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ABSTRACT 
 
The aim for this essay is to investigate the importance of studying religion in an upper secondary 

school in Närke county, this is done by distribution of a questionnaire. The importance is studied 

both on the individual level and on the societal level. The result shows that although the students 

do not have a big interest in religious studies still the subject has an importance on both an 

individual and a society level. 
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SAMMANFATTNING 

Syftet med denna uppsats var att är att få en inblick hur gymnasieelever lär om religionsämnet och 

hur de tänker kring ämnet. För att undersöka elevernas inställning till religionsämnet gjorde vi en 

enkätundersökning där vi undersökte elevernas attityder till olika aspekter av religionsämnet. 

Funktionalitet och relevans med religionsämnet i den svenska skolan undersöktes både utifrån ett 

elevperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Syftet med denna uppsats var också att jämföra 

elevernas åsikter runt religionsämnet med de mål som finns uppställda i kursplanen för ämnet 

religionskunskap. För att få en djupare förståelse för religionsämnet har vi valt att se på djupare på 

dess historia i den svenska skolan och debatten kring dess existens i den svenska skolan. Vi har 

valt att se närmare på olika utvecklingsteorier för att öka vår förståelse för hur eleverna tänker och 

utvecklas. För att ha någonting att jämföra åsikterna runt religionsämnet med så valde vi att ställa 

liknande frågor kring ämnet svenska. Resultatet var att: Flertalet av eleverna inte är så intresserade 

av religion, att de har ett större intresse av ämnet svenska. Att de får reflektera i ganska liten grad, 

fast de anser själva att det är viktigt att få reflektera. Eleverna anser inte heller att de fått ökad 

förståelse för andra elever med minoritetsbakgrund i fråga om kultur, religion och etnicitet i 

undervisningen, detta innebär att målen ej uppfylls fullt ut. Vi har även sett att män är intresserade 

av religion i mindre utsträckning än kvinnor, något som vi läst i vår litteratur och även kunnat 

styrka i vår enkätundersökning. Resultatet visar även på att religionskunskap har betydelse både ur 

ett individ- och samhällsperspektiv. Vi har även kommit fram till att elevernas deltagande av 

planering inte sker i stor utsträckning, Carlgren och Marton skriver att lärarna anser att de har svårt 

att fånga elevernas intresse gällande elevinflytande. Majoriteten av eleverna i vår 

enkätundersökning anser att de får påverka undervisningen i liten grad eller inte alls. Detta visar att 

problemet är mångbottnat. 
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1. INLEDNING 

1.1 Inledande kommentarer 
Inom skolväsendet i Sverige har det genom tiderna skett en förskjutning från lära i kristendom till 

att lära om och av religioner. Sverige har blivit alltmer sekulariserat och nuförtiden ryms det 

många religioner under skolans tak. Den mångkulturella skolan rymmer inte bara många religioner 

utan även andra livsåskådningar. Vi har gått mot en ökad individualisering och alla dessa individer 

skall inkluderas i undervisningen. Samtidigt som sekulariseringsprocessen skett i samhället och 

skolan så har religionsämnet och dess relevans alltmer börjat ifrågasättas. Vi anser att det är 

befogat att diskutera religionsämnets relevans i skolan. Vi som blivande religionslärare anser att 

det är viktigt att föra en levande dialog om ämnets innehåll och eventuella bevarande. I kursplanen 

för ämnet religion i gymnasieskolan står det att eleverna skall ges möjlighet till att reflektera och 

diskutera samt att de skall få möjlighet att utveckla sin personliga hållning i livs- och moralfrågor. 

 

Vi har i denna uppsats valt att genomföra en enkätstudie som behandlar relevansen av 

religionsämnet för gymnasieeleven i en sekulariserad skola. 

 

Vår förhoppning med denna uppsats är att kunna visa på att behovet av religionsundervisning är 

stort och att det finns ett behov för eleverna att utveckla sin personliga hållning i livs- och 

moralfrågor. Vi vill även kunna belysa vikten av att eleverna får möjlighet att utveckla sin 

personliga hållning och inte endast lär om religioner. Om reflektion inte möjliggörs finns risken att 

eleverna endast rapar upp fakta och inte ökar förståelsen för skilda kulturer eller livsåskådningar. 

 

Syftet med vår c-uppsats är att genom en enkätstudie undersöka gymnasieelevers inställning till 

religionsämnet samt om det erbjuds möjligheter till reflektion inom detta ämne. Vi kommer även 

att undersöka religionsämnets historia samt de mål- och styrdokument som finns i dag.1 

 

För att klargöra vem som skrivit vad i denna uppsats har vi i fotnoterna valt att skriva ut våra 

initialer, därför är det ibland dubbla fotnoter. Vi vill även tydliggöra att detta inte innebär att det är 

våra egna åsikter som presenteras utan endast vem som författat stycket. 

                                                 
1 Författare: M.B. & K.T. 
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1.2 Material 
 

Primärmaterialet vi har använt oss av är: Kursplan Religionskunskap A, Sjödin, Ulf: En skola – 

flera världar.  Jan Trost Enkätboken, skollagen, läroplan för de frivilliga skolformerna. 

 

Vi har valt att se närmare på olika utvecklingsteorier för att öka vår förståelse för hur eleverna 

tänker och utvecklas, därför har vi valt att ta med följande böcker i bakgrunden. Peter L Berger & 

Thomas Luckman: Kunskapssociologi: Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet, 

Espen Jerlang mfl. Utvecklingspsykologiska teorier. 

 

Att ta med en samhällsaspekt kring diskussionen om religionsämnet anser vi är nödvändigt. 

Debatten kring religion i Sverige har varit mycket influerad av Hedenius, den som anses ha tagit 

över Hedenius arv i Sverige är Christer Sturmark som skrivit Tro och vetande 2.0, Därför har vi 

valt att ta med hans bok i bakgrunden. Vi anser även att det är relevant att ge en historisk 

tillbakablick på religionsämnets historia i den svenska skolan och har därför litteratur som tar upp 

detta ämne. Då både grundskolan och gymnasieskolan påverkar eleven har vi valt att ta med båda 

dessa i vår historiska tillbakablick.2 

1.3 Disposition 
 
Denna uppsats inleds med en bakgrund. Bakgrunden tar upp historik om religionsämnet i skolan, 

ateism och agnosticism, samhällsaspekten på religionsundervisningen, kursplanen, skollagen, 

läroplan för de frivilliga skolformerna, teorier: Piaget samt kunskapssociologi, sen kommer syfte 

och metod. Efter detta kommer en empirisk del. Efter den empiriska delen kommer resultatdelen 

där vi även analyserar resultatet. Uppsatsen avslutas med slutsatser och avslutande reflektioner.3 

                                                 
2 M.B. & K.T. 
3 M.B. & K.T. 
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2. BAKGRUND 

2.1 Historik om religionsämnet i skolan 
 

Religionsämnet har genom tiderna varit ett oerhört ifrågasätt skolämne. Många är de som velat 

påverka ämnet. Ämnet och dess innehåll har bedömts utifrån samhällets, näringslivet och kyrkans 

olika behov men även utifrån eleven och dess föräldrars rätt till integritet och självständighet. 

Denna process av ifrågasättande och diskuterande är knappast något unikt fenomen i Sverige, 

många andra länder har prövat olika lösningar för religionsundervisningens utförande. Många 

länder har gjort som USA och Ryssland. Dessa länder ser sin ideologi om den religiöst neutrala 

staten som oförenlig med att ha religionsämnet som ett obligatoriskt ämne. USA har låtit de olika 

kyrkorna och trossamfunden själva ge bidrag till religionsämnet. Detta leder till att de i USA har 

vad som kallas en konfessionell religionsundervisning. Detta innebär att undervisningen 

överensstämmer med trosuppfattningen för en viss kyrka eller trossamfund. Det fortgår dock en 

diskussion i USA om det traditionella ställningstagandet skall omprövas. Många amerikanare är 

engagerade i olika kyrkor och trossamfund men många står även utanför sådan trostillhörighet. Det 

faktum att många elever växer upp utan någon som helst religionskunskap gör att det kan vara 

rimligt att förvänta sig att det blir allt större motsättningar mellan olika konfessionella grupper i det 

amerikanska samhället. Ryssland har valt att närma sig ämnet på ett annat sätt. Där införde man 

under sovjettiden ett totalt ateistiskt ämne vars roll var att motarbeta kyrkorna och den religiösa 

tron. I det moderna Ryssland har dock detta ämne tagits bort och det pågår ett samtal inom det 

ryska utbildningsdepartementet om hur en ny lösning runt religionsämnet skall utformas. Dock så 

finns det en avsaknad av religionsämnet under denna tid. Det förs nu en debatt angående 

avsaknaden av religionsundervisning sedan flera religiösa rörelser av olika slag dykt upp i 

Ryssland. Utan religionsundervisning anses det som samhället ej kan styra utvecklingen.4 

 

 

Redan 1686 utkom en kyrkolag som föreskrev att föräldrar och husbönder hade ansvar för att lära 

sina barn och tjänstefolk att läsa.5 Traditionen i Sverige för läskunnigheten var även att det förr var 

en angelägenhet för kyrkan. Läroboken som användes var Luthers lilla katekes och ämnets 

innehåll var bestämt av den svenska kyrkans lutherska lära. Denna hade ett stort behov av 
                                                 
4 Carl Eber Olivestam, Religionsdidaktik – om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen (Stockholm: 
Liber, 2006), s. 9f. 
5 Hartman i Almén m.fl.,  Att undervisa om religion, livsfrågor och religion i skolan, i Skapande vetande nr. 26. 
(Linköping: Linköpings universitet, 1994), s. 9. 
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utbildade medborgare som hade möjlighet att fungera i ett allt mer komplicerat samhälle. Till en 

början kunde staten kontrollera den Lutherska kyrkan och använda sig av den i sin samhällstjänst, 

under denna period så kunde staten och kyrkan samverka emot samma mål. Under 1800-talet 

börjar dock en demokratiseringsprocess ske och nu uppstod en konflikt mellan staten och kyrkan. 

Konflikten gällde vad som skulle anses som viktigast i skolans undervisning samt vilka som skulle 

omfattas av denna undervisning. Konflikten ledde till 1842 års skolreform, skolreformen innebar 

att staten var ansvarig för att arrangera folkskola. Kyrkan skötte dock fortfarande 

kristendomsundervisningen, detta helt i enlighet med svenska kyrkans lära. Den svenska skolan 

vilade därför på den så dominerande svenska kyrkans ideologier. Kristendomskunskap sågs som 

skolans första ämne, skoldagen inleddes alltid med en bön. Orsaken till detta var att 

kristendomskunskapen ansågs vara värdegrundsbärande.6 Inte förrän 1873 års dissidentlag hade 

man som svensk medborgare rätt att gå ur svenska kyrkan för att ingå i ett annat trossamfund, som 

staten hade godkänt. Denna lag innebar inga egentliga förändringar i den svenska skolan förutom 

att elever hade rätt att befrias från undervisningen på målsmans begäran om de inte tillhör den 

svenska lutheranska kyrkan och får tillbörlig religionskunskap i hemmet. Det var dock så att 

skolstyrelse och rektor var tvungna att godkänna att eleverna fick tillbehörlig 

religionsundervisning i hemmet, och det var ofta så att inte detta skedde från en början. Frågan om 

huruvida elever med annan trosuppfattning skall kunna befrias från skolans religionsundervisning 

diskuteras genom åren, i mitten av 1990-talet införs en befrielseparagraf som varit lättare att 

uppfylla än de tidigare, den innebär att elever med begäran från vårdnadshavare och med tillstånd 

ifrån regeringen kan få sin religionsundervisning hemma. Dock varade denna bestämmelse särskilt 

länge, skolan skulle nu vara en plats för alla och utan debatt ändrades paragrafen 1997 till att det 

skulle föreligga särskilda omständigheter om eleven skall befrias från religionsundervisningen.7 

 

1842 års folkskolestadga innefattade dock ingen skolplikt utan denna kom ålade endast 

församlingarna att de skulle hålla skola. Allmän skolplikt kom först i och med 1882 års skolstadga. 

Kyrkan hade ett oerhört stort inflytande över skolan och inom frågor som gällde ledning och 

administration så var inflytandet från den svenska Lutherska kyrkan stort. Den självklara 

ordföranden i skolstyrelsen var kyrkoherden ända fram till 1930-talet. Dock ifrågasatte många 

folkskolelärare detta massiva inflytande. De ville stärka sin roll som yrkesgrupp och minska 

                                                 
6 Olivestam (2006), s. 12ff. 
7 Rune Larsson i Peter B. Andersen m.f.l, Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige (Köpenhamn, 
Museum Tusculanums: 2006) s.141-163. 
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skolans stora beroende av kyrkan.8 Det ansågs vara problematiskt med den nära förbindelsen 

mellan kyrka-stat- och religionsundervisning. Det växer fram nya trosinriktningar vid sidan av 

svenska lutheranska kyrkan även kyrkokritiska rörelser växer fram och i samhället höjs kraven på 

fri- och rättigheter. Mest aktuellt i detta fall är kravet på religionsfrihet. Undervisningsmetoder 

börjar kritiseras och den tidigare metoden med utaninlärning av katekesen börjar ifrågasättas.9 

 

Samhället förändrades dock och detta var inget som den svenska skolan kunde stå utanför. Folkliga 

rörelser växte sig allt starkare i slutet av 1800-talet, dessa var både politiska och frikyrkliga. Dessa 

ifrågasatte och kritiserade det kyrkliga inflytandet över den svenska skolan. Ofta fanns det starka 

och tydliga motsättningar mellan kyrkan och folkrörelserna. Detta ledde till att den kyrkliga 

dominansen i den svenska folkskolan minskade gradvis. Detta märktes också i skolans 

religionsundervisning. Denna förändring kan ses genom ett undervisningsinnehåll som delvis 

förändras. Ämnet kristendomskunskap fick också ett minskat timantal, detta minskande av timmar 

var en process som skedde gradvis.10 

 

Avståndet mellan kyrka och stat växer med åren. Detta ledde till att man alltmer börjar ifrågasätta 

kristendomen som skolans värdegrund. Skolan förvandlas till en plats där många aktörer framför 

krav på att just deras intressen och inflytande skall införlivas i undervisningen. Kristendomen har 

dock en fortsatt särställning i den svenska skolan fram till 1962/69 års läroplaner för grundskolan 

respektive 1964 års läroplan för gymnasiet. Kristendomsämnet utsattes enbart för små förändringar 

så länge som skolan hade en roll som samhällsstabilisator och kulturförmedlare. 1963 så samlades 

två miljoner namn in för att bevara kristendomskunskapen som ett värdegrunds- och kulturämne. 

Opinionen var stark bland de vuxna för att bibehålla stödet från kyrkor och andra kristna 

organisationer. Dock var intresset från elevernas sida betydligt svalare. Det växande näringslivet 

var också en faktor som ifrågasatte ämnet, de ifrågasatte ämnet utifrån ett nyttoperspektiv. De 

ansåg att andra ämnen var viktigare för att eleverna skulle kunna anpassa sig till näringslivets krav. 

Ser man på religionsämnet i detta ljus så kan kunskaper om kultur och värdegrund snarare framstå 

som en belastning än en verklig tillgång. Inte förrän 1980 års grundskolereform lades någon större 

tonvikt på att skolan var stoffinriktad och värdediffus och några åtgärder gjordes inte förrän 1994 

års skolreform. Nu blev det på så sätt att det inte längre bara var religionsämnet som var bärande 

av värdegrund och kultur utan nu skulle värdegrunden finnas med i hela skolans vardag, och lärare, 
                                                 
8 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 11f. 
9 Rune Larsson i Peter B. Andersen m.f.l s. 141-163. 
10 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 11f. 
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övrig skolpersonal, elever, lokala skolpolitiker och föräldrar vara ansvariga för att värdegrunden 

skulle genomsyra den svenska skolan.11 

 

Hartman framför fyra olika vändpunkter som religionsämnet genomgått, dessa förändringar har 

ofta föregåtts av intensiva politiska diskussioner. Den första förändringspunkten skedde årtiondena 

innan 1883 års stora undervisningsreform. Det som skedde här var att man går ifrån det gamla 

systemet där föräldrarna eller husbonden hade undervisningsplikt och ansvaret hamnar nu hos 

skolan och dess lärare, detta trots att religion under denna tid betraktas alltmer som något privat 

som inte angår andra. Den andra förändringspunkten skedde i och med 1919 års 

undervisningsplan för folkskolan. Det är först här Luthers lilla katekes försvinner ur skolan som 

lärobok, i alla fall officiellt. Många förändringar skedde under inflytande av liberala och 

socialdemokratiska krafter och man börjar nu införa en undervisning som skall vara mer barnnära 

istället för det tidigare formella arbetssättet som folkskolan hade. Svenska skolan skulle inte längre 

vara konfessionellt bunden till Svenska kyrkan, istället infördes nu icke konfessionell undervisning 

i kristendom. Något som var mycket efterfrågat av folkrörelserna. 1962 så kom enligt Hartman den 

tredje vändpunkten nu införs ett krav på objektivitet i kristendomsundervisningen. Nu skall 

eleverna få en allsidig och saklig undervisning om religion. Detta krav var dock mycket 

omdebatterat och misstolkades ofta. Den fjärde vändpunkten kom i och med 1969 års läroplan, nu 

går skolan från en stoffcentrerad undervisning till att bli alltmer elevcentrerad. Något som spelar 

en stor roll i denna profiländring är livsfrågeorienteringen.12 

 

Grundskolans första läroplan var Lgr 62. I denna läroplan angavs det utförligt lärostoff och vilket 

undervisningssätt läraren skulle använda sig av. Här var det stoffet som stod i centrum, knappast 

eleven. Ett viktigt mål med denna första läroplan var att bryta med de kyrkliga traditioner som 

tidigare färgat den svenska skolan. Beteckningen för religionsundervisningen ändrades från 

kristendom till kristendomskunskap och ämnet skulle nu integreras med övriga 

samhällsorienterade ämnen. Några av de formuleringar som användes angående 

kristendomskunskap var några av de mest ifrågasatta formuleringarna i hela Lgr 62. En 

formulering som väckte mycket debatt var följande.13 

 
Undervisningen skall vara objektiv i den mening, att den meddelar sakliga kunskaper om olika 

trosåskådningars innebörd och innehåll utan att auktoritativt söka påverka eleverna att omfatta en viss 
                                                 
11 Olivestam (2006), s.13f. 
12 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 13. 
13 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 16. 
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åskådning. Den skall vara präglad av vidsynthet och tolerans. Den bör ske på sådant sätt att eleverna 

uppfattar frågeställningarnas allvar och betydelse, och så, att den främjar deras personliga utveckling och 

bidrar till att skapa förståelse för värdet av en personlig livsåskådning liksom förståelse och respekt för olika 

uppfattningar i livsåskådningsfrågor.14 

 

Detta krav på objektivitet ledde till att den tidens läromedel granskades, och det var inte många av 

läroböckerna som ansågs hålla kravet på objektivitet. Objektivitetskravet ledde även till en stor 

osäkerhet blad lärarna. De kände att det var svårt att veta vad objektivitetskravet innebar i 

praktiken. Många lärare kände att de inte vågade vara sig själva, detta för att de inte ville påverka 

på ett sätt som stred emot läroplanens direktiv.15 

 

Redan sju år senare kom en ny läroplan. Här ändras beteckningen från kristendomskunskap till 

religionskunskap. Dock är den nya ganska lik den gamla gällande upplägget. Huvudlinjerna är 

kvar och objektivitetskravet står fast, dock tolkas det nu i debatten som om läraren får påverka sina 

elever genom engagemang i sin undervisning. Nu gavs läraren även en större möjlighet att själv 

påverka undervisningsinnehållet, det märks även en ökad elevcentrering. Denna nya möjlighet för 

läraren att påverka är inte lika tydligt uttalad i religionskunskapen som i andra ämnen men det 

finns dock följande formulering som öppnar upp för nya arbetssätt:16 

 
Fundamentala livsfrågor av personlig och social natur upplevs starkt av barn och ungdom… Det är 

angeläget att sådana för dem väsentliga frågor av livsåskådningsmässig och etisk art blir föremål för ett 

allsidigt studium… Med denna utgångspunkt bör undervisningen ge inblick i nutidens 

livsåskådningsmässiga och etiska grundfrågor och aktualisera frågor angående fakta och värderingar.17 

 

Denna läroplansformulering gör det möjligt att föra in elevernas egna livsfrågor i 

religionsundervisningen. Denna formulering har i nästa läroplan växt till att bli ett av ämnets 

huvudingredienser. Denna läroplan var Lgr 80.18 Här har lärostoffet inte alls lika stor betydelse 

utan dessa ses mer som ett av flera medel för att kunna arbeta med livsfrågorna.19 Något annat som 

har skett sedan 1980-års läroplan är att skolan har gått ifrån att vara regelstyrd till att vara 

målstyrd. Det är kommunen, skolans och läraren uppgift att tolka målen. Istället för innan 

decentraliseringen då staten gjorde upp regler för hur undervisningen skulle bedrivas. Innan 

                                                 
14 Lgr 62, s. 217. 
15 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 15f. 
16 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 16f. 
17 Lgr 69, s. 176. 
18 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 17. 
19 Hartman i Almén m.fl. (1994), s. 17. 
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decentraliseringen så var lärarna statligt anställda och skolans bidrag finansierades till 50-80 % av 

staten men den 1 januari 1991 så överfördes ansvaret för grundskola, gymnasieskola och 

vuxenutbildning på primärkommunerna, lärarna blev kommunalt anställda och statens roll i skolan 

blev enbart att sätta upp och övervaka nationella mål för skolan. Det var nu kommunens roll att 

fördela resurserna i skolan och deras uppgift att avgöra hur många lärare de ville anställa. Det har 

dock inte märkts någon särskild stor skillnad på resursfördelningen och personaltätheten sedan 

decentraliseringen. Skolans decentralisering har medfört att förändringsarbetet överförts direkt på 

skolan och det har blivit skolledningens sak att se till att förändringarna genomförs.20 

 

Regelstyrningen har ersatts av målstyrning vilket gör att verksamheten kan läggas upp betydligt 

mer flexibelt så länge den syftar till att uppnå de uppställda målen. För att dessa ska bli verklighet 

måste personal och elever också göras delaktiga i besluten, detta leder till att både elever och 

personal får mer att säga till om i skolan. Tomas Englund anser i sin artikel Önskas professionella 

lärare? Nja, helst didaktiskt kompetenta att decentraliseringen kan ställa hårda krav på den 

enskilda läraren då den får alltmer ansvar men även eleven i den nya skolan får en alltmer tung 

ansvarsbörda.21 

 

Fram till 1970 så hette religionskunskapen kristendomskunskap i den svenska gymnasieskolan. 

Detta ändrades dock i och med den nya läroplanen som introducerades 1970. Att ämnet döptes om 

från kristendomskunskap till religionskunskap var inte den enda förändringen som skedde men 

denna nya läroplan i ämnet religionskunskap. Tidigare hade kristendomen stått i en särställning 

och genomsyrat hela undervisningen men nu så skulle kristendomen vara en religion bland alla 

andra framträdande religioner. Men det var inte den enda förändringen utan religionskunskap kom 

nu även att omfatta olika livsåskådningsfrågor. Att kristendomen nu blev en religion bland andra 

betydde inte att den fick lika liten tid som andra religioner. Kristendomen blev ett separat moment 

i undervisningen medan Icke-kristna religioner bildade ett annat. Den särställning som 

kristendomen haft tonades dock ned i och med nya läroplanen.22 

 

1991 så beslutade riksdagen om en ny gymnasieskolreform, religionsämnet blev nu ett kärnämne. 

Det sker även andra stora förändringar, både innehållsmässigt och undervisningsmässigt. I och 

                                                 
20 Åsa Ahlin, Eva Mörk, (2005) Vad hände med resurserna när den svenska skolan decentraliserades? IFAU rapport 
(Institutet för arbetsmarknadspolitisk utvärdering) (2005:1). 
21 Thomas Englund (1992): Önskas professionella lärare? Nja, helst didaktiskt kompetenta. Didaktisk tidskrift nr. 2. s 
30-45. 
22 Ulf  Sjödin :En skola - flera världar (Stockholm: plus ultra, 1995), s. 13. 
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med att religionsämnet blir ett kärnämne så blir det obligatoriskt för alla elever att läsa. Tidigare 

var det så att religionskunskap enbart förekom på 3-åriga gymnasielinjer samt på 2-årig social och 

ekonomisk linje, dessa är alla teoretiska linjer. I och med 1991 års gymnasiereform så görs 

samtliga program om till 3-åriga linjer, detta innefattar alla teoretiska program. Nya kursplaner 

utarbetas också i samband med denna reform. Religionskunskapen delas nu upp i två delar, dessa 

är kurs A och kurs B. Alla elever i gymnasieskolan kommer att få läsa kurs A i religionskunskap 

medan kurs B kommer att vara en fördjupning av kurs A. Kurs B kommer endast att läsas inom 

vissa program. För elever som går yrkesförberedande program innebär detta att de kommer att läsa 

religionskunskap A.23 

 

Sjödin skriver i sin bok En skola – flera världar att den nya gymnasiereformen innebär många 

utmaningar för läraren i ämnet religionskunskap. Läraren skall komma att undervisa religion i helt 

nya elevgrupper, dock har vissa av dessa lärare erfarenhet av att undervisa dessa elever i andra 

ämnen. Det var dock så vid gymnasiereformen att många lärare hade ingen eller liten erfarenhet av 

att undervisa elever som går praktiska program och en hel del upplevde det som problematiskt att 

börja undervisa dessa elever. En orsak till denna oro var att lärarnas kunskaper om de nya 

elevernas förutsättningar var begränsade. Intresset för teoretiska ämnen är för många praktiskt 

inriktade elever begränsat och detta spädde på lärarnas tro att det skulle vara en svår utmaning att 

undervisa eleverna på praktiskt inriktade program i ämnet religionskunskap.24 25 

2.2 Ateism och Agnosticism 

Christer Sturmark är ordförande för humanisterna i Sverige och han har skrivit boken Tro och 

vetande 2.0. Denna bok behandlar trosfrågor i ett humanistiskt perspektiv och har blåst liv i 

debatten kring tro och vetande. Han skriver om de monoteistiskt troendes Gud som en övernaturlig 

Gud som ligger bortom naturens lagar. Denne Gud besitter ofta någon form av medvetande för 

utan ett medvetande är det uppenbart att se meningslösheten i att exempelvis be böner. Något som 

de flesta troende är överens om är att Gud har en mening med oss människor, att vi har ett syfte. 

Gud kan även höra människans böner och ingripa i dennes liv. Sturmark själv har en humanistisk 

syn på Gud. En humanistisk syn på världen innebär att det mesta faktiskt är vad de ser ut att vara 

och att vi med vetenskapliga metoder och med förnuftets hjälp kan lära oss om världen och förstå 

den. Världen kanske aldrig blir helt och hållet förklarad men den är principiellt förklarbar. En 

humanistisk världsbild utesluter inte att det kan finnas fenomen som vi ännu ej har upptäckt, dessa 
                                                 
23 Sjödin Ulf (1995,) s. 16. 
24 Sjödin Ulf (1995), s. 16f. 
25 K. T. 
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fenomen är dock naturliga och existerar inom ramen för en naturlig värld. Enligt denna världsbild 

existerar det inga övernaturliga väsen, inga tomtar och troll, inga älvor eller vättar. Denna tro på 

övernaturliga väsen tillhör enligt Sturmark folktron. Enligt Sturmark så är det så att tron på en 

övernaturlig och medveten Gud inte skiljer sig från tron på troll och vättar om man skall se på 

frågan ur ett rent kunskapsteoretiskt plan. Den humanistiska vinklingen är att idén om Gud finns 

men att Gud själv ej existerar.26 

 

Även Sturmark skriver om ateism och agnosticism. Han anser att ateism är provocerade för många, 

det är så djupt rotat att tro på Gud i vårat samhälle, ateismen uppfattas som någonting avvikande. 

Detta trots att Sverige är ett sekulariserat samhälle, där frågor om kyrkan, Gud och religion är av 

liten betydelse för de flesta. Han anser dock att det är så att många inte ens har reflekterat över sin 

tro, att de ”tror på någonting” och inte tänker särskilt mycket vidare på det. Som ateist får man 

vara beredd på att bli ifrågasatt och därför är det oftast en reflekterad ståndpunkt att vara just ateist. 

Sturmark anser att begreppen ateist och agnostiker ofta blandas ihop och misstolkas. Han ser det 

även som så att många människor har fördomar om ateister. Därför kan det vara viktigt att 

verkligen reda ut begreppen. Ordet ateist kommer från ordet teist som kommer ifrån grekiskans ord 

för gud som är theos. Theist betyder gudstroende. Ordet ateist har dock prefixet a- som här betyder 

icke. Ordet agnostiker har också rötter i grekiskan och kommer från det grekiska ordet agnostos 

som betyder hemlig, oigenkännlig. I den grekiska filosofin så spelade agnosticismen en mycket 

stor roll. En av agnosticismen företrädare var den grekiska filosofen Protagoras som levde cirka 

400 år före vår tideräkning. En agnostiker menar att vi inte kan veta något om Guds existens och 

därför inte heller kan tro något. Det är inte bara frågan om Guds existens som man kan ha ett 

agnostiskt synesätt. Agnosticismen kan tillämpas på frågor som hur universum föddes eller hur 

livet började på jorden. Strikt agnosticism menar inte bara att man inte har någon uppfattning i 

frågan utan innebär även att man anser att frågan inte går att avgöra. Christer Sturmark tror att 

många agnostiker egentligen är ateister men att de felaktigt tror att det är lättare, mjukare och 

mindre dogmatiskt att vara agnostiker.27 

 

Sturmark försöker klargöra vad ateismen egentligen innebär. Han menar att många tror att 

ateismen är hård och kategorisk och att den gör anspråk på att kunna bevisa att Gud ej existerar. 

Detta är inte ateismen. En ateist kan inte bevisa att Gud ej existerar men han eller hon tror ej på 

                                                 
26 Christer Sturemark, Tro och vetande 2.0 (Nora: nya Doxa, 2006 och 2007), s. 125fff. 
27 Sturmark (2006 och 2007), s.138fff. 
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Guds existens. Han anser att det inte alls är särskilt dramatiskt att vara ateist men att genom 

historien har tron på en gud varit normen och ateismen därför avvikande från denna norm.28 

 

Christer Sturmark vill även göra ett inlägg i debatten om den svenska skolan och vad denna skall 

lära ut. Han anser att barn i ett humanistiskt samhälle skall slippa bli påtvingade andras åsikter om 

vidskepelse, dogmatisk tro eller föreställningar om världen som är irrationella. Vi har en allmän 

skolplikt i Sverige som sträcker sig över nio år och under denna tid anser han att staten måste 

kunna garantera att barnen får tillgång till en rationell världsbild. Sturmark vill försvara 

yttrandefriheten som han tycker blir lidande i religiösa friskolor där barnen blir indoktrinerade med 

en viss tro. Han tycker att det är viktigt att slå fast vid att barnen har rätt att själva få upptäcka 

världen, att samhället är skyldiga dem detta. 29 30 

 

2.3 Samhällsaspekter på religionsundervisning 
 

Christer Sturmark skriver i sin bok Tro och vetande 2.0 om att han anser att all undervisning bör 

vara icke religiös, han anser att barnets rättigheter kränks i en religiös friskola, en friskola som 

drivs med offentliga medel. Detta anser Sturmark betyder att staten har övergett sekularismen. Han 

skriver om alla människors rätt till religionsfrihet, som står omnämnt i FN:s  konvention om de 

mänskliga rättigheterna. Detta skall inte förnekas barnen och därför är det viktigt att barn får en 

allsidig och kritiskt granskande religionsundervisning. För att religionsfrihet verkligen skall 

existera och människor som verkar i samhället ska kunna fatta självständiga beslut om huruvida de 

skall tro, och vad de i så fall skall tro på så måste de vara informerade om vad olika 

trosuppfattningar och livsåskådningar verkligen står för. 31 

 

Lisbet Christofersson behandlar bland annat frågorna om religionsfriheten och dess område. Här 

måste man göra en avgränsning mellan ett område där trossamfundet har sin självständighet och 

det område där trossamfundet ett etiskt plan utövar inflytande på staten. Avgränsningen har också 

betydelse för att förstå vilket område en lagmässig reglering kan förstås som ett ingrepp i 

                                                 
28 Sturmark (2006 och 2007), s. 141 fff. 
29 Sturmark (2006 och 2007), s. 309 fff. 
30 K.T. 
31 Sturmark (2206 och 2007),s. 268 fff. 
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religionsutövelsen och därmed strider emot den Europeiska människorättskonventionen artikel nio, 

stycke två som handlar om religionsfrihet.32 

 

I Norden har vi ett relativt snävt begrepp om vad som definierar religionsutövning. Därför får 

religionen ofta vara synlig i det offentliga rummet, det finns en stor tolerans för religion och vissa 

religiösa symboler, så länge som religionen fortsätter att vara enbart religion och inget annat. 

Mångreligiositeten som växt fram väcker nya frågor om religionens roll i det offentliga rummet 

och dens roll ses inte längre som självklar.33 

 

Intresset för människors tro och värderingar har fått en dramatisk ökning under de senaste 

årtiondena. Exempelvis temasidor i tidningar och radioprogram vittnar om detta ökande fenomen. 

Något som även det pekar på detta ökande fenomen är det antal vetenskapligt eller populärt 

inriktade studier som handlar om Sveriges världsbilds- och värderingsförändringar. Samhället, 

statsmakten och näringslivet har nu för tiden ett oerhört stort intresse av att förstå 

värdeförskjutningar i samhället. Dessa värdeförskjutningar ligger ofta som underlag till strategiska 

beslut. Därför är det så viktigt att ha informerade medborgare. 34 35 

 

2.4 Vad säger Läroplanen? 
 

Detta anses vara viktigt enligt Lpf 94: 
Skolan skall vara öppen för skilda uppfattningar och uppmuntra att de förs fram. Den skall framhålla betydelsen av 

personliga ställningstaganden och ge möjligheter till sådana.36 

 

Genom diskussioner, värderingsövningar, arbete med etiska problem kan eleverna få möjlighet att 

uttrycka sina personliga ställningstaganden. Genom reflektion får eleverna möjlighet till 

eftertänksamhet efter undervisningstillfällena och de kan då få nya insikter och se ur andra 

perspektiv än sina egna. Detta innebär att undervisningen bör förmedla alla människors lika värde 

                                                 
32 Lisbet Christoffersen i Peter B. Andersen m.fl. Religion, skole og kulturel integration i Danmark og Sverige 
(Köpenhamn, Museum Tusculanums: 2006), s. 25.  
33 Christoffersen i Andersen m.fl. (2006), s. 46f. 
34 Kallenberg m.fl. Tro och värderingar i 90-talets Sverige (Örebro, Libris: 1996), s. 10. 
35 K.T. 
36 Läroplan för de frivilliga skolformerna (Stockholm, Skolverket: 1997), s. 6. 
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samt att undervisningen också ger möjligheter för individen att fördjupa sig inom egna val och att 

undervisningen inte styr eleverna i en eller annan riktning. 37 

I Lpf 94 kan man läsa: 

 
 Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, jämställdhet mellan 

kvinnor och män, samt solidaritet med svaga och utsatta.38  

 

Dessa värden kan man se i tidigare läroplaner, de har blivit influerade av FN: s deklaration av de 

mänskliga rättigheterna från 1948.39 I Lpf 94 kan man läsa följande: 

 
Ingen i skolan skall utsättas för mobbning. Tendenser till trakasserier skall aktivt bekämpas. 

Främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser. Det 

svenska samhällets internationalisering och den växande rörligheten över nationsgränserna 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 både har en möjlighet och ett ansvar att stärka denna förmåga hos alla som arbetar 

där.40 

 

Detta innebär att eleverna skall vara förtrogna med sitt egna kulturarv för att de också skall förstå 

och kunna leva sig in i andra människors kulturarv. Genom att eleverna får ta del av sitt egna 

kulturarv, historia samt språk inom alla ämnen bidrar detta till att minska klyftor vilka uppstår av 

fördomar eller oförmåga att känna empati eller sympati med andra människor från skilda kulturer. 

I och med att skolan är en social och kulturell mötesplats skall också skilda åsikter från eleverna 

föras fram och diskuteras under demokratiska former. 41 Lärarna skall förverkliga skolans uppdrag. 

De skall inte enbart förmedla kunskapsuppdraget utan också ge enskilda elever tillhörighet i vårt 

sociokulturella samhälle. Eleverna skall fostras till framtida samhällsmedborgare vilka skall kunna 

bidra till samhällets utveckling. Det är inte enbart fostran som ingår i skolans uppdrag utan också 

utveckling av elevernas kunnande samt en personlighetsdaning.42 I Lpf 94 kan man läsa att:  

 
Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värden. 

Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och utveckla elevernas förmåga och vilja 

att ta personligt ansvar och aktivt deltagande i samhällslivet. Elevernas möjligheter att utöva inflytande 

                                                 
37 Staffan Petersson & Lars Sjödin: Tänk om - Att arbeta med social kompetens i skolan (Lund, Studentlitteratur: 
2001), 2. 19ff. 
38 Lpf 94 (1997), s. 5. 
39 Ola Sigurdson: den goda skolan (Lund, Studentlitteratur: 2002), s. 109. 
40 Lpf 94 (1997), s. 5. 
41 Örebro komuns barnvision: framtidens skola – En skola för alla (Örebro, Örebro kommun: 2001), s. 1f. 
42 Ingrid Carlgren & Ference Marton: lärare av i morgon (Stockholm, Lärarförbundet: 2004), s. 69f. 
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på undervisningen och att ta ansvar för sina studieresultat förutsätter att skolan klargör utbildningens 

mål, innehåll, och arbetsformer, liksom vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har.43 

 

Detta innebär att eleverna skall vara med och planera undervisningen utifrån mål- och 

styrdokumenten. Det är också viktigt att alla elever får vara med och bestämma vilket kan ske med 

deliberativa samtal samt att läraren skall delge eleverna vilka målen är för att underlätta för 

eleverna deras möjligheter att aktivt medverka i planeringen av undervisningen. De kommunala 

skolorna har i Örebro kommun lyckats mer eller mindre med att få eleverna delaktiga. Mycket av 

detta beror på den enskilde läraren enligt skolverkets utbildningsinspektion i Örebro kommun.44 

Det finns motsättningar i lärarens uppdrag: det pedagogiska (intentionella) samt det sociala 

(betingande). Problemen uppstår för att motsättningarna i klassummet balanserar mellan dessa och 

befrämjar någon form av ytinlärning. Det har visat sig att traditionell klassrumsundervisning får 

fler elever aktiva för att ordningen av en auktoritär lärare inte ifrågasätts. Detta innebär inte 

nödvändigtvis att eleverna lär sig mer men att det finns en ordning i klassrummet. Elevmedverkan 

i klassrum där denna tydliga hierarki råder brukar vara låg. Man kan säga att eleverna själva bidrar 

till att göra undervisningen tråkig eller meningslös enligt Carlgren och Marton.45 Den 

demokratiska fostran innebär att skolan skall ha auktoriteter och inte auktoritärer för att eleverna 

behöver förebilder, ledare och förmedlare av olika insikter och erfarenheter.46 

 

I Lpf 94, under mål att sträva mot kan man läsa att: 

 
Att varje elev skall tillägna sig goda kunskaper i de kurser som ingår i elevens studieprogram, kan använda sina 

kunskaper som redskap för att formulera och pröva antaganden och lösa problem, reflektera över erfarenheter, 

kritiskt granska och värdera påståenden och förhållanden, kan lösa problem och arbetsuppgifter, tror på sin 

egen förmåga och sina möjligheter att utvecklas, utvecklar en instinkt om sitt eget sätt att lära och en förmåga 

att utvärdera sitt eget lärande och, utvecklar förmågan att arbeta såväl självständigt som tillsammans med 

andra.47 

 

Detta innebär att varje elev bör kunna utvärdera sitt eget lärande, men hur står det inget om. Men i 

Örebro kommuns barnvision kan man läsa att:  
 

                                                 
43 Lpf 94 (1997), s. 6. 
44 Skolverket: utbildningsinspektion i Örebro kommun (Stockholm, Skolverket: 2005), s. 7f. 
45 Carlgren & Marton (2004), s. 74f. 
46 Sigurdson (2002), s. 145. 
47 Lf 94 (1997), s. 11. 
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Metoder ska finnas för dokumentation som gör att barnet/eleven fortlöpande, från förskolan och upp till och 

med gymnasieskolan, kan se och visa på hur mål uppnåtts och utveckling skett under hela utbildningstiden. 

Barn och unga lär på olika sätt. Förskolan och skolan skall stimulera genom ett aktivt, skapande och varierat 

arbetssätt. Samtalet intar en särskild roll i lärandet. I dialogen och människors möten utvecklas förståelse. I 

reflektionen utvecklas förmågan till ett kritiskt och analytiskt förhållningssätt. Målet är att alla unga, med det 

stöd de behöver ska klara kunskapsmålen och lämna skolan med godkända betyg.48  

 

I dag behöver lärarna inte förmedla det rätta beteendet eller rätta svaret som tidigare utan i dag 

finns inget entydigt rätt eller fel. Dagens elever behöver verktyg såsom analys, slutsatser, 

reflektion, argumentation som grund för att de skall kunna utvecklas och finna rimliga svar. Detta 

innebär många gånger att visioner strider mot realismen vilket kan skapa förvirring bland 

ungdomar. Dagens läroplaner kring skolans uppdrag är utformade på detta vis vilket innebär att det 

gamla står mot det nya.49  Exempelvis kan nämnas när skolan gick från regelstyrning till 

målstyrning innebar detta att de nya kursplanerna var formulerade, det vill säga språkbruket, 

liknande de tidigare regelstyrda kursplanerna. Experterna hade tidigare formulerat önskvärda 

förändringar genom att formulera riktlinjer, arbetsformer och processer. De hade stora svårigheter 

att formulera termer av mål, innehåll samt förväntade produkter, därav motsättningarna i de nya 

kursplanerna.50 

 

Mål att sträva mot enligt Lpf 94: 

 
Skolan skall sträva mot att varje elev skall: vidareutveckla sin förmåga att göra medvetna etiska 

ställningstaganden grundade på kunskaper och personliga erfarenheter, respekterar andra människors egenvärde 

och integritet, inte accepterar att människor utsätts för förtryck och kränkande behandling samt medverkar till 

att bistå människor, förstår och respekterar andra folk och kulturer, kan leva sig in i och förstå andra 

människors situation och utvecklar en vilja att handla också med deras bästa för ögonen och visar respekt för 

omsorg om såväl närmiljön som miljön i ett vidare perspektiv.51 

 

Enligt Ola Sigurdson betonar Lpf 94 vikten av fostran av eleverna till demokratiska medborgare. 

Målet med fostran är enligt Sigurdson att värdegrunden skall tillämpas i skolan och inte endast 

förmedlas. Delaktigheten i det egna kulturarvet skapar en egen identitet och möjliggör att eleverna 

kan ta del av andra människors kulturer samt ökar förståelsen för dessa.52 Redan 1842 betonades 

                                                 
48 Örebro kommuns barnvision (2001), s. 1. 
49 Carlgren & Marton (2004), s. 79. 
50 Carlgren & Marton (2004), s. 80. 
51 Lpf 94 (1997), s. 14. 
52 Sigurdson (2002), s. 9. 
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etiken, vikten låg på kristen etik men idag ligger vikten på demokratiska värden. Med hjälp av 

inlärningspsykologi delades kunskapen in i ämnen och effektiviserades, precis som 

industrialiseringen krävde att arbetsmomenten delades in och rationaliserades. Utbildningen var 

tänkt att eleverna skulle tillägna sig kunskaper vilka kunde användas senare i yrkeslivet. Det ökade 

kravet från industrisamhället innebar att det krävdes organisation hur utbildning och fostran skulle 

ske.53 Som vi nämnt tidigare uppstod det en konflikt mellan stat och kyrka gällande vad som var 

viktigast i undervisningen samt vilka som skulle inkluderas i denna undervisning. 

Kristendomskunskap sågs som skolans första ämne eftersom den ansågs värdegrundsbärande. 

Kopplingen mellan kunskap och moral har funnits sedan Sveriges första folkskolestadga och finns 

fortfarande med i Lpf 94 med betoning på demokratisk fostran och värdegrunden.54 Att eleverna 

skall gestalta vissa värden och inte endast lära sig utantill förmedlar läroplanen för de frivilliga 

skolformerna. De nämns att eleverna skall fostras till ansvarstagande, rättskänsla, generositet och 

tolerans. Man kan säga att eleverna skall fostras till demokratiskt ansvarstagande medborgare.  

Kristendomskunskap hade en fortsatt särställning (ämnet hade en roll som samhällsstabilisator och 

kulturförmedlare) fram till 1962/69 års läroplaner för grundskolan och 1964 års läroplan för 

gymnasieskolan och under 1963 samlades namn in för att bevara kristendomskunskap som ett 

värdegrunds- och kulturämne. 55 

 

Riktlinjer enligt Lpf 94, läraren skall: 

 
Utgå från att eleverna kan och vill ta personligt ansvar för sin inlärning och sitt arbete i skolan, se till att alla 

elever, oavsett kön och social och kulturell bakgrund, får ett verkligt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen, uppmuntra sådana elever som har svårt att framföra sina synpunkter att göra det, 

planera undervisningen tillsammans med eleverna, låta eleverna prova olika arbetssätt och arbetsformer och 

tillsammans med eleverna utvärdera undervisningen. 56 

 

Detta innebär att eleverna tillsammans med läraren skall planera undervisningen. Men hur skall 

detta gå till? Enligt Ingrid Carlgren och Ference Marton vilka har intervjuat både lärare och elever 

i boken lärare av i morgon så involveras inte eleverna i var sig planering eller i upprättandet av 

ordningen. Det är läraren som styr men lärarna har svårt att få till det med elevmedverkan. Lärarna 

menar att de har krav på sig från två håll (mål- och riktlinjer samt elevernas önskemål) och att de 

                                                 
53 Carlgren & Marton (2004), s. 189f. 
54 Sigurdson (2002), s. 10. 
55 Sigurdson (2002), s. 123f. 
56 Lpf 94 (1997), s. 16. 
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främst väljer det första alternativet på grund av måluppfyllelsen.57 Men det står i läroplanen för de 

frivilliga skolformerna att det skall finnas elevmedverkan och delaktighet i lektionsplaneringen. 

Att lärostoffet inte har lika stor betydelse samt att eleverna anses kunna hämta in förståelse från 

andra medel än lärostoffet betonades redan i 1980 års läroplan där fundamentala livsfrågor på ett 

socialt och personligt plan stod i fokus. Staffan Petersson och Lars Sjödin anser att den sociala 

interaktionen är lika viktig som kunskapen eleverna tillämpar sig. Läraren kan utifrån elevernas 

egna intressen skapa intressanta lektioner samt att läraren bör planera lektioner tillsammans med 

eleverna.58 Eftersom skolan gått från regel- till målstyrning styr inte staten längre vad 

undervisningen skall innehålla utan vad resultatet av undervisningen skall innehålla. Detta ställer 

högre krav på läraren vad de vill att eleverna skall kunna samt att det skapas en förväntan på att 

eleverna skall göras delaktiga i tänkandet. Det var inte förrän 1980 års läroplan som 

undervisningen gick från att vara stoffinriktad till att bli mer elevcentrerad med 

livsfrågeorienteringen i centrum. Kristendomskunskap ändrades till religionskunskap med 

objektivitetskravet från tidigare läroplan (1962 års läroplan) som nämns tidigare i avsnittet historik 

om religionsämnet i skolan och i detta stycke.  Eftersom skolan i dag inte är centralt styrt förväntas 

det att lärarna skall använda sig av stödet från kollegor men de flesta lärarna försöker lösa problem 

som uppstår själva eftersom det anses finnas en tidsbrist.59 60  

 

2.5 Skollagen 
 

Enligt skollagen skall den vuxne motverka mobbing, rasistiska beteenden samt främja 

jämställdhet. Detta innebär att värdegrundsarbetet skall genomsyra hela verksamheten och att 

personalen skall arbeta för att undervisningen sker genom demokratiska former. Eleverna bör vara 

med och planera undervisningen samt att läraren är medveten om hur religioner/traditioner 

gestaltas i läromedel. Det kan uppfattas oerhört kränkande för en elev om exempelvis islam 

framställs som den enda religion vilken har fundamentalistiska inslag. 

Om undervisningen sker fel kan vissa icke önskvärda influenser bidra till att värdegrunden inte 

stärks utan istället befrämjar främlingsfientlighet, rasism, ojämställdhet med mera.61 

 

                                                 
57 Carlgren & Marton (2004), s. 3ff. 
58 Petersson & Sjödin (2001), s. 24f. 
59 Carlgren & Marton (2004), s. 82f. 
60  M.B. 
61 Skollagen (1989), 2 §. S. 1f. 
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Enligt skollagen har eleverna rätt till ett visst antal timmar garanterad undervisningstid. På 

naturvetenskapsprogrammet samt samhällsvetenskapsprogrammet är 2180 timmar garanterad 

undervisningstid. Inom de övriga programmen är 2430 timmar garanterad undervisningstid. 

Religionskunskap är ett kärnämne och omfattar 50 gymnasiepoäng (liksom naturkunskap och 

estetisk verksamhet). Övriga kärnämnen omfattar 100 gymnasiepoäng förutom svenska som 

omfattar 200 gymnasiepoäng. 62 63 

 

2.6 Kursplaner 
 

I Kursplanen för ämnet religionskunskap kan man läsa följande om ämnets syfte: 

 
Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och traditioner inom olika religioner och 

andra livsåskådningar och skapa medvetenhet om att begrepp, kunskaper och analysredskap behövs för att 

kunna värdera och ta ställning. Utbildningen ger därmed fördjupade kunskaper samt ökad förståelse för 

människor med olika religioner och livsåskådningar. 64 
 

Enligt kursplanen för ämnet religionskunskap är det alltså viktigt att uppnå ökad förståelse för 

människor med annan tro eller livsåskådningar än den egna. 

 

För ämnet religionskunskap A i gymnasieskolan finns tydliga mål som eleven skall uppnå under 

kursens gång. 
 

Mål som eleverna skall ha uppnått efter avslutad kurs 

Eleven skall: kunna beskriva och förstå hur religion och livsåskådning tar sig uttryck i människors sätt att tänka 

och handla. Känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

grundläggande uttrycksformer, tro och idéer. Kunna relatera religioners och andra livsåskådningars 

uttrycksformer, tro och idéer till problemsituationer i vardags- och yrkesliv. Kunna samtala om 

problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en given etisk och moralisk utgångspunkt. Kunna 

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

Kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik. Förstå vad de egna 

värderingarna betyder för självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning.65 

 

                                                 
62 Skollagen (1989), s. 1. 
63 M. B. 
64 Skolverket, kursplan för ämnet religionskunskap (Stockholm: skolverket, 2000). 
65 Skolverket (2000). 
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Dessa mål finns uppställda bland annat för att lärare och elever skall förstå vad eleverna behöver 

uppnå i kursens slut. Dessa mål ger även en blid av vad som anses som viktigast för 

religionskunskap A i den svenska gymnasieskolan. Här ser man till exempel hur viktigt det anses 

vara att kunna reflektera över hur andra människor tänker kring exempelvis sin tro.66 

2.7 Teorier 

2.7.1 Piaget 

 
Piaget vill ge en helhetsbeskrivning av människans intelligens från födseln fram till vuxen ålder. 

Intelligens består av aktivt handlande, en strävan mot logisk-matematiska tankestrukturer det vill 

säga, det yttre görs till det inre. 67Piaget anser att människan är en levande och social varelse. Han 

menar att människan föds socialt nyfiken och genom att växa upp med andra människor lär hon sig 

att tolka det samhälliga sociala samspelet/språket.68 

 

Det kognitiva tänkandet som Piaget förordar beskriver hur individer får kunskap om verkligheten, 

det finns fyra stadier från 0 år till 15 års ålder. Denna utveckling beror på olika drivkrafter en 

människa har. Mognad beror på hur människan har utvecklas det vill äga att mognad sker i takt 

med stigande ålder samt beroende på individens insamlade aktiviteter/erfarenheter. Handling 

innebär att individens möjlighet att få övning, handskas med saker och förstå dess egenskaper. 

Piaget menar att den konkreta handlingen ger inre handling och utvecklar tänkandet.69 

 

Det sociala samspelet bidrar till individens utveckling genom att de sociala erfarenheterna är 

bestämda. Hur individen skall bete sig och agera i vissa bestämda situationer formar individens 

utveckling. Självreglering är den sista av utvecklingens drivkrafter anser Piaget. Människan har en 

strävan att anpassa sig, det vill säga att människan söker jämvikt. Denna strävan är ständigt aktiv 

och den har inget bestämt mål utan styrs mot en ständig anpassning att nå insikt i varje situation. 

Individen reagerar, handlar, agerar i syfte att nå insikt och detta medför att individen utvecklas. 

Genom att individen hela tiden söker jämvikt pågår en adaptationsprocess vilket medför att 

individen hela tiden anpassar sig till sin yttre omgivning i en utåtgående process (ackommodation) 

och genom en inåtgående process (assimilation). Den samlade process med både assimilation och 

ackommodation börjar från spädbarnsåldern och fortsätter fram till den vuxne individen. Individen 
                                                 
66 K. T. 
67 Espen Jerlang m.fl. utvecklingspsykologiska teorier (Stockholm, Liber: 1988), s. 232. 
68 Jerlang (1988), s. 233. 
69 Jerlang (1988), s. 234. 
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försöker mentalt eller kunskapsmässigt anpassa nya saker/situationer genom sin förnimmelse, 

sensomotorisk, operationella tänkande eller handlingsmönster. Genom detta kan individen förstå 

sin omvärld, både nytt och gammalt kunnande. Men det är endast de påverkningar som individen 

kan känna ett behov utav som individen kan ta till sig. Genom denna ackommodation gör 

individen dessa situationer till nya kunskaper eller förkastar dem. Det är först när jämvikt uppstått 

mellan ackommodation och assimilation som utvecklingen går framåt.70 

 

Piaget menar att individens erfarenheter ombildas till scheman (kognitiva mönster). Dessa 

kognitiva mönster bildar specifika scheman, till exempel att barnet som provar att suga på allt 

genom att utvidga sitt sugschema. När individen lär in genom meningsfulla aktiviteter utvecklar 

individen förståelse samt färdigheter som för individen framåt i utvecklingen. Utvecklingen sker 

enligt Piaget via två inlärningsprocesser: den operativa och den figurativa. Den operativa 

processen är en slag praktisk intelligens och handlingen behöver utföras praktiskt innan den kan 

bearbetas i huvudet. Den figurativa processen sker via sinnena och imitation av omvärlden och den 

sker när individen brukar verbaltspråk och kroppsspråket. För att den figurativa processen skall 

fungera krävs det att individen är motiverad att ändra och anpassa sig till exempel genom att lära 

sig mattetabeller, former eller sakers egenskaper. Den figurativa och den operativa processen 

måste kopplas samman så att individen kan skapa en förståelse för sammanhang annars sker endast 

en kopiering.71 

 

Piaget menar att leken är oerhört viktig för inlärningsprocesserna. Genom lek bearbetas alla 

intryck, problem och motsättningar. Individen kan också genom leken kompensera sin maktlöshet i 

samhället samt avhjälpa olika konfliktsituationer. Detta talar för att även rollspel i äldre åldrar är 

ett sätt att hantera verkligheten. Speciellt regellekar kan med framgång genomföras i äldre åldrar 

exempelvis olika etikövningar. 72 

 

I tonåren utvecklas det abstrakta och formella tänkandet anser Piaget. Tonåringen kan tänka och 

bilda sig teorier kring objekt och situationer och de behöver inte längre uppleva dessa utan 

frågorna kan vara formulerade språkligt. Ungdomarna börjar också att mer ifrågasätta inlärda 

normer med egna föreställningar och ideal. De börjar också tänka utanför nuet och kan ha 

framtidsvisioner. De kan också se ur andra perspektiv än sina egna både historiskt i framtiden. 

                                                 
70  Jerlang (1988), s. 235ff. 
71 Jerlang (1988), s. 238ff. 
72 Jerlang (1988), s. 240-250. 



   25

Piaget anser att individers utveckling går endast framåt om de har egna erfarenheter, genom 

motivation lär individen sig bäst (det Piaget kallar den aktiva metoden).73 74  

 

2.7.2 Kunskapssociologi 
 

Diskussionen om hur barn lär har följt skolan länge. Exempelvis John Dewey ansåg att barn lärde 

sig genom interaktion med varandra och genom praktiska övningar ta in information som de inte 

annars kunnat tillgodogöra sig på andra vis. Därför har vi valt att titta närmare på 

kunskapssociologi för att se hur elever interagerar med varandra och att dessa sociala processer är 

viktiga för elevers utveckling samt ökar vår medvetenhet för olika sociala mönster bland elever 

och samhällsstrukturer. 

 

Elevers verklighet konstrueras socialt enligt Berger & Luckman.75 Elever upplever den så kallade 

face-to-face situationen (ansikte mot ansikte) som den viktigaste sociala interaktionen. Genom att 

läsa andra människors ansiktsuttryck eller kroppsspråk kan individen relatera till känslorna den 

andre personen visar när han/hon berättar. Men det kan också uppstå oklarheter om eleven 

feltolkar sinnesuttrycken. Det är enklare när man har en nära relation med en annan människa för 

då blir signalerna tydligare, individen fyller själv i de oklarheter som kan uppstå eftersom han/hon 

vet hur den andre brukar uttrycka sig.76 

 

Det kan vara svårt att få bra möten med stela mönster i en skolsituation men läraren måste försöka 

möta den enskilda individen utan att feltolka de signaler den andre sänder ut. Ju längre bort från 

face-to-face situationen individen kommer desto svårare blir det att typifiera den sociala 

interaktionen, den blir anonym. Graden av intresset för den andre påverkar också intimiteten i 

relationen, individen kan träffa samma människor dagligen utan att stå på förtrolig fot med 

varandra. Dessa vardagliga interaktioner kan delas upp i två läger. I det ena lägret står de 

människor individen känner förtrolighet med och interagerar ofta med. I det andra lägret står de 

människor individen träffar face-to-face men relationen är anonym vilket bidrar till att dessa möten 

trots face-to-face är anonyma abstraktioner.77 

                                                 
73 Jerlang (1988), s. 262fff. 
74 M.B. 
75 Peter L Berger & Thomas Luckman: Kunskapssociologi. Hur individen uppfattar och formar sin sociala verklighet 
(Stockholm. Wahlström & Widstrand, 1998), s. 10. 
76 Berger & Luckman (1998), s. 41. 
77 Berger & Luckman (1998), s. 42-46. 
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Människor har en förmåga att uttrycka sig med språkets hjälp. För att eleven skall förstå 

vardagslivets verklighet måste de även förstå språket. Språket har sitt ursprung från face-to-face 

situationen men kan vara fri från denna. De som har ett nyanserat språk kan lätt förklara hur de 

känner för andra utan att med kroppsspråk eller mimik visa hur de känner. Genom språket kan 

människor föra vidare erfarenheter till nästa generation, både muntligt samt skriftligt. Individen 

kan även med språket tala om objekt som inte finns närvarande i face-to-face situationen. Med 

hjälp av språket kan individen reflektera över tidigare situationer för att få grepp om sitt eget 

varande. Språket medför också regler och mönster och vissa givna normer råder beroende på 

vilken situation individen befinner sig i, exempelvis yrkesspråk. Genom att lära sig de olika 

språken kan eleven objektifiera sina upplevelser. Att eleverna använder sig av ett rikt språk innebär 

att de kan socialt inteagerar även utanför vardagslivets verklighet och även förstå sådant de inte har 

upplevt själva.78 

 

Elever lever i en värld av symboler och tecken och alienation kan skapas om de inte kan utläsa 

koden för dessa. Genom att eleverna ackumuleras i sitt sociala kunskapsförråd skapar de en slags 

commonsense-värld vilken skapar gemenskap med övriga individer i samhället/skolan. Människor 

är inte medvetna om sitt vardagslivs verklighet förrän problem uppstår. I skolan kan läraren anta 

att alla elever förstår men märker efter ett tag att alla elever inte kan ta till sig undervisningen. Vad 

elever/människor har lärt sig så kallad commonsense-värld beror helt på vad de anser är relevant 

och vad läraren har för kunskap om deras relevansstruktur.79 

 

Vi intar också olika roller i vårt sociala samspel med andra. Eleverna föds inte in som en 

samhällsmedlem utan de måste delta i den samhälliga gemenskapen. De börjar redan som barn att 

internaliseras och successivt intar de sin roll i samhället, de tar över det sociala spelet/rollerna i sin 

närhet. Det förstår inte i början utan härmar innan de kan utveckla de sociala signalerna till sina 

egna och förstå dem. Den primära socialisationen är den viktigaste där barnet lär sig vad samhället 

har för normer och värderingar. Detta övertagande anser Berger & Luckman innebär att elever 

även lägger till med icke önskvärda beteenden som exempelvis aggressivitet, sjudande 

upproriskhet med mera, så kallad kognitiv inlärning. Barnet övertar både de andras signifikanta 

                                                 
78 Berger & Luckman (1998), s. 49-54. 
79 Berger & Luckman (1998), s. 55f. 
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roller men även också deras attityder. Eleverna påverkas också av varandra i både negativ och 

positiv bemärkelse.80 

 

Den sekundära socialisationen förknippas med någon form ritualer. När eleven skall lära sig något 

nytt måste de ofta överge vissa delar de lärt sig i den primära socialisationen eller anamma nya. 

Här kan det uppstå konflikter för eleverna, skall individen ta till sig den nya kunskapen och kan 

han/hon trots det han/hon lärt sig tidigare leva efter de nya insikterna/kunskaperna. Eleven kanske 

får lära sig nya kunskaper i skolan som strider mot den verklighet de tidigare levt i. Att det kan 

finnas fler perspektiv brukar ofta bidra till att eleven inser att det finns olika verkligheter. Det 

läraren kan göra är att försöka göra undervisningen så levande och lik elevens hemvärld som 

möjligt för att eleven lättare skall kunna tillgodogöra sig undervisningen enligt Berger & 

Luckman. 81 82 

 

 

                                                 
80 Berger & Luckman (1998), s. 156-162. 
81 Berger & Luckman (1998), s. 165ff. 
82 M.B. 
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3. SYFTE OCH PROBLEMFORMULERING 
 

Syftet med denna uppsats är att få en inblick hur gymnasieelever lär om religionsämnet och hur de 

tänker kring ämnet. För att undersöka elevernas inställning till religionsämnet avser vi att göra en 

enkätundersökning där vi undersöker elevernas attityder till olika aspekter av religionsämnet. 

Funktionalitet och relevans med religionsämnet i den svenska skolan undersöks både utifrån ett 

elevperspektiv och ur ett samhällsperspektiv. Syftet med denna uppsats är också att jämföra 

elevernas åsikter runt religionsämnet med de mål som finns uppställda i kursplanen för ämnet 

religionskunskap. För att få en djupare förståelse för religionsämnet valde vi att se djupare på dess 

historia i den svenska skolan och debatten kring dess existens i den svenska skolan. Vi valde att se 

närmare på olika utvecklingsteorier för att öka vår förståelse för hur eleverna tänker och utvecklas. 

För att ha någonting att jämföra åsikterna runt religionsämnet med så valde vi att ställa liknande 

frågor kring ämnet svenska. 

 

Religionsämnet är relativt nytt som kärnämne och detta kan innebära att ämnet inte är lika 

förankrat som de övriga kärnämnena såsom exempelvis svenska eller matematik. Trots att 

religionsämnet är nytt som kärnämne, i enlighet med en gymnasiereform som riksdagen beslutade 

om 1991, så har elever på teoretiska program ofta läst religionskunskap tidigare. Elever på 

praktiska gymnasieprogram får dock läsa religionskunskap på gymnasieskolan först i och med 

denna reform. Därför har vi valt att genomföra enkätundersökningen på två praktiska 

gymnasieprogram. En hypotes vi har är att svenskan och dess relevans är mer förankrat hos 

eleverna än religionskunskap.  Timantalet är även så att eleverna på praktiska program läser 50 

gymnasiepoäng religionskunskap medan de läser 200 gymnasiepoäng svenska. Detta tror vi 

förstärker vår hypotes om att svenska anses viktigare än religionskunskap. Ett ytterligare syfte med 

denna uppsats är att falsifiera eller verifiera denna hypotes. Utifrån vårt syfte och vår hypotes har 

vi valt följande problemformuleringar. 

 

• Hur ställer sig eleverna till religionsämnet jämfört med svenska som ämne? 

• Anser eleverna att de får reflektera och har möjlighet att påverka undervisningen i ämnet 

religionskunskap? 

• Uppfylls målen som finns uppställda i kursplanen i ämnet religionskunskap? 

• Behövs religionsämnet i skolan ur ett individ- och samhällsperspektiv? 
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Dessa problemformuleringar anser vi ger oss en bredare bas för vår undersökning och ger oss 

möjlighet att undersöka vår hypotes djupare för att antingen falsifiera eller verifiera denna. Våra 

problemformuleringar samt vår hypotes har fått ligga till grund för den enkät vi har utformat som 

skall besvaras av gymnasieelever i årskurs tre på den aktuella skolan.83 

 

 

                                                 
83 M.B. & K.T. 
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4. EMPIRISK DEL 

4.1 Val av metod och metodöverväganden 
 
Vi har valt en kvantitativ forskningsmetod och orsaken till detta är: att vi vill ge ett tvärsnitt av en 

företeelse och kunna använda den som ett underlag för säkra jämförelser. Vi vill även kunna 

använda denna metod för att kunna säga något om den grupp ur vilken undersökningen gjorts. I 

detta fall gymnasieelever vilka läser religionskunskap A på en viss gymnasieskola i Närkes län. Vi 

har valt att genomföra en enkätstudie för att förtydliga gymnasieelevers tänkande kring ämnet 

religion. Genom denna enkätstudie vill vi skapa förståelse för gymnasieelevers tänkande kring 

religionsämnet. En enkätstudie skapar även möjligheter att styra frågeställningarna runt ämnet. Vi 

har valt att genomföra en gruppenkät den huvudsakliga orsaken till detta är att vi vill minimera 

bortfallet som kan uppstå vid enkätutskick. Gruppenkät är vanligt förekommande i skolor för att 

alla som man vill ska besvara enkäten då är samlade och då lätt kan nås med ett frågeformulär.84 

 

Genom vår kvantitativa metod får vi även reda på kvalitativa data gällande elevers tänkande. Det 

finns tre krav på en tolkningsmodell. Det första kravet är att det skall finnas en enkelhet, 

undersökningen skall ha ett analytiskt perspektiv. Det är även önskvärt att det ska gå att 

generalisera inom undersökningen vilket vi anser är möjligt vid en enkätstudie. Det andra kravet på 

en modell är fruktbarhet, fruktbarhet innebär en kunskapsvinst. Vi hoppas på att få en inblick hur 

gymnasieelever tänker kring religionsämnet och därigenom få en kunskapsvinst. Det tredje och 

sista kravet på en modell är oförutsägbarhet, att öppna möjligheter för det oväntade vilket vi gör 

genom en enkätstudie.85 

 

Något som alltid skall tas i övervägande är att valet av metod måste anpassas till vilka människor 

som undersökningen riktar sig till. Vi har valt att undersöka elever på två praktiskt inriktade 

gymnasieprogram. Det kan anses som svårt för undersökningsgruppen att besvara frågorna i fri 

skrift, de har oftast svårt att formulera sig i skrift enligt Sjödin.86 Därför har vi valt att ha fasta 

svarsalternativ till våra frågor och valt att begränsa de frågor där vi omber eleverna att motivera 

sina svar. 

 

                                                 
84 Jan Trost: Enkätboken (Lund: Studentlitteratur, 2001), s. 10. 
85 Holme & Krohn Solvang (1997), s. 34.  
86 Sjödin (1995), s. 18f. 
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Det finns en risk med en kvantitativ undersökning, det finns en stor tilltro hos de flesta människor 

med denna typ av metod. Det som kan beskrivas med siffror uppfattas ofta som en vedertagen 

sanning. Detta accepterande av siffror kan leda till ett missbruk av användandet av siffrorna. Detta 

missbruk kan ske utan forskarens kännedom och utan att forskaren har någon kontroll över hur 

dessa siffror används. Därför är det viktigt att tilltron till kvantitativa studier ej får överdrivas utan 

man i stället kan ha en mer realistisk och objektiv inställning till vad som kan uppnås med denna 

metod.87 En annan nackdel med enkäter som undersökningsmodell är att det inte finns möjlighet 

att ställa följdfrågor, vi har dock valt att lösa detta på så sätt att vi har lagt till ett alternativ för 

eleverna att kunna motivera själva på de frågor som vi anser är mest relevanta. Dock är det så att vi 

huvudsakligen haft som avsikt att ta reda på en stor grupps inställningar till religionskunskap i 

gymnasieskolan. Vi vill kunna generalisera till en viss gräns för att kunna göra jämförelser med 

tidigare forskning på området. 

 

En fördel med kvantitativ metod med tillhörande enkät reducerar de problem med subjektivitet 

som kan uppstå vid undersökningsmetoder som observation samt intervju. Då man använder sig av 

samma enkätfrågor till samtliga elever och strävar efter situationen där eleverna skall besvara 

enkätfrågorna är densamma för samtliga elever så får man en standardisering vilken minimerar 

problemet med subjektivitet. En standardisering är absolut nödvändig för att enkäten skall kunna 

användas i ett kvantitativt arbete. 88 89 

 

4.2 Population och urval 

Vi har valt att populationen vilken skall ingå i vår enkätundersökning skall vara gymnasieelever 

som går tredje året på en praktisk inriktning på en gymnasieskola i Närkes län. Vi har valt denna 

skola på grund av att den är ganska liten så vi får möjlighet att undersöka alla elever i tredje klass. 

Denna skola har även en jämn könsfördelning och alla program på skolan är praktiskt inriktade. 

Orsaken till att vi ser en jämn könsfördelning som positivt är att man då ökar undersökningens 

legitimitet. Valet av en skola som endast har praktiska program är som vi nämnt tidigare på grund 

av att vi vill undersöka vår hypotes om att yrkeselever är mindre intresserade av ämnet 

religionskunskap än exempelvis svenska. Att vi valt just tredjeårselever är på grund av att de 

endast läser religionskunskap under tredje året.90  

                                                 
87 Home & Krohn Solvang (1997), s. 150. 
88 Trost (2001), s. 55. 
89 M.B. & K.T. 
90 M.B. & K.T. 
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4.3 Enkätens utformande 
 

Vi har valt att följa Trosts råd att lägga de demografiska frågorna i början av enkäten. Många anser 

att dessa är tråkiga och kan minska motivationen att svara på alla frågor och att dessa frågor om 

ålder, kön, religiositet skall vara i slutet av ett frågeformulär. Men Trost anser att andra saker skall 

stärka motivationen såsom ett tydligt missibrev. Det kan enligt Trost även vara så att dessa frågor 

höjer motivationen att besvara frågorna, eftersom dessa inledande demografiska frågor är lätta att 

besvara. 91Vi har även valt att följa Trosts råd om att låta missivbrevet vara en del av 

frågeformulärets första sida. Ett missibrev skall vara kort och koncist och innehålla en hel del 

information. Det är viktigt att den som skall besvara enkäten lätt kan se varifrån enkäten kommer, 

om den kommer ifrån en viss organisation eller myndighet eller som i vårt fall, två studenter som 

skriver en C-uppsats. Texten i missivbrevet bör helst även börja med att beskriva undersökningens 

syfte och innehåll. Det är också viktigt att ta upp frågan om anonymitet respektive 

konfidentialitet.92 Vi anser att vår enkätstudie är anonym då vi inte har tillgång till klasslistor och 

elevernas identiteter därför är okända för oss. 

4.4 Etiska överväganden 
 

Eftersom eleverna är över 15 år behövs det inget medgivande från målsman för att eleverna skall 

kunna delta i enkätstudien. Enkätstudien är också anonym. Den påverkan vår enkätstudie kan ha på 

de deltagande eleverna anser vi vara minimal. Påverkan som eventuellt kan uppstå är att vi inriktar 

dem mer på elevinflytande i undervisningen vilket vi anser kan ha positiva effekter. Våra 

värdepremisser som kan lysa igenom denna enkätstudie är att vi tror på elevinflytande och att det 

är viktigt att gymnasieeleven får tid och möjlighet att reflektera över undervisningen samt sina 

egna värderingar.93 94 

 

4.5 Validitet och reliabilitet 
 

Validitet är en viktig faktor för att kunna genomföra en undersökning. Med validiteten menas 

undersökningens giltighet. Orsaken till att det är viktigt med validitet är att ta reda på om 
                                                 
91 Trost (2001), S. 90. 
92 Trost (2001), s. 90fff. 
93 Holme & Krohn Solvang (1997), s. 333fff. 
94 M.B. & K.T. 



   33

undersökningen verkligen mäter det den är avsedd att mäta.95 För att få en tydlig validitet har vi 

valt att utforma frågorna på ett sådant sätt att våra hypoteser verkligen kan undersökas och därmed 

antingen falsifieras eller valideras. Om många missuppfattar en fråga så är det så att inte bara 

reliabiliteten som är låg utan även validiteten. Om slumpinflytelser får påverka svaren så mäter 

man inte alls eller bara delvis det man avsett att mäta.96 97 

 

Kravet på reliabilitet innebär att undersökningen skall ha tillförlitlighet. Trost skriver om fyra olika 

komponenter vilka ingår i begreppet reliabilitet. Kongruens innebär att frågorna som är avsedda att 

mäta samma sak ser lika ut,98 detta anser vi att vi uppnår då vi delar ut en enkät som ser exakt lika 

ut till alla elever. Precision innebär att frågeenkäten är utformad på så sätt att det är tydligt för den 

som besvarar enkäten vad som efterfrågas, exempelvis hur många svarsalternativ som frågan får 

ha. Intervjuaren skall också korrekt registrera svaren från enkäten, vid avvikelser bör detta 

nämnas.99 Objektivitet innebär att intervjuarna registrerar på samma vis, om de gör på detta sätt 

innebär det att objektiviteten är hög.100 Konstans innebär att den insamlade informationen inte 

ändrar sig, den tar alltså upp tidsaspekten. Vid kvantitativa undersökningar är man oftast 

intresserad av långsiktiga förändringar. 101 102 

                                                 
95 Trost (2001), s. 59fff. 
96 Trost (2001), s. 61. 
97 M.B. & K.T. 
98 Trost (2001), s. 60. 
99 Trost (2001), s. 60. 
100 Trost (2001), s. 60. 
101 Trost (201), s. 60. 
102 M.B. & K.T. 
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5. REDOVISNING AV RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Resultatsdelens struktur 

I enkätundersökningsresultatet redovisas de svar som inkommit i vår enkätstudie. Vi har valt att 

redovisa resultatet med stapeldiagram som vi utformat med hjälp utav Excel. Redovisningen 

kommer även att ske med hjälp av siffror där vi förtydligar diagrammen. Vi kommer att redovisa 

en del av de inkomna elevkommentarerna i enkätundersökningsresultatet. Detta är på grund av att 

vi vill redovisa med så stor tydlighet som möjligt. Vi har valt att ta med ett så brett spektra av 

kommentarer som möjligt, både positiva och negativa, dock har vi av utrymmesskäl valt att 

utesluta kommentarer som var snarlika de som redan redovisats.103 

5.2 Svarandestruktur 

Enkäten har besvarats av 59 elever i tre olika klasser på den aktuella gymnasieskolan. Alla elever 

som var närvarande vid enkätundersökningen besvarade enkäten och vi fick tillbaka alla enkäter vi 

delade ut. Därför är det inte nödvändigt med en bortfallsanalys. Könsfördelningen i 

undersökningen är inte helt jämn då vi delade ut undersökningen klassvis, dock är det så som vi 

nämnt tidigare att könsfördelningen på skolan är relativt jämn. Cirka 42 % av de som deltagit i 

undersökningen är kvinnor (22 svarande) och cirka 58 % är således män (30 svarande). 104 

                                                 
103 M.B. & K.T. 
104 M.B. & K.T. 
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5.3 Enkätundersökningsresultat 
 
 
Figur 1 visar resultatet hur många svarande som var kvinnor respektive män. 
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Figur 1 Antal svarande kvinnor och män 
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Figur 2 visar totalt antal svarande. 
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Figur 2 Totalt antal svarande 
 
Orsaken till att vi har en hög svarandefrekvens är att läraren i samråd med oss delade ut och 

samlade in enkäten på lektionstid. Alla närvarande lämnade in enkäten, de icke närvarande deltog 

inte vid undervisningstillfället. Vi anser att vi får en mer nyanserad bild när alla utdelade enkäter 

kom tillbaka. Vi tror att det finns en risk med att skicka ut enkäten och att denna risk innebär att de 

mer intresserade svarar på enkäten. Det krävs mer av de svarande om de skall besvara enkäten 

utanför lektionstid samt själva skicka in den. Vi är därför mycket tacksamma för samarbetet med 

religionsläraren. 
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Figur 3 visar om eleverna tillhör ett trossamfund. 
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Figur 3 Fråga 1. Tillhör du ett trossamfund? 
 
Denna fråga syftar till att undersöka om eleverna tillhör något trossamfund. Detta var en öppen 

fråga där de fått skriva om de tillhör något trossamfund. Vi har valt att utforma svarsalternativen så 

att svenska kyrkan får en egen stapel. Orsaken till detta var att av alla de svarande som tillhörde ett 

trossamfund var det endast en som inte tillhörde svenska kyrkan. 22 av eleverna skriver att de ej 

tillhör något trossamfund, vissa skriver att de ej är döpta och vissa anger att de gått ur svenska 

kyrkan. 26 av eleverna anger att de tillhör svenska kyrkan och endast 1 elev tillhörde ett annat 

trossamfund (ortodox). 
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Figur 4 visar om eleverna betecknar sig som religiösa. 
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Figur 4.  Fråga 2. Betecknar du dig själv som religiös? 
 
Fråga 2. Denna fråga syftar till att undersöka huruvida eleverna betecknar sig själva som religiösa. 

Få av eleverna (3) betecknar sig som religiösa i hög grad och bara 1 elev betecknar sig som 

religiös i mycket hög grad, istället väljer eleverna att beteckna sig som religiösa i ganska liten grad 

(15) och fler än hälften av de svarande eleverna (35) betecknar sig som inte alls religiösa. 
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Figur 4 syftar på hur många av eleverna som betecknar sig som ateist eller agnostiker. Av dem 

som inte anser att de är religiösa. 
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Figur 5.    Fråga 3. Du som inte betecknar dig som religiös; betecknar du dig som ateist eller 

agnostiker?  

 

Fråga 3. Denna fråga syftar till att undersöka de elever som inte betecknar sig som religiösa; om de 

betecknar sig som ateister agnostiker eller varken heller. Här har vi i elevernas enkät förklarat både 

begreppet agnostiker och ateist för att de lättare ska kunna göra ett ställningstagande. 11 av 

eleverna betecknar sig som ateister, 6 av eleverna betecknar sig som agnostiker, 17 av eleverna 

betecknar sig varken som ateist eller agnostiker.  
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 I figur 6 har vi valt att redovisa kvinnornas svar om hur pass viktigt de anser att det är att läsa 

religion i gymnasieskolan. 
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Figur 6.   Fråga 4. Hur pass viktigt är det enligt din uppfattning att läsa religion i gymnasieskolan? 

 

När det gäller hur pass viktigt det är att läsa religion i gymnasieskolan har vi valt att differentiera 

kvinnor och män. Orsaken till detta är att vi märkt uppenbara skillnader mellan kvinnor och mäns 

attityder till religionsämnet. 4 av kvinnorna som besvarat enkäten anser det vara mycket viktigt att 

läsa religion i gymnasieskolan. 15 av kvinnorna anser det vara ganska viktigt att läsa religion. 2 av 

kvinnorna anser det vara oviktigt att läsa religion i gymnasieskolan medan 2 av kvinnorna anser att 

de vet ej. 
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I figur 7 har vi valt att redovisa hur pass viktigt männen anser att det är att läsa religion i 
gymnasieskolan. 
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Figur 7.  Fråga 4. Hur pass viktigt är det enligt din uppfattning att läsa religion i gymnasieskolan? 

 

Männen i undersökningen har svarat annorlunda än kvinnorna. Hos männen är det 5 personer som 

anser det vara mycket viktigt att läsa religion i gymnasieskolan. Endast 3 anser det vara ganska 

viktigt att läsa religion och 15 av männen anser att det är oviktigt att läsa religion i gymnasieskolan. 

7 av männen vet ej. 

 

Här har vi fått in kommentarer som ”Jag tycker att ett inriktningsprogram skall fokusera på 

inriktningen och inte en massa onödigt. Jag menar om jag skall steka oxfilé så gör jag det inte 

bättre om jag vet vem Moses var…” eller ”Jag vet inte vad jag tycker om religion i skolan är 

viktig. Det beror på vilket jobb man ska ha” Men flertalet av dem som lämnat kommentarer om 

vikten av att läsa religion i gymnasieskolan är positiva till ämnet. De har lämnat kommentarer i 

stilen ” Det är viktigt att vi kan ta del och få en inblick i andra religioners tänkande. Det blir 

mindre fördomar och mer förståelse” eller ”Det är viktigt med religion i skolan för att få insikt i 

hur andra människor tänker.” En av kommentarerna är från en man som betecknar sig som mycket 

religiös (kristen). Han anser att: ”Om man är religiös behöver man bara veta om sin egen religion”. 
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I figur 8 redovisar vi om eleverna anser att det är viktigt att få reflektera över religioner och 

livsåskådningar.  
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Figur 8.  Fråga 5. Anser du att det är viktigt att få reflektera över religioner och livsåskådningar i 

gymnasieskolan?  

 

Fråga 5. Denna fråga syftar till att undersöka om eleverna anser att det viktigt att få reflektera över 

religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. När det gäller denna fråga så tycker flertalet (24) 

av eleverna att det är ganska viktigt (17) eller mycket viktigt (7). 14 stycken av eleverna anser att 

det är oviktigt att få reflektera över religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. I denna fråga 

var det relativt många av eleverna (12) som hade svarat vet ej. Det är ändå flertalet av eleverna 

som anser att det är viktigt att få reflektera över religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. 

Några av eleverna har kommenterat följande kring denna fråga: ”Det är viktigt för att få en 

fördjupad kunskap om olika människors sätt att tänka”. En annan elev kommentar lyder: ”Man kan 

öka sin förståelse för sig själv och andra”. 
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I figur 9 redovisar vi om eleverna anser att de får möjlighet till reflektion. 
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Figur 9.  Fråga 6. I vilken grad anser du att du får möjlighet att reflektera över religioner och 

livsåskådningar i gymnasieskolan. 

 

Fråga 6. Denna fråga syftar till att undersöka i vilken grad eleverna anser att de får möjlighet att 

reflektera över religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. Endast 2 av eleverna anser att de 

får reflektera i mycket hög grad får möjlighet att reflektera kring religioner och livsåskådningar i 

gymnasieskolan.  Knappt hälften av eleverna (22) anser att de får reflektera i hög grad kring 

religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. Endast 5 av eleverna anser att de inte alls får 

möjlighet att reflektera kring religioner och livsåskådningar i gymnasieskolan. Knappt hälften av 

eleverna (22) anser att de i ganska liten grad får möjlighet att reflektera kring religioner och 

livsåskådningar i gymnasieskolan. Detta innebär att de elever vilka svarat på enkäten delas upp i 

två parter, där hälften anser att de har möjlighet till reflektion över religioner och livsåskådningar 

och den andra hälften anser att de inte har möjlighet till reflektion över religioner och 

livsåskådningar. 
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I figur 10 redovisar vi elevernas intresse för religionskunskapen i gymnasieskolan. 
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Figur 10.  I vilken grad intresserar du dig för religionsämnet i gymnasieskolan? 
 

 

Fråga 7. Denna fråga syftar till att undersöka i vilken grad eleverna intresserar sig för 

religionsämnet i gymnasieskolan. Endast 12 av eleverna i undersökningen intresserar sig för 

religionsämnet i gymnasieskolan i mycket hög grad (6) eller i hög grad (6). 41 av eleverna 

intresserar sig för religionsämnet i gymnasieskolan i ganska liten grad (26) eller inte alls (15). 
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I figur 11 redovisar vi i vilken grad eleverna anser att de har möjlighet att påverka undervisningen 

inom religionsämnet i gymnasieskolan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 11.  Fråga 8. I vilken grad anser du att du har möjlighet att påverka undervisningen inom 

religionsämnet i gymnasieskolan? 

 

Fråga 8. Denna fråga syftar till att undersöka i vilken grad eleverna anser att de har möjlighet att 

påverka undervisningen inom religionsämnet i gymnasieskolan. När det gäller frågan om i vilken 

grad eleverna anser att de får påverka undervisningen i religionskunskap i gymnasieskolan så blir 

det ganska uppenbart att eleverna anser att de har möjlighet att påverka i ganska liten grad. Av 

tabellen kan man utläsa att 34 av eleverna anser att de får påverka i ganska liten grad och 7 av 

eleverna anser att de inte alls får påverka. Endast 3 av eleverna anser att de får påverka I mycket 

hög grad och 9 av eleverna anser att de får påverka i hög grad. Här har vi öppnat upp för 

elevkommentarer och några av dessa är: ”Vi som elever har inte mycket att säga till om”.  En 

annan kommentar var: ”Jag vill inte påverka”.  Dock har vi även fått positiva kommentarer från 

elever som anser att de får vara med och påverka såsom: ”Vi får ju vara med och bestämma hur vi 

vill lägga upp lektioner o.s.v.”. En annan kommentar var: ”Vi får vara med och bestämma om vad 

vi ska göra och när vi ska ha prov och hur de ska vara”. 
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I figur 12 redovisar vi om eleverna anser att de har lärt sig något av undervisningen och hur de vet 

att de har lärt sig.  
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Figur 12.  Fråga 9. Hur vet du att du lärt dig något under undervisningen i religionskunskap? 

 

Fråga 9. Denna fråga syftar till att undersöka om hur eleverna vet att de lärt sig något under 

undervisningen i religionskunskap. Störst antal av eleverna (23) anser att de vet att de lärt sig 

någonting under undervisningen i religionskunskap i gymnasieskolan när de kommer ihåg det de 

lärt sig. Nästan lika många elever (22) anser att de märker på provresultaten att de lärt sig något. 

13 av eleverna anser att de har lärt sig något när de kan använda sig av det de lärt sig. 8 av 

eleverna vet att de lärt sig något under undervisningen när de fortsätter att fundera efter lektionens 

slut. 7 av eleverna menar att den muntliga responsen från läraren visar på huruvida de lärt sig 

något eller inte. 
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I figur 13 redovisar vi om eleverna anser att religionsundervisningen lett till förståelse för elever 

som har minoritetsbakgrund i fråga om religion, etnicitet eller kultur.  

 

0

5

10

15

20

25

I mycket hög
grad

I hög grad I ganska liten
grad

Inte alls

 
Figur 13.  Fråga 10. I vilken grad anser du att undervisningen i religionsämnet i gymnasiet lett till 

förståelse för situationen för elever med minoritetsbakgrund i fråga om religion, kultur, etnicitet? 

 

Fråga 10 handlar om huruvida eleverna anser att undervisningen i religionsämnet i gymnasiet lett 

till förståelse för situationen för elever med minoritetsbakgrund i fråga om religion, kultur, 

etnicitet. Här anser merparten av eleverna att undervisningen inte lett till ökad förståelse, antingen 

i ganska liten grad (23) eller inte alls (11), av eleverna som besvarat enkäten så är det hela 34 

personer som valt något av dessa alternativ. 17 av eleverna anser att religionsundervisningen lett 

till ökad förståelse i hög grad och endast 2 av eleverna anser att förståelsen har ökat i mycket hög 

grad. 
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I figur 14 redovisar vi hur pass viktigt eleverna anser att det är att läsa svenska. 
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Figur 14. Fråga 11. Hur pass viktigt är det att enligt din uppfattning att läsa svenska i 

gymnasieskolan? 

 

Fråga 11. Denna fråga syftar till att undersöka huruvida eleverna anser hur pass viktigt det är enligt 

deras uppfattning att läsa svenska i gymnasieskolan. Här anser hela av 28 av eleverna att det är 

mycket viktigt att läsa svenska i gymnasieskolan. 14 stycken av eleverna anser att det är ganska 

viktigt att läsa svenska i gymnasieskolan. 6 av eleverna är likgiltiga till frågan och 3 stycken av 

eleverna vet ej. 
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I figur 15 redovisar vi i vilken grad eleverna intresserar sig för att läsa svenska. 
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Figur 15.  Fråga 12. I vilken grad intresserar du dig för svenska i gymnasieskolan? 

 

Fråga 12. Denna fråga syftar till att undersöka huruvida eleverna intresserar sig för svenska i 

gymnasieskolan så intresserar sig 7 elever att det intresserar sig för ämnet i mycket hög grad, 

största antal av eleverna (28) anser att de intresserar sig för svenska i hög grad. 16 av eleverna 

intresserar sig för ämnet i ganska liten grad och endast 2 av eleverna intresserar sig inte alls för 

ämnet svenska i gymnasieskolan. 
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I figur 16 redovisar vi om eleverna anser att det är viktigt att få reflektera över 

undervisningsinnehållet i svenska. 
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Figur 16.  Fråga 13. Anser du att det är viktigt att få reflektera över det du lärt dig i svenska? 

 

Fråga 13. Här var frågan ställd om huruvida eleverna anser att det är viktigt att få reflektera över 

det de lärt sig i svenska. Här är det 12 av eleverna som anser att det är mycket viktigt att få 

reflektera över det de lärt sig i svenska. Dubbelt så många, nämligen 24 elever anser att de är 

ganska viktigt att reflektera över det de lärt sig. 9 av eleverna är likgiltiga till frågan och lika 

många, 9 av eleverna vet ej vad de tycker. 
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I figur 17 redovisar vi om eleverna anser att de har möjlighet att påverka undervisningen i svenska. 
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Figur 17.  Fråga 14. I vilken grad anser du att du har möjlighet att påverka undervisningen i 

svenska i gymnasieskolan? 

 

Fråga 14. Denna fråga syftar till att undersöka om eleverna anser att de har möjlighet att påverka 

undervisningen i svenska i gymnasieskolan. Här är det 3 elever som anser att de får påverka 

undervisningen i mycket hög grad. Betydligt fler av eleverna (19) anser att de får påverka 

undervisningen i hög grad. Över hälften av eleverna (29) anser att de får påverka undervisningen i 

svenska i gymnasieskolan i ganska liten grad och 5 av eleverna anser att de inte alls får möjlighet 

att påverka undervisningen i svenska. 
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I figur 18 redovisar vi om eleverna anser att de har lärt sig något av undervisningen i svenska och 

hur de vet att de lärt sig. 
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Figur 18.  Fråga 15. Hur vet du att du lärt dig något under undervisningen i svenska? 

 

Fråga 15. Denna fråga syftar till att undersöka hur eleverna vet att de lärt sig något under 

undervisningen i svenska. Här är det 12 elever som anser att de vet att de lärt sig något när de får 

muntlig respons ifrån läraren. 18 av eleverna vet att de lärt sig något när de kan använda sig utav 

det de lärt sig. 11 av eleverna anser att de vet att de lärt sig någonting när de kommer ihåg det de 

lärt sig. 23 av eleverna märker på provresultaten att de lärt sig något under undervisningen i ämnet 

svenska. 5 av eleverna anser att de vet att de lärt sig någonting under undervisningen i svenska när 

de fortsätter att fundera efter lektionens slut.105 

 

 

 

                                                 
105 M.B. & K.T. 



   53

6. DISKUSSION 

6.1 Diskussion om metod 

Vi anser att det var en klokt val att distribuera enkäten som gruppenkät, detta gjorde att alla elever 

som var närvarande denna dag besvarade enkäten och vi fick inget bortfall. Om vi hade gjort ett 

utskick så hade vi fått räkna med ett betydligt större bortfall. En hypotes kan även vara att det är de 

som är mest intresserade av religionsämnet som tar sig tid att besvara enkäten vid ett utskick. Vid 

en gruppenkät så säkerställs data på ett mer tillfredställande sätt, då man når ut till hela klassen. 

 

Valet av enkät som undersökningsmetod ledde till att vi nådde ett högre svarandeantal än vad vi 

hade gjort vid exempelvis intervjuer. Detta på grund av att det går snabbare att distribuera och 

samla in enkätresultat än vad det hade gjort att genomföra intervjuer på samma antal svaranden. 

 

Genom att vi har en del frågor där eleverna ombeds att motivera sina val så får vi fram en del 

kvalitativa data. Dock så har vi genom att göra denna gruppenkät mest fått fram kvantitativa data. 

Det hade varit mycket intressant att även genomföra en kvalitativ underökning parallellt med 

denna kvantitativa enkätstudie. En kvalitativ underökning hade kunnat vara kompletterande 

intervjuer eller observationsstudie men på grund av den begränsade tiden vi hade till vårat 

förfogande så anser vi att det var ett gott val att välja att göra en enkätstudie. 

 
Ett större antal än förväntat av eleverna valde att kryssa i flera alternativ i de olika frågorna. På en 

av frågorna hade vi bett eleverna att kryssa i endast ett svarsalternativ men även här valde många 

av eleverna att kryssa i flera av alternativen. Vi har i resultatet valt att redovisa alla dessa svar 

eftersom att de är en omöjlighet för oss att avgöra vilket alternativ eleverna tycker är mest relevant. 

 

Vi valde att i enkäten differentiera kvinnor och män för att kunna se om det var någon skillnad i 

deras åsikter. Vi kunde dock inte se någon större skillnad förutom på fråga 4 där vi frågade efter 

hur intresserade de var av religionsämnet.  Där var det en betydande skillnad då männen hade ett 

betydligt mindre intresse än kvinnorna. Då vi tyckte att detta var mycket intressant så valde vi att 

differentiera svaren i resultatdelen. Då vi hittade liknande resultat i Ulf Sjödins bok En skola – 

flera världar kunde vi dra slutsatsen att detta inte är ett enskilt fenomen utan att män har ett mindre 
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intresse av religionsämnet än kvinnor. Att kunna styrka denna slutsats var mycket 

tillfredställande.106 

 

6.2 Diskussion om resultat 

Fråga 1. Här var det 22 av eleverna som skrev att de ej tillhörde något trossamfund alls. Vissa hade 

tillagt att de ej var döpta eller att de hade gått ur svenska kyrkan men de flesta hade bara skrivit nej 

på denna fråga. Vi är tveksamma om det verkligen stämmer att så många inte tillhör något 

trossamfund alls. En hypotes vi har som dock är svår att bevisa är att eleverna inte är medvetna om 

att de tillhör svenska kyrkan om de är döpta och att det då krävs ett aktivt val för att gå ur svenska 

kyrkan. 

 

Fråga 2. Cirka 60 % av eleverna betecknar sig som inte alls religiösa detta är färre än i Ulf Sjödins 

undersökning en skola - flera världar.107 Enligt Sjödins undersökning betecknar sig yrkeselever 

som religiösa mindre grad än var teorielever gör. Vi kan tyvärr inte göra den bedömningen 

eftersom vi endast har valt att göra undersökningen på praktiska program. 

 

Fråga 3. De elever som svarat att de varken är ateister eller agnostiker antar vi har svårt att 

definiera sin ståndpunkt. Dock är det fler som betecknar sig som ateister än agnostiker. Vi har även 

observerat att många av dem som anser att de är religiösa har svarat att de varken är ateister eller 

agnostiker. I denna fråga var det även några vilka har valt att inte svara på någon av definitionerna. 

Detta kan bero på att frågan kan som anses svårbesvarad trots att vi definierade både vad en ateist 

eller agnostiker är. En hypotes kan vara att de icke religiösa eleverna ej tidigare funderat kring 

frågeställningen. Det är även så att elever som går praktiska program är ateister i högre 

utsträckning än elever som går praktiska program.108 

 

Fråga 4. Vår enkätundersökning visar på att män anser att religionsämnet är oviktigt i betydligt 

högre utsträckning än vad kvinnor gör. Detta är något som Ulf Sjödin bekräftar i sin undersökning 

om elevers syn på vikten av ämnet religionskunskap. I denna enkätundersökning kommer han fram 

till att endast var fjärde pojke tycker att religionsämnet är viktigt eller mycket viktigt medan sex av 

tio flickor anser ämnet vara viktigt eller mycket viktigt. Han anser det vara uppenbart att flickor 

                                                 
106 M.B. & K.T. 
107 Sjödin (1995), s. 74. 
108 Sjödin (1995), s. 70. 
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står för den positiva värderingen av ämnet.109 Detta är något vi kan bekräfta i vår undersökning. 

Ulf Sjödins undersökning pekar även på skillnaden mellan teoretiska och praktiska program, i 

praktiska program är intresset för religionsämnet betydligt svalare än i teoretiska program. Vi har i 

vår undersökning lämnat utrymme för personliga kommentarer på frågan om huruvida de tycker att 

det är viktigt att läsa religion i gymnasieskolan. 

 

En av de mest intressanta kommentarerna är från en man som betecknar sig som mycket religiös 

(kristen). Han anser att: ”Om man är religiös behöver man bara veta om sin egen religion”. Här 

anser vi att denne elev inte riktigt förstått kursplanens mening med religionsämnet. I kursplanen 

står det att eleven skall ”känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer”.110  

 

Fråga 5. Här fick vi intressanta kommentarer såsom: ”Det är viktigt för att få en fördjupad kunskap 

om olika människors sätt att tänka”.111 Denna kommentar överensstämmer väl med målen som 

finns uppställda i kursplanen i ämnet religionskunskap A för gymnasieskolan. Där kan man läsa 

följande: ”Eleven skall kunna reflektera över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och 

etik”. 112 

En annan elevkommentar lyder: ”Man kan öka sin förståelse för sig själv och andra”. Enligt 

kursplanen i ämnet religionskunskap A skall eleven: ”Förstå vad de egna värderingarna betyder för 

självuppfattningen och för hur man uppfattar människor i sin omgivning”.113 Vi kan utläsa 

paralleller med svaren kring reflektion i religionskunskap och svenska. Av de 7 som anser att det 

är mycket viktigt att reflektera i religionskunskap anser 3 att det är mycket viktigt att reflektera 

över det de lärt sig i svenska. 2 av eleverna anser att det är ganska viktigt att reflektera i svenska. 2 

av eleverna anser att det är likgiltigt att få reflektera om det de lärt sig i svenska och ingen av 

eleverna vet ej svaret på denna fråga. Av de 17 elever som att det är ganska viktigt att få reflektera 

i religionskunskap anser 6 av eleverna att det är mycket viktigt att få reflektera kring det de lärt sig 

i svenska. 8 av eleverna anser att det är ganska viktigt att få reflektera även i svenska. 2 av dessa 

elever anser att det är likgiltigt att få reflektera i svenska över det de lärt sig. 1 av dessa elever vet 

ej om det är viktigt att få reflektera i svenska. Av de 14 elever som tycker att det är oviktigt att få 

reflektera i religion anser 4 att det är mycket viktigt att få reflektera över vad de lärt sig i svenska. 

                                                 
109 Sjödin (1995), s. 24. 
110 Kursplan i religionskunskap A (2000), Mål. 
111 Kursplan i religionskunskap A (2000), Mål. 
112 Kursplan i religionskunskap A (2000), Mål. 
113 Kursplan i religionskunskap A (2000), Mål. 
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5 av dessa elever anser att det är ganska viktigt att få reflektera i svenska och 2 av eleverna är 

likgiltiga. 3 stycken av eleverna vet ej om det är viktigt att få reflektera i svenska. Av detta anser vi 

att vi kan dra slutsatsen att de elever som tycker att det är mycket viktigt eller ganska viktigt att få 

reflektera i religioner och livsåskådningar anser många även att det är mycket viktigt eller ganska 

viktigt att få reflektera över vad de lärt sig i svenska.  

Fråga 7. Religionskunskap ligger sist bland de samhällsorienterade ämnena och näst sist bland de 

övriga ämnena i popularitet enligt Skolverkets undersökning.114 Sjödin anser att det är viktigt att 

läraren är medveten om elevers livssyn, allmänna intressen och deras upplevelser av omvärlden 

och sig själva för att fånga elevernas intresse för ämnet religionskunskap i gymnasieskolan. 

Sjödins studie En skola - flera världar genomfördes innan införandet av religionskunskap på 

praktiska program inom gymnasieskolan. Han anser att elever på yrkesförberedande program ofta 

inte har något större intresse av teoretiska ämnen. De teoretiska ämnen de har intresse av är av 

”nyttig” karaktär såsom matematik, svenska och engelska. Sjödin tror därför att införandet av 

ämnet religionskunskap på yrkesförberedande program kan vara förenat med problem. 

Elevkommentarer från Sjödins undersökning: ” Det är ett helt oviktigt ämne, för det sysslar inte 

alls med vardagliga problem” En annan kommentar var: ”Det är viktigt i och för sig men inte 

särskilt engagerande”.115 En hypotes kan vara att eleverna även i vår undersökning anser att ämnet 

religionskunskap är viktigt men dock inte särskilt engagerande.  Denna hypotes kan dock vara svår 

att bevisa så här i efterhand. 

Av de 6 elever som anser att religion är intressant i mycket hög grad tycker 1 elev att även svenska 

är intressant i mycket hög grad. 4 av eleverna anser att svenska är intressant i hög grad medan 1 av 

eleverna anser att svenska är intressant i ganska låg grad. Ingen av dessa elever anser att svenskan 

inte alls är intressant. Av de 5 elever som anser att religion är intressant i hög grad tycker 2 att 

svenska är intressant i mycket hög grad, 3 av eleverna är intresserade av svenska i hög grad och 

ingen av dessa elever anser att svenska är intressant i ganska liten grad eller inte alls. Av de 24 

elever som anser att religion är intressant i ganska liten grad tycker 2 att svenska är intressant i 

mycket hög grad och 17 av eleverna anser att det är intressant i hög grad att läsa svenska. 5 av 

eleverna är intresserade av svenska i ganska liten grad och ingen av eleverna anser inte alls att 

svenska är intressant. Av de 16 elever som inte alls anser att det är intressant att läsa religion anser 

1 av dessa att det är intressant i mycket hög grad att läsa svenska och 5 anser att det är intressant 

att läsa svenska i hög grad. 8 av dessa elever anser att det är intressant i ganska liten grad att läsa 

svenska medan 2 av eleverna tycker att det inte alls är intressant att läsa svenska. Detta stämmer 

                                                 
114 Carl E Olivestam: Religionsdidaktik (Stockholm: Liber, 2006), s. 34. 
115 Sjödin (1995), s. 23. 
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väl överens med Sjödins teorier om att yrkeselever är intresserade av ”nyttiga” ämnen såsom 

svenskan i högre grad än religionskunskap. 

 

Fråga 8. Det intressanta med denna fråga är att i enkätresultatet anser majoriteten att de får vara 

med och påverka undervisningen i ganska liten grad eller inte alls. Men i elevkommentarerna så är 

det ungefär lika många av eleverna som skriver att de får vara med och påverka som inte anser att 

de får vara med och påverka undervisningen. En hypotes kan vara att de elever vilka anser att de 

får vara med och påverka kommenterar i högre utsträckning än de övriga eleverna. 

 

Fråga 9. Vi anser att den höga andelen elever som anser att de märker på provresultaten huruvida 

de lärt sig eller inte kan bero på betygsstressen som många lärare anser råder på gymnasieskolorna. 

En annan orsak kan vara den vi nämnt tidigare om att eleverna inte ser religionsämnet som ett 

relevant ämne som de kan använda sig av i det fortsatta livet utanför skolans värld. 

 

Fråga 10. Vi tror att denna fråga kan vara ganska svår att besvara för eleverna. Frågan kräver 

mycket reflektion och det kan vara svårt att lägga den tiden på att rannsaka sig själv och hitta 

svaret. Sen kanske det även kan vara så att eleverna har fått ökad förståelse utan att vara medvetna 

om det. Men för att få svar på denna hypotes så skulle man vara tvungen att göra en undersökning 

där elever som läser religion kontra elever som inte läser religions attityder till främmande kulturer 

undersöktes. 

 

Fråga 11. Här kan man dra mycket intressanta paralleller till fråga 4 som handlar om elevernas 

uppfattning om hur pass viktigt de anser att det är att läsa religionskunskap i gymnasieskolan. I 

fråga 4 valde vi att diffrensiera män och kvinnor för att skillnaden mellan könen var stor. Vid en 

sammanslagning av könen så är det endast 9 stycken av eleverna som anser det vara mycket viktigt 

och 18 stycken som anser det vara ganska viktigt att läsa religionskunskap i gymnasieskolan. Den 

stora skillnaden är ganska uppenbar, när det gäller svenska anser 28 av eleverna att det är mycket 

viktigt att läsa ämnet medan endast 9 av eleverna anser det vara mycket viktigt att läsa religion. 

Här kan vi dra paralleller till Sjödins undersökning för skolverket där han visar på att 

religionskunskapen är det näst minst populära ämnet för elever i gymnasieskolan och vi kan även 

se kopplingar till Sjödins hypotes om att eleverna är mer intresserade av ämnen med mer ”nyttig” 

karaktär som de anser svenska vara, se fråga 7. 
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Fråga 12. Enligt skollagen har eleverna 200 gymnasietimmar svenska emedan religionskunskap 

har endast 50 timmar.116 Timantalet kan indikera att svenska är viktigare än religionskunskap detta 

kan få genomslag för elevernas intresse i de olika ämnena. De kan även vara så att ämnet svenska 

har lättare att bevisa sin betydelse i gymnasieskolan.117 

 

7. SLUTSATSER OCH AVSLUTANDE REFLEKTIONER 
 
De slutsatser som kan dras utifrån vår undersökning är följande: Hypotesen om att svenskan och 

dess relevans är mer förankrat hos eleverna än religionskunskap på grund av att religionskunskap 

är ett relativt nytt kärnämne. Med grund i både Ulf Sjödins undersökning och vår egen 

enkätundersökning anser vi att vi kan verifiera denna hypotes. 

 

Vad innebär då detta? Detta signalerar för eleverna att svenska är viktigare än religionskunskap 

men också att vissa kärnämnen anses viktigare än de övriga. Kan detta påverka eleverna när det 

skall besvara vår enkät om de anser att det är viktigare att läsa svenska än religionskunskap? Det 

kan vara svårt för lärarna att få eleverna motiverade när de har mindre tid att undervisa än de 

övriga kärnämnena.  

 

Vår förhoppning var innan vi började med uppsatsen att se om eleverna fick möjlighet att påverka 

undervisningen samt att de fick möjlighet till reflektion inom ämnet religionskunskap. I vår 

enkätundersökning svarade flertalet av eleverna att de anser att det är viktigt att få reflektera över 

religioner och livsåskådningar. Men vid frågan om de får möjlighet att reflektera över religioner 

och livsåskådningar anser hälften av eleverna att de inte får möjlighet till detta. När vi undersökte 

om eleverna var intresserade av religionsämnet i gymnasieskolan ansåg flertalet att de var 

intresserade i ganska liten grad eller inte alls av ämnet religion samt att flertalet av eleverna anser 

att de i ganska liten grad har möjlighet att påverka undervisningen inom religionsämnet i 

gymnasieskolan. Vi anser att det är viktigt att eleverna får vara med och påverka undervisningen i 

alla ämnen. Genom reflektion lär sig eleverna att fundera över det de lärt sig på lektionerna, 

kunskapen förankras. 

 

Enligt Petersson och Sjödin skall eleverna med hjälp av olika undervisningssätt exempelvis 

diskussioner, värderingsövningar eller analys av etiska problem träna upp sin reflektion efter 
                                                 
116 Skollagen (1989), s. 9 f. 
117 M.B. & K.T. 
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undervisningstillfällena. Detta gör att eleverna har för vana att reflektera vilket eleverna själva 

anger att de anser vara viktigt. Läroplanen för de frivilliga skolformerna anser att det inte räcker 

med att förmedla kunskap utan att även arbetsformerna ska vara demokratiska. Den demokratiska 

fostran innebär att skolan skall ha auktoriteter och inte auktoritärer för att eleverna behöver 

förebilder, ledare och förmedlare av olika insikter och erfarenheter samt tillhörighet i vårt 

sociokulturella samhälle. I vår enkätundersökning anser flertalet av eleverna att de inte får 

möjlighet att reflektera över religioner och livsåskådningar. Vi har gått ifrån kristendomslära till 

religionskunskap, där även olika livsåskådningar skall få plats. Har detta inte riktigt slagit igenom 

hos eleverna? Vi ombad dem i fråga 5 ange hur viktigt de tyckte att det var att få reflektera över 

religion och livsåskådningar i gymnasieskolan. De elevkommentarer vi fick in handlade 

uteslutande om huruvida det var viktigt att få reflektera över religioner, ej livsåskådningar.  

 

En förutsättning är att skolan tydligt klargör vad mål- och styrdokumenten innehåller, 

måluppfyllelse samt vilka rättigheter och skyldigheter eleverna har. Men det finns oklarheter när 

dagens läroplaner kring skolans uppdrag är utformade att det gamla står mot det nya på grund av 

språkbruket som härstammar från den gamla regelstyrda skolan. Trots att mål- och styrdokumenten 

talar för detta faktum att det finns skyldigheter och rättigheter för eleverna kan man läsa i 

utbildningsinspektionens rapport: utbildningsinspektion i Örebro kommun att det beror mycket på 

läraren hur eleverna får vara delaktiga i planeringen eller om de erbjuds möjlighet att reflektera 

över religioner och livsåskådningar. Särskilt tydligt blir det under mål att sträva mot där eleven 

skall använda sina kunskaper som redskap: reflektion, analys, slutsatser och argumentation som en 

grund för att de skall kunna utvecklas och finna rimliga svar. I dag behöver inte lärarna förmedla 

det rätta beteendet eller svaret som tidigare, det finns inga entydiga fel eller rätt. Om eleverna lär 

sig att reflektera ökar deras förståelse och nya insikter/kunskaper skapas vilket bidrar till att eleven 

växer både på individ- och samhällsnivå.   

 

Enligt Carlgren och Marton så får eleverna inte delta i planering eller upprättandet av ordningen. 

Läraren styr oftast undervisning och låter elever endast delta vid valda tillfällen. Enligt de lärare 

Carlgren och Marton intervjuat så beror detta på att de har svårt att fånga elevernas intressen. 

Frågan är om elevernas planering av undervisningen sker under riktiga demokratiska former eller 

om det sker någon form av skendemokrati. Eleven skall också ha möjlighet att påverka 

undervisningen och ta ansvar över sina egna studieresultat enligt läroplanen för de frivilliga 

skolformerna. Lärarna Carlgren och Marton intervjuat anser att de hamnar mitt emellan eleverna 

och mål- och styrdokumenten. Vi anser att lärarna glömmer bort att den sociala interaktionen är ett 
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viktigt moment för elevernas framtida delaktighet i samhället. Det finns motsättningar i lärarens 

uppdrag, både det pedagogiska samt det sociala och dessa befrämjar någon form av ytinlärning.  

 

Genom den sociala interaktionen lär sig eleverna tolka det sociala samspelet/språket. Piaget anser 

att människan föds och utvecklas till en social nyfiken varelse vilken lär sig av sina medmänniskor 

hur de skall vara/agera i samhället. Genom handling kan eleven träna upp dessa sociala förmågor 

samt att de även kan förstå sina handlingar, den konkreta handlingen ger inre handling och 

utvecklar elevernas tänkande och ökar därmed reflekterandet. Piaget anser precis som John Dewey 

att barns lek är utvecklande för inlärningsprocesserna. Vi anser att: genom leken kan barnet/eleven 

träna sitt sociala samspel, bli någon annan med rollspel, lära sig hantera konflikter eller bearbeta 

intryck. Lek kan användas i alla åldrar, etikövningar, politiska rollspel, konflikthantering inom 

olika yrken med mera. 

 

Berger och Luckman anser att elevernas verklighet konstrueras vid social interaktion. Genom 

kroppsspråk eller ansiktsuttryck läser vi av människor. Genom att använda någon form av lek kan 

eleverna se hur mycket exempelvis vårt kroppsspråk eller ansiktsuttryck betyder när vi tolkar hur 

människor mår eller vad de vill ha sagt. I face-to-face situationer kan eleverna läsa vad människor 

känner och relatera till utan att de själva upplevt just denna specifika situation. Vi anser att det kan 

uppstå svårigheter när människor använder sig av ansiktsuttryck eller kroppsspråk som vi tolkar 

annorlunda än det de vill förmedla. Dessa känslor kan förstärkas med hjälp av ord för att förtydliga 

vad berättaren vill förmedla. 

 

Christer Sturmark skriver om att ateism ses som provocerande även i dagens sekulariserade 

Sverige. Dock är det så att i vår undersökning är det 14 elever som betecknar sig själva som 

ateister. Det är fler än de 9 som betecknar sig som agnostiker. Betyder detta att det börjar bli mer 

acceptabelt att beteckna sig som ateist? Ulf Sjödin kommer i sin elevundersökning i boken En 

skola för alla fram till att elever som går praktiska program betecknar sig som ateister i högre 

utsträckning än de som går teoretiska program. Enligt Christer Sturmark borde det vara så eftersom 

han anser att ateism ofta är en mer reflekterad ståndpunkt. Men hur hänger detta samman med Ulf 

Sjödins enkätresultat som visar att elever på praktiska program är mindre intresserade av 

religionsämnet än de som går på praktiska program? Detta är något vi skulle vilja titta närmare på. 

 

Enligt läroplanen för de frivilliga skolformerna betonas vikten av att eleverna skall fostras till 

demokratiska medborgare. Demokratiska medborgare är något samhället har stort intresse av. 



   61

Något annat som staten men även näringslivet har stort intresse av är att förstå värdeförskjutningar 

i samhället. Det har under de senaste årtiondena genomförts en hel del undersökningar kring 

värderingsförändringarna i Sverige, från näringslivets och statsmaktens håll. Detta visar på att 

intresset för människors tro och värderingar har ökat. Detta indikerar att vi bör utbilda elever till 

informerade medborgare. Informerade medborgare behövs även i en tid då religionens roll i det 

offentliga rummet och frågor kring religionsfrihet diskuteras. Kopplingen mellan kunskap och 

moral har funnits sedan Sveriges första folkskolestadga och finns med i läroplanen för de frivilliga 

skolformerna med betoning på demokratisk fostran och värdegrunden. Denna fostran har funnits 

med de tidigare läroplanerna och liknar FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna från 1948.  

Redan 1842 betonades etiken, vikten låg på kristen etik men i dag ligger vikten på demokratiska 

värden. 

 

I början av vår uppsats skrev vi att vi ville se om målen uppfylls i ämnet religionskunskap. Vi 

anser att det finns svårigheter att bilda sig en fullständig uppfattning om huruvida målen i 

religionskunskap uppfylls men vi kan utröna vissa mönster. Enligt kursplanen i religionskunskap A 

är det viktigt för eleverna att uppnå ökad förståelse för människor med tro eller livsåskådning än 

sin egen. Merparten av eleverna anser inte att undervisningen lett till ökad förståelse för elever 

med minoritetsbakgrund i fråga om religion, kultur eller etnicitet (I ganska liten grad eller inte alls, 

34 totalt). 

 

Kursplanen i religionskunskap A lägger stor vikt vid att eleven skall kunna reflektera över hur 

människor tänker kring sin tro, liv eller etik. Detta är för att det anses öka elevernas egen 

självuppfattning och förståelse för sina egna värderingar och hur de ser på andra människor i sin 

omgivning. För att få en större insikt om eleverna anser att de genom religionsundervisningen fått 

ökad förståelse för människor med annan tro eller livsåskådning valde vi att formulera fråga 10 på 

följande vis: i vilken grad anser du att undervisningen i religionsämnet i gymnasiet lett till 

förståelse för elever med minoritetsbakgrund i fråga om religion, kultur, etnicitet? Vi valde 

medvetet elev och inte människor för att vi ansåg att eleverna lättare skulle kunna relatera till 

något de känner igen, exempelvis en skolkamrat och inte människa (vem som helst). På grund av 

dessa orsaker anser vi att målen i kursplanen ej är fullt ut uppfyllda. 

 

Som vi har diskuterat tidigare är religionsämnet viktigt ur både individ och samhällsperspektiv. 

Eleverna som är individer skall utbildas för att verka i samhället. Då är det av stor vikt att eleverna 
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förstår hur samhället fungerar och hur människor i samhället fungerar. Därför anser vi att ämnet 

religionskunskap är av stor vikt för både individ och samhälle.118 
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Bilaga 1 – Enkät 
(se följande sidor) 
 



HÖGSKOLAN I GÄVLE 1(6)
Institutionen för humaniora och
Samhällsvetenskap

Relevansen av religionskunskap i Sverige ur ett individ och samhällsperspektiv

Syftet med vår c-uppsats är att genom en enkätstudie undersöka gymnasieelevers 
inställning till religionsämnet samt ta reda på om det erbjuds möjligheter till reflektion
inom detta ämne. Undersökningen är anonym. 

Är du: Kvinna □
Man □

Vilken årskurs går du i? 1 □
2 □
3 □

Vilken gymnasieinriktning går du?

____________________________________________________________

Vilken skola går du på?

____________________________________________________________

1. Tillhör du ett trossamfund? Vilket?
(T.ex svenska kyrkan, en muslimsk församling, eller en judisk församling)

____________________________________________________________

En enkätstudie

Jørgen
64



2(6)
2. I vilken grad betecknar du dig själv som religiös?

I mycket hög grad □
I hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □

3. Du som inte alls betecknar dig själv som religiös; betecknar du dig som ateist
(förnekande eller avsaknad av tro på Gud eller flera gudar) eller agnostiker
(en person som anser att det inte är möjligt att veta om det finns en gud eller inte)?

Ja, som ateist □
Ja, som agnostiker □
Nej, varken som ateist eller agnostiker □

4.Hur pass viktigt är det enligt din uppfattning att läsa religion i    
gymnasieskolan?

Mycket viktigt □
Ganska viktigt □
Oviktigt □
Vet ej □

Motivera gärna ditt svar:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
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5. Anser du att det är viktigt av att få reflektera över religioner och
livsåskådningar i gymnasieskolan?

Mycket viktigt □
Ganska viktigt □
Oviktigt □
Vet ej □

Motivera gärna ditt svar:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

6. I vilken grad anser du att du får möjlighet att reflektera över religioner och
livsåskådningar i gymnasiekolan?

I mycket hög grad □
I hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □

7. I vilken grad intresserar du dig för religionsämnet i gymnasieskolan?

I mycket hög grad □
I hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □
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8. I vilken grad anser du att du har möjlighet att påverka undervisningen  
inom religionsämnet i gymnasieskolan?

I mycket hög grad □
i hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □

Motivera gärna ditt svar:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

9. Hur vet du om du lärt dig något under undervisningen i religionskunskap?
Sätt ett  kryss på det alternativ du tycker stämmer bäst in på dig

Att du får muntlig respons från läraren □
Att du kan använda dig av det du lärt dig □
Att du kommer ihåg det du lärt dig □
Att du märker på provresultaten att du lärt dig □
Att du fortsätter att fundera efter lektionens slut □

10. I vilken grad anser du att undervisningen i religionsämnet i gymnasiet 
lett till förståelse för situationen för elever med minoritetesbakgrund
i fråga om religion, kultur, etnicitet?

I mycket hög grad □
I hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □
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11.Hur pass viktigt är det enligt din uppfattning att läsa svenska i
gymnasieskolan?

Mycket viktigt □
Ganska viktigt □
likgiltig □
Vet ej □

12. I vilken grad intresserar du dig för svenska i gymnasieskolan?

I mycket hög grad □
I hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □

13.Anser du att det är viktigt att få reflektera över det du lärt dig i svenska?

Mycket viktigt □
Ganska viktigt □
Likgiltig □
Vet ej □
Motivera gärna ditt svar:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

14. I vilken grad anser du att du har möjliget att påverka undervisningen i svenska
i gymnasieskolan?

I mycket hög grad □
I hög grad □
I ganska liten grad □
Inte alls □
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Motivera gärna ditt svar:         6(6)

____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

15. Hur vet du att du har lärt dig något under undervisningen i svenska?

Att du får muntlig respons från läraren □
Att du kan använda dig av det du lärt dig □
Att du kommer ihåg det du lärt dig □
Att du märker på provresultaten att du lärt dig □
Att du fortsätter att fundera efter lektionens slut □

Har du ytterligare synpunkterpå denna undersökning, dess frågor eller
ytterligare kommentarer gällande religionsundervisningen i  
gymnasieskolan så skriv dem gärna här:
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________
____________________________________________________________

Tack för din medverkan! Dina åsikter är viktiga för oss!
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