverket.se). Både 

läroplanen och kursplanen för religionskunskap 1 påvisar vikten av att i dagens 

samhälle ha kunskap om människor som har andra religioner och kulturer och på så vis 

utveckla respekt och förståelse för andra människor. Resultatet är att det finns ett 

betydande gap mellan skolans läroplan och riktlinjer för hur skolverksamheten ska 

bedrivas och hur det fungerar i praktiken.  
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Det är tydligt att fordonseleverna inte har den kunskapen om värdegrunden eller följer 

det värdegrunden föreskriver i läroplanen i klassrummet. Jag anser att det är ett påtagligt 

problem som lärare och verksam personal på skolan bör uppmärksamma och hitta 

metoder för att förändra, både arbetssättet och hitta verktyg för att arbeta med 

fordonselevernas människosyn. Det bör tas på största allvar eftersom det är 

grundläggande värderingar i gymnasiets läroplan.  

 

3.1.3 Lärarens roll – läroplanen, elevernas förväntningar och lärarnas 
beteende 
 

Skillnaden på hur läroplanen föreskriver hur lärare ska arbeta och vilka förväntningar 

elever har på sig är relativt stora om man jämför med vad som sker under mina 

observationer. Observationerna visade att eleverna ofta får mycket grundlig hjälp i 

klassrummet som att få låna pennor och att läraren samlar in böcker och 

anteckningsblock när lektionen är slut och förvarar dem åt eleverna. Det är något som 

strider emot läroplanen som menar att eleverna ska fostras till ansvarsfulla medborgare 

och lära sig att vara självständiga. I läroplanen 11 står det att ”läraren ska utgå från att 

eleverna kan och vill ta ett personligt ansvar för sitt lärande” (Gy11: 13). Det står även 

att ”skolans mål är att varje elev tar personligt ansvar för sina studier och sin 

arbetsmiljö” (Gy11: 12).  

Fordonseleverna visar och uttrycker att de vill ha guidning och mycket uppmuntran av 

läraren. De visar ingen förståelse för att de själva har eget ansvar för sina studieresultat. 

De begär att läraren ska göra mycket för att de ska klara kursen och få betyg E. 

Samtidigt som de begär mycket från läraren anser jag att när jag pratar med dem 

individuellt vet de att de är vuxna nog att ta ansvar och att i slutändan är det de själva 

som ska prestera. Men i miljön där alla i klassen uppträder på samma vis skapas de 

förväntningarna på läraren. Jag anser att båda parterna bidrar till elevernas höga 

förväntningar på läraren. Läraren gör det genom att fortsätta med att hjälpa eleverna 

med de mest grundläggande sakerna som att servera dem pennor och hålla reda på deras 

böcker och anteckningsblock. Eleverna tar den hjälpen som en självklarhet även om 

läraren med mellanrum påpekar att de bör ta med egna pennor. Lärarens beteende 

strider mot läroplanen eftersom den föreskriver att elever förväntas ta eget ansvar.   

  

3.1.4 Livsfrågor – intresse och ointresse 
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Flera av de intervjuade eleverna menar att de pratar om livsfrågor med vänner eller 

funderar över sådana frågor själva. Samtidigt har flera elever en negativ syn på 

livsfrågor i undervisningen. En elev som svarar på frågan om vad han/hon helst arbetar 

med på religionskunskapen svarar att han/hon vill prata om konkreta saker ”inte sitta 

och svara på massa icke-frågor, livsfrågor finns det inget svar på” (bilaga). Under 

intervjuerna har jag fått intrycket att flera elever anser att religion är något gammalt och 

svårt att få grepp om. Eleverna föredrar att arbeta om sådant som är relaterat till nutiden, 

antagligen för att det blir verkligare för dem och mer konkret. Struktur och rutin är även 

något som jag har uppmärksammat som mycket viktigt för många av fordonseleverna. 

Vikten av att ha rutin i klassrummet kan möjligtvis ha en relation till varför många av 

eleverna finner det svårt att diskutera livsfrågor som är personliga men har framför allt 

inget svar som är rätt eller fel. Om många elever har svårt att fördjupa och analysera 

abstrakta saker kommer det även att vara svårt att nå ett högre betyg än E/Godkänt. Det 

skulle kunna vara en anledning till varför få av fordonselever når ett högre betyg, som 

avspeglas i frågan om varför fordonseleverna inte uppskattar att diskutera livsfrågor. 

Det beror som sagt på att de har svårt att besvara frågor som inte har ett svar och finner 

det på så vis ointressant.   

 

Hartman skriver om hur elever i den svenska skolan idag har ett lågt intresse för 

religionskunskap, men att de däremot är intresserade av livsfrågor. Han beskriver hur 

religionsämnet har utvecklats de senaste fyrtio åren från att ha varit konventionell lära 

om kristendom till att belysa elevers egna livsfrågor i religionsundervisningen. Sedan 

den förändringen för fyrtio år sedan menar Hartman att elevernas intresse för 

religionskunskap inte har förändrats och att de fortfarande har ett lågt intresse för ämnet, 

men belyser samtidigt att elever har ett intresse i livsfrågor. Han ger fem möjliga 

orsaker till varför det skulle kunna vara på det viset. De är här nämnda under rubriken 

aktuell forskning, några som jag anser kan vara orsak för fordonselevers ointresse är 

följande: ”Ungdomar förlorar intresset för livsfrågor när de berörs i klassrummet. 

Ungdomar kan inte relatera till de livsfrågor som tas upp i klassrummet” (Lundfelt, 

2012: 7). Hartman presenterar dessa möjliga orsaker till elevers ointresse, dock 

underbygger han främst dessa förklaringar genom att fokusera på hur lärare undervisar. 

Hartmans förklarar det låga intresset genom att problematisera huruvida fokus i skolan 

är på eleven eller läroplanen. Han menar att undervisningen måste ha en balans av dem 

båda. Jag anser att Hartman har många goda teorier, dock anser jag att det kan finnas 
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flera förklaringar till ointresset, som kan förklaras genom att studera elevernas 

handlingar och åsikter.  

 

I boken Livstolkning och värdegrund skriver Ragnar Furenhed att av egen erfarenhet 

anser han att det finns ett tydligt behov hos eleverna att undervisningen ska styras av 

tydliga mönster inte minst i grundskolans senare år och i gymnasieskolan. Han menar 

att det beror på att eleverna är i ett stadium i livet som är emotionellt omvälvande eller 

så kan de ha en kaotisk familjesituation. Det kan resultera i att eleverna har en önskan 

om att läraren ska ge klara besked i livsåskådningsfrågor. Furenhed menar att eleverna 

inte alltid är tillfreds med att religionens antydande och ibland mångtydiga språk och 

önskar därmed en mer strukturerad undervisning (Furenhed, 2000: 123). 

 

Den tidigare presenterade forskningen stämmer bra med mina observationer. Hartman 

menar att elever har ett intresse för livsfrågor privat men när de tas upp i skolan 

försvinner det intresset. Det styrker Furenhed genom att påvisa att elever har svårt att 

diskutera livsfrågor i skolan eftersom de gärna vill ha raka svar på frågor. Det intresse 

för livsfrågor som elever har privat försvinner när de ska diskuteras i skolan vilket kan 

bero på att elever önskar en mer strukturerad undervisning.  

 

3.2 Finns det andra tänkbara förklaringar än skoltrötthet? 
 

Som beskrivet i 3.1 anser jag att det finns flera orsaker som påverkar fordonselevernas 

ointresse och därmed även deras betyg. Jag anser att kombinationen av de nedan fyra 

presenterade faktorerna gör att eleverna har ett ointresse och de får inte det stöd av 

skolan och lärarna som de bör få. Här presenteras fyra möjliga faktorer på elevernas 

ointresse.  

 

3.2.1 Sekularisering 
 

Den tydligaste skillnaden på fordonselevernas och övriga elever i Europa åsikter 

rörande religion i skolan är att elever i Europa ser religionskunskap i skolan som en 

hjälp att förstå sig själva och sin religion. Eleverna i Europa ser sig själva överlag som 

mer religiösa, men vill på samma vis som fordonseleverna ha en okonventionell 

religionsundervisning. Det exemplet på skillnaden i attityden för religionsundervisning 

kan besvaras genom att Sverige är ett av Europas mest sekulariserade länder och det 

avspeglas på dagens ungdomar som har vuxit upp i ett sekulariserat samhälle. När 
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eleverna inte har en personlig koppling till religion och utöver det inte föredrar 

teoretiska ämnen blir det svårt för dem att relatera till ämnet. Det blir viktigt i en sådan 

situation att det görs tydligt för eleverna vad syftet med religionskunskap är. På grund 

av att de själva inte har det intresset som många elever i Europa har behöver 

fordonseleverna få ett tydligt syfte som kan bidra till att det känns meningsfullt för dem.  

Jag ser främst brister i undervisningsmetoden när undervisningen inte är anpassade efter 

eleverna. Lärare måste vara medvetna om den sekulariseringsfas som samhället har gått 

igenom de senaste fyrtio till femtio åren. Eleverna har vuxit upp i ett sekulariserat 

samhälle och har ingen personlig koppling till religion. Lärare bör på grund av det inte 

förvänta sig att elever har kunskap och förståelse för människor som är religiösa. Jag 

anser att Sjöborg har en god tanke när han säger att skolan har en mycket vikig roll i att 

ge elever redskap för att förstå sig på den kulturella och religiösa mångfald som finns i 

Sverige. Han menar att elever som inte har en personlig tro sällan kommer i kontakt 

med religiositet och skolan har på grund av det ett stort ansvar att ge dessa elever 

kunskap som kan bidra till förståelse mellan människor med olika trosuppfattningar. 

”Genom att ge träning i möten med olika förhållningssätt till religion har därför skolans 

religionsundervisning samhällelig betydelse”(Sjöborg, 2012: 6).  

 

Furenhed presenterar en annan dimension av sekularisering och varför elever inte finner 

religionskunskap intressant. Han diskuterar om elever idag är influerade av ”samtidens 

glorifiering av njutning och spänning” (Furenhed, 2000: 125). Att allt ska gå snabbt och 

bytas ut med jämna mellanrum. ”Religionens mål som uppnås genom stora uppoffringar 

verkar för eleverna vara mycket främmande och ointressant” (Furenhed, 2000: 125). Jag 

anser att det är en viktig del i sekulariseringsfasen att elever har svårt att förstå varför 

någon människa väljer att vara troende idag då de ser det som en stor uppoffring. Jag 

anser även att eleverna finner det svårt att lägga en sådan stor del av sitt liv och 

engagemang på religion när det inte går att bevisa på ett vetenskapligt plan.  

 

 3.2.2 Jargongens påverkan på lärandet 
 

Som påvisats i den här uppsatsen har de observerade eleverna på fordonsprogrammet en 

jargong som strider mot skolans värdegrund. Den jargongen visar en källa till ointresse 

genom att eleverna öppet uttrycker en negativ syn på religion och en brist av förståelse 

för andra människor. Eleverna behöver utmanas. Furenhed skriver om läraretik och 

vikten av moral och medkänsla eftersom eleverna genom skolan ska ”utveckla och 

förstärka respekten för demokratins grundläggande värderingar” (Furenhed, 2000: 35). 
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Jag menar att religionskunskapen på gymnasiet har en ypperlig möjlighet att förvalta 

och arbeta djupare med dessa frågor. Jag håller med Furenheds följande påstående: 

”Skolans främsta uppgift med hänsyn till barnens moraliska utveckling är att vara en 

mötesplats, en plats där människor träffas och berör varandras personligheter på ett 

sådant sätt att det väcker medmänskligt engagemang. Så kan en gensam värdegrund 

skapas” (Furenhed, 2000: 39). Det står även i läroplanen för gymnasiet 11 följande: 

”Det svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nations-

gränserna ställer höga krav på människors förmåga att leva med och inse de värden som 

ligger i en kulturell mångfald. Skolan är en social och kulturell mötesplats, som har 

både en möjlighet och ett ansvar för att stärka denna förmåga hos alla som verkar där” 

(Gy22: 5).  

 

Att eleverna tillåts ha den jargong de har i klassrummet och att det framför allt inte görs 

något från högre instans, som fler temadagar eller obligatorisk livskunskap
3
 är mycket 

allvarligt. Lika allvarligt är att det, enligt mina observationer, inte görs något konkret 

för att förändra eller ens uppmärksamma denna jargong som tydligt strider mot skolans 

värdegrund. Jag vill även påpeka att det är mycket viktigt att utbildningen och arbetet 

för den värdegrund läroplanen förespråkar bör vara genomgående under hela 

skolsystemet från första klass. Jag skulle ifrågasätta om dessa fordonselever har haft en 

bra utbildning tidigare som gett dem en uppfattning om människors lika rättigheter och 

värde. 

 

Det finns dock en stor möjlighet och en god grund för att arbeta med värdegrundsfrågor 

på religionskunskapsundervisningen. Det går att vända på det negativa faktumet att 

elever uttrycker sig som de gör och se möjligheten att arbeta med det som läroplanen 

föreskriver. Istället för att ignorera vad eleverna säger i klassrummet bör det göras något 

mer konstruktivt. Det skulle till exempel vara möjligt att arbeta med etik och moral 

inom olika religioner och på så vis ge eleverna en uppfattning om hur andra människor 

handlar och varför. Jag anser att eleverna kan lära sig mycket genom att studera olika 

etiska förhållningssätt. I kursplanen för Religionskunskap 1 står det att undervisningen 

ska innehålla bland annat följande: 

”tolkning och analys av olika teorier och modeller inom normativ etik samt hur dessa 

kan tillämpas. Etiska och andra moraliska föreställningar om vad ett gott liv och ett gott 

samhälle kan vara” (www.skolverket.se). 

 

Eleverna kan få kunskap och förståelse för varför människor handlar som de gör, 

eleverna får även analysera sitt eget beteende och resonera över varför de handlar på ett 

                                                             
3
 Ett ämne vissa skolor har som handlar om olika frågor för att bygga elevers självkänsla.  

http://www.skolverket.se/
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visst vis. Jag anser att etikdelen i undervisningen kan bidra till en djupare förståelse för 

människors livsval eftersom det uppmärksammar komplexiteten i många val som 

människor tvingas ta.   

 

3.2.3 Missriktad hjälpsamhet 
 

I en religionsdidaktisk uppsats anser jag att lärarens roll har en självklar plats i 

diskussionen. Läraren är tillsammans med eleven den viktigaste grunden i 

undervisningen och källan till kunskap. Som påvisats tidigare i den här uppsatsen under 

”Jargongen i klassrummet” har lärarna en tendens att ”curla” eleverna. På det vis som 

lärare behandlar elever när de hjälper dem med det mest grundläggande saker som att ha 

med egna pennor kan resultera i att eleverna själva underskattar sin förmåga. Jag anser 

att lärarnas förväntningar avspeglas på hur eleverna ser på sig själva. Om en lärare inte 

ger eleverna förtroende eller ger dem möjlighet att utvecklas blir det en ond cirkel där 

eleverna fastnar i gamla mönster.  

 

I intervjuerna uttrycker elever att de vill att en lärare ska vara hjälpsam och det håller 

jag med om. En lärare undervisar för att hjälpa elever att nå ny kunskap och utvecklas 

som människor. Jag anser dock att det mer bör handla om vilken metod läraren väljer än 

att läraren är där för eleverna som en extraförälder. Genom att läraren väljer en lämplig 

metod att arbeta med varje klass utmynnar det förhoppningsvis i att eleverna känner 

entusiasm och har förtroende för läraren och därmed främst behöver hjälp med sådant 

som är relaterat till undervisningen. Jag är medveten om att det är en svår balansgång 

för många lärare eftersom lärare ofta vill göra allt för att elever ska klara sig så bra som 

möjligt i skolan. Det resulterar tyvärr i att lärare tar på sig för mycket ansvar och gör allt 

i sin makt för att hjälpa elever att bli godkända. Det är å ena sidan beundransvärt att 

lärare har den inställningen att göra allt för sina elever, samtidigt motsäger det 

läroplanen som föreskriver att eleverna ska ta eget ansvar och utvecklas som människor. 

Om en lärare gör allt för sina elever kan det förhindra deras utvecklingsprocess till att 

bli ansvarfulla demokratiska medborgare.   

 

Jag anser att lärarens roll är en delförklaring till varför elever har ett ointresse i 

religionskunskap och inte uppnår högre kunskap. Om en lärare har låga förväntningar 

på elever blir det ofta självuppfyllande. På grund av det är det viktigt att lärare inte 

”curlar” elever och ger dem eget ansvar för att klara undervisningen. Jag misstänker att 

många av dessa elever under sin tidigare skolgång har haft liknande relationer till lärare 



 

31 
 

och krävt mycket uppmärksamhet. På grund av det är jag medveten om att det kan bli en 

svår omställning för eleverna om läraren plötsligt ger dem ansvar. Det är dock 

föreskrivet i läroplanen hur undervisningen ska bedrivas nationellt och det är viktigt att 

varje skola gör sitt bästa för att följa dessa riktlinjer.   

 

3.3 Fordonselevers intresse för religionskunskap 
 

Eleverna visar ett visst intresse för religionskunskap i skolan, det är främst två element 

som visar det. Till att börja med har de på ett privat plan intresse för livsfrågor som är 

den del av religionskunskapsundervisningen. De har även ett öppet klimat i 

klassrummet som gör att möjligheten att få fördjupad kunskap är mycket god. Ett öppet 

klimat där elever vågar ställa frågor och chansa betyder oerhört mycket för 

lärprocessen.  

 

Diskussionen angående temat livsfrågor som möjlig motivation för elever kan ses som 

en möjlighet för någon slags dellösning. Tidigare forskning tyder på att ungdomar har 

ett intresse i att diskutera livsfrågor. På grund av det anser jag att den teorin borde testas 

även på fordonseleverna. Resultatet från observationerna och framförallt under 

intervjuerna var att fordonseleverna hade ett intresse för livsfrågor i den privata sfären, 

som ämne i skolan fann de det dock som ointressant. Fordonseleverna menade att de 

inte ville diskutera eller fördjupa sig i livsfrågor för de ansåg att det inte fanns något 

svar på de frågorna och fann dem på grund av det onödiga. Eleverna uttrycker att de 

föredrar att arbeta med sådant som är närmare deras verklighet, gärna det som händer 

idag och har relation till religion. De uttrycker att de har ett intresse i ämnet, men det 

brister i undervisningen i skolan. Utöver att undervisningen inte fungerar optimalt anser 

jag att eleverna har lärare som vill hjälpa dem, men som uppmärksammats i den här 

uppsatsen arbetar lärare med fel metod. Jag vill dock påpeka att det finns en god vilja 

från lärarnas sida att se eleverna lyckas. Det som behövs förändras är framför allt att 

lärare ger eleverna ansvar för sina studier och en anpassning av undervisningen så att 

den motiverar eleverna så mycket som möjligt. I kombination med det och det öppna 

klimatet som finns i klassrummet anser jag att det finns goda möjligheter att lyckas med 

sådana förändringar. 

 

3.3.1 Undervisningsmetod  
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Det är viktigt att undervisningen bedrivs på ett lämpligt vis för elever som inte valt att 

studera på ett teoretiskt program. Jag är väl medveten om att det finns ett flertal elever 

som är motiverade och inte har något emot teoretiska ämnen även om det valt ett 

praktiskt program. Utifrån mina observationer och intervjuer anser jag dock att 

majoriteten behöver undervisas på ett annat vis än vad en klass som läser på ett 

teoretiskt program gör. Jag vill påpeka att jag med det inte menar att vissa elever är 

viktigare eller inte har samma begåvning som andra. Men alla elever är olika och lär sig 

bäst på olika vis och det anser jag är tydligt med fordonseleverna. Det bör ses som en 

utmaning och något positivt för lärare där de kan vara innovativa. Själv anser jag att en 

stor del av nöjet att vara lärare är att man träffar många olika människor och har 

oändliga möjligheter att undervisa på om man väljer att vara positiv. Självklart är jag 

medveten om att det bland annat finns ekonomiska omständigheter som sätter stopp för 

vissa möjligheter. Det viktiga är att lärare inte slutar vara nytänkande och vågar pröva 

nya metoder i undervisningen.  

 

Skolinspektionen skriver i sin utredning av religionsämnet följande ”Eleverna anser 

kursen vara relevant och intressant när undervisningen ger utrymme för dem att 

reflektera över sig själva och sina liv. Lärarna behöver därför i högre utsträckning 

planera och genomföra den utifrån de intressen och erfarenheter som den aktuella 

elevgruppen har och detta gäller särskilt elever med negativa 

förväntningar”(2skolinspektionen, 2012: 7). 

 

Skolinspektionen har här gjort en granskning av religionsämnet i landet och på flera 

olika program. Det berör elever som både läser på studieförberedande och 

yrkesförberedande program. Granskningen visar att det är viktigt att lärare relaterar 

undervisningen till elevernas liv. Jag anser även att lärare bör utnyttja de många 

möjligheter som IT kan bidra med. Det finns många fördelar med att använda moderna 

medel för att fånga intresse hos eleverna. Det är även viktigt att skolan använder sig av 

tidsenliga arbetssätt för att eleverna ska följa med i den globala utvecklingen av nya 

möjliga arbetsverktyg.  

 

Ett förslag på undervisningsmetod med IT är att elever får interagera med troende 

människor världen över. Det finns nästintill oändliga möjligheter i det globala samhället 

vi lever i idag. Internet kan inspirera elever eftersom det är något många använder privat 

dagligen av eget intresse. I och med den begränsade undervisningstiden finns det 
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möjlighet att istället för att göra studiebesök eller i kombination med studiebesök 

använda internet för att kontakta och fördjupa sig mer i människors religiösa liv.  

 

 

3.3 Utvärdering av undersökningen 
 

3.3.1 Svaga punkter i undersökningen 
 

Jag anser att det finns främst två möjliga faktorer som skulle kunna ha påverkat 

underökningen. De svaga punkterna är min egen roll som observatör och delar i 

analysen som tidigare forskning och sekulariseringsbegreppet. Det finns faktorer som 

möjligtvis kan ha påverkat min roll som observatör i klassrummet. I första hand finns 

möjligheten att jag har påverkat elevernas uppträdande genom min närvaro. Det blir ofta 

troligtvis en förändring när en ny människa ansluter till en grupp, speciellt en observatör 

som inte är delaktig i undervisningen på samma vis som resten av klassen. På grund av 

det finns det en möjlighet att eleverna handlade annorlunda när jag var närvarande. 

Dock anser jag att under de sju tillfällena jag observerade handlade och uttryckte sig 

eleverna på ett överlag liknande vis. En annan möjlig svag punkt kan vara mina egna 

förutfattade meningar och vad jag förväntade mig av observationerna. Jag har tidigare 

erfarenhet av elever som läser på praktiska program och även fordonsprogrammet. Det 

kan bidra till att jag gick in i observationerna med förutfattade åsikter. Jag tror att alla 

lärare, nya som mer erfarna har tankar om hur undervisningen kommer att fungera. Jag 

som relativt oerfaren och ny lärare har mindre erfarenhet som både kan påverka de 

tankar jag har när jag observerar en klass, men det kan även vara en öppenhet från mig 

eftersom jag inte har mycket i mitt bagage som färgar mig.  

 

Svagheter i analysdelen kan vara att den inte har mycket tidigare forskning att grunda 

sig på. Som nämnts tidigare finns det begränsad forskning som handlar om elever som 

läser på praktiska program och deras syn på religionskunskap. På grund av det finns det 

inte mycket att jämföra mina resultat med. Jag är även medveten om att begreppet 

sekularisering kan vara svårtolkat. Begreppet sekularisering kan vara problematiskt 

eftersom människor idag kan vara troende på flera olika sätt. Sverige anses vara ett 

sekulariserat land, vilket jag håller med om, eftersom stat och kyrka är separerat och 

relativt få människor är organiserat troende. Det finns å ena sidan människor som är 

troende, men på ett mer personligt plan vilket kan vara mer svårdefinierat.   
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3.3.2 Ny kunskap 
 

Jag anser att den här uppsatsen bidrar med ny kunskap. Det finns relativt mycket 

tidigare forskning som berör elever och deras livsåskådning, men inte så fokuserat på 

elever i en fordonsklass som den här uppsatsen uppmärksammar. Jag anser att den 

etnografiska metoden bidrar till ovärderlig kunskap eftersom den ger 

förstahandskunskap om elevers åsikter och vad de uttrycker i det undersökta rummet. I 

och med den valda metoden anser jag att ny kunskap framför allt är relationen mellan 

elever och lärare. Den missriktade hjälpsamhet som lärare ger elever tror jag inte har 

uppmärksammats tidigare. Vad jag känner till har inte heller en så pass detaljerad 

granskning av elevers jargong i klassrummet gjorts tidigare. Åtminstone inte i en 

fordonsklass. Dessa delar i uppsatsen anser jag vara viktiga delar i förklaringen till 

elevers ointresse för religionskunskap i skolan.       

 
3.3.3 Generaliserbarhet   
 

Resultaten presenterade i den här uppsatsen kan varken vara en generell bild över hur 

elever på fordonsprogrammet uppfattar religionsämnet eller hur de uttrycker sig under 

lektioner. Det är en mindre undersökning som har följt en klass under ett antal veckor 

och intervjuat sex elever. Det bör dock ses som en indikation på hur det kan fungera i 

ett klassrum med elever som läser på ett praktiskt program, där de valt en linje som 

främst riktar in sig på praktiskt arbete. Flera av mina observationer stöds även av 

tidigare forskning vilket gör mitt resultat mer trovärdigt. För det första anser jag att 

uppsatsen är högst relevant för den visar på en brist i skolan där läroplanen inte följs 

korrekt och för det andra för att den fyller ett glapp i tidigare forskning. Som nämnt 

tidigare finns ytterst lite forskning som berör elever som läser på praktiska program och 

hur de uppfattar religionskunskapsämnet, på grund av det anser jag att mina resultat är 

relevanta och bidrar med något nytt. Med stor sannolikhet fungerar det på ett liknade vis 

nationellt. Jag ser ingen anledning till att det skulle skilja sig speciellt mycket i andra 

delar av landet. Jag anser att elever som väljer ett praktiskt program har gemensamt att 

de föredrar praktiska ämnen framför teoretiska ämnen. De har även vuxit upp i ett 

mycket sekulariserat land, vilket bidrar till att förståelsen för religiositet är liten.    

 

4. Slutreflektion  
 

Den här uppsatsen har granskat elevers intresse och ointresse för religionskunskap. 

Elever som studerar på praktiska program har enligt skolinspektionen låga betyg i 
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religionskunskap. På den undersökta skolan har elever som läser på fordonsprogrammet 

nationellt ett lägre genomsnittsbetyg i ämnet. Enligt mina egna observationer under min 

verksamhetsförlagda utbildning som lärarstudent har jag en uppfattning om att lärare 

ofta upplever elever som läser på praktiska program som skoltrötta och omotiverade, 

främst i teoretiska ämnen. Med det som utgångspunkt undersöker den här uppsatsen 

genom en etnografisk metod hur elever på gymnasiet som läser på fordonsprogrammet 

uttrycker sitt intresse och ointresse för religionskunskapsämnet. Efter ett antal veckor på 

en gymnasieskola kan slutsatsen dras att den syn som lärare upplever är missvisande. 

Eftersom det finns många möjliga förändringar som mer eller mindre bör göras för att 

eleverna ska nå målen på ett bättre vis, men framför allt för att skolans värdegrund ska 

följas på ett korrekt vis. Jag anser att det finns flera möjliga åtgärder för att få elever 

intresserade av religionsämnet. Det som främst bör förändras för att eleverna ska bli 

motiverade, utvecklas som individer, bli självständiga, få god självkänsla och få 

självförtroende är det som står föreskrivet i läroplanen. I läroplanen står det bland annat 

vad om förväntas av elever och lärare och riktlinjer för hur undervisningen ska bedrivas. 

Slutsatsen av den här uppsatsen är att lärare har låga förväntningar på elever och visar 

det genom låga förväntningar på elevernas självständighet. Eleverna har ett lågt intresse 

för religionskunskap främst för att de har vuxit upp och lever i ett sekulariserat 

samhälle. I kombination med det låga intresset finner få elever det motiverande att lägga 

ner arbete när de blir serverade av lärare på olika sätt för att de ska bli godkända på 

kursen.  

 

5. Sammanfattning 
 

Den första frågeställningen i den här uppsatsen är ”hur uttrycks fordonselevers ointresse 

för religion och religionsämnet i klassrummet?”. Slutsatsen är att eleverna uttrycker sitt 

ointresse för religionsundervisningen på flera vis. I den här uppsatsen presenteras fyra 

delanledningar till elevernas ointresse. Genom observationer och intervjuer framgår att 

elever finner religionsundervisningen som något långt ifrån deras verklighet och de har 

svårt att relatera till ämnet. Ointresset uttrycks även genom hur eleverna uppför sig 

under lektionerna, där visar observationerna att eleverna uttrycker sig på ett vis som 

strider mot skolans värdegrund. Hur läraren påverkar undervisningen och vad som 

undervisas påverkar även det elevernas ointresse. Den andra frågeställningen är ”stödjer 

tidigare forskning observationerna och intervjuresultaten?”. Det finns ytterst lite tidigare 

forskning som berör elever som läser på ett praktiskt program och deras inställning till 

religionsundervisning. Det finns desto mer forskning som berör elevers generella bild 
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av religionsämnet och framförallt hur de förhåller sig till sin personliga livsåskådning. 

Tidigare forskning stöder mycket av de observationer och intervjuresultat som 

presenteras i den här uppsatsen. I första hand stämmer Hartman och Furenheds teorier 

på varför ungdomar idag inte finner religionsundervisningen intressent bra överens med 

mina resultat. Den tredje och sista frågeställningen är ”finns det andra tänkbara 

förklaringar än skoltrötthet?”. Här presenteras tre tänkbara orsaker; sekularisering, 

jargongens påverkan på lärandet och missriktad hjälpsamhet. Alla de presenterade 

orsakerna utgör en delorsak till varför eleverna är ointresserade och inte når 

kunskapsmålen bättre än vad de gör. Slutligen vill jag påpeka att det finns goda 

möjligheter att förändra den situationen jag observerat och redogjort för. Som visats i 

den här uppsatsen har elever en grundläggande kunskap i ämnet och ett mycket öppet 

klimat i klassrummet som är en stor hjälp i lärprocessen. Jag anser även att lärarna kan 

med rätt metod och guidning från ledning skapa en god undervisningsmiljö och hjälpa 

eleverna att nå ny kunskap.      
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Bilaga 1 – samlade intervjuer 
 

 

Intervju 1, 120917 

Allmänna frågor: 

- Vad tänker du på när du hör ordet religion?  

(är svaren relaterade till skolan, samhället eller personliga) 

 

Gammaldags grejs. 

Gud. 

Kristna 

Jesus 

”Bara Gud tänker jag” 

 

- Var och när möter du religion? 

Kyrkor 

Nyheter, radio. På nyheterna; ”såna som bråkar och har sig när det är varmt” ”Israel, där 

är det alltid bråk” ”kan inte bete sig” 

- Tror du att religion påverkar dig personligen, utanför skolan?  

Vilken betydelse anser de att religion har på dem själva, sekularisering osv.  

 

Nej, nej. ”Det är för långt bort” ”hade det varit närmare hade man brytt sig mer” 

 

- Fira högtider som jul, påsk etc.? 

”Ja fint”. ”Påsk firar man inte så mycket längre”. ”Men det är ändå skönt med påsk” 

”Ja, det är bara för att det är lov”. Det är inte för högtiden som man firar. 

Jag- ”tänker ni på varför?” Elever ”nej, nej inte påsk eller jul heller”. 

- Tänker du någon gång på livsfrågor, identitet, som meningen med livet, 

varför finns vi, vad händer efter döden osv. i vilket sammanhang? 

(kanske i sorg situationer, när det hänt något negativt?) 

”Ja jag tänker jävla massa” ”jag tror det är tack och god natt då liksom” ”det blir svart”. 

”Jag har ingen aning det återstår att se”.  
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Jag- ”När tänker man på sådana frågor då” Elev- ”när man är jävligt full” haha. Eleven 

forstätter med att säga att man tänker på sådant en ensam fredagskväll när man sitter 

och lyssnar på musik. Eller på vägen hem från krogen, bussen 02.20.  

Jag påstår att man tänker så döden när någon nära dör eller är sjuk. Eleverna håller inte 

med. En elev säger igen att han/hon tror att det är helt slut då så han/hon tänker inte på 

det. ”Game over”. 

 

Religion relaterat till skolan: 

 

- Varför läser vi religionskunskap i skolan? 

”Så att man ska kunna förstå andra människor” ”däremot är det dumt att vi har det” för 

att det är gammalt, förlegat tankesätt som vi borde fasa ut och då tycker jag att skolan 

göra sitt och inte ha religion som ett ämne. Eftersom det inte hjälper så mycket ändå. 

”Religion har tappat sitt syfte” 

Jag påstår att det finns människor med olika tro i Sverige och att syftet med 

religionskunskap är att få förståelse och visa respekt för varandra, är det inte bra med 

religionskunskap då? 

Elever: jo,jo.  

Eleverna tycker att religionshistoria är intressant och viktigt. ”Det här som händer nu 

inom religion det är inte lika vikigt.   

Planeten skulle vara bättre utan religion, därför menar eleven att det inte borde finnas 

som ämne i skolan. ”men jag förstår ju varför, men jag tycker inte att det väger tyngre 

än något annat”. 

- Är religionsundervisning viktig för dig? Motivera.  

- Det bästa och sämsta med ämnet? 

”det skadar ju aldrig att lära sig”. Jag- vad är det roligaste ni får göra? Elever - Kolla på 

film. Jag- något särskilt som det ska handla om då? Elever - nej bara det är film, låg 

tankeverksamhet. 

Jag- det sämsta? Elever - det är om det skulle vi någon jävla redovisning, de andra 

instämmer. ”För att man ska komma ihåg allt”. ”uppsatser är värre” . ”Redovisning då 

kan du ändå köra på lite känsla”.  

- Om du jämför religionsämnet med historia eller svenska hur viktigt är det i 

jämförelse? 
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Roligt om man har någon nytta av ämnet, ja att man på svenskan då lär sig något 

viktigare. Svenska och historia är bättre än religion för dem har praktiska syften. ”För 

det är ändå trotsallt ganska ofta man pratar om historia” ”Religion är lite historia det” 

”Ja fast historia inom religion då går man så himla långt tillbaka och det är så oviktigt. 

”Det är ju inte ens historia, det är ju sagor, det är ju så långt tillbaks så man vet inte ens 

om det är sant. Satt han där och skrev sin första serietidning så är det någon som tyckte 

att det här är bra”. ”Det känns inte som historia det känns som fantasy”. Eleven menar 

att historia-biten som är mer relevant är t ex. under andra världskriget.  Tror mer på 

nutida händelse än vad som står i bibeln t ex. berättelser om Moses.  

- Hur påverkar läraren lektionen, intresset? 

Inte så mycket. Jag- kan läraren göra något för att bidra till intresse eller är det ämnet 

som inte intresserar?”. Det är inget fel på lärarna det är mer ämnet. 

- Vad skulle du helst arbete med inom religionsämnet: Teori om 

världsreligionerna, livsfrågor, kulturmötesfrågor, frågor om aktuella 

samhällsförändringar? Ge konkreta exempel. 

Historia inom religioner. Vill prata om mer konkreta saker. ”inte sitta och svar på massa 

icke-frågor”.  

Livsfrågor finns det inget svar på.  

Jag tar upp fundamentalister och 9/11 och frågar om sådana nutidshändelser är 

intressanta. Ja det tycker de. ”För det är något som händer nu, man vet att det hänt”.  

- Angående kursplanen, hur vill ni att religionslektionerna ska se ut, hur 

arbetar ni bäst? 

”Läsa, skriva frågor det tycker jag är ganska skönt” (läsa och svara på frågor). 

”För att det är skönt och lätt, för att man vet hur man arbetar då”. 

”Jag sitter hellre och lyssnar och för anteckningar. Olika uppfattningar, en elev sa att 

han inte öppnat anteckningsblocket idag för att anteckna. Den som är för anteckningar 

säger att man inte behöver skriva mycket utan några ord så man kommer ihåg vad orden 

betyder”. ”Då läser jag hellre av (X) sen”.  

Jag- diskussioner då? 

”Ja, det är jävla skönt det. Men man blir bara sur om man ska sitta och prata om 

religion.  I den här klassen blir det katastrof. Nej inte i en sån här klass. Alla tänker nog 

ganska lika i den här klassen.. (därför blir det inte mkt till dikussion). De nämner att det 

borde bli en hetare diskussion i en natur eller SPID- klass. Där skulle man behöva bryta 
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nacken av någon för att få sin tanke igenom. Men det är lite roligt, det ska vara lite krig 

sådär”. 

Slutligen tycker speciellt en elev inte om religion allmänt, men kan se att vi bör ha det i 

skolan. Men önskar att det inte behövdes för att det inte fanns någon religion. De andra 

tycker att det är okej, bättre än naturkunskap.  

De anser att resten av klassen nog tycker som dem själva, kanske till och med lite värre 

om ämnet i skolan. Medan vissa kan ha en del att säga.    

 

Intervju 2, 120918 

Allmänna frågor: 

- Vad tänker du på när du hör ordet religion?  

(är svaren relaterade till skolan, samhället eller personliga) 

”skittråkigt, nej men jag är inte insatt i det men ibland är det roligt”. ”Meningslöst” 

- Var och när möter du religion? 

”vet inte jag tänker inte så mkt på det” Jag- men ni kanske ser kyrkor och tänker på det 

på det sättet? ”Ja,jo. Kyrka och invandrare har vi ju”. 

- Tror du att religion påverkar dig personligen, utanför skolan?  

Vilken betydelse anser de att religion har på dem själva, sekularisering osv.  

- Fira högtider som jul, påsk etc.? 

”Ja julafton” Jag- Påsk? ”Nja, knappt”. Jag- vad gör man på påsk? ”Egentligen, eller 

många käkar middag och grejer, morsan ställer fram en påskkyckling och godis, det är 

väl egentligen det”. Jag- Tänker ni på varför (det firas)?. ”Nej, nej”. Jag- inte ens på 

jul?. ”Nej egentligen inte, man vet ju varför så man tänker ju liksom inte på det något 

mer”.  

- Tänker du någon gång på livsfrågor, identitet, som meningen med livet, 

varför finns vi, vad händer efter döden osv. i vilket sammanhang? 

(kanske i sorg situationer, när det hänt något negativt?) 

”Ja, ibland, när man inte har något annat att göra, nä men, ibland kommer det upp sånt 

när man sitter och diskuterar med någon. Så sitter man typ hur länge som helst och 

tuggar för det går ju liksom inte att veta”. ”Ja det dyker väl upp ibland på något 

konstligt sätt”.  
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Religion relaterat till skolan: 

 

- Varför läser vi religionskunskap i skolan? 

”Ingen aning, det måste vara för att jävlas med oss”. ”Jag vet inte, men det är väl viktigt 

att lära sig om allt möjligt sånt där”. 

- Är religionsundervisning viktig för dig? Motivera.  

”Nej, nej” ”inte för min del alls” Inte för mig heller” 

- Det bästa och sämsta med ämnet? 

”just nu har det varit ganska okej ändå, när det är såna här frågor att svara på”. Jag- som 

att läsa text och svara på frågor?. ”Ja, ja”. 

- Om du jämför religionsämnet med historia eller svenska hur viktigt är det i 

jämförelse? 

”jag har ju hellre svenska än religion i alla fall”. Jag- för att?. ”Det är roligare”. Jag- 

tycker du det är viktigare också? ”Nej” 

- Hur påverkar läraren lektionen, intresset? 

”Ja om man har en dålig lärare så blir det genast tråkigare” Jag- vad ska en bra lärare 

gör då? ”Vet inte, nu har det varit bra hittills i alla fall” Jag- kan du säga varför hon har 

varit bra? ”Nja..” 

- Vad skulle du helst arbete med inom religionsämnet: Teori om 

världsreligionerna, livsfrågor, kulturmötesfrågor, frågor om aktuella 

samhällsförändringar? Ge konkreta exempel. 

Jag ger förslag. ”Lära sig mer om..ja jag vet inte. Kristendomen är inget rolig att hålla 

på med, det är typ vanligt, det tjatar de alltid om. Men typ buddism och hinduism , dem 

vet man inte så mycket om så det är väl någonting man skulle kunna lära sig mer om i 

såna fall”. 

- Angående kursplanen, hur vill ni att religionslektionerna ska se ut, hur 

arbetar ni bäst? 

Jag ger förslag. ”Ja typ arbeta med frågor det går ganska fort ändå för då kan man jobba 

två och två eller så och det kan bli lite uttjatat när hon står och babblar på hela 

lektionen”. ”Film är okej”. ”Beror på vad man kollar på för film” ”Den här vi såg den 

var okej”. ”Nja, jag tyckte att den var lite små seg, det vart ju typ tråkigt i längden, de 



 

44 
 

va ju typ samma bild hela tiden. Men det gick”. Jag- Diskussioner och sånt? ”Ja det är 

okej, det brukar gå ganska bra i den här klassen i alla fall”.  

Jag- Något övrigt ni vill ta upp om religion? ”Nja, inte roligt, men man får pina igenom, 

vissa saker kan vara roliga, andra saker för man väl göra och se glad ut”.  

Jag går tillbaka till frågan om varför de ska läsa religion i skolan och förklarar att det 

kan vara bra för att i ett mångkulturellt Sverige kunna förstå sig på olika människor. 

Håller dem med? ”Nja jag vet inte riktigt, nja svårt…”.  

Intervju 3, 120918 

Allmänna frågor: 

- Vad tänker du på när du hör ordet religion?  

(är svaren relaterade till skolan, samhället eller personliga) 

”Utlänningar”. Jag- för att? ”Jag vet inte, för att det känns liksom inte att jag liksom inte 

är för religion och sånt där. Och det känns som att de som kommer från andra länder är 

mer för det än vad vi svenskar är”. 

 

- Var och när möter du religion? 

”Asså det är ju överallt egentligen, det är bara det att man inte tänker på det. Man ser 

såna som har såna där vad heter det burqa och grejer. Det har blivit jättemycket sånt nu. 

Men man tänker inte lika mycket på det nu för det har blivit så vanligt”. 

 

- Tror du att religion påverkar dig personligen, utanför skolan?  

Vilken betydelse anser de att religion har på dem själva, sekularisering osv.  

 

- Fira högtider som jul, påsk etc.? 

”Ja”. Jag- tänker du på varför? ”(skratt) ”Nej” 

 

- Tänker du någon gång på livsfrågor, identitet, som meningen med livet, 

varför finns vi, vad händer efter döden osv. i vilket sammanhang? 

(kanske i sorg situationer, när det hänt något negativt?) 

”Det är klart man tänker på det ibland, vad som händer och hur det kommer bli och om 

man får ett liv efteråt och sådana där saker, men det ingenting jag tror på egentligen” 

Jag- när tänker man på sånt? ”Det är olika. Jag brukar tänka på det ibland typ när jag 

mår dåligt. Men sen brukar jag sitta och diskutera det med mina kompisar”. 
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Religion relaterat till skolan: 

 

- Varför läser vi religionskunskap i skolan? 

”För att man ska få sig uppfattningar om att det finnas annat i världen än bara vi” 

 

- Är religionsundervisning viktig för dig? Motivera.  

”Nej, det tycker jag inte. Jag tycker att det är skittråkigt”. Jag - förstår du varför ni ska 

ha det? ”Det är klart att vissa saker måste man göra och det är bra att få lite 

allmänbildning också, så att jag förstår det på sätt och vis men jag tycker att det är 

tråkigt”. 

 

- Det bästa och sämsta med ämnet? 

”Oj..nej vet inte…”. Jag- utvecklar och ger förslag. Men eleven tycker de är likadant. 

 

- Om du jämför religionsämnet med historia eller svenska hur viktigt är det i 

jämförelse? 

”Nej det tycker jag faktiskt inte för att egentligen det som är viktigast är typ det som 

Svenska som sådär, men vi har haft svenska i liksom hela skolgången och svenska kan 

man ju. Så jag tycker att svenskan är ganska värdelös just nu. Jag- tycker du något ämne 

i skolan är viktigare än något annat? ”Fordon. Alla dem här andra teoretiska ämnena är 

skit dryg”. Jag- känner du att du kommer ha någon användning av dem? ”Ja det 

kommer man ju ha, för man lär ju sig alltid saker hela tiden och då kommer man ju få 

användning av det, så är det ju fast man inte tror det nu så kommer man få användning 

av det”. 

 

- Hur påverkar läraren lektionen, intresset? 

”Ja, är det typ en dryg och otrevlig lärare och sånt där så känner man sig inte manad till 

att gå till lektionen och man känner inte att man vill göra någonting heller. Men om den 

är uppåt och vill försöka hjälpa till och såna saker så känner man sig manad att göra 

saker också. Så det beror på läraren också faktiskt”. 

 

- Vad skulle du helst arbete med inom religionsämnet: Teori om 

världsreligionerna, livsfrågor, kulturmötesfrågor, frågor om aktuella 

samhällsförändringar? Ge konkreta exempel. 
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Jag ger förlag. ”Det är både och, det är kul att veta hur det är nu, men sen så är det ju 

även kul att veta hur det blev som det blev. Så det är lite både och där”.  

 

- Angående kursplanen, hur vill ni att religionslektionerna ska se ut, hur 

arbetar ni bäst? 

Jag ger förslag. ”Jag är väldigt olika från dag till dag. Ibland så funkar det bättre för mig 

att kolla på film, ibland så funkar det bättre om jag får läsa själv, ibland funkar det 

bättre om hon typ står och läser och berättar, så det är jätteolika från dag till dag. Men 

oftast så lär jag mig bäst om det är någon som står och pratar”. Jag- antecknar du då? 

”mm” 

 

Övrigt: 

Jag- vad tror du de andra tycker om religionsämnet? ”tråkigt tror jag”.  

Jag- är det något mer du tänker på angående religionsämnet? ”nej..” 

Jag- vad kan jag som ska bli lärare tänka på? ”Jo men asså försöka att inte bli sur för 

saker och liksom försöka vara uppåt hela tiden för då tror jag dom tycker att det blir 

roligare också”. Berättelse om en lärare som inte var så omtyckt. ”Så försök att vara 

uppåt hela tiden”.  

 


