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SAMMANFATTNING 

 

Föreliggande arbete är en empirisk studie inom kursen Religionsdidaktik C, Högskolan i Gävle. Tidigare 

forskning har visat på ett lågt intresse bland svenska grundskoleelever för skolämnet religionskunskap men 

då Kristna friskolerådet år 2004 tog initiativet att genomföra underökningen ”Attityder i skolan” bland de 

kristna friskolorna, en underökning som Skolverket genomfört på de kommunala skolorna samma år, 

visade det sig att eleverna på en av friskolorna ansåg detta ämne som ett av de allra roligaste. Varför var det 

så? Religionskunskap – vad ger det? är en jämförande studie av fyra friskolors niondeklassare som söker 

möjliga orsaker till elevers differentierade uppfattningar kring religionskunskapsämnet. 
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INLEDNING 
 

Religionsundervisning 

 

Religionsundervisning kan bedrivas på olika sätt, med olika infallsvinklar. Hull1 visar på tre möjliga 

infallsvinklar i Religion, skole och kulturel integration i Danmark og Sverige. Den första är Learning 

religion – undervisning utifrån religionens egen självförståelse och med klart konfessionell syn. Den andra 

är Learning about religion – religionen sedd utifrån. Tyngdpunkten läggs på att vara objektiv, beskrivande 

och historisk. Och så det tredje perspektivet, Learning from religion – föreställningen att religionen har en 

undervisande funktion. ”Det er i mødet med de andre, det andet, det fremmende, at du opdager, hvem du 

selv er”.2 Härenstam3 förespråkar detta tredje perspektiv i Kan du höra vindhästen? där han med den 

tibetanska buddismen som exempel försöker visa på möjligheten för en ”främmande” religion att säga 

något som kan vara viktigt att ta till sig när det gäller den egna andliga och moraliska utvecklingen och som 

också skulle kunna tänkas vara betydelsefull för elevernas utveckling och fostran. Uppfattningen att 

framställningen av olika religioner skulle vara objektiv, saklig och allsidig, att den inte fick innehålla 

värderingar har, som Westerberg4 skriver, slätat ut, skadat och tråkiggjort ämnet religion och gör så 

fortfarande.5 1962 års läroplan med sin objektivitetsiver lever fortfarande kvar i religionsundervisningen. 

Hulls andra perspektiv – learning about religion – tycks på många skolor än idag vara det dominerande. 

Håller man sig till det anser man sig vara på ”säker mark”. I de intervjuer med religionslärare som genom-

förts i detta arbete nämner de flesta ordet ”objektivitet”, och tolkningen jag gör är att de uppfattar detta som 

en garant för undervisningens kvalité eller som ett försvar för sin undervisning. Kan en objektiv religions-

undervisning bli personlighetsutvecklande?”[I]s religious education only about understanding others? How 

far is it concerned with helping young people to clarify and develop their own beliefs?”6 frågar den 

engelske religionsdidaktikern Robert Jackson. Ämnet religion ska särskilt lära eleverna om främmande 

religioner så att de blir mer toleranta och förstående och är väl rustade att möta andra människor inom och 

utom landet – men att stanna där – vad ger det? Jo, att religion är något för andra långt borta i tid eller rum. 

Inget som har med mitt liv och mina livsfrågor att göra. Religion är en del av det mänskliga livet och bör 

studeras och förstås som detta, skriver Westerberg. Vi måste se religionsundervisningen i nytt ljus, fortsät-

ter Westerberg, och reflektera över vad vi erbjuder eleverna i det meningssökande som undervisningen 

borde erbjuda.7 

                                                 
1 John M. Hull, Emeritus Professor of Religious Education vid University of Birmingham, UK 
2 Andersen m.fl. 2006 s 199 
3 Kjell Härenstam är professor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet 
4Boel Westerberg är universitetslektor i religionsvetenskap vid Malmö Högskola  
5 Andersen m.fl. 2006 
6 Andersen m.fl. 2006 s 223 
7 Andersen m.fl. 2006 
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Syfte och frågeställning 

 

Skäl 

Februari 2007 var jag inbjuden till en av landets så kallade kristna friskolor, det vill säga en konfessionell 

skola med kristen värdegrund, för en temadag kring utvecklandet av kristendomsundervisningen. I den 

inledande presentationen av dagen visades statistik8 över hur deras elever uppfattade olika skolämnen som 

roliga i förhållande till hur övriga elever i landet uppfattade dessa ämnen som roliga och det ämne som allra 

tydligast utmärkte sig var religionskunskap. Nästan 90 % av eleverna på den av mig besökta skolan tyckte 

att detta ämne var roligt, medan värdet för Sveriges alla elever låg på endast dryga 45 %. Frågan vad detta 

kunde bero på infann sig och blev fröet till mina funderingar kring ämnet religionskunskap som så små-

ningom ledde fram till denna studie. 

Jag vill med uppsatsen söka orsaker som kan ligga till grund för niondeklassares olikartade uppfattningar 

om ämnet – alltså inte främst om de tycker det är roligt eller ej utan söka finna några faktorer som kan 

tänkas ligga bakom att de tycker som de gör. Min förhoppning är att resultatet ska bli till hjälp för mig själv 

i min profession som lärare i religionskunskap, för uppsatsens lärarrespondenter och andra intresserade och 

att det även ska väcka intresse för vidare forskning om hur unga människors intresse och engagemang för 

religionskunskap kan väckas. 

 

Avgränsning 

Jag har valt att studera elevers och lärares syn på religionskunskapsundervisningen vid fyra friskolor med 

olika profiler: en skola följer konceptet Kunskapsskolan, en har waldorfinriktning och två är konfessionella 

friskolor med muslimsk, respektive kristen inriktning. Att enbart studera friskolor är ett medvetet val för att 

minska antalet faktorer att ta i beaktande vid analysen. Undersökningen kunde förvisso även innefattat en 

kommunal skola i jämförande syfte men jag anser mig uppnå en viss bredd i elevunderlaget genom valet av 

friskolor med olikartade pedagogiska inriktningar och värdegrunder. 

Avgränsningen styrs även av arbetets omfång i sidoantal och de 10 arbetsveckor som det är tänkt att arbetet 

ska ta. 

                                                 
8 Undersökningen ”Attityder i skolan” gjordes av Skolverket 2004 på de kommunala skolorna i Sverige. Kristna friskolerådet tog 

initiativet att genomföra samma undersökning bland de kristna friskolorna. 
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Frågeställningar 

”Frågeställningen ska vara spännande, fruktbar och enkel”9 är den formulering av frågeställningens krav 

som författarna till Forskningsmetodik ger. De skriver vidare att en ny kunskap också bör vara både möjlig 

och önskvärd. Förutom att vara spännande, ska den också vara fruktbar – arbetet ska lägga något till den 

kunskap som redan finns inom området. För det tredje ska den vara enkel – om projektet ska resultera i 

något måste frågeställningen avgränsas och en precis uppfattning av problemområdet utvecklas. Då mina 

föreställningar kring valt område inte var så tydliga formulerade jag min frågeställning genom en beskriv-

ning av vad jag önskade belysa genom arbetet. Detta gav undersökningen möjlighet att ta form och vidare-

utvecklas medan den pågick. 

Det problemområde som bearbetas i detta arbete handlar om religionskunskap i grundskolan och det låga 

intresse detta ämne i olika undersökningar10 visats ha bland elever. Vad beror detta ointresse på? Vilka 

olika faktorer spelar in? Läraren?11 Undervisningssätt? Elevens sociala/etniska12 bakgrund? Samhället? 

Min centrala frågeställning kan formuleras Vilka bakomliggande orsaker kan man finna till elevers intresse 

eller ointresse för högstadiets religionskunskapsundervisning? Orsaksförklaring tillhör det svåraste man 

kan ge sig på, och min ambitionsnivå sträcker sig till att ange möjliga orsaker. 

Förförståelse 

 

”Allt jag vet om världen, även det jag vet genom vetenskapen, vet jag utifrån min egen synvinkel eller 

utifrån en upplevelse av världen”.13 Det finns alltså ingenting av all min kunskap som inte grundar sig på 

mina eller andras erfarenheter av och i världen. Vi är alla formade av vår tid, vår kultur, vår uppväxtmiljö, 

våra studier, ja, av alla våra olika livserfarenheter. All vetenskap är normativ fastslår Holme & Solvang. De 

utvecklar sitt uttalande genom att påstå att neutral och värderingsfri forskning inte existerar. Förr eller 

senare kommer vi ”till en punkt där vi grundar oss på vissa förutsättningar av normativ karaktär”14 varför 

jag här ska försöka beskriva mina värdepremisser så långt det är möjligt och jag är medveten om dem. 

Jag som författare till denna uppsats har arbetat som ämneslärare på en konfessionell friskola, en grundsko-

la med kristen värdegrund, sedan höstterminen 2000. Mitt huvudämne är engelska men läsåret 2007-2008 

började jag även undervisa i religionskunskap i skolåren 6-7 och detta läsår, 2008-2009, undervisar jag 

religionskunskap i skolåren 7-9. Min yrkeserfarenhet från en konfessionell friskola har präglat och präglar 

mig fortfarande och det kan påverka min syn på andra skolor. Jag är dock medveten om detta och har vid 

bearbetningen av det empiriska underlaget försökt skapa en så rättvisande bild som möjligt av materialet i 

resultat och analys. 

                                                 
9 Holme & Solvang 1997 s 37 
10 Exempelvis NU03 
11SO-lärarnas behörighet var svagast i religionsämnet visar undersökningen Grundskolan i blickpunkten enligt Olivestam 2006 s 17 
12 ”etnicitet … det som kännetecknar en etnisk grupp, t.ex. levnadsförhållanden och värderingar” (Bonniers lexikon 1994 s 217) 
13 Kvale 1997 s 55 
14 Holme & Solvang 1997 s 30 
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Jag var respondent i några studenters uppsatsarbete kring konfessionella skolors religionsundervisning vid 

ett tillfälle under mitt första år som religionslärare. När de undrade över hur jag ställde mig till andra 

religioner och livsåskådningar och hur jag presenterade dem i undervisningen svarade jag att jag som 

troende, kristen, har stor respekt för andra människors övertygelser, kanske mer än en person som anser sig 

vara utan tro. Detta påstående har sin grund i att jag har egen erfarenhet av vad tron betyder för mig och jag 

kan då lätt sätta mig in i vad den kan betyda för andra, även om de yttre formerna eventuellt upplevs 

främmande för mig. Detta ska inte tolkas som en förutfattad mening jag bär på – att alla som inte anser sig 

troende i någon form eller har en tydligt uttalad livsfilosofi inte kan vara bra religionslärare – utan snarare 

som att jag funderar på om det kanske underlättar. En av idéerna jag inledningsvis hade inför detta arbete 

var just om en lärare som är väl medveten om sina egna värderingar, övertygelser och utgångspunkter och 

som i sin undervisning är tydlig med det inför eleverna har möjlighet till att skapa en mer dynamisk och 

levande undervisning där spännande diskussioner kan bidra till elevens bearbetning av livsfrågor än en 

lärare som i sin strävan att hålla undervisningen icke-konfessionell aldrig yppar sin egen ståndpunkt, mer 

om det i samband med redogörelsen av lärarintervjuerna. 
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TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR AV RELEVANS FÖR FORSKNINGSOMRÅ‐
DET 
 

I Pedagogiska magasinet15 har Christina Thors Hugosson skrivit en artikel, ”Från tro till livstolkning”, där 

hon diskuterar religionsämnets förändringar de senaste hundra åren. Hon gör tre nedslag i tiden: 1904, 1964 

och 2004, det sistnämnda det år artikeln skrevs. År 1904 ger Hugosson oss en bild av en lärarinna som 

blickar ut över en barnaskara som sitter ”precis som de ska”16 med Martin Luthers Lilla Katekes uppslagen 

framför sig – det fjärde budet ska förhöras. Ämnet eleverna har heter ”Biblisk historia och katekes”.17 

1919 kom en ny undervisningsplan där Katekesen utgår och ämnet byter namn till ”Kristendom”. Tyngd-

punkten i undervisningen skulle nu vara på Bibeln och då särskilt Jesu bergspredikan. En anledning till 

denna förändring var att frikyrkliga föräldrar i början på 1900-talet protesterade mot att deras barn skulle 

präglas av kyrkans undervisning och de ville skapa friskolor. Detta sågs som ett hot om splittring och risk 

för segregation i samhället. För att undvika det sökte man finna det som kunde fungera som gemensam bas, 

det som alla kunde acceptera18 en ”[i]cke-konfessionell undervisning i kristen tro enligt allmän protestan-

tisk tolkning”.19 Under 1940-talet och 1950-talet började sekulariseringen av Sverige synas tydligare och 

alltfler föräldrar såg sig som ateister och ifrågasatte då den kompromiss som 1919 års undervisningsplan 

innebar. De ville inte att deras barn skulle utsättas för någon form av ”kristen propaganda hur samfundsne-

utral den än var”.20 Ingemar Hedenius21 spelade en central roll i den svenska kulturdebatten under denna 

tid. I Tro och vetande som utgavs 1949 riktade han stark kritik mot den svenska teologin och förfäktade att 

”kristen tro är oförenlig med intellektuell moral”.22 Med 1962 års läroplan följde krav på objektivitet i 

undervisningen och ämnet kom att kallas ”Kristendomskunskap”. Det handlade inte längre om min tro, min 

övertygelse, mitt liv som skulle formas utan om distanserad faktakunskap. Ämnet integrerades inom OÄ – 

orienteringsämnena – och lärostoffet stod i centrum. Åter till Hugossons artikel: 1964 års undervisningssi-

tuation beskrivs med till klassrummet sent insläntrande pojkar och fnittrande flickor, papperstussar som 

flyger över klassrummet och en OÄ-lärare som med hög röst uppmanar eleverna att ta fram sina böcker. 

Det fjärde budet ska bearbetas med hjälp av frågor på spritstenciler. Hugosson ställer frågan vilka de stora 

skillnaderna är mellan 1904 och 1964 års religionsundervisning. Enligt Sven Hartman23 är det tydliga 

mönstret som har präglat undervisningen dess gradvis minskade konfessionella prägel och en ökad mång-

fald. Inlärningsstoffet har svällt i omfång samtidigt som ämnets timtilldelning successivt har minskat. 1969 

kommer nästa läroplan och ”Kristendomskunskap” byter namn till ”Religionskunskap”. Inom detta ämne 

                                                 
15 Nr 4 november 2004 
16 Pm 4/2004 s 21 
17 Pm 4/2004 s 25 
18 Almén, Religionsvetenskapens och religionskunskapsundervisningens didaktiska logik. 
19 Pm 4/2004 s 25 
20 Almén, s 4 
21 Ingemar Hedenius var filosof och professor i Uppsala 1947-73.  
22 Bonniers lexikon del 8, 1995 s 51 
23 Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet 
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skulle livsfrågor diskuteras utifrån elevernas livsvärld och olika religioner och livsåskådningar skulle 

fungera som instrument. ”[M]ålet var att alla skulle kunna skicka sina barn till religionskunskapen.”24 Hur 

gör en SO-lärare 2004? Hugosson vänder sig i sin artikel till en SO-lärare, Sara Westlund, och tre av 

hennes före detta elever för att få svar på frågan. Westlund ”ser sina ämnen som en helhet och låter livs-

åskådningsfrågor, etik och moral komma på ett naturligt sätt in i historia, samhällskunskap och geografi 

under hela högstadiet”.25 Sista terminen i nian läser eleverna ren religion och då är det de stora världsreli-

gionerna som behandlas. Eleverna själva uttrycker att de inte har haft religion mer än i nian. 

                                                

Trots att det har tillkommit två nya läroplaner och en kursplan26 efter -62:s och -69:s lever tanken om 

objektivitetskrav kvar hos många religionslärare. ”Det som har inträffat är att många i dagens lärargenera-

tion har vuxit upp i en postkristen tid. Det innebär att de själva kanske inte har någon förankring i någon 

livsåskådning. Genom en oinspirerad religionsundervisning har många vaccinerats mot religiöst intresse 

eller mot religion överhuvudtaget”27 skriver Hugosson i sin artikel. Per Beskow28 uttrycker liknande tankar 

i sin ledare i tidskiften Signum: 

 

”När den nya religionskunskapen utvecklades under 1960-talet betonades ständigt behovet av objektivitet i under-

visningen. Detta blir särskilt viktigt när elever med olika religiös bakgrund undervisas tillsammans. Men objektivi-

tet bör inte förväxlas med en likgiltig själlöshet, en knappologi där torra fakta radas upp utan sammanhang och me-

ning. Religionernas känslogrund och deras förmåga att entusiasmera människor måste också bli framställd, utan att 

undervisningens sakliga karaktär undermineras.”29 

 

I den nuvarande läroplanen är det lusten att lära som betonas. Det står att ”[v]arje elev har rätt att i skolan 

få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och 

övervinna svårigheter”30 men hur lätt är det, för att använda Olivestams31 uttryck, ”att kommendera lusten 

att infinna sig”32? Denna lust måste ju finnas hos både elever och lärare. 

Hartman tror att den negativa trend han i Hugossons artikel beskriver att religionsundervisningen har haft 

är på väg att vända, men inte tack vare läro- eller kursplaner utan, som Hugosson citerar honom: ”det ligger 

på det kulturella planet. Idag möter lärare barn och ungdomar för vilka det är högst väsentligt hur man 

tänker om Gud”.33 Det är en spännande tanke Hartman framför och som jag i föreliggande arbete sett 

tydliga tecken på. 

 
24 Pm 4/2004 s 23 
25 Pm 4/2004 s 24 
26 1980 års läroplan, 1994 års läroplan och 2000 års kursplaner 
27 Pm 4/2004 s 23 
28 Per Beskow – svensk religions- och kyrkohistoriker.  
29 Signum 1/2009 s 2 
30 Lpo 94 s 9 
31 Carl E. Olivestam är doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet 
32 Olivestam 2006 s 153 
33 Pm 4/2004 s 23 
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METOD OCH FORSKNINGSPROCESS 
 

”Metod är en nödvändig … förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös 

undersökning. Metodlära ger oss grunden för systematiskt planmässigt arbete omkring frågor som rör vem, 

vad, hur och varför beträffande samhälleliga problem”34 skriver Holme & Solvang inledningsvis i Forsk-

ningsmetodik. Det är ett redskap för att komma fram till ny kunskap. Man skiljer mellan två metodiska 

angreppssätt inom samhällsvetenskapen: kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder syftar 

primärt mot bättre och djupare förståelse av det problem man arbetar med och inte på att uppnå generell 

giltighet, men med den helhetsbild som dessa metoder ger öppna för en ökad förståelse för sociala proces-

ser och sammanhang. De kännetecknas av närhet till informationskällan och det möjliggör en bättre 

uppfattning av den enskildes livssituation. Kvantitativa metoder kännetecknas av avstånd till informations-

källan och forskaren har där som syfte att kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och 

pröva om resultaten kan ha generell giltighet. Det första jag måste ha klart för mig när jag ska genomföra 

en undersökning är vad jag vill undersöka och formulera en frågeställning som undersökningen kan bygga 

på. ”Vad” bestämmer sedan val av metod – kvalitativa, kvantitativa eller en mix av båda. I detta arbete har 

båda metoderna använts – kvantitativa elevenkäter och kvalitativa lärarintervjuer. 

 

Litteratur 

 

Val av litteratur 

Detta är primärt en uppsats som baseras på empiriforskning, men det är i ett sådant arbete av vikt att se vad 

tidigare undersökningar har pekat på och att också se vad de inte efterfrågat. I sökandet av litteratur till 

arbetet har jag dels utgått från kurslitteraturen i vilken detta uppsatsskrivande ingår som ett moment. Jag 

har även använt mig av databaserna LIBRIS
35 och DISA.

36 Med sökord som attitydundersökning + religion 

fick jag noll träffar på LIBRIS och DISA. Enbart sökordet religionsundervisning gav på LIBRIS 373 träffar och 

på DISA 319 st. Sökorden religionsundervisning attityd gav två träffar på LIBRIS men ingen på DISA. De 

sistnämnda träffarna på LIBRIS var relevanta för mina syften. På DISA sökte jag även med sökorden religi-

onsundervisning och rapport vilka gav 13 träffar. Jag använde också sökmotorn Google37 där sökorden 

religionsundervisning attityd gav 2640 träffar och det mer specificerade religionsundervisning attityd 

rapport gav 775 träffar. Flera av träffarna på Google var examensarbeten från olika högskolor och där läste 

jag främst uppsatsernas referenslistor för att finna lämplig litteratur. En nyvunnen prästbekantskap kom 

                                                 
34 Holme & Solvang 1997 s 11 
35 http://libris.kb 
36 http://disaweb.ub.uu.se 
37 http://www.google.se 
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förbi mitt hus med tidskriften Signum vars artiklar gav mig nya infallsvinkar och i min egen bokhylla fanns 

böcker inköpta för mitt eget intresse eller tack vare tidigare studier som kom till användning igen. 

 

Empiristudiens procedur 

 

Utgångspunkten för min empiriforskning är niondeklassares uppfattningar och tankar kring religionskun-

skapsämnet. Min önskan var att få ledtrådar till varför religionskunskapsämnet i tidigare attitydundersök-

ningar fått så låga värden av flertalet skolelever. För att få en bredare bild av lärarrollen i sammanhanget 

valde jag att förutom elevenkätens frågor om elevernas syn på läraren dessutom genomföra kvalitativa 

intervjuer med de utvalda elevernas undervisande lärare. Inom en undersökning så begränsad som min kan 

inte en heltäckande bild erhållas, men jag nöjer mig med att kunna ana vilka faktorer som kan ligga bakom 

tidigare undersökningars resultat och låta dessa bli riktmärken i mitt yrkesutövande. Kan även andra 

religionskunskapslärare vinna något på denna studie ser jag mitt mål som väl uppfyllt. 

Mitt urval av informanter i undersökningen grundar sig på subjektivt urval. Jag valde ut enbart friskolor för 

att undvika skillnaden friskola/kommunal skola. Jag sökte friskolor med olika inriktning, två fann jag i en 

mellansvensk tätort: en waldorfskola och en skola tillhörande kunskapskolekoncernen. Den kristna friskola 

belägen på min hemort ville jag inte använda då den är min arbetsplats och någon annan friskola med 

religiös inriktning fanns inte i kommunen vid tiden för undersökningen. Jag använde mig av Internet och 

hittade en muslimsk friskola i Stockholmsområdet. I samma stad har jag sedan tidigare kontakt med en 

kristen friskola, till dem vände jag mig nu för att få informanter. Dessa fyra kontaktade jag och de ställde 

sig alla villiga till att deltaga i undersökningen.38 

 

Enkätundersökning 

Framställningen av elevenkäten var en process där det slutliga resultatet befinner sig långt ifrån det första 

utkastet både vad gäller innehåll och utseende. I processen med att få frågorna rätt formulerade och i 

utformandet av svarsalternativen var Jørgen Straarup39, min handledare, mig hela tiden behjälplig - flera 

versioner skickades via e-post oss emellan innan enkäten godkändes för användande. Min önskan var att så 

många som möjligt verkligen skulle besvara enkäten och då är det viktigt att noga beakta flera faktorer. 

”Om formuläret är för omfattande, om strukturen är oklar, om vi använder ett obegripligt språk eller om det 

hela verkar slarvigt eller oseriöst är sannolikheten låg för att mottagaren ska ägna någon tid åt att besvara 

det”40 hävdar Holme & Solvang så den sista finjusteringen av frågeformuläret gjordes efter enkätens 

användande i en pilotundersökning där mina egna elever i skolår 9 fick besvara frågorna och ge kommenta-

rer kring utformandet, språket, svarsalternativ et. cetera. Därigenom kunde jag också få vetskap om ungefär 

                                                 
38 Se förfrågan via e-postmeddelande skickat till de olika skolorna i bilaga 1 
39 Jørgen Straarup är professor i religionsvetenskap 
40 Holme & Solvang 1997 s 173 
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hur lång tid elever behövde för att besvara enkäten, vilket var till hjälp för mig när respondentskolorna 

efterfrågade tidsaspekten för mitt besök. Vissa frågeval, men främst layouten förbättrades genom att 

Straarup på HiG:s lärplattform Blackboard lade ut Anders Sjöborgs41 pilotversion av enkäten ”Enkät om 

gymnasieelevers syn på religion och religionskunskap 2009” som utgjorde mallen till detta arbetes enkät.42 

 

Enkätens innehåll 

Holme & Solvang avråder användande av kontroversiella frågor inledningsvis då det kan medföra att 

respondenten låser sig. Det strukturförslag de ger är att inleda med några lätta uppvärmningsfrågor sedan 

kan man successivt öka frågornas svårighetsgrad eller kontroversiella innehåll för att slutligen avrunda med 

några enklare frågor43 och de råden har jag försökt att följa. Enkäten inleds med några korta rader som 

placerar in den i sitt sammanhang och där en vädjan till eleven om medverkan och uppriktighet framförs. 

Sedan följer ett par frågor av allmän karaktär där respondentens ålder och kön efterfrågas. I fråga tre önskas 

information om elevens och elevens respektive föräldrars nationella ursprung. De alternativ som finns att 

välja mellan är Sverige, Övriga Norden, Övriga Europa och Utanför Europa. Därefter följer ett par frågor 

om läromedlet som används i undervisningen följt av en fråga där eleverna får värdera hur mycket olika 

metoder eller media används i deras undervisning. Fråga sju söker information om elevernas upplevelse av 

religionsundervisningen. Frågorna 8-10 handlar om elevens egen eventuella trosåskådning och hur hon/han 

upplever att den presenteras i undervisningen. Fråga 11-14 kan man säga efterfrågar öppenheten i klass-

rummet där eleven bland annat ombeds besvara om hon/han tror att läraren känner till elevens uppfattning-

ar respektive om eleven själv känner till lärarens och, om så är fallet, om eleven anser att lärarens uppfatt-

ningar påverkar undervisningen. Dessa frågor ansåg min handledare vara känsliga ur lärarperspektiv och 

uppmanade mig att jag, om jag skulle ha dem kvar, se till att kunna rättfärdiga dem genom ordentlig 

vetenskaplig argumentation: ”Tänk ut vilka förväntade skillnader du vill undersöka, dvs. skillnader mellan 

elever som känner till och elever som inte känner till lärarens tro”44 var rådet han gav mig. Jag beslöt mig 

för att skicka frågeformuläret till en religionslärare och bad denne att speciellt fundera på sin reaktion inför 

aktuella frågor. Gensvaret jag fick liknade det min handledare gett mig. Jag beslutade mig för att fundera 

på lämplig argumentation för frågeställningen och behöll den i formuläret. 

De avslutande frågorna undersökte bland annat om eleverna ansåg i vilken grad några av läroplanens mål 

och mål i kursplanen för religionskunskap uppfylldes. Fråga 15 efterfrågar i hur hög grad eleven anser att 

förmågan till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet utvecklas inom ramen för ämnet och 

fråga 16 handlar om huruvida undervisningen ökar elevens förståelse för människors olika kulturer eller 

trosuppfattningar, ger möjlighet till bildandet av egen trosuppfattning eller ger kunskap till att förstå 

                                                 
41 Anders Sjöborg är forskare i religionssociologi. 
42 Den slutliga versionen av frågeformuläret finns som bilaga 2  
43 Holme & Solvang 1997 
44 E-postkorrespondens via HiG:s webmail 
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samhället. Det sista påståendet i fråga 16 sökte information om undervisningens, för eleven, bestående 

värde. 

Enkätundersökningen gjordes i två fall i samband med klassbesök och i de två andra genom lärarrespon-

denterna på deras respektive skola. Vid de tillfällen jag själv träffade eleverna och genomförde elevunder-

sökningen inledde jag med en kort presentation av anledningen till mitt besök i klassen och uppmuntrade 

eleverna att besvara frågorna på enkäten så uppriktigt som möjligt. Eleverna fick information om att 

deltagandet var frivilligt, men att deras svar var värdefulla för mig varför jag uppskattade om de ville 

medverka. De fick också information om att enkäten besvarades anonymt och att alla uppgifter skulle 

komma att behandlas konfidentiellt. Samma information gav jag till de två lärarrespondenter som skulle 

distribuerade elevenkäten till sina elever. Därmed tycker jag mig ha uppfyllt kravet på informerat samtycke 

från undersökningens respondenter. 

 

Intervjuunderlaget 

Jag har i en tidigare C-uppsats använt mig av kvalitativa intervjuer som metod och anser att det är en metod 

som jag känner mig bekväm med, men under arbetet med elevenkätens innehåll tappade jag nästan bort 

målet med uppsatsskrivandet på vägen. Jag fick sätta mig ner och återigen gå igenom vad jag ville uppnå 

med mitt arbete. Spänningen mellan läroplanens krav på en icke-konfessionell undervisning samtidigt som 

den ska ge möjligheter för eleverna till personliga ställningstaganden fångade tidigt mitt intresse. Frågan 

huruvida lärarens tro/övertygelse präglar religionsundervisningen var också av intresse, men det jag främst 

var ute efter var varför svenska elever inte ser religionskunskap som ett viktigt eller intressant ämne. 

Måhända satt lärarna inne med en nyckel där. Från att ha sett intervjun som något ganska enkelt som bara 

skulle genomföras hade nya tankar fötts: Hur skulle jag strukturera intervjun? Vilka är de rätta frågorna? 

När skulle jag förklara syftet med intervjun? Skulle jag ge respondenten en bakgrund till intervjun genom 

en orientering före och efter? Se till att lyssna noga på svaren så att du följer upp med rätt kommentar eller 

följdfråga! Don’t go native45 with the interviewee! Tänk på att det handlar om en mellanmänsklig relation 

där båda parter påverkar varandra! Runda av med några lärdomar från intervjun … Helt plötsligt är det 

inte ”bara att göra” en intervju. 

Interjvuunderlagets utformande följde enkätens – inledningsvis finner man de enklare frågorna och alltef-

tersom intervjun fortskrider närmar vi oss de känsligare. När jag trodde mig funnit en bra struktur genom-

förde jag en pilotintervju med en kollega och före detta religionslärare. Jag märkte då att jag inte hade 

någon bra avrundning på intervjuunderlaget46 så jag lade till en notis till mig själv att runda av med några 

lärdomar från intervjun och en påminnelse att fråga om respondenten hade något ytterligare att tillägga. 

                                                 
45 ”Att intervjua är en interaktiv form av forskning; genom det nära samspelet med de intervjuade löper intervjuaren risk att 

”köpas” av dem. Intervjuaren kan ha identifierat sig så stark med sina undersökningspersoner att hon inte kan upprätthålla en 
professionell distans utan tolkar och rapporterar allting ur undersökningspersonernas perspektiv … goes native” (Kvale 1997 s 
112) 

46 Intervjuunderlagets slutgiltiga version finns som bilaga 3 
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Då det gäller informerat samtycke från lärarrespondenterna anser jag mig ha fått det i och med att de 

frivilligt ställt upp för intervjuer och de då har varit medvetna om vad syftet med min intervju varit dels 

genom min förfrågan via e-post till skolan och även genom direktkommunikation. 

 

Forskningsetiska principer 

Kenny Andersson, forskarstuderande vid Roskilde Universitetscenter och före detta rektor i Malmö, har 

skrivit en artikel i Pedagogiska magasinet47 med rubriken ”Vad har forskarna i mitt klassrum att göra?” där 

han kritiserar den evidensbaserade forskningen och undrar vad som kommer skolan tillgodo. ”Jag har fått 

ungefär tre samtal eller mejl i veckan av personer som vill undersöka ditt och datt. Oftast är det ‘wannabe-

es’ som ska skriva en uppsats för sin akademiska karriär”.48 Jag läste hans artikel när jag nyligen sökt 

respondentskolor till mitt uppsatsarbete och det fick mig att fundera på vad jag hade att ge de skolor som 

gav mig tid och utrymme. 

Kvale lyfter ett antal etiska frågor som bör beaktas inför en intervjuundersökning och som jag reflekterat 

över inför mina intervjuundersökningar, både de kvantitativa enkätintervjuerna och de kvalitativa lärarin-

tervjuerna: 

 

- Vilka är fördelarna med undersökningen? Hur kan den förbättra något? Och för vem? 

- Hur kan man erhålla informerat samtycke från de deltagande? 

- Hur ska de intervjuades konfidentialitet skyddas? 

- Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den? 

- Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen?49 

 

Min förhoppning är att min närvaro på skolorna bidragit till positiva effekter för eleverna, men då de alla 

påbörjat sitt sista år i grundskolan är det kanske framförallt lärarrespondenterna som fått ett tillfälle att 

reflektera över sin undervisning vilket möjligtvis även kan generera positiva effekter för kommande 

religionsklasser. 

 

Urval av respondenter 

Valet av respondenter grundar sig på såväl bekvämlighetsurval50 - reseavstånd och tidigare kontakt – som 

på subjektivt val51 - jag har enbart valt friskolor och jag har medvetet valt friskolor med, i förhållande till 

varandra avvikande pedagogisk inriktning och värdegrund. Beslutet att enbart vända mig till elever i skolår 

9 med min elevenkät grundas på att det är de elever som har längst erfarenhet av religionskunskapsämnet 

                                                 
47 Nr 4 november 2008 
48 Pm 4/2008 s 66 
49 Samtaliga punkter kommer från Kvale 1997 s 113 
50 Bekvämlighetsval är enligt Holme & Solvang (1996) att välja de enheter, respondenter, som det är lättast att få tag i. 
51 Subjektivt val innebär enligt Holme & Solvang (1996) att urvalet har skett efter eget gottfinnande. 
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och deras mognad kan också bidra till att svaren blir seriösare än vad svaren från yngre respondenter kan 

förväntas bli. Valet av lärarrespondenter grundade sig på vem som var undervisande i den utvalda klassen i 

tre fall av fyra. Vid mitt besök på en av skolorna hade den lärare med religionsbehörighet inte tid för 

intervju utan en annan av elevernas undervisande SO-lärare ställde upp istället. 

 

Bortfall 

Alla, vid de tillfällen enkäten delades ut, närvarande elever besvarade och lämnade in sin enkät. En elev 

hade enbart besvarat de två första frågorna och ytterligare en hade fyllt i allt på alla frågorna. Dessa två 

finns inte medräknade i resultatredovisningen. Av totalt 73 utdelade enkäter lämnades 71 till synes seriöst 

besvarade in vilket ger ett bortfall på endast knappa 1 %. Därutöver finns det bortfall på enstaka frågor som 

framgår senare men det är försvinnande litet. 

 

Bearbetning av enkäten 

Jag började med att läsa igenom alla enkäter och i en tom enkät för hand markera hur utfallet blivit. Jag 

indelade respondenterna i det skedet under fyra kategorier: Tjej med svenska föräldrar, tjej med utländsk 

förälder/utländska föräldrar, kille med svenska föräldrar och kille med utländsk förälder/utländska föräld-

rar. I de fall där eleven uppgav en förälder med svenskt och en förälder med utländskt ursprung valde jag i 

redovisningen att räkna föräldrarna som utlandsfödda. Om en elev valde att markera två alternativ eller 

markerade mittemellan två valde jag det nedersta steget/graden av dessa. Antalet elever som besvarade 

enkäten varierade mellan de olika skolorna, den minsta elevgruppen bestod av nio elever och den största av 

30 elever. För att resultaten av elevenkäten ska vara tydligare och lättare att tolka redovisas de därför i 

procent. De frågor som innehöll slutna svar har redovisats i tabellform medan resultatet av övriga frågor 

finns i löpande text i de fall resultatet har varit av intresse för syftet med detta arbete. Min strävan har varit 

att presentera det insamlade materialet på ett sådant sätt att respondenterna ska känna att deras information 

behandlas med respekt och presenteras rättvisande. Men målet är också att du som läsare utifrån resultatre-

dovisningen ska kunna göra egna jämförelser och slutsatser. En text talar aldrig för sig själv, eller som 

Flodell uttrycker det i Möte med människor av annan tro: ”Ingen bok ‘säger’ något. Lägg örat intill boken 

så märker du att den är precis tyst! Det är den som läser boken som kan säga något, och då har innehållet 

passerat läsarens hjärna och mött de erfarenheter och kunskaper som finns lagrade där! Det som kommer 

fram är alltså obevekligen läsarens tolkning av texten.”52 Min önskan är att du efter läsandet av detta arbete 

kommer att ha något att säga. 

 

                                                 
52 Flodell 1998 s 101 
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Intervjuundersökning 

Holme & Solvang presenterar kvalitativ metod som ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt som 

kombinerar direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av 

källor.53 Fyra principer bör, enligt Holme/Solvang, prägla detta sätt att gripa sig en frågeställning: 

 

- Närhet till undersökningsenheterna – både rent fysisk närhet, det vill säga att man möts ansikte mot 

ansikte, men också en social närhet och ömsesidig tillit. 

- Det ska vara en riktig eller sann återgivning av vad som skett. 

- Rapporten bör innehålla utpräglat deskriptiva beskrivningar i den utsträckning detta är viktigt för 

förståelsen av de förhållande som undersökts. 

- Rapporten bör innehålla direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt för att få bästa möjli-

ga förståelse.54 

 

Utgångspunkten i den kvalitativa forskningsprocessen är, enligt Holme & Solvang min egen förförståelse 

och de fördomar jag har, alltså vilka socialt grundade subjektiva uppfattningar jag har om det fenomen jag 

ska studera. Som jag redogjort för under rubriken ”Förförståelse” var en av idéerna jag inledningsvis hade 

inför detta arbete huruvida en lärare som är väl medveten om sina egna värderingar, övertygelser och 

utgångspunkter och som i sin undervisning är tydlig med det inför eleverna har större möjlighet att skapa 

en dynamisk och levande undervisning där spännande diskussioner kan bidra till elevens bearbetning av 

livsfrågor. Som en del i detta arbetes strävan att finna orsaker till elevers olikartade uppfattningar om 

religionsämnet valde jag att som komplement till enkätstudien även utföra kvalitativa intervjuer med de i 

elevenkäten deltagande elevernas undervisande lärare. Min förhoppning var att jämförelsen mellan enkät-

undersökningens resultat och den information som framkommit under intervjuerna skulle påvisa om någon 

form av samband mellan undervisningsmetoder och elevers intresse och engagemang kunde finnas. 

Tre av lärarrespondenterna träffade jag på deras respektive arbetsplatser, varav två samtidigt även hade 

elevansvar, en av respondenterna träffade jag på ett café. Alla fyra intervjuerna var avspända och hade i 

hög grad egenskaperna för ett vanligt samtal där båda parter var intresserade av samtalsämnet och även om 

intervjuunderlagets frågor utgjorde stommen i samtalet var min ambition att eftersträva lyhördhet inför 

respondentens information och utifrån den ställa lämpliga följdfrågor. Varje intervjutillfälle spelades in på 

kassettband som sedan renskrivits samma eller nästkommande dag, men jag förde även stödanteckningar 

under intervjuns gång för att lättare kunna gå tillbaka i samtalet och plocka upp trådar som kanske blivit 

hängande i luften. 

 

                                                 
53 Holme & Solvang 1996 
54 Holme & Solvang 1996 s 93 
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ENKÄTSTUDIENS RESULTAT OCH ANALYS 
När den insamlade information från elevenkäten studerades och jämfördes framträdde likheter såväl som 

skillnader mellan de undersökta skolorna. Resultatet redovisas och analyseras nedan med hjälp av texter 

och figurer. I fråga 5, 6, 7, 8, 9a, 15 och 16 har eleverna i sina svar fått välja alternativ på en graderingsska-

la bestående av Inte alls, Ganska lite, Ganska mycket och Väldigt mycket. I resultatredovisningen nedan 

har alternativen Ganska mycket och Väldigt mycket slagits samman till en kategori och är den som i 

procent uppvisas i tabellerna. 

 

Enkätens första fråga efterfrågade elevernas födelseår och då det handlar om elever i skolår 9 läsåret 

2008/2009 är majoriteten av eleverna födda 1993. Det finns även enstaka elever födda 1992 respektive 

1994 med i undersökningen. 
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Figur 1 Fråga 2. Är du tjej/kille? 

 

I fråga 2 ville jag se elevernas könsfördelning då tidigare studier konsekvent visat att tjejer generellt är mer 

positivt inställda till religionskunskapsämnet än vad killar är. På alla undersökta skolor är det övervägande 

andel tjejer vilket i den här undersökningen kan resultera i att värdena som behandlar om något är intres-

sant, engagerande, berikande osv. kan vara något högre än vad en undersökning med större bredd skulle 

visa. Om det är ett allmänt fenomen att fler tjejer än killar väljer friskolor kan jag genom den här undersök-

ningen inte uttala mig om. Då det gäller den muslimska skolan kan den drastiska skillnaden i fördelning 

mellan antalet tjejer respektive killar i klassen eventuellt förklaras med att muslimska tjejer som väljer att 

bära huvudsjal blir alltför synliga, i för dem negativ bemärkelse, i en vanlig skola och därför ser det som en 
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frihet att få gå på en skola där de flesta tjejer bär sjal.55 Muslimska killar har inte något yttre tecken som 

visar att de är muslimer och kan då lättare smälta in i elevmängden vilket kan förklara den låga andelen 

killar på skolan. 
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Figur 2 Fråga 3. Var är du och dina föräldrar födda? 

 

I fråga 3 lämnar eleven information dels om var hon/han själv är född men också var föräldrarna är födda. I 

figur 2 redovisas endast elevernas uppgifter om var föräldrarna är födda. Majoriteten av elever var födda i 

Sverige. Resultatet i rapporten Religionskunskap i årskurs 956 visar att elever med invandrarbakgrund i 

markant högre grad än andra svenska elever anser det vara viktigt att leva i gemenskap med Gud. Detta kan 

vara en resurs att dra nytta av i religionskunskapsundervisningen som professor Hartman antydde ovan. De 

två konfessionella friskolorna visar på avsevärt högre andel elever med invandrarbakgrund och som vi ska 

se senare är det också på dessa skolor religionskunskapsämnet fått högst värden. 

 

Fråga 4 är en öppen fråga där eleverna fått lämna uppgift om vilka böcker eller läromedel de använder i 

religionsundervisningen. Titlarna som nämns är Religion och liv, SOS Religion, Religion 1 SO Direkt och 

Religionskunskap kompakt. Men eleverna skriver även ”religionsböcker på biblioteket”, ”ganska bra 

böcker”, ”läser aldrig religion”, ”ingen aning, vi söker mest på Internet”. Waldorfskolor arbetar inte utifrån 

                                                 
55 I arbetet med denna uppsats besökte jag en muslimsk friskola. När besöket var slut och jag väntade på tunnelbanan kom en grupp 

högstadietjejer som sett mig på skolan. De var nyfikna på mig och vi började prata. Då vi skulle med samma tåg hann jag ha en 
längre informell pratstund med dem. Jag frågade dem vad de tyckte om sin skola, varför de gick där, vad de tyckte om persona-
len osv. De tyckte att deras skola var mycket bra. Där kunde de vara sig själva och ingen slängde glåpord efter dem för att de 
hade slöja, något som annars var vardagsmat för dem. De berättade också om sin rektor som alltid hade ett leende på läpparna 
och som alltid uppmuntrade sina elever. De berättade om resor till de svenska fjällen som skolan bjöd på varje år för att lära 
eleverna skidåkning, om skridskoåkning, om lärarna, om möjligheten till bön varje dag … Detta var trygga tjejer med god 
självbild och gott självförtroende – hade de varit likadana om de gått i en ”vanlig” svensk skola där de hela tiden hade varit 
utpekade och udda? Det syns inte på en kille att han är muslim, men en tjej får, genom att hon direkt utmärker sig genom sin 
klädsel, hela tiden stå upp för sin tro och det måste vara tufft när man bara är barn eller på väg in i vuxenvärlden. 

56 Jönsson & Liljefors Persson 2006 
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färdiga läromedel utan gör sina egna. Dessa elever har lämnat svar som ”Vi har inga böcker”, ”läraren 

babblar”, ”läraren berättar”, ”svarta tavlan”, ”pratar vid katedern”. Hade jag haft tid skulle det vara intres-

sant att göra en jämförelse mellan använda läroböckers innehåll och struktur och elevernas omdöme om 

dem men den tiden finns inte i detta projekt. Jag valde ändå att ha med frågan om den skulle uppvisa någon 

påfallande skillnad i jämförelse med elevernas svar på övriga frågor. Som utfallet har blivit enligt tabell 3 

uppvisas dock inga sådana extraordinära skillnader. 
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Figur 3 Fråga 5. I hur stor omfattning upplever du boken/läromedlet som …? 

 

Enkäten uppmanade i fråga 5 eleverna att uppge hur de upplevde sitt läromedel. Av skäl angivna ovan 

svarade flertalet av waldorfskolans elever inte på denna fråga men några gjorde det dock så även deras svar 

finns med i diagrammet ovan. Elevernas uppfattning om läromedlet som mycket informativt är gemensam 

för de olika skolorna likaså uppfattar många elever det som berikande. Eleverna på den kristna skolan ger 

också läromedlets saklighet mycket höga poäng vilket inte kunskapsskolans elever gör. Endast 37 % av 

eleverna på kunskapsskolan anser att det läromedel, Religion och liv, som de använder är sakligt. De två 

konfessionella friskolorna utmärker sig genom att ge betydligt högre omdömen på alla variabler. 
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  Kunskapsskola  Waldorfskola  Muslimsk skola Kristen skola 

         

Lärobok  53% 0% 89%  95%

Föreläsning/lärare  83% 67% 67%  95%

Grupparbete/Individuellt  53% 8% 56%  80%

Film  30% 0% 67%  10%

Dator/Internet  73% 8% 56%  90%

Massmedia  17% 0% 44%  35%

Musik  3% 0% 22%  0%

Bild  3% 50% 33%  0%

Annat  0% 0% 11%  5%

 

Figur 4 Fråga 6. I hur hög grad är något av följande metoder eller media en del i er religionsundervis-

ning? 
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Figur 5 Fråga 7. I hur stor omfattning upplever du religionsundervisningen som …? 

 

För att få en uppfattning om skolans/lärarens metodik hade en avgörande roll i hur eleverna upplevde 

religionskunskapsämnet efterfrågade jag i enkätens sjätte fråga metoder eller media som användes i 

undervisningen och i fråga 7 hur eleverna upplevde religionsundervisningen. Den skola som uppvisade 

störst bredd i metodval var den muslimska skolan, följt av kunskapsskolan, kristna skolan och waldorfsko-

lan. De två skolor som låg i topp vad det gäller variation av metoder i undervisningen skiljer sig mycket åt 

då det gäller elevernas åsikter om huruvida religionskunskapsundervisningen är intressant osv. så metodval 

tycks inte vara den avgörande faktorn. Bland eleverna på den muslimska skolan anser mellan 78 till 89 % 

att undervisningen är såväl intressant, engagerande, berikande som informativ och saklig medan värdet på 

dessa alternativ hos kunskapsskolans elever spänner mellan 30 och 50 % där det lägsta värdet står för 
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”Engagerande” och det högsta delas av ”Intressant” och ”Informativt”. Vad som tydligt visar sig i just 

denna undersökning, med just detta elevurval är att waldorfskolan med smalast variation av metoder också 

har de elever som upplever religionsundervisningen som minst intressant, engagerande, berikande osv. 

Kristna skolan uppvisar stor bredd i metodvalsfrågan (fråga 6) och är den skola som genomgående har de 

högsta värdena i följdfrågan (fråga 7). 
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Figur 6 Fråga 8. I vilken utsträckning betraktar du dig som hörande hemma i …? 

 

Genom enkätens fråga 8 sökte jag information om elevernas eventuella religionstillhörighet. I denna fråga 

påvisar resultatet tydliga skillnader, som väntat, mellan de två konfessionella skolorna och de två andra 

respondentskolorna. Alla elever på den muslimska skolan räknade sig som hörande till islam ganska eller 

väldigt mycket och på den kristna skolan var det 95 % som ansåg sig tillhöra kristendomen i samma grad. 

Under svarsalternativet ”Annan religion” var det två elever som kryssat för att de kände sig ganska eller 

mycket hemmahörande där. En elev på kristna skolan särskilde katolska kyrkan från kristendom och såg sig 

vara en del där och en elev på kunskapsskolan uppgav sig vara hemmahörande i Anton LaVeys satanism. 

Elever kunde också uttrycka att de kände sig hemmahörande i fler religioner. Vanligast var detta hos de 

muslimska eleverna som kunde se sig knutna även till kristendom och judendom, eller de kristna som såg 

ett band till judendomen, men det förekom även att elever uttryckte sig som hemmahörande i både hindu-

ism och buddhism t.ex. 
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Figur 7 Fråga 14. Brukar du uttrycka dina åsikter även om de INTE överensstämmer med …? 

 

De muslimska eleverna, med övervägande majoritet tjejer i klassen, var de som var mest benägna att 

uttrycka avvikande åsikter både gentemot läroboken (78 %) och undervisande lärare (67 %). Jag fann till 

att börja med detta något förvånande utifrån min förförståelse, min förutfattade mening, att muslimska 

kvinnor inte öppet uttalade sin egen ståndpunkt utan kanske i hög grad höll sina tankar för sig själva i en 

mansdominerad kultur, att något av den kristna aposteln Paulus instruktion till församlingen i Korint att 

kvinnan ska tiga i församlingen57 fanns även i muslimsk tradition och fostran. Men när jag reflekterat något 

över resultatet tänkte jag att detta handlar om unga människor som klart och tydligt vet vad de anser och 

tror i olika frågor inom ämnet, de har redan nått ett av kursplanens strävansmål där det står att undervis-

ningen ska sträva efter att eleven ”reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans 

eller hennes liv”.58 Då det gäller modet att uttrycka sina avvikande åsikter gentemot läraren ligger den 

kristna skolans elever också högt med sina 60 %, medan bara 45 % protesterar när deras åsikter inte 

överensstämmer med lärobokens. Detta resultat kan bero på att, som läraren på den kristna skolan uppgav i 

intervjun, har diskussion som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning vilket måhända leder till att 

eleverna har större vana att ifrågasätta det talade ordet än det skrivna. Bland kunskapsskolans elever hävdar 

50 % att de kan uttrycka avvikande åsikt mot läroboken, medan 40 % gör detsamma gentemot läraren. 

Något högre procent av eleverna, 42 %, uttrycker avvikande åsikt gentemot lärarens på waldorfskolan. Då 

de inte har någon enhetligt läromedel som de använder i undervisningen lämnar jag den stapeln i figuren 

utan kommentarer. 

                                                 
57 1 Kor 14:33-35 ”Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid 

sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de 
fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.” I Koranens fjärde sura 
står det om relationen mellan man och kvinna ”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit 
somliga framför andra … Och vad dem beträffar, av vilka ni I frukten uppstudsighet, så varnen dem, sklijen dem från bädden 
och egen dem, men om de lyda eder, så söken ej sak med dem!” (Koranen 2003 s 75) 

58 Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81 

 23



Elever i skolår 9 är fortfarande mycket unga människor och har man ingen religiös bakgrund har man oftast 

inte bearbetat frågor av den karaktär som lyfts i religionskunskapsämnet utanför klassrummet, undantaget 

de ungdomar som väljer att konfirmera sig. Skolundervisningen har som mål att eleven ska utveckla 

”förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som 

grund för egna ställningstaganden och eget handlande”.59 Innan man har tagit sig tid att fundera igenom 

sina egna tankar och åsikter för sig själv är det svårt att hävda en egen ståndpunkt eller åsikt. 
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Figur 8 Fråga 15. I hur hög grad anser du att religionsundervisningen utvecklar förmågan till …? 

 

Anledningen till att denna fråga finns med i enkäten finns delvis att finna i Lpo 94 där det står skrivet: 

 

”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov … Hänsyn skall tas till elevernas olika 

förutsättningar och behov … Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla … Det är inte tillräckligt att i 

undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i 

demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den ska utveckla deras 

förmåga att ta personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få 

välja kurser, ämnen teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”60 

 

Att frågan är med i just detta sammanhang kommer sig av att jag ville se om elevernas upplevelse av 

delaktighet påverkade deras uppfattning om ämnet som ”intressant, engagerande, berikande …”. Vid en 

jämförelse av resultaten i figur 8 och figur 5 skulle man kunna hävda att det finns ett samband mellan 

elevernas upplevelse av delaktighet och deras intresse för ämnet då eleverna på den kristna skolan markant 

utmärker sig då de enligt figur 8 anser att deras förmåga till själv- och medbestämmande samt solidaritet 

utvecklas genom religionskunskapsämnet samtidigt som de är den klass där flest anser att religionsunder-

                                                 
59 Kursplaner och betygskriterier 2000 s 82 
60 Lpo 94 s 6-7 
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visningen är ”intressant, engagerande, berikande …” enligt figur 5. Andelen elever på waldorfskolan som 

anser att religionskunskapen leder till ökad förståelse enligt de tre alternativen är å andra sidan procentuellt 

sett mycket låg: självbestämmande 17 %, medbestämmande 33 % och solidaritet 17 %. Jämförelsen med 

figur 5 visar att samma elevgrupp finner undervisningen intressant till 33 %, engagerande till 25 %, 

berikande till 42 % osv. vilket är förhållandevis låga värden i denna undersökning. Dock anser många av 

eleverna på den muslimska skolan att ämnet är mycket intressant osv., samtidigt som deras utvärdering då 

det gäller självbestämmande, medbestämmande och solidaritet har låga värden så det tycks ändå inte röra 

sig om ett samband utan snarare om en samvariation.61 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

120%

Ök
ad
 fö
rs
tå
els
e

Bi
ld
a u
pp
fa
ttn
in
g o
m
 tr
o

Fö
rs
tå
 sa
m
hä
lle
t

In
sik
t/k
un
sk
ap
 fö
r l
ive
t

Kunskapsskola

Waldorfskola

Muslimsk skola

Kristen skola

 

Figur 9 Fråga 16. Hur stämmer följande påstående med hur du tycker? 

 

Enkätens fråga 16 bestod av alternativen ”Religionsundervisningen ökar min förståelse för människor med 

olika kultur eller tro”, ”Religionsundervisningen ger mig en möjlighet att bilda mig en egen uppfattning om 

vad jag tror”, ”Religionsundervisningen ger mig kunskaper för att förstå samhället” och ”Religionsunder-

visningen ger mig insikter/kunskaper jag kommer att bära med mig resten av livet”. De tre första har sitt 

ursprung i kursplanens strävansmål62 medan det sista alternativet fanns med som ett led i min önskan att 

hitta orsaker till varför elever uppfattar religionskunskapsämnet som de gör. Ser eleverna innehållet i 

religionskunskapsundervisningen som något de bär med sig i livet borde det avspegla hur angeläget de 

anser ämnet vara. Alternativet ”Religionsundervisningen ökar min förståelse för människor med olika 

kultur eller tro” har varje skolas högsta bedömning. Detta mål som kursplanen anger att undervisningen ska 

sträva mot anser samtliga elever i de konfessionella friskolorna genom den undervisning de har vara 

uppfyllt. Samtliga i undersökningen medverkande elever på den kristna skolan ansåg dessutom att religi-

onsundervisningen gav dem ”kunskaper för att förstå samhället”. Återigen ser vi de konfessionella skolorna 

                                                 
61 ”Samband har vi först när den samvariation vi finner kan grundas på en teori och ett teoretiskt resonemang” enligt Holme & 

Solvang s 293 och det kan jag inte göra i denna undersökning. 
62 Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 s 81-82 
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ligga i topp gällande de efterfrågade aspekterna på religionskunskapen. Kan det ha att göra med elevernas 

förväntan på ämnet? Muslimer såväl som kristna räknar med ledning i livet genom tron och läsningen av 

Bibeln, respektive Koranen och detta torde påverka den inställning de har till ett ämne som religionskun-

skap. En fråga som hade kunnat ge mer information här vore någon som efterfrågade elevens syn på vad 

som var hans/hennes rättesnöre i livet. Om det för eleverna på de konfessionella handlar om tradition och 

heliga skrifter – vad har då en elev uppvuxen i en sekulär miljö att luta sig mot? 
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INTERVJUSTUDIENS RESULTAT OCH ANALYS 

 

Intervjustudiens resultat och analys inleds med en redovisning av lärarrespondenternas svar på de olika 

frågor som diskuterades under intervjutillfällena. Dessa följs sedan av tankegångar kring de av lärarna 

uttalade undervisningsmetoder och det elevintresse och engagemang resultaten i elevenkäten påvisat. 

 

Respondenternas svar 

 

Utbildning och antal år i yrket 

Inledningsvis efterfrågade jag respondenternas utbildning och antal år i yrket. I svaren framkom att tre av 

dem har avlagt lärarexamen, medan en har civilekonomsexamen. Lärarna på waldorf- och kunskapsskolan, 

båda män, har gymnasielärarexamen och erhöll sin behörighet 2004. De har dessutom det gemensamt att de 

genom sin utbildning främst är inriktade mot historieämnet. Läraren på waldorfskolan, som jag väljer att 

kalla Wille63, var vid intervjutillfället inne på sin tredje termin som religionslärare. Karl, mitt namn på 

kunskapsskolans lärarrespondent, har sedan sin lärarexamen haft sin hemvist på kunskapsskolan som en del 

i lärarteamet där hans ansvarsområde innefattar just de historiska delarna. Då de lärare vars inriktning var 

religion vid mitt besökstillfälle var upptagna av annat hade han av sina kollegor ombetts att ställa upp för 

en intervju. Läraren på den muslimska skolan, Mimmi i detta sammanhang, är svenska/SO-lärare på 

grundskolenivå. Hon har haft anställning på skolan sedan sin examen 2005. Slutligen Kristian, läraren på 

den kristna skolan, han saknar lärarexamen men var vid intervjutillfället inne på sitt sjunde år som religi-

onskunskapslärare och är därmed den som har längst erfarenhet av religionsundervisning. 

 

Undervisningsmetoder 

Wille beskriver det typiska i sin undervisning vara historier, berättelser. Han sätter upp scenarier för att ge 

eleverna något lätt att utgå ifrån. Hos waldorfskolorna är det först i nian som man undervisar om själva 

religionerna, innan dess har det i undervisningen handlat om personer då det är en waldorfsk metodik att 

bygga sin undervisning på biografier ända från första klass. När de stora världsreligionerna ska hinnas med 

på ett läsår lägger Wille upp undervisningen så att han berättar och eleverna skriver. ”Just nu är det mycket 

‘Sitt ner och anteckna: Brahma är det här. Världen är en illusion’ och så vidare” säger Wille. Ännu en av 

waldorfmetodikerna presenteras – att göra periodhäften. Willes nior har nyss gjort ett häfte om hinduism 

och buddhism och han ska nu undervisa om de abrahamitiska religionerna. 

                                                 
63 Jag har gett lärarna namn som ska göra det lätt, främst för läsaren men även för mig, att komma ihåg vem som 

undervisar på vilken skola genom att deras namn börjar på samma bokstav som skolan de arbetar på. Två av sko-
lorna börjar på k vilket jag har löst genom att ge läraren på den kristna skolan namnet Kristian då det engelska ordet 
”Christian” betyder ”kristen”. 
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Karl benämner sin undervisning ”det långa svarets metod” – han vill ta ner tempot lite, försöker fånga 

elevens uppmärksamhet. Han tycker det är viktigt att eleverna lär sig se storheter, får en helhetsbild snarare 

än att man bara hittar en del fakta. Utifrån elevkännedom händer det också att han ställer motfrågor till 

elevernas frågor, provocerar för att väcka tankar, men detta blir främst i nian då eleverna kan förstå varför, 

att syftet med frågorna inte är att vara besvärlig som en elev i 6:an eller 7:an kan tro. Inom kunskapsskolor-

na fungerar lärare, som jag uppfattar det, till stor del som handledare. Eleverna blir igångsatta i en kurs64 

och sedan arbetar de mestadels enskilt där de har tillgång till skolans olika resurser och utrymmen och där 

de vänder sig till den lärare de tror bäst kan besvara deras frågor och funderingar. Det är främst världsreli-

gionerna man arbetar med på kunskapsskolan och till det kopplas frågor om etik och moral. Eleverna ska få 

en känsla av vad värdegrund är. Karl är själv inte med i några diskussioner där sådana frågor behandlas, 

men tror att åtminstone en av hans kollegor är det. 

Mimmi gillar att prata och tycker sig ha märkt att det även är ett bra sätt för eleverna att lära sig. Till detta 

ritar hon också gärna då många lär sig med bilder. Mimmi visar även filmer, tar med sig klassen på olika 

studiebesök och låter eleverna i slutet av ett arbetsområde jobba med repetitionsfrågor från boken. Eleverna 

har själva sagt att de lär sig bäst genom katederundervisning då hon frågat dem. Kristian presenterar fyra 

”käpphästar” som hans undervisning bygger på: 1) Knyta an till elevernas värld: ”Nirvana – någon som har 

hört talas om det? Curt Kobain?” och så vidare. Han försöker fånga dem med häftiga saker. ”När det finns 

två synsätt som kolliderar med varandra – det tycker unga människor är spännande” säger Kristian. 2) 

Diskutera, debattera, samtala, prata, dramatisera, jämföra: Han försöker få eleverna att förstå etnocentrism, 

att alla har sina ”glasögon” som man ser världen igenom – ”Nu är vi judar – hur ser vi då på världen?”. 

Kristian säger själv att han är ganska spontan och improviserar mycket i sin undervisning. Han tycker det är 

viktigt att hänga med i dagens utveckling, det som händer i TV och andra media. Det får också eleverna att 

lära sig att se på TV och läsa tidningar och hänga med i det som händer utifrån religionskunskapsämnet. 3) 

Frågor: Kristian säger att han ställer mycket frågor, att han utmanar med frågor då han vill att eleverna ska 

fundera över sina ställningstaganden. 4) Reflektionsuppgifter: Att tänka, tycka, att fundera, jämföra och 

analysera anser Kristian vara viktigt och därför har han ofta reflektionsuppgifter där de elever som kanske 

inte vågar stå för sina åsikter i klassdiskussioner får en chans att uttrycka sig. 

                                                 
64 En kurs är en tvärvetenskaplig del som innehåller både NO, SO och teknik. I den mån det går samkör man alla 

ämnen, när det inte alls finns naturliga några kopplingar blir det rena SO- eller NO-kurser, berättar Karl. En kurs 
kan pågå 6-7 veckor. 
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Val av undervisningsstoff 

Alla lärare utgår i sin undervisning från ett på förhand givet underlag av någon sort. Wille väljer utifrån 

waldorfpedagogikens träd65, Karl följer de kurser som finns upplagda på kunskapsporten vilka gäller för 

alla Sveriges kunskapsskolor, Mimmi följer sitt läromedel, men väljer att lägga mer betoning på vissa 

områden och mindre på andra. Hon brukar t.ex. läsa islam och judendom ihop och tyngdpunkten lägger hon 

då på judendom eftersom så mycket inom islam redan är självklart för eleverna. Liksom Mimmi utgår 

Kristian från en lärobok men använder den mer som referensmaterial utifrån vilken han och klassen gör 

långa utflykter. Då de flesta av hans elever är kristna använder han inom kristendomsområdet knappast 

boken överhuvudtaget då det boken presenterar är alldeles för ”basic”. Han skapar istället eget undervis-

ningsmaterial och väljer ämnen som han och eleverna finner intressanta. 

 

Tro, livsåskådning och påverkan 

Nästa område vi samtalade om i intervjuerna handlade om respondenternas egen tro eller livsåskådning och 

jag hade innan intervjuerna funderat mycket på om dessa frågor skulle uppfattas som för närgångna, men 

om så var fallet var det inget respondenterna gav uttryck för, även om ett par kanske överraskades lite av 

frågan. 

Wille beskriver sig som liberalhumanist/frihetshumanist med en stark tro på individens rättigheter att få tala 

fritt, stark tro på yttrandefrihet och på trosfrihet. Han hoppas att detta påverkar hans syn på eleverna på det 

sätt att han t.ex. stöttar den som är i minoritet i klassdiskussioner. Klassen vet inte vad han tror på då han 

konsekvent vägrar att svara på deras frågor om det. Anledningen till denna hållning förklarar han med: ”att 

om jag säger att jag är liberalhumanist då måste jag förklara vad det är och så tror de att allt jag står 

därframme och säger är vad humanisterna tror på”. I sin undervisning försöker han stödja elevernas 

åsiktsbildande, deras identitetsbildande. När jag frågar om alla vågar uttrycka sina åsikter svarar han nej 

och skälet till detta har sin grund främst i själva klassen, men också att de är tonåringar. Det finns de som 

vågar och de som inte gör det. 

Karl kallar sig kristen, tillhör det som förut hette Svenska kyrkan men säger sig inte tillhöra de som går i 

kyrkan särskilt ofta. Han definierar sin tro som en tro på ”den goda gärningen” – att man ska tänka efter så 

att man gör varje situation på ett sätt som är bra för, i bästa fall, alla. En konsekvens som han ser av detta 

synsätt är att han brukar ge eleverna väldigt många chanser – han har svårt att tappa tron på att de ska 

lyckas. Eleverna på skolan känner inte till hans trosåskådning då detta inte är något de pratar om. Han 

frågar inte heller dem. De elever som strävar efter MVG har kravet på sig att ta ställningstaganden, inte 

nödvändigtvis ett eget ställningstagande, men de ska kunna motivera ett. 

Tro eller livsåskådning var inget Mimmi egentligen hade tänkt på innan hon började sin tjänst på den 

muslimska skolan – hon bara ”var”. ”Jag skulle kalla mig troende, men inte praktiserande, troende kristen” 

säger hon. Mimmi tror inte att hennes livsåskådning påverkar undervisningen särskilt mycket, men att 
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eleverna uppskattar att hon kan ganska mycket om deras egen religion, att hon kan förstå dem. Eleverna på 

skolan upplever hon som väldigt frågvisa, ”och det får man ju ta om man vill jobba här!”. Religion är ett 

ämne som både elever och personal är väldigt öppna med och som diskuteras mycket på skolan. Mimmi 

anser att eleverna vågar uttrycka sina åsikter även om de går emot hennes fastän, som hon säger, hon inte 

vet vad de tänker innerst inne. De skriver också sina åsikter – utmärkande för provens MVG-frågor är: 

”Vad tycker du om det här? Förklara och utveckla dina svar”. 

Kristian betecknar sig själv som ”Mycket kristen!” och trots att han hävdar att en kritiker skulle säga att det 

inte är bra att eleverna vet vad läraren tror på, tycker han själv att det faktiskt är en styrka som lärare på en 

kristen skola. Han kan då föregå med sitt exempel, att han respekterar andra människors tro, att han kan så 

mycket om andra religioner och är så intresserad av annat fast han själv är så övertygad om vad han anser 

vara rätt. ”Även om man tycker att man har rätt så måste man inse att det finns andra som också tycker att 

de har rätt” är något han vill lära eleverna. Alla lärare på den kristna skolan har en tro och det vet också alla 

elever om. När jag frågar Kristian hur detta påverkar hans syn på eleverna svarar han att han mycket mer 

medvetet måste jobba med att vara objektiv, att behandla eleverna respektfullt och göra som han säger. Han 

måste också låta alla få tro precis vad de vill i klassrummet. Vågar de inte uttrycka sig muntligt så har han 

också alltid skriftliga uppgifter. Kristian tycker att eleverna vågar uttrycka sina åsikter – han är väldigt 

tydlig med att religionsklassummet är ett rum där man får tvivla, tycka vad som helst, vara ateist om man 

vill, där man får skapa sina värderingar och bearbeta sina livsfrågor. 

 

Vidare i livet 

Intervjuns avslutande fråga handlade om lärarnas förhoppningar kring vad eleverna skulle bära med sig 

från grundskolans religionsundervisning. Alla lärare uttrycker samstämmigt att det viktigaste inte är 

faktakunskap. Det som presenteras, presenteras ändå så översiktligt. ”Däremot”, säger Wille, ”vill jag att de 

ska inse att religiösa inte är galningar, att vi har många ‘konstiga’ saker i vår egen kultur och religion. 

Eleverna ska bilda sig en slags etisk grund att stå på. Att det inte finns någon sanning – det är det jag 

försöker berätta för dem”. Karl förespråkar att eleverna ska ha en grundförståelse för religionerna, men de 

ska också ha någon form av kontext där religionen sitter ihop med samhället då det också är ett sätt att 

förstå sin samtid och vad som sker runtom en. ”Målet är inte att man ska bli bäst i religionsfrågorna när 

man spelar Trivial Pursuit utan att man förstår att den där konflikten relaterar kanske till det här …” säger 

Karl. Undervisningens ”stöta och blöta” i etik- och moralfrågor hoppas han kan leda till förståelse för att 

alla inte tycker likadant och varför det kan vara så. Mimmis spontana svar på vad hon vill att eleverna ska 

ha med sig från religionskunskapsundervisningen är att eleverna ska ha en bättre förståelse för andra 

religioner – hon tycker sig ha sett att vissa elever har fördomar och där vill hon skapa förståelse. Det som 

hon framförallt ser som en väldigt viktig uppgift i egenskap av lärare på en muslimsk skola är att stärka 

elevernas självförtroende – och då i synnerhet tjejernas som kan får höra kommentarer som ”Är det redan 

påsk?” eller får uppleva att människor försöker dra av dem sjalen på tunnelbanan. Hon vill få dem att se att 
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de duger som de är, att det finns många i det svenska samhället som inte delar åsikt med de människor som 

kränker dem. Kristians förhoppning är att den process av att tycka, tänka, fundera och att hela tiden 

ifrågasätta ”Varför det för?” ska följa eleverna efter avslutad grundskola. Religionskunskapstimmarna har 

gett eleverna verktyg, de vet vad som krävs: ”Om man träffar på något i livet så har jag visat dem att ‘det 

här kanske inte är hela bilden, det kanske finns en baksida också. Man kanske måste vända och gå runt och 

titta också’. Kristian vill att eleverna ska vara lite kritiska i sin syn, inte köpa allt direkt utan fundera till lite 

grand. 

 

Undervisningsmetoder och elevintresse 

 
Lärarintervjuerna fyllde ett kompletterande syfte till elevenkäten och skulle förhoppningsvis bidra till en 

djupare förståelse av elevsvaren, de skulle hjälpa mig att forma min bild av religionskunskapsundervis-

ningen, ett syfte jag anser vara väl uppfyllt. Den information jag främst ville utvinna gällde exempelvis 

arbetssätt och undervisningsmetoder där jag fann hög konsensus mellan lärares tankar kring sin undervis-

ning och elevers uppfattningar om densamma. Min förväntan var att jämförelsen mellan enkätundersök-

ningens resultat och den information som framkommit under lärarintervjuerna skulle påvisa om någon form 

av samband mellan undervisningsmetoder och elevintresse kunde finnas. Detta eventuella samband skulle 

jag förvisso kunna uttolka från elevenkäten, men med de kompletterande intervjuerna anser jag elevinfor-

mationen styrkt. 

I ljuset av elevenkätens svar för respektive skola och genom lärarintervjuerna tycker jag mig se att lärarens 

roll är betydelsefull för hur eleverna uppfattar religionskunskapsämnet. I två skolor där elever och lärare 

talar om bredd och variation i undervisningen är intresset för ämnet också mycket stort bland eleverna. 

Dessa skolor är samtidigt de skolor som har ett elevunderlag där majoriteten uppger sig vara aktivt engage-

rade som religionsutövare och för vilka religionen spelar en stor roll i deras liv vilket kan ha en avgörande 

betydelse till resultatet. Av kunskapsskolans elever ansågs undervisningen, som redovisat ovan, också vara 

variationsrik men intresset för ämnet var ändå lågt vilket kan tolkas som att egen religionsutövning och 

intresse för religion utanför skolans värld och vardag är av större betydelse som intresseskapande faktor än 

religionskunskapens metodiska variation. 

De lärare som i detta arbetes intervjuer berättade att de i undervisningen med öppenhet talade om sin egen 

livssyn, det gäller lärarna på de konfessionella friskolorna, var också de som hade flest diskussioner i 

klassrummet och vars elever i högst grad vågade uttrycka avvikande åsikter gentemot läraren. Samma 

elever uttryckte dessutom att de ansåg att ämnet utvecklade förmåga till självbestämmande, medbestäm-

mande och solidaritet66 liksom ökad förståelse för människor med olika kultur eller tro, att religionsunder-

visningen gav dem möjlighet att bilda egen uppfattning om sin tro, kunskaper för att förstå samhället och 

insikter/kunskaper de kommer att bära med sig resten av livet. 
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På kunskapsskolan tycktes egen religionstillhörighet eller livssyn vara något av en icke-fråga både bland 

elever och bland lärare. Inte mer än 13 % uppgav att de kände till sin lärares tro/syn på livet, medan det var 

33 % som trodde att läraren kände till eleven egen. På waldorfskolan var det endast en elev som trodde sig 

känna till sin lärares livsåskådning, vilket inte ens är 1 %, under det att 23 % av eleverna förmodade att 

läraren kände till deras. På båda dessa skolor är det endast 33 % av eleverna som uppger att religionskun-

skapsämnet ger dem insikter de kommer att bära med sig i livet. Dessa uppgifter kan tolkas som att det 

finns ett samband mellan lärarens öppenhet vad gäller hans/hennes privata ställningstagande i religions-

/livsåskådningsfrågor och elevernas intresse för religionskunskapsämnet. En skolkultur där religiösa frågor 

inte diskuteras utifrån det personliga planet eller en lärarens ovilja att delge sin egen ståndpunkt tycks 

kunna leda till att religionskunskapsämnet mister något av sin aktualitet och betydelse för eleverna. 

Samtidigt kan ett elevunderlag där dessa frågor är av stor betydelse leda till att även läraren tvingas tänka 

igenom sin egen tro som Mimmi, religionskunskapsläraren på den muslimska skolan, vittnar om och där 

elevernas intresse sätter sin prägel på undervisningen. 

 

Metoddiskussion 

 

Det är min uppfattning att empiristudiens upplägg och innehåll bidragit till att arbetets syfte uppnåtts och 

dess frågeställningar besvarats. Jag anser att valet av enkätundersökning för att få fram elevinformation och 

kvalitativa intervjuer av lärare var väl fungerande metoder. Dock, att dra säkra slutsatser utifrån jämförelser 

mellan lärarinformationen och den från deras klasser visade sig inte vara möjligt i denna undersökning. För 

att säkra sådan information skulle urvalet av skolor ha varit mer likartat. En explicitare information om 

huruvida lärarens metodiska val påverkar elevernas intresse och engagemang för ämnet kräver ett urval av 

skolor med ungefär samma förutsättningar, till exempel enbart religiösa friskolor, eller enbart skolor där 

majoriteten elever har invandrarbakgrund då dessa grupper visat sig ha en mycket positiv inställning till 

ämnet och därför kunnat förväntas ge god information. Fokus i detta arbete har koncentrerats på de uppgif-

ter som framkommit i elevenkäten varför lärarintervjuerna ska ses mer som ett komplement till dessa. 

Generaliserbarhet och reliabilitet 

Det viktigaste sättet att öka reliabiliteten är enligt Home & Solvang att ”vara så noggrann och uppmärksam 

som möjligt under hela forskningsprocessen”67 och det har hela tiden varit min målsättning. Med det ringa 

bortfall som enkätstudien hade och i jämförande med tidigare forskning inom området anser jag att denna 

undersökning har hög reliabilitet. Även samstämmigheten mellan elev- och lärarupplysningar bidrar till 

informationens reliabilitet och jag utgår då från att även de frågor där jag inte har möjlighet till jämförelser 

är uppriktigt besvarade. Generaliserbarhet eller förhoppning att uppnå ett representativ dataunderlag har 

                                                 
67 Holme & Solvang 1996 s 167 
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inte varit denna studies strävan men jag menar dock att resultaten skulle kunna överföras till vidare kontex-

ter. 

Validitet 

”Att validera är att kontrollera”68 skriver Kvale och genom att granska mina föresatser i föreliggande arbete 

mot uppnått resultat hävdar jag att även detta är något jag har uppnått. Om informationen mäter eller ger 

upplysning om det jag har för avsikt att mäta eller söka svar på räknas den enligt Holme & Solvang som 

valid information. Genom undersökningen har jag sökt kunskap om vilka bakomliggande orsaker det kan 

finnas till elevers intresse eller ointresse för skolämnet religionskunskap och detta arbete har också genere-

rat ett antal möjliga orsaksförklaringar. 

                                                 
68 Kvale 2000 s 218 
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KONKLUSIONER OCH DISKUSSION 

 

Hedenius avintellektualiserande av kristendomen påverkade samhället under hans livstid och den åsikts-

präglande inverkan han hade på den intellektuella eliten i Sverige genljuder än idag. Den objektiva under-

visning som 1962 års läroplan krävde ser jag som en följd av den debatt Hedenius skapade i det svenska 

samhället och det har, som jag citerat Westerberg ovan, slätat ut, skadat och tråkiggjort ämnet religion och 

gör så fortfarande. Christer Sturmark69 har, om än med långt ifrån samma genomslagskraft och pondus, 

tagit upp Hedenius fallna mantel i samhällsdebatten och försöker få liv i diskussionen att religion och tro 

enbart ska vara privat angelägenhet som inte får synas i det offentliga sammanhanget. Diskussionen är 

väckt, och jag anser att hans artiklar kan utgöra ett bra diskussionsunderlag i religionskunskapsklassrum-

met.70 Att enbart mata eleverna fulla med fakta, eller som en lärare uttryckte det, med Trivial Pursuit-

kunskaper väcker inte djupare engagemang och är inte meningsskapande för ungdomar. 

De elever som i denna undersökning använder läroböcker i religionskunskapen ser dem som informativa 

men de har mindre tilltro till böckernas saklighet. Lägst värde får variabeln ”berikande” vilket kan spegla 

den bild av religion som många unga människor i Sverige har idag – att det boken försöker förmedla inte är 

något som berör deras livsvärld. Jan-Olof Hellsten71 har skrivit en kritisk artikel i Tidskiften ”Signum” med 

titeln ”Klart underkända – en kritisk läsning av läroböcker i religionskunskap”72 och han framför en 

mycket negativ syn på genren religionskunskapsböcker. Hellsten anser att de läromedel han granskande har 

läst ”snarare handlar om etnografi73 än religionskunskap. De skapar alienation snarare än förståelse … 

Texterna ger heller knappast någon bild av hur vår kultur präglats av det religiösa arvet. Så vad är det då 

man lär sig?” frågar sig Hellsten, ”Ganska ytliga fakta, ofta detaljer. Man får en elementär kunskap av 

uppslagsbokskaraktär. Vad religion är får man ta reda på någon annanstans”.74 Kanske att man skulle våga 

sig på högre grad av inifrånperspektiv i skrivandet av läromedel än vad man hittills har gjort för att levan-

degöra bilden av vad tillhörigheten till en religion kan betyda för en enskild person och hur det påverkar 

hans eller hennes liv och vardag, inställningar och beslutsfattande, värderingar och uppfattningar? 

                                                

Under rubriken ”Förförståelse” ovan beskriver jag en av mina inledande idéer till befintligt arbete rörande 

lärarens påverkan i och av undervisningen. Jag undrade om en lärare som är väl medveten om sina egna 

värderingar, övertygelser och utgångspunkter och som i sin undervisning är tydlig med det inför eleverna 

har möjlighet till att skapa en mer dynamisk och levande undervisning där spännande diskussioner kan 

bidra till elevens bearbetning av livsfrågor än en lärare som i sin strävan att hålla undervisningen icke-

 
69 Christer Sturmark är ordförande i föreningen Humanisterna, författare och debattör. 
70 Då jag undervisar i religionskunskap på en kristen friskola har jag bland annat använt mig av hans artikel ”Religiösa 

friskolor förvrider barnen” och bett eleverna läsa, reflektera och besvara den. Eleverna uttryckte gemensamt att man 
nog borde vara på en religiös friskola ett tag innan man uttalar sig. De såg inte sig själva som förvridna barn. 

71 Jan-Olof Hellsten är en numera pensionerad skolforskare 
72 Signum 1/2009 s 28-36 
73 ”etnografi [av grekiska ethnos, folk, och grafein, skriva], vetenskapen om världens olika kultur- och samhällstyper” (Bonniers 

lexikon 1994 s 217) 
74 Signum 1/2009 s 36 
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konfessionell aldrig yppar sin egen ståndpunkt. Om jag återknyter till Westerbergs påstående att den 

värderingsfria, objektiva, sakliga religionsundervisningen har tråkiggjort ämnet religion och med utgångs-

punkt i de resultat denna uppsats redovisar är jag benägen att hävda att lärare som är tydliga inför sig själva 

och eleverna med vad de tror på eller öppet redovisar vad de bygger sina värderingar utifrån lyckas skapa 

en för eleven mer engagerande religionskunskapsundervisning som dessutom ligger närmre det som 

kursplanen beskriver som ämnets syfte och roll i utbildningen.75 

En möjlig orsak som jag ser till det låga intresse religionskunskap röner bland Sveriges grundskoleelever 

kanske står att finna hos dagens lärargeneration som vuxit upp i en så kallad postkristen tid. Har man inte 

själv en förankring i någon livsåskådning kan det vara svårt att förmedla ”religionernas känslogrund och 

deras förmåga att entusiasmera människor”, som Beskow uttryckte det. 

Även metodval eller undervisningssätt kan bidra till det låga intresse av ämnet som elevers gensvar i olika 

nationella undersökningar visat, men det avspeglades inte så tydligt i denna enkätstudies resultat. På de två 

skolor som låg i topp vad det gällde omfånget i metodval uttryckte eleverna mycket skilda uppfattningar då 

det gällde intresse för religionskunskapsämnet. Det man däremot kunde utläsa var att den skola med minst 

bredd i metodval också hade elever med lägst skattning av hur intressant, engagerande och berikande de 

upplevde ämnet. Ser vi till elevernas etniska bakgrund i sökandet efter orsaksförklaringar konstaterar denna 

undersökning att elever med utländsk bakgrund som genom eget val eller som en konsekvens av föräldrars 

val går på en konfessionell friskola ger religionskunskapen höga värden i så gott som varje spörsmål eller 

aspekt av undervisningen som enkäten behandlar. Den negativa trend som ämnet uppvisat under decennier 

är kanske på väg att brytas i takt med att Sverige, bland annat genom nysvenskar, får en växande grupp 

barn och ungdomar för vilka tankar kring religion och gudsrelation spelar en stor roll i vardagen men då är 

det också av vikt att pedagoger inom religionskunskapsämnet öppnar upp för en miljö som främjar ”en 

öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning”76och genom metodval skapar ”nyfikenhet och 

intresse för religion”.77 

Förslag till fortsatt forskning om religionskunskap och elevintresse 

 

För fortsatt forskning inom studiens område föreslås en mer omfattande undersökning med religionskun-

skapslärare som respondenter där huvudfrågan kan vara Hur arbetar du för att uppnå religionskunskapens 

syfte och i roll utbildningen? Fokus borde vara på ”det goda exemplet” som olika pedagoger uppvisar och 

koppla det, exempelvis, till lärarutbildningarna. 

 

En jämförande studie av religionskunskapsböcker – hur avspeglas religionskunskapsämnets syfte och roll 

så som det beskrivs i kursplanerna i dessa? 

                                                 
75 Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81 
76 Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81 
77 Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81 
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En omfattande kvalitativ intervjuundersökning med elever som respondenter med inriktning på varför-

aspekten. 
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APPENDIX 
 

Bilaga 1 

Förfrågan via e-post om medverkan i min undersökning 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Carina Emericks och jag läser Religionsdidaktik C vid Högskolan i Gävle. Ett moment i 

utbildningen är att skriva en uppsats och jag har valt att i den fokusera på niondeklassares och deras lärares 

syn på religionsämnet och undervisningen och min förfrågan här är nu om jag skulle kunna få komma till 

er, göra en enkätundersökning i er niondeklass och även få ett intervjutillfälle med den som undervisar 

religion. Alla uppgifter som lämnas kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och elevernas enkät-

underlag ifylls anonymt. 

 

Jag är tacksam om ni har möjlighet att ge ett snart besked, 

Med vänlig hälsning, 

Carina 

 

 
Carina Emericks 
Villavägen 24 
610 50 JÖNÅKER 
0155-702 78 
070-235 44 68 
carina.emericks@telia.com 
 

 39



Bilaga 2 

Elevenkät om religionsundervisning 

 
I kursen Religionsdidaktik C är ett av momenten att skriva en uppsats. Det skulle vara till stor 
hjälp för mig om du ville ta dig tid att besvara denna enkät så uppriktigt som möjligt då jag i 
uppsatsen bland annat vill presentera synen på religionskunskap bland niondeklassare. 
 

Carina Emericks hsf01ces@student.hig.se 
Högskolan i Gävle 

 
 

Lite allmänt … 
 
1. Vilket år är du född?  
 

 
2. Är du … tjej kille 

 
3. Var är du och dina föräldrar födda?   
(Sätt ett kryss i varje kolumn)    

Jag är 
född i … 

Mamma är 
född i … 

Pappa är 
född i … 

 
a. Sverige    
b. Övriga Norden    
c. Övriga Europa    
d. Utanför Europa    
 
 
 
Och så över till religionsundervisningen … 
 
 
4. Vilka böcker eller läromedel använder ni i religionsundervisningen? 
 
 
 
 
5. I hur stor omfattning upplever du boken/läromedlet som …?   
   (Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

a. Intressant     
b. Engagerande     
c. Berikande     
d. Informativt     
e. Sakligt     
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6. I hur hög grad är något av följande metoder eller media en 
del i er religionsundervisning? 

  

   (Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

a. lärobok     
b. föreläsning/berättelser av lärare     
c. grupparbete/individuellt arbete 
(specialarbete, reflektionsuppgifter 
el. dyl.) 

    

d. Film     
e. Dator/Internet     
f. Massmedia (TV, radio, tidningar)     
g. Musik     
h. Bild     
i. Annat, nämligen:     
 
 
7. I hur stor omfattning upplever du religionsundervisningen 
som …? 

  

   (Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

a. Intressant     
b. Engagerande     
c. Berikande     
d. Informativt     
e. Sakligt     
 
 
8. I vilken utsträckning betraktar du dig som hörande hemma i …?  
   (Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

a. Kristendom     
b. Judendom     
c. Islam     
d. Hinduism     
e. Buddism     
f. Annan religion – ange vilken: 
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9a. I er religionsundervisning, diskuteras den religiösa tradition som du hör 
hemma i? 

 

     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

     
 
 
9b. Ges en rättvisande bild enligt din åsikt?  
     
 Nej, inte 

alls 
Något Ja, mycket Ja, helt och 

hållet 
     
 
 
10. Om du svarat ”Nej, inte alls” eller ”Något” på fråga 9b – vad tycker du inte stämmer? 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
11. Tror du att din lärare känner till din tro/syn på livet?              Ja             Nej 
 
 
  
12. Känner du till din lärares tro/syn på livet?              Ja             Nej 
 
 
13. Om du svarat ”Ja” på fråga 12 –tycker att din lärares undervisning är påverkad av 
hans/hennes tro/syn på livet och i så fall på vilket sätt? 
 
 
 
 
 
 
 
14. Brukar du uttrycka dina åsikter även om de INTE …?  
(Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Aldrig Sällan Ofta Alltid 

 
a. Överensstämmer med lärobokens     
b. Överensstämmer med lärarens     
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15. I hur hög grad anser du att religionsundervisningen utvecklar förmågan 
till …? 

 

(Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

 
a. självbestämmande     
b. medbestämmande     
c. solidaritet     
 
 
16. Hur stämmer följande påstående med hur du tycker?  
(Sätt ett kryss för varje delfråga)     
 Inte alls Ganska lite Ganska 

mycket 
Väldigt 
mycket 

a. Religionsundervisningen ökar 
min förståelse för människor med 
olika kultur eller tro 
 

    

b. Religionsundervisningen ger 
mig en möjlighet att bilda mig en 
egen uppfattning om vad jag tror 
 

    

c. Religionsundervisningen ger mig 
kunskaper för att förstå samhället 
 

    

d. Religionsundervisningen ger 
mig insikter/kunskaper jag kommer 
att bära med mig resten av livet 

    

 
 
Tack för din medverkan! 
Är det något du vill tillägga eller om raderna ovan inte räckt till – skriv gärna här! 
 
___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  

___________________________________________________________________________  
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Bilaga 3 

 

Underlag till lärarintervjuer – religionskunskap 

 
1. Vad har du för utbildning? 

2. Ev. examensår? 

3. Hur skulle du beskriva din/dina undervisningsmetod/-er? Har du några ”käpphästar”? 

4. Hur väljer du ditt undervisningsstoff? Vad väljer du? Varför? 

5. Hur skulle du beskriva din egen tro/livsåskådning? 

6. Hur påverkar den din religionsundervisning? Påverkar den din syn på eleverna? Om ”ja” – 

på vilket sätt? 

7. Känner eleverna till din tro/livsåskådning? Om ja – brukar de uttrycka sina åsikter även om 

de skulle gå emot dina? Hur blir sådana diskussioner? 

8. Vad vill/hoppas du att eleverna bär med sig från högstadiets religionsundervisning? 

9.  

 Runda av med några lärdomar från intervjun 

 Något ytterligare respondenten vill tillägga? 
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Bilaga 4 
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Sammanfattning

Föreliggande arbete är en empirisk studie inom kursen Religionsdidaktik C, Högskolan i Gävle. Tidigare forskning har visat på ett lågt intresse bland svenska grundskoleelever för skolämnet religionskunskap men då Kristna friskolerådet år 2004 tog initiativet att genomföra underökningen ”Attityder i skolan” bland de kristna friskolorna, en underökning som Skolverket genomfört på de kommunala skolorna samma år, visade det sig att eleverna på en av friskolorna ansåg detta ämne som ett av de allra roligaste. Varför var det så? Religionskunskap – vad ger det? är en jämförande studie av fyra friskolors niondeklassare som söker möjliga orsaker till elevers differentierade uppfattningar kring religionskunskapsämnet.
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INLEDNING


Religionsundervisning

Religionsundervisning kan bedrivas på olika sätt, med olika infallsvinklar. Hull
 visar på tre möjliga infallsvinklar i Religion, skole och kulturel integration i Danmark og Sverige. Den första är Learning religion – undervisning utifrån religionens egen självförståelse och med klart konfessionell syn. Den andra är Learning about religion – religionen sedd utifrån. Tyngdpunkten läggs på att vara objektiv, beskrivande och historisk. Och så det tredje perspektivet, Learning from religion – föreställningen att religionen har en undervisande funktion. ”Det er i mødet med de andre, det andet, det fremmende, at du opdager, hvem du selv er”.
 Härenstam
 förespråkar detta tredje perspektiv i Kan du höra vindhästen? där han med den tibetanska buddismen som exempel försöker visa på möjligheten för en ”främmande” religion att säga något som kan vara viktigt att ta till sig när det gäller den egna andliga och moraliska utvecklingen och som också skulle kunna tänkas vara betydelsefull för elevernas utveckling och fostran. Uppfattningen att framställningen av olika religioner skulle vara objektiv, saklig och allsidig, att den inte fick innehålla värderingar har, som Westerberg
 skriver, slätat ut, skadat och tråkiggjort ämnet religion och gör så fortfarande.
 1962 års läroplan med sin objektivitetsiver lever fortfarande kvar i religionsundervisningen. Hulls andra perspektiv – learning about religion – tycks på många skolor än idag vara det dominerande. Håller man sig till det anser man sig vara på ”säker mark”. I de intervjuer med religionslärare som genomförts i detta arbete nämner de flesta ordet ”objektivitet”, och tolkningen jag gör är att de uppfattar detta som en garant för undervisningens kvalité eller som ett försvar för sin undervisning. Kan en objektiv religionsundervisning bli personlighetsutvecklande?”[I]s religious education only about understanding others? How far is it concerned with helping young people to clarify and develop their own beliefs?”
 frågar den engelske religionsdidaktikern Robert Jackson. Ämnet religion ska särskilt lära eleverna om främmande religioner så att de blir mer toleranta och förstående och är väl rustade att möta andra människor inom och utom landet – men att stanna där – vad ger det? Jo, att religion är något för andra långt borta i tid eller rum. Inget som har med mitt liv och mina livsfrågor att göra. Religion är en del av det mänskliga livet och bör studeras och förstås som detta, skriver Westerberg. Vi måste se religionsundervisningen i nytt ljus, fortsätter Westerberg, och reflektera över vad vi erbjuder eleverna i det meningssökande som undervisningen borde erbjuda.


Syfte och frågeställning


Skäl


Februari 2007 var jag inbjuden till en av landets så kallade kristna friskolor, det vill säga en konfessionell skola med kristen värdegrund, för en temadag kring utvecklandet av kristendomsundervisningen. I den inledande presentationen av dagen visades statistik
 över hur deras elever uppfattade olika skolämnen som roliga i förhållande till hur övriga elever i landet uppfattade dessa ämnen som roliga och det ämne som allra tydligast utmärkte sig var religionskunskap. Nästan 90 % av eleverna på den av mig besökta skolan tyckte att detta ämne var roligt, medan värdet för Sveriges alla elever låg på endast dryga 45 %. Frågan vad detta kunde bero på infann sig och blev fröet till mina funderingar kring ämnet religionskunskap som så småningom ledde fram till denna studie.

Jag vill med uppsatsen söka orsaker som kan ligga till grund för niondeklassares olikartade uppfattningar om ämnet – alltså inte främst om de tycker det är roligt eller ej utan söka finna några faktorer som kan tänkas ligga bakom att de tycker som de gör. Min förhoppning är att resultatet ska bli till hjälp för mig själv i min profession som lärare i religionskunskap, för uppsatsens lärarrespondenter och andra intresserade och att det även ska väcka intresse för vidare forskning om hur unga människors intresse och engagemang för religionskunskap kan väckas.

Avgränsning


Jag har valt att studera elevers och lärares syn på religionskunskapsundervisningen vid fyra friskolor med olika profiler: en skola följer konceptet Kunskapsskolan, en har waldorfinriktning och två är konfessionella friskolor med muslimsk, respektive kristen inriktning. Att enbart studera friskolor är ett medvetet val för att minska antalet faktorer att ta i beaktande vid analysen. Undersökningen kunde förvisso även innefattat en kommunal skola i jämförande syfte men jag anser mig uppnå en viss bredd i elevunderlaget genom valet av friskolor med olikartade pedagogiska inriktningar och värdegrunder.


Avgränsningen styrs även av arbetets omfång i sidoantal och de 10 arbetsveckor som det är tänkt att arbetet ska ta.

Frågeställningar


”Frågeställningen ska vara spännande, fruktbar och enkel”
 är den formulering av frågeställningens krav som författarna till Forskningsmetodik ger. De skriver vidare att en ny kunskap också bör vara både möjlig och önskvärd. Förutom att vara spännande, ska den också vara fruktbar – arbetet ska lägga något till den kunskap som redan finns inom området. För det tredje ska den vara enkel – om projektet ska resultera i något måste frågeställningen avgränsas och en precis uppfattning av problemområdet utvecklas. Då mina föreställningar kring valt område inte var så tydliga formulerade jag min frågeställning genom en beskrivning av vad jag önskade belysa genom arbetet. Detta gav undersökningen möjlighet att ta form och vidareutvecklas medan den pågick.


Det problemområde som bearbetas i detta arbete handlar om religionskunskap i grundskolan och det låga intresse detta ämne i olika undersökningar
 visats ha bland elever. Vad beror detta ointresse på? Vilka olika faktorer spelar in? Läraren?
 Undervisningssätt? Elevens sociala/etniska
 bakgrund? Samhället? Min centrala frågeställning kan formuleras Vilka bakomliggande orsaker kan man finna till elevers intresse eller ointresse för högstadiets religionskunskapsundervisning? Orsaksförklaring tillhör det svåraste man kan ge sig på, och min ambitionsnivå sträcker sig till att ange möjliga orsaker.

Förförståelse


”Allt jag vet om världen, även det jag vet genom vetenskapen, vet jag utifrån min egen synvinkel eller utifrån en upplevelse av världen”.
 Det finns alltså ingenting av all min kunskap som inte grundar sig på mina eller andras erfarenheter av och i världen. Vi är alla formade av vår tid, vår kultur, vår uppväxtmiljö, våra studier, ja, av alla våra olika livserfarenheter. All vetenskap är normativ fastslår Holme & Solvang. De utvecklar sitt uttalande genom att påstå att neutral och värderingsfri forskning inte existerar. Förr eller senare kommer vi ”till en punkt där vi grundar oss på vissa förutsättningar av normativ karaktär”
 varför jag här ska försöka beskriva mina värdepremisser så långt det är möjligt och jag är medveten om dem.

Jag som författare till denna uppsats har arbetat som ämneslärare på en konfessionell friskola, en grundskola med kristen värdegrund, sedan höstterminen 2000. Mitt huvudämne är engelska men läsåret 2007-2008 började jag även undervisa i religionskunskap i skolåren 6-7 och detta läsår, 2008-2009, undervisar jag religionskunskap i skolåren 7-9. Min yrkeserfarenhet från en konfessionell friskola har präglat och präglar mig fortfarande och det kan påverka min syn på andra skolor. Jag är dock medveten om detta och har vid bearbetningen av det empiriska underlaget försökt skapa en så rättvisande bild som möjligt av materialet i resultat och analys.

Jag var respondent i några studenters uppsatsarbete kring konfessionella skolors religionsundervisning vid ett tillfälle under mitt första år som religionslärare. När de undrade över hur jag ställde mig till andra religioner och livsåskådningar och hur jag presenterade dem i undervisningen svarade jag att jag som troende, kristen, har stor respekt för andra människors övertygelser, kanske mer än en person som anser sig vara utan tro. Detta påstående har sin grund i att jag har egen erfarenhet av vad tron betyder för mig och jag kan då lätt sätta mig in i vad den kan betyda för andra, även om de yttre formerna eventuellt upplevs främmande för mig. Detta ska inte tolkas som en förutfattad mening jag bär på – att alla som inte anser sig troende i någon form eller har en tydligt uttalad livsfilosofi inte kan vara bra religionslärare – utan snarare som att jag funderar på om det kanske underlättar. En av idéerna jag inledningsvis hade inför detta arbete var just om en lärare som är väl medveten om sina egna värderingar, övertygelser och utgångspunkter och som i sin undervisning är tydlig med det inför eleverna har möjlighet till att skapa en mer dynamisk och levande undervisning där spännande diskussioner kan bidra till elevens bearbetning av livsfrågor än en lärare som i sin strävan att hålla undervisningen icke-konfessionell aldrig yppar sin egen ståndpunkt, mer om det i samband med redogörelsen av lärarintervjuerna.

TIDIGARE FORSKNING OCH LITTERATUR AV RELEVANS FÖR FORSKNINGSOMRÅDET

I Pedagogiska magasinet
 har Christina Thors Hugosson skrivit en artikel, ”Från tro till livstolkning”, där hon diskuterar religionsämnets förändringar de senaste hundra åren. Hon gör tre nedslag i tiden: 1904, 1964 och 2004, det sistnämnda det år artikeln skrevs. År 1904 ger Hugosson oss en bild av en lärarinna som blickar ut över en barnaskara som sitter ”precis som de ska”
 med Martin Luthers Lilla Katekes uppslagen framför sig – det fjärde budet ska förhöras. Ämnet eleverna har heter ”Biblisk historia och katekes”.


1919 kom en ny undervisningsplan där Katekesen utgår och ämnet byter namn till ”Kristendom”. Tyngdpunkten i undervisningen skulle nu vara på Bibeln och då särskilt Jesu bergspredikan. En anledning till denna förändring var att frikyrkliga föräldrar i början på 1900-talet protesterade mot att deras barn skulle präglas av kyrkans undervisning och de ville skapa friskolor. Detta sågs som ett hot om splittring och risk för segregation i samhället. För att undvika det sökte man finna det som kunde fungera som gemensam bas, det som alla kunde acceptera
 en ”[i]cke-konfessionell undervisning i kristen tro enligt allmän protestantisk tolkning”.
 Under 1940-talet och 1950-talet började sekulariseringen av Sverige synas tydligare och alltfler föräldrar såg sig som ateister och ifrågasatte då den kompromiss som 1919 års undervisningsplan innebar. De ville inte att deras barn skulle utsättas för någon form av ”kristen propaganda hur samfundsneutral den än var”.
 Ingemar Hedenius
 spelade en central roll i den svenska kulturdebatten under denna tid. I Tro och vetande som utgavs 1949 riktade han stark kritik mot den svenska teologin och förfäktade att ”kristen tro är oförenlig med intellektuell moral”.
 Med 1962 års läroplan följde krav på objektivitet i undervisningen och ämnet kom att kallas ”Kristendomskunskap”. Det handlade inte längre om min tro, min övertygelse, mitt liv som skulle formas utan om distanserad faktakunskap. Ämnet integrerades inom OÄ – orienteringsämnena – och lärostoffet stod i centrum. Åter till Hugossons artikel: 1964 års undervisningssituation beskrivs med till klassrummet sent insläntrande pojkar och fnittrande flickor, papperstussar som flyger över klassrummet och en OÄ-lärare som med hög röst uppmanar eleverna att ta fram sina böcker. Det fjärde budet ska bearbetas med hjälp av frågor på spritstenciler. Hugosson ställer frågan vilka de stora skillnaderna är mellan 1904 och 1964 års religionsundervisning. Enligt Sven Hartman
 är det tydliga mönstret som har präglat undervisningen dess gradvis minskade konfessionella prägel och en ökad mångfald. Inlärningsstoffet har svällt i omfång samtidigt som ämnets timtilldelning successivt har minskat. 1969 kommer nästa läroplan och ”Kristendomskunskap” byter namn till ”Religionskunskap”. Inom detta ämne skulle livsfrågor diskuteras utifrån elevernas livsvärld och olika religioner och livsåskådningar skulle fungera som instrument. ”[M]ålet var att alla skulle kunna skicka sina barn till religionskunskapen.”
 Hur gör en SO-lärare 2004? Hugosson vänder sig i sin artikel till en SO-lärare, Sara Westlund, och tre av hennes före detta elever för att få svar på frågan. Westlund ”ser sina ämnen som en helhet och låter livsåskådningsfrågor, etik och moral komma på ett naturligt sätt in i historia, samhällskunskap och geografi under hela högstadiet”.
 Sista terminen i nian läser eleverna ren religion och då är det de stora världsreligionerna som behandlas. Eleverna själva uttrycker att de inte har haft religion mer än i nian.


Trots att det har tillkommit två nya läroplaner och en kursplan
 efter -62:s och -69:s lever tanken om objektivitetskrav kvar hos många religionslärare. ”Det som har inträffat är att många i dagens lärargeneration har vuxit upp i en postkristen tid. Det innebär att de själva kanske inte har någon förankring i någon livsåskådning. Genom en oinspirerad religionsundervisning har många vaccinerats mot religiöst intresse eller mot religion överhuvudtaget”
 skriver Hugosson i sin artikel. Per Beskow
 uttrycker liknande tankar i sin ledare i tidskiften Signum:

”När den nya religionskunskapen utvecklades under 1960-talet betonades ständigt behovet av objektivitet i undervisningen. Detta blir särskilt viktigt när elever med olika religiös bakgrund undervisas tillsammans. Men objektivitet bör inte förväxlas med en likgiltig själlöshet, en knappologi där torra fakta radas upp utan sammanhang och mening. Religionernas känslogrund och deras förmåga att entusiasmera människor måste också bli framställd, utan att undervisningens sakliga karaktär undermineras.”


I den nuvarande läroplanen är det lusten att lära som betonas. Det står att ”[v]arje elev har rätt att i skolan få utvecklas, känna växandets glädje och få erfara den tillfredsställelse som det ger att göra framsteg och övervinna svårigheter”
 men hur lätt är det, för att använda Olivestams
 uttryck, ”att kommendera lusten att infinna sig”
? Denna lust måste ju finnas hos både elever och lärare.

Hartman tror att den negativa trend han i Hugossons artikel beskriver att religionsundervisningen har haft är på väg att vända, men inte tack vare läro- eller kursplaner utan, som Hugosson citerar honom: ”det ligger på det kulturella planet. Idag möter lärare barn och ungdomar för vilka det är högst väsentligt hur man tänker om Gud”.
 Det är en spännande tanke Hartman framför och som jag i föreliggande arbete sett tydliga tecken på.

METOD OCH FORSKNINGSPROCESS

”Metod är en nödvändig … förutsättning för att kunna utföra ett seriöst forskningsarbete eller en seriös undersökning. Metodlära ger oss grunden för systematiskt planmässigt arbete omkring frågor som rör vem, vad, hur och varför beträffande samhälleliga problem”
 skriver Holme & Solvang inledningsvis i Forskningsmetodik. Det är ett redskap för att komma fram till ny kunskap. Man skiljer mellan två metodiska angreppssätt inom samhällsvetenskapen: kvalitativa och kvantitativa metoder. Kvalitativa metoder syftar primärt mot bättre och djupare förståelse av det problem man arbetar med och inte på att uppnå generell giltighet, men med den helhetsbild som dessa metoder ger öppna för en ökad förståelse för sociala processer och sammanhang. De kännetecknas av närhet till informationskällan och det möjliggör en bättre uppfattning av den enskildes livssituation. Kvantitativa metoder kännetecknas av avstånd till informationskällan och forskaren har där som syfte att kunna genomföra formaliserade analyser, göra jämförelser och pröva om resultaten kan ha generell giltighet. Det första jag måste ha klart för mig när jag ska genomföra en undersökning är vad jag vill undersöka och formulera en frågeställning som undersökningen kan bygga på. ”Vad” bestämmer sedan val av metod – kvalitativa, kvantitativa eller en mix av båda. I detta arbete har båda metoderna använts – kvantitativa elevenkäter och kvalitativa lärarintervjuer.

Litteratur


Val av litteratur


Detta är primärt en uppsats som baseras på empiriforskning, men det är i ett sådant arbete av vikt att se vad tidigare undersökningar har pekat på och att också se vad de inte efterfrågat. I sökandet av litteratur till arbetet har jag dels utgått från kurslitteraturen i vilken detta uppsatsskrivande ingår som ett moment. Jag har även använt mig av databaserna LIBRIS
 och DISA.
 Med sökord som attitydundersökning + religion fick jag noll träffar på LIBRIS och DISA. Enbart sökordet religionsundervisning gav på LIBRIS 373 träffar och på DISA 319 st. Sökorden religionsundervisning attityd gav två träffar på LIBRIS men ingen på DISA. De sistnämnda träffarna på LIBRIS var relevanta för mina syften. På DISA sökte jag även med sökorden religionsundervisning och rapport vilka gav 13 träffar. Jag använde också sökmotorn Google
 där sökorden religionsundervisning attityd gav 2640 träffar och det mer specificerade religionsundervisning attityd rapport gav 775 träffar. Flera av träffarna på Google var examensarbeten från olika högskolor och där läste jag främst uppsatsernas referenslistor för att finna lämplig litteratur. En nyvunnen prästbekantskap kom förbi mitt hus med tidskriften Signum vars artiklar gav mig nya infallsvinkar och i min egen bokhylla fanns böcker inköpta för mitt eget intresse eller tack vare tidigare studier som kom till användning igen.

Empiristudiens procedur


Utgångspunkten för min empiriforskning är niondeklassares uppfattningar och tankar kring religionskunskapsämnet. Min önskan var att få ledtrådar till varför religionskunskapsämnet i tidigare attitydundersökningar fått så låga värden av flertalet skolelever. För att få en bredare bild av lärarrollen i sammanhanget valde jag att förutom elevenkätens frågor om elevernas syn på läraren dessutom genomföra kvalitativa intervjuer med de utvalda elevernas undervisande lärare. Inom en undersökning så begränsad som min kan inte en heltäckande bild erhållas, men jag nöjer mig med att kunna ana vilka faktorer som kan ligga bakom tidigare undersökningars resultat och låta dessa bli riktmärken i mitt yrkesutövande. Kan även andra religionskunskapslärare vinna något på denna studie ser jag mitt mål som väl uppfyllt.

Mitt urval av informanter i undersökningen grundar sig på subjektivt urval. Jag valde ut enbart friskolor för att undvika skillnaden friskola/kommunal skola. Jag sökte friskolor med olika inriktning, två fann jag i en mellansvensk tätort: en waldorfskola och en skola tillhörande kunskapskolekoncernen. Den kristna friskola belägen på min hemort ville jag inte använda då den är min arbetsplats och någon annan friskola med religiös inriktning fanns inte i kommunen vid tiden för undersökningen. Jag använde mig av Internet och hittade en muslimsk friskola i Stockholmsområdet. I samma stad har jag sedan tidigare kontakt med en kristen friskola, till dem vände jag mig nu för att få informanter. Dessa fyra kontaktade jag och de ställde sig alla villiga till att deltaga i undersökningen.


Enkätundersökning


Framställningen av elevenkäten var en process där det slutliga resultatet befinner sig långt ifrån det första utkastet både vad gäller innehåll och utseende. I processen med att få frågorna rätt formulerade och i utformandet av svarsalternativen var Jørgen Straarup
, min handledare, mig hela tiden behjälplig - flera versioner skickades via e-post oss emellan innan enkäten godkändes för användande. Min önskan var att så många som möjligt verkligen skulle besvara enkäten och då är det viktigt att noga beakta flera faktorer. ”Om formuläret är för omfattande, om strukturen är oklar, om vi använder ett obegripligt språk eller om det hela verkar slarvigt eller oseriöst är sannolikheten låg för att mottagaren ska ägna någon tid åt att besvara det”
 hävdar Holme & Solvang så den sista finjusteringen av frågeformuläret gjordes efter enkätens användande i en pilotundersökning där mina egna elever i skolår 9 fick besvara frågorna och ge kommentarer kring utformandet, språket, svarsalternativ et. cetera. Därigenom kunde jag också få vetskap om ungefär hur lång tid elever behövde för att besvara enkäten, vilket var till hjälp för mig när respondentskolorna efterfrågade tidsaspekten för mitt besök. Vissa frågeval, men främst layouten förbättrades genom att Straarup på HiG:s lärplattform Blackboard lade ut Anders Sjöborgs
 pilotversion av enkäten ”Enkät om gymnasieelevers syn på religion och religionskunskap 2009” som utgjorde mallen till detta arbetes enkät.


Enkätens innehåll

Holme & Solvang avråder användande av kontroversiella frågor inledningsvis då det kan medföra att respondenten låser sig. Det strukturförslag de ger är att inleda med några lätta uppvärmningsfrågor sedan kan man successivt öka frågornas svårighetsgrad eller kontroversiella innehåll för att slutligen avrunda med några enklare frågor
 och de råden har jag försökt att följa. Enkäten inleds med några korta rader som placerar in den i sitt sammanhang och där en vädjan till eleven om medverkan och uppriktighet framförs. Sedan följer ett par frågor av allmän karaktär där respondentens ålder och kön efterfrågas. I fråga tre önskas information om elevens och elevens respektive föräldrars nationella ursprung. De alternativ som finns att välja mellan är Sverige, Övriga Norden, Övriga Europa och Utanför Europa. Därefter följer ett par frågor om läromedlet som används i undervisningen följt av en fråga där eleverna får värdera hur mycket olika metoder eller media används i deras undervisning. Fråga sju söker information om elevernas upplevelse av religionsundervisningen. Frågorna 8-10 handlar om elevens egen eventuella trosåskådning och hur hon/han upplever att den presenteras i undervisningen. Fråga 11-14 kan man säga efterfrågar öppenheten i klassrummet där eleven bland annat ombeds besvara om hon/han tror att läraren känner till elevens uppfattningar respektive om eleven själv känner till lärarens och, om så är fallet, om eleven anser att lärarens uppfattningar påverkar undervisningen. Dessa frågor ansåg min handledare vara känsliga ur lärarperspektiv och uppmanade mig att jag, om jag skulle ha dem kvar, se till att kunna rättfärdiga dem genom ordentlig vetenskaplig argumentation: ”Tänk ut vilka förväntade skillnader du vill undersöka, dvs. skillnader mellan elever som känner till och elever som inte känner till lärarens tro”
 var rådet han gav mig. Jag beslöt mig för att skicka frågeformuläret till en religionslärare och bad denne att speciellt fundera på sin reaktion inför aktuella frågor. Gensvaret jag fick liknade det min handledare gett mig. Jag beslutade mig för att fundera på lämplig argumentation för frågeställningen och behöll den i formuläret.


De avslutande frågorna undersökte bland annat om eleverna ansåg i vilken grad några av läroplanens mål och mål i kursplanen för religionskunskap uppfylldes. Fråga 15 efterfrågar i hur hög grad eleven anser att förmågan till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet utvecklas inom ramen för ämnet och fråga 16 handlar om huruvida undervisningen ökar elevens förståelse för människors olika kulturer eller trosuppfattningar, ger möjlighet till bildandet av egen trosuppfattning eller ger kunskap till att förstå samhället. Det sista påståendet i fråga 16 sökte information om undervisningens, för eleven, bestående värde.

Enkätundersökningen gjordes i två fall i samband med klassbesök och i de två andra genom lärarrespondenterna på deras respektive skola. Vid de tillfällen jag själv träffade eleverna och genomförde elevundersökningen inledde jag med en kort presentation av anledningen till mitt besök i klassen och uppmuntrade eleverna att besvara frågorna på enkäten så uppriktigt som möjligt. Eleverna fick information om att deltagandet var frivilligt, men att deras svar var värdefulla för mig varför jag uppskattade om de ville medverka. De fick också information om att enkäten besvarades anonymt och att alla uppgifter skulle komma att behandlas konfidentiellt. Samma information gav jag till de två lärarrespondenter som skulle distribuerade elevenkäten till sina elever. Därmed tycker jag mig ha uppfyllt kravet på informerat samtycke från undersökningens respondenter.


Intervjuunderlaget


Jag har i en tidigare C-uppsats använt mig av kvalitativa intervjuer som metod och anser att det är en metod som jag känner mig bekväm med, men under arbetet med elevenkätens innehåll tappade jag nästan bort målet med uppsatsskrivandet på vägen. Jag fick sätta mig ner och återigen gå igenom vad jag ville uppnå med mitt arbete. Spänningen mellan läroplanens krav på en icke-konfessionell undervisning samtidigt som den ska ge möjligheter för eleverna till personliga ställningstaganden fångade tidigt mitt intresse. Frågan huruvida lärarens tro/övertygelse präglar religionsundervisningen var också av intresse, men det jag främst var ute efter var varför svenska elever inte ser religionskunskap som ett viktigt eller intressant ämne. Måhända satt lärarna inne med en nyckel där. Från att ha sett intervjun som något ganska enkelt som bara skulle genomföras hade nya tankar fötts: Hur skulle jag strukturera intervjun? Vilka är de rätta frågorna? När skulle jag förklara syftet med intervjun? Skulle jag ge respondenten en bakgrund till intervjun genom en orientering före och efter? Se till att lyssna noga på svaren så att du följer upp med rätt kommentar eller följdfråga! Don’t go native
 with the interviewee! Tänk på att det handlar om en mellanmänsklig relation där båda parter påverkar varandra! Runda av med några lärdomar från intervjun … Helt plötsligt är det inte ”bara att göra” en intervju.

Interjvuunderlagets utformande följde enkätens – inledningsvis finner man de enklare frågorna och allteftersom intervjun fortskrider närmar vi oss de känsligare. När jag trodde mig funnit en bra struktur genomförde jag en pilotintervju med en kollega och före detta religionslärare. Jag märkte då att jag inte hade någon bra avrundning på intervjuunderlaget
 så jag lade till en notis till mig själv att runda av med några lärdomar från intervjun och en påminnelse att fråga om respondenten hade något ytterligare att tillägga.

Då det gäller informerat samtycke från lärarrespondenterna anser jag mig ha fått det i och med att de frivilligt ställt upp för intervjuer och de då har varit medvetna om vad syftet med min intervju varit dels genom min förfrågan via e-post till skolan och även genom direktkommunikation.

Forskningsetiska principer


Kenny Andersson, forskarstuderande vid Roskilde Universitetscenter och före detta rektor i Malmö, har skrivit en artikel i Pedagogiska magasinet
 med rubriken ”Vad har forskarna i mitt klassrum att göra?” där han kritiserar den evidensbaserade forskningen och undrar vad som kommer skolan tillgodo. ”Jag har fått ungefär tre samtal eller mejl i veckan av personer som vill undersöka ditt och datt. Oftast är det ‘wannabees’ som ska skriva en uppsats för sin akademiska karriär”.
 Jag läste hans artikel när jag nyligen sökt respondentskolor till mitt uppsatsarbete och det fick mig att fundera på vad jag hade att ge de skolor som gav mig tid och utrymme.

Kvale lyfter ett antal etiska frågor som bör beaktas inför en intervjuundersökning och som jag reflekterat över inför mina intervjuundersökningar, både de kvantitativa enkätintervjuerna och de kvalitativa lärarintervjuerna:

· Vilka är fördelarna med undersökningen? Hur kan den förbättra något? Och för vem?


· Hur kan man erhålla informerat samtycke från de deltagande?


· Hur ska de intervjuades konfidentialitet skyddas?


· Vilka konsekvenser får undersökningen för dem som deltar i den?


· Hur kommer forskarens roll att påverka undersökningen?


Min förhoppning är att min närvaro på skolorna bidragit till positiva effekter för eleverna, men då de alla påbörjat sitt sista år i grundskolan är det kanske framförallt lärarrespondenterna som fått ett tillfälle att reflektera över sin undervisning vilket möjligtvis även kan generera positiva effekter för kommande religionsklasser.

Urval av respondenter


Valet av respondenter grundar sig på såväl bekvämlighetsurval
 - reseavstånd och tidigare kontakt – som på subjektivt val
 - jag har enbart valt friskolor och jag har medvetet valt friskolor med, i förhållande till varandra avvikande pedagogisk inriktning och värdegrund. Beslutet att enbart vända mig till elever i skolår 9 med min elevenkät grundas på att det är de elever som har längst erfarenhet av religionskunskapsämnet och deras mognad kan också bidra till att svaren blir seriösare än vad svaren från yngre respondenter kan förväntas bli. Valet av lärarrespondenter grundade sig på vem som var undervisande i den utvalda klassen i tre fall av fyra. Vid mitt besök på en av skolorna hade den lärare med religionsbehörighet inte tid för intervju utan en annan av elevernas undervisande SO-lärare ställde upp istället.

Bortfall


Alla, vid de tillfällen enkäten delades ut, närvarande elever besvarade och lämnade in sin enkät. En elev hade enbart besvarat de två första frågorna och ytterligare en hade fyllt i allt på alla frågorna. Dessa två finns inte medräknade i resultatredovisningen. Av totalt 73 utdelade enkäter lämnades 71 till synes seriöst besvarade in vilket ger ett bortfall på endast knappa 1 %. Därutöver finns det bortfall på enstaka frågor som framgår senare men det är försvinnande litet.


Bearbetning av enkäten


Jag började med att läsa igenom alla enkäter och i en tom enkät för hand markera hur utfallet blivit. Jag indelade respondenterna i det skedet under fyra kategorier: Tjej med svenska föräldrar, tjej med utländsk förälder/utländska föräldrar, kille med svenska föräldrar och kille med utländsk förälder/utländska föräldrar. I de fall där eleven uppgav en förälder med svenskt och en förälder med utländskt ursprung valde jag i redovisningen att räkna föräldrarna som utlandsfödda. Om en elev valde att markera två alternativ eller markerade mittemellan två valde jag det nedersta steget/graden av dessa. Antalet elever som besvarade enkäten varierade mellan de olika skolorna, den minsta elevgruppen bestod av nio elever och den största av 30 elever. För att resultaten av elevenkäten ska vara tydligare och lättare att tolka redovisas de därför i procent. De frågor som innehöll slutna svar har redovisats i tabellform medan resultatet av övriga frågor finns i löpande text i de fall resultatet har varit av intresse för syftet med detta arbete. Min strävan har varit att presentera det insamlade materialet på ett sådant sätt att respondenterna ska känna att deras information behandlas med respekt och presenteras rättvisande. Men målet är också att du som läsare utifrån resultatredovisningen ska kunna göra egna jämförelser och slutsatser. En text talar aldrig för sig själv, eller som Flodell uttrycker det i Möte med människor av annan tro: ”Ingen bok ‘säger’ något. Lägg örat intill boken så märker du att den är precis tyst! Det är den som läser boken som kan säga något, och då har innehållet passerat läsarens hjärna och mött de erfarenheter och kunskaper som finns lagrade där! Det som kommer fram är alltså obevekligen läsarens tolkning av texten.”
 Min önskan är att du efter läsandet av detta arbete kommer att ha något att säga.

Intervjuundersökning


Holme & Solvang presenterar kvalitativ metod som ett samlingsbegrepp för olika tillvägagångssätt som kombinerar direkt observation, deltagande observation, informant- och respondentintervjuer samt analys av källor.
 Fyra principer bör, enligt Holme/Solvang, prägla detta sätt att gripa sig en frågeställning:


· Närhet till undersökningsenheterna – både rent fysisk närhet, det vill säga att man möts ansikte mot ansikte, men också en social närhet och ömsesidig tillit.

· Det ska vara en riktig eller sann återgivning av vad som skett.

· Rapporten bör innehålla utpräglat deskriptiva beskrivningar i den utsträckning detta är viktigt för förståelsen av de förhållande som undersökts.

· Rapporten bör innehålla direkta citat som visar individernas egna uttryckssätt för att få bästa möjliga förståelse.


Utgångspunkten i den kvalitativa forskningsprocessen är, enligt Holme & Solvang min egen förförståelse och de fördomar jag har, alltså vilka socialt grundade subjektiva uppfattningar jag har om det fenomen jag ska studera. Som jag redogjort för under rubriken ”Förförståelse” var en av idéerna jag inledningsvis hade inför detta arbete huruvida en lärare som är väl medveten om sina egna värderingar, övertygelser och utgångspunkter och som i sin undervisning är tydlig med det inför eleverna har större möjlighet att skapa en dynamisk och levande undervisning där spännande diskussioner kan bidra till elevens bearbetning av livsfrågor. Som en del i detta arbetes strävan att finna orsaker till elevers olikartade uppfattningar om religionsämnet valde jag att som komplement till enkätstudien även utföra kvalitativa intervjuer med de i elevenkäten deltagande elevernas undervisande lärare. Min förhoppning var att jämförelsen mellan enkätundersökningens resultat och den information som framkommit under intervjuerna skulle påvisa om någon form av samband mellan undervisningsmetoder och elevers intresse och engagemang kunde finnas.

Tre av lärarrespondenterna träffade jag på deras respektive arbetsplatser, varav två samtidigt även hade elevansvar, en av respondenterna träffade jag på ett café. Alla fyra intervjuerna var avspända och hade i hög grad egenskaperna för ett vanligt samtal där båda parter var intresserade av samtalsämnet och även om intervjuunderlagets frågor utgjorde stommen i samtalet var min ambition att eftersträva lyhördhet inför respondentens information och utifrån den ställa lämpliga följdfrågor. Varje intervjutillfälle spelades in på kassettband som sedan renskrivits samma eller nästkommande dag, men jag förde även stödanteckningar under intervjuns gång för att lättare kunna gå tillbaka i samtalet och plocka upp trådar som kanske blivit hängande i luften.

ENKÄTSTUDIENS RESULTAT OCH ANALYS

När den insamlade information från elevenkäten studerades och jämfördes framträdde likheter såväl som skillnader mellan de undersökta skolorna. Resultatet redovisas och analyseras nedan med hjälp av texter och figurer. I fråga 5, 6, 7, 8, 9a, 15 och 16 har eleverna i sina svar fått välja alternativ på en graderingsskala bestående av Inte alls, Ganska lite, Ganska mycket och Väldigt mycket. I resultatredovisningen nedan har alternativen Ganska mycket och Väldigt mycket slagits samman till en kategori och är den som i procent uppvisas i tabellerna.

Enkätens första fråga efterfrågade elevernas födelseår och då det handlar om elever i skolår 9 läsåret 2008/2009 är majoriteten av eleverna födda 1993. Det finns även enstaka elever födda 1992 respektive 1994 med i undersökningen.
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Figur 1 Fråga 2. Är du tjej/kille?


I fråga 2 ville jag se elevernas könsfördelning då tidigare studier konsekvent visat att tjejer generellt är mer positivt inställda till religionskunskapsämnet än vad killar är. På alla undersökta skolor är det övervägande andel tjejer vilket i den här undersökningen kan resultera i att värdena som behandlar om något är intressant, engagerande, berikande osv. kan vara något högre än vad en undersökning med större bredd skulle visa. Om det är ett allmänt fenomen att fler tjejer än killar väljer friskolor kan jag genom den här undersökningen inte uttala mig om. Då det gäller den muslimska skolan kan den drastiska skillnaden i fördelning mellan antalet tjejer respektive killar i klassen eventuellt förklaras med att muslimska tjejer som väljer att bära huvudsjal blir alltför synliga, i för dem negativ bemärkelse, i en vanlig skola och därför ser det som en frihet att få gå på en skola där de flesta tjejer bär sjal.
 Muslimska killar har inte något yttre tecken som visar att de är muslimer och kan då lättare smälta in i elevmängden vilket kan förklara den låga andelen killar på skolan.
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Figur 2 Fråga 3. Var är du och dina föräldrar födda?


I fråga 3 lämnar eleven information dels om var hon/han själv är född men också var föräldrarna är födda. I figur 2 redovisas endast elevernas uppgifter om var föräldrarna är födda. Majoriteten av elever var födda i Sverige. Resultatet i rapporten Religionskunskap i årskurs 9
 visar att elever med invandrarbakgrund i markant högre grad än andra svenska elever anser det vara viktigt att leva i gemenskap med Gud. Detta kan vara en resurs att dra nytta av i religionskunskapsundervisningen som professor Hartman antydde ovan. De två konfessionella friskolorna visar på avsevärt högre andel elever med invandrarbakgrund och som vi ska se senare är det också på dessa skolor religionskunskapsämnet fått högst värden.


Fråga 4 är en öppen fråga där eleverna fått lämna uppgift om vilka böcker eller läromedel de använder i religionsundervisningen. Titlarna som nämns är Religion och liv, SOS Religion, Religion 1 SO Direkt och Religionskunskap kompakt. Men eleverna skriver även ”religionsböcker på biblioteket”, ”ganska bra böcker”, ”läser aldrig religion”, ”ingen aning, vi söker mest på Internet”. Waldorfskolor arbetar inte utifrån färdiga läromedel utan gör sina egna. Dessa elever har lämnat svar som ”Vi har inga böcker”, ”läraren babblar”, ”läraren berättar”, ”svarta tavlan”, ”pratar vid katedern”. Hade jag haft tid skulle det vara intressant att göra en jämförelse mellan använda läroböckers innehåll och struktur och elevernas omdöme om dem men den tiden finns inte i detta projekt. Jag valde ändå att ha med frågan om den skulle uppvisa någon påfallande skillnad i jämförelse med elevernas svar på övriga frågor. Som utfallet har blivit enligt tabell 3 uppvisas dock inga sådana extraordinära skillnader.
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Figur 3 Fråga 5. I hur stor omfattning upplever du boken/läromedlet som …?


Enkäten uppmanade i fråga 5 eleverna att uppge hur de upplevde sitt läromedel. Av skäl angivna ovan svarade flertalet av waldorfskolans elever inte på denna fråga men några gjorde det dock så även deras svar finns med i diagrammet ovan. Elevernas uppfattning om läromedlet som mycket informativt är gemensam för de olika skolorna likaså uppfattar många elever det som berikande. Eleverna på den kristna skolan ger också läromedlets saklighet mycket höga poäng vilket inte kunskapsskolans elever gör. Endast 37 % av eleverna på kunskapsskolan anser att det läromedel, Religion och liv, som de använder är sakligt. De två konfessionella friskolorna utmärker sig genom att ge betydligt högre omdömen på alla variabler.
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Figur 4 Fråga 6. I hur hög grad är något av följande metoder eller media en del i er religionsundervisning?
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Figur 5 Fråga 7. I hur stor omfattning upplever du religionsundervisningen som …?


För att få en uppfattning om skolans/lärarens metodik hade en avgörande roll i hur eleverna upplevde religionskunskapsämnet efterfrågade jag i enkätens sjätte fråga metoder eller media som användes i undervisningen och i fråga 7 hur eleverna upplevde religionsundervisningen. Den skola som uppvisade störst bredd i metodval var den muslimska skolan, följt av kunskapsskolan, kristna skolan och waldorfskolan. De två skolor som låg i topp vad det gäller variation av metoder i undervisningen skiljer sig mycket åt då det gäller elevernas åsikter om huruvida religionskunskapsundervisningen är intressant osv. så metodval tycks inte vara den avgörande faktorn. Bland eleverna på den muslimska skolan anser mellan 78 till 89 % att undervisningen är såväl intressant, engagerande, berikande som informativ och saklig medan värdet på dessa alternativ hos kunskapsskolans elever spänner mellan 30 och 50 % där det lägsta värdet står för ”Engagerande” och det högsta delas av ”Intressant” och ”Informativt”. Vad som tydligt visar sig i just denna undersökning, med just detta elevurval är att waldorfskolan med smalast variation av metoder också har de elever som upplever religionsundervisningen som minst intressant, engagerande, berikande osv. Kristna skolan uppvisar stor bredd i metodvalsfrågan (fråga 6) och är den skola som genomgående har de högsta värdena i följdfrågan (fråga 7).
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Figur 6 Fråga 8. I vilken utsträckning betraktar du dig som hörande hemma i …?

Genom enkätens fråga 8 sökte jag information om elevernas eventuella religionstillhörighet. I denna fråga påvisar resultatet tydliga skillnader, som väntat, mellan de två konfessionella skolorna och de två andra respondentskolorna. Alla elever på den muslimska skolan räknade sig som hörande till islam ganska eller väldigt mycket och på den kristna skolan var det 95 % som ansåg sig tillhöra kristendomen i samma grad. Under svarsalternativet ”Annan religion” var det två elever som kryssat för att de kände sig ganska eller mycket hemmahörande där. En elev på kristna skolan särskilde katolska kyrkan från kristendom och såg sig vara en del där och en elev på kunskapsskolan uppgav sig vara hemmahörande i Anton LaVeys satanism. Elever kunde också uttrycka att de kände sig hemmahörande i fler religioner. Vanligast var detta hos de muslimska eleverna som kunde se sig knutna även till kristendom och judendom, eller de kristna som såg ett band till judendomen, men det förekom även att elever uttryckte sig som hemmahörande i både hinduism och buddhism t.ex.
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Figur 7 Fråga 14. Brukar du uttrycka dina åsikter även om de INTE överensstämmer med …?

De muslimska eleverna, med övervägande majoritet tjejer i klassen, var de som var mest benägna att uttrycka avvikande åsikter både gentemot läroboken (78 %) och undervisande lärare (67 %). Jag fann till att börja med detta något förvånande utifrån min förförståelse, min förutfattade mening, att muslimska kvinnor inte öppet uttalade sin egen ståndpunkt utan kanske i hög grad höll sina tankar för sig själva i en mansdominerad kultur, att något av den kristna aposteln Paulus instruktion till församlingen i Korint att kvinnan ska tiga i församlingen
 fanns även i muslimsk tradition och fostran. Men när jag reflekterat något över resultatet tänkte jag att detta handlar om unga människor som klart och tydligt vet vad de anser och tror i olika frågor inom ämnet, de har redan nått ett av kursplanens strävansmål där det står att undervisningen ska sträva efter att eleven ”reflekterar över etiska, existentiella och religiösa frågor som berör hans eller hennes liv”.
 Då det gäller modet att uttrycka sina avvikande åsikter gentemot läraren ligger den kristna skolans elever också högt med sina 60 %, medan bara 45 % protesterar när deras åsikter inte överensstämmer med lärobokens. Detta resultat kan bero på att, som läraren på den kristna skolan uppgav i intervjun, har diskussion som ett pedagogiskt verktyg i sin undervisning vilket måhända leder till att eleverna har större vana att ifrågasätta det talade ordet än det skrivna. Bland kunskapsskolans elever hävdar 50 % att de kan uttrycka avvikande åsikt mot läroboken, medan 40 % gör detsamma gentemot läraren. Något högre procent av eleverna, 42 %, uttrycker avvikande åsikt gentemot lärarens på waldorfskolan. Då de inte har någon enhetligt läromedel som de använder i undervisningen lämnar jag den stapeln i figuren utan kommentarer.

Elever i skolår 9 är fortfarande mycket unga människor och har man ingen religiös bakgrund har man oftast inte bearbetat frågor av den karaktär som lyfts i religionskunskapsämnet utanför klassrummet, undantaget de ungdomar som väljer att konfirmera sig. Skolundervisningen har som mål att eleven ska utveckla ”förståelse av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget handlande”.
 Innan man har tagit sig tid att fundera igenom sina egna tankar och åsikter för sig själv är det svårt att hävda en egen ståndpunkt eller åsikt.
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Figur 8 Fråga 15. I hur hög grad anser du att religionsundervisningen utvecklar förmågan till …?


Anledningen till att denna fråga finns med i enkäten finns delvis att finna i Lpo 94 där det står skrivet:


”Undervisningen skall anpassas till varje elevs förutsättningar och behov … Hänsyn skall tas till elevernas olika förutsättningar och behov … Därför kan undervisningen aldrig utformas lika för alla … Det är inte tillräckligt att i undervisningen förmedla kunskap om grundläggande demokratiska värderingar. Undervisningen skall bedrivas i demokratiska arbetsformer och förbereda eleverna för att aktivt deltaga i samhällslivet. Den ska utveckla deras förmåga att ta personligt ansvar. Genom att delta i planering och utvärdering av den dagliga undervisningen och få välja kurser, ämnen teman och aktiviteter, kan eleverna utveckla sin förmåga att utöva inflytande och ta ansvar.”


Att frågan är med i just detta sammanhang kommer sig av att jag ville se om elevernas upplevelse av delaktighet påverkade deras uppfattning om ämnet som ”intressant, engagerande, berikande …”. Vid en jämförelse av resultaten i figur 8 och figur 5 skulle man kunna hävda att det finns ett samband mellan elevernas upplevelse av delaktighet och deras intresse för ämnet då eleverna på den kristna skolan markant utmärker sig då de enligt figur 8 anser att deras förmåga till själv- och medbestämmande samt solidaritet utvecklas genom religionskunskapsämnet samtidigt som de är den klass där flest anser att religionsundervisningen är ”intressant, engagerande, berikande …” enligt figur 5. Andelen elever på waldorfskolan som anser att religionskunskapen leder till ökad förståelse enligt de tre alternativen är å andra sidan procentuellt sett mycket låg: självbestämmande 17 %, medbestämmande 33 % och solidaritet 17 %. Jämförelsen med figur 5 visar att samma elevgrupp finner undervisningen intressant till 33 %, engagerande till 25 %, berikande till 42 % osv. vilket är förhållandevis låga värden i denna undersökning. Dock anser många av eleverna på den muslimska skolan att ämnet är mycket intressant osv., samtidigt som deras utvärdering då det gäller självbestämmande, medbestämmande och solidaritet har låga värden så det tycks ändå inte röra sig om ett samband utan snarare om en samvariation.
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Figur 9 Fråga 16. Hur stämmer följande påstående med hur du tycker?


Enkätens fråga 16 bestod av alternativen ”Religionsundervisningen ökar min förståelse för människor med olika kultur eller tro”, ”Religionsundervisningen ger mig en möjlighet att bilda mig en egen uppfattning om vad jag tror”, ”Religionsundervisningen ger mig kunskaper för att förstå samhället” och ”Religionsundervisningen ger mig insikter/kunskaper jag kommer att bära med mig resten av livet”. De tre första har sitt ursprung i kursplanens strävansmål
 medan det sista alternativet fanns med som ett led i min önskan att hitta orsaker till varför elever uppfattar religionskunskapsämnet som de gör. Ser eleverna innehållet i religionskunskapsundervisningen som något de bär med sig i livet borde det avspegla hur angeläget de anser ämnet vara. Alternativet ”Religionsundervisningen ökar min förståelse för människor med olika kultur eller tro” har varje skolas högsta bedömning. Detta mål som kursplanen anger att undervisningen ska sträva mot anser samtliga elever i de konfessionella friskolorna genom den undervisning de har vara uppfyllt. Samtliga i undersökningen medverkande elever på den kristna skolan ansåg dessutom att religionsundervisningen gav dem ”kunskaper för att förstå samhället”. Återigen ser vi de konfessionella skolorna ligga i topp gällande de efterfrågade aspekterna på religionskunskapen. Kan det ha att göra med elevernas förväntan på ämnet? Muslimer såväl som kristna räknar med ledning i livet genom tron och läsningen av Bibeln, respektive Koranen och detta torde påverka den inställning de har till ett ämne som religionskunskap. En fråga som hade kunnat ge mer information här vore någon som efterfrågade elevens syn på vad som var hans/hennes rättesnöre i livet. Om det för eleverna på de konfessionella handlar om tradition och heliga skrifter – vad har då en elev uppvuxen i en sekulär miljö att luta sig mot?

INTERVJUSTUDIENS RESULTAT OCH ANALYS

Intervjustudiens resultat och analys inleds med en redovisning av lärarrespondenternas svar på de olika frågor som diskuterades under intervjutillfällena. Dessa följs sedan av tankegångar kring de av lärarna uttalade undervisningsmetoder och det elevintresse och engagemang resultaten i elevenkäten påvisat.

Respondenternas svar

Utbildning och antal år i yrket


Inledningsvis efterfrågade jag respondenternas utbildning och antal år i yrket. I svaren framkom att tre av dem har avlagt lärarexamen, medan en har civilekonomsexamen. Lärarna på waldorf- och kunskapsskolan, båda män, har gymnasielärarexamen och erhöll sin behörighet 2004. De har dessutom det gemensamt att de genom sin utbildning främst är inriktade mot historieämnet. Läraren på waldorfskolan, som jag väljer att kalla Wille
, var vid intervjutillfället inne på sin tredje termin som religionslärare. Karl, mitt namn på kunskapsskolans lärarrespondent, har sedan sin lärarexamen haft sin hemvist på kunskapsskolan som en del i lärarteamet där hans ansvarsområde innefattar just de historiska delarna. Då de lärare vars inriktning var religion vid mitt besökstillfälle var upptagna av annat hade han av sina kollegor ombetts att ställa upp för en intervju. Läraren på den muslimska skolan, Mimmi i detta sammanhang, är svenska/SO-lärare på grundskolenivå. Hon har haft anställning på skolan sedan sin examen 2005. Slutligen Kristian, läraren på den kristna skolan, han saknar lärarexamen men var vid intervjutillfället inne på sitt sjunde år som religionskunskapslärare och är därmed den som har längst erfarenhet av religionsundervisning.

Undervisningsmetoder


Wille beskriver det typiska i sin undervisning vara historier, berättelser. Han sätter upp scenarier för att ge eleverna något lätt att utgå ifrån. Hos waldorfskolorna är det först i nian som man undervisar om själva religionerna, innan dess har det i undervisningen handlat om personer då det är en waldorfsk metodik att bygga sin undervisning på biografier ända från första klass. När de stora världsreligionerna ska hinnas med på ett läsår lägger Wille upp undervisningen så att han berättar och eleverna skriver. ”Just nu är det mycket ‘Sitt ner och anteckna: Brahma är det här. Världen är en illusion’ och så vidare” säger Wille. Ännu en av waldorfmetodikerna presenteras – att göra periodhäften. Willes nior har nyss gjort ett häfte om hinduism och buddhism och han ska nu undervisa om de abrahamitiska religionerna.

Karl benämner sin undervisning ”det långa svarets metod” – han vill ta ner tempot lite, försöker fånga elevens uppmärksamhet. Han tycker det är viktigt att eleverna lär sig se storheter, får en helhetsbild snarare än att man bara hittar en del fakta. Utifrån elevkännedom händer det också att han ställer motfrågor till elevernas frågor, provocerar för att väcka tankar, men detta blir främst i nian då eleverna kan förstå varför, att syftet med frågorna inte är att vara besvärlig som en elev i 6:an eller 7:an kan tro. Inom kunskapsskolorna fungerar lärare, som jag uppfattar det, till stor del som handledare. Eleverna blir igångsatta i en kurs
 och sedan arbetar de mestadels enskilt där de har tillgång till skolans olika resurser och utrymmen och där de vänder sig till den lärare de tror bäst kan besvara deras frågor och funderingar. Det är främst världsreligionerna man arbetar med på kunskapsskolan och till det kopplas frågor om etik och moral. Eleverna ska få en känsla av vad värdegrund är. Karl är själv inte med i några diskussioner där sådana frågor behandlas, men tror att åtminstone en av hans kollegor är det.

Mimmi gillar att prata och tycker sig ha märkt att det även är ett bra sätt för eleverna att lära sig. Till detta ritar hon också gärna då många lär sig med bilder. Mimmi visar även filmer, tar med sig klassen på olika studiebesök och låter eleverna i slutet av ett arbetsområde jobba med repetitionsfrågor från boken. Eleverna har själva sagt att de lär sig bäst genom katederundervisning då hon frågat dem. Kristian presenterar fyra ”käpphästar” som hans undervisning bygger på: 1) Knyta an till elevernas värld: ”Nirvana – någon som har hört talas om det? Curt Kobain?” och så vidare. Han försöker fånga dem med häftiga saker. ”När det finns två synsätt som kolliderar med varandra – det tycker unga människor är spännande” säger Kristian. 2) Diskutera, debattera, samtala, prata, dramatisera, jämföra: Han försöker få eleverna att förstå etnocentrism, att alla har sina ”glasögon” som man ser världen igenom – ”Nu är vi judar – hur ser vi då på världen?”. Kristian säger själv att han är ganska spontan och improviserar mycket i sin undervisning. Han tycker det är viktigt att hänga med i dagens utveckling, det som händer i TV och andra media. Det får också eleverna att lära sig att se på TV och läsa tidningar och hänga med i det som händer utifrån religionskunskapsämnet. 3) Frågor: Kristian säger att han ställer mycket frågor, att han utmanar med frågor då han vill att eleverna ska fundera över sina ställningstaganden. 4) Reflektionsuppgifter: Att tänka, tycka, att fundera, jämföra och analysera anser Kristian vara viktigt och därför har han ofta reflektionsuppgifter där de elever som kanske inte vågar stå för sina åsikter i klassdiskussioner får en chans att uttrycka sig.

Val av undervisningsstoff


Alla lärare utgår i sin undervisning från ett på förhand givet underlag av någon sort. Wille väljer utifrån waldorfpedagogikens träd
, Karl följer de kurser som finns upplagda på kunskapsporten vilka gäller för alla Sveriges kunskapsskolor, Mimmi följer sitt läromedel, men väljer att lägga mer betoning på vissa områden och mindre på andra. Hon brukar t.ex. läsa islam och judendom ihop och tyngdpunkten lägger hon då på judendom eftersom så mycket inom islam redan är självklart för eleverna. Liksom Mimmi utgår Kristian från en lärobok men använder den mer som referensmaterial utifrån vilken han och klassen gör långa utflykter. Då de flesta av hans elever är kristna använder han inom kristendomsområdet knappast boken överhuvudtaget då det boken presenterar är alldeles för ”basic”. Han skapar istället eget undervisningsmaterial och väljer ämnen som han och eleverna finner intressanta.

Tro, livsåskådning och påverkan

Nästa område vi samtalade om i intervjuerna handlade om respondenternas egen tro eller livsåskådning och jag hade innan intervjuerna funderat mycket på om dessa frågor skulle uppfattas som för närgångna, men om så var fallet var det inget respondenterna gav uttryck för, även om ett par kanske överraskades lite av frågan.

Wille beskriver sig som liberalhumanist/frihetshumanist med en stark tro på individens rättigheter att få tala fritt, stark tro på yttrandefrihet och på trosfrihet. Han hoppas att detta påverkar hans syn på eleverna på det sätt att han t.ex. stöttar den som är i minoritet i klassdiskussioner. Klassen vet inte vad han tror på då han konsekvent vägrar att svara på deras frågor om det. Anledningen till denna hållning förklarar han med: ”att om jag säger att jag är liberalhumanist då måste jag förklara vad det är och så tror de att allt jag står därframme och säger är vad humanisterna tror på”. I sin undervisning försöker han stödja elevernas åsiktsbildande, deras identitetsbildande. När jag frågar om alla vågar uttrycka sina åsikter svarar han nej och skälet till detta har sin grund främst i själva klassen, men också att de är tonåringar. Det finns de som vågar och de som inte gör det.

Karl kallar sig kristen, tillhör det som förut hette Svenska kyrkan men säger sig inte tillhöra de som går i kyrkan särskilt ofta. Han definierar sin tro som en tro på ”den goda gärningen” – att man ska tänka efter så att man gör varje situation på ett sätt som är bra för, i bästa fall, alla. En konsekvens som han ser av detta synsätt är att han brukar ge eleverna väldigt många chanser – han har svårt att tappa tron på att de ska lyckas. Eleverna på skolan känner inte till hans trosåskådning då detta inte är något de pratar om. Han frågar inte heller dem. De elever som strävar efter MVG har kravet på sig att ta ställningstaganden, inte nödvändigtvis ett eget ställningstagande, men de ska kunna motivera ett.


Tro eller livsåskådning var inget Mimmi egentligen hade tänkt på innan hon började sin tjänst på den muslimska skolan – hon bara ”var”. ”Jag skulle kalla mig troende, men inte praktiserande, troende kristen” säger hon. Mimmi tror inte att hennes livsåskådning påverkar undervisningen särskilt mycket, men att eleverna uppskattar att hon kan ganska mycket om deras egen religion, att hon kan förstå dem. Eleverna på skolan upplever hon som väldigt frågvisa, ”och det får man ju ta om man vill jobba här!”. Religion är ett ämne som både elever och personal är väldigt öppna med och som diskuteras mycket på skolan. Mimmi anser att eleverna vågar uttrycka sina åsikter även om de går emot hennes fastän, som hon säger, hon inte vet vad de tänker innerst inne. De skriver också sina åsikter – utmärkande för provens MVG-frågor är: ”Vad tycker du om det här? Förklara och utveckla dina svar”.


Kristian betecknar sig själv som ”Mycket kristen!” och trots att han hävdar att en kritiker skulle säga att det inte är bra att eleverna vet vad läraren tror på, tycker han själv att det faktiskt är en styrka som lärare på en kristen skola. Han kan då föregå med sitt exempel, att han respekterar andra människors tro, att han kan så mycket om andra religioner och är så intresserad av annat fast han själv är så övertygad om vad han anser vara rätt. ”Även om man tycker att man har rätt så måste man inse att det finns andra som också tycker att de har rätt” är något han vill lära eleverna. Alla lärare på den kristna skolan har en tro och det vet också alla elever om. När jag frågar Kristian hur detta påverkar hans syn på eleverna svarar han att han mycket mer medvetet måste jobba med att vara objektiv, att behandla eleverna respektfullt och göra som han säger. Han måste också låta alla få tro precis vad de vill i klassrummet. Vågar de inte uttrycka sig muntligt så har han också alltid skriftliga uppgifter. Kristian tycker att eleverna vågar uttrycka sina åsikter – han är väldigt tydlig med att religionsklassummet är ett rum där man får tvivla, tycka vad som helst, vara ateist om man vill, där man får skapa sina värderingar och bearbeta sina livsfrågor.

Vidare i livet


Intervjuns avslutande fråga handlade om lärarnas förhoppningar kring vad eleverna skulle bära med sig från grundskolans religionsundervisning. Alla lärare uttrycker samstämmigt att det viktigaste inte är faktakunskap. Det som presenteras, presenteras ändå så översiktligt. ”Däremot”, säger Wille, ”vill jag att de ska inse att religiösa inte är galningar, att vi har många ‘konstiga’ saker i vår egen kultur och religion. Eleverna ska bilda sig en slags etisk grund att stå på. Att det inte finns någon sanning – det är det jag försöker berätta för dem”. Karl förespråkar att eleverna ska ha en grundförståelse för religionerna, men de ska också ha någon form av kontext där religionen sitter ihop med samhället då det också är ett sätt att förstå sin samtid och vad som sker runtom en. ”Målet är inte att man ska bli bäst i religionsfrågorna när man spelar Trivial Pursuit utan att man förstår att den där konflikten relaterar kanske till det här …” säger Karl. Undervisningens ”stöta och blöta” i etik- och moralfrågor hoppas han kan leda till förståelse för att alla inte tycker likadant och varför det kan vara så. Mimmis spontana svar på vad hon vill att eleverna ska ha med sig från religionskunskapsundervisningen är att eleverna ska ha en bättre förståelse för andra religioner – hon tycker sig ha sett att vissa elever har fördomar och där vill hon skapa förståelse. Det som hon framförallt ser som en väldigt viktig uppgift i egenskap av lärare på en muslimsk skola är att stärka elevernas självförtroende – och då i synnerhet tjejernas som kan får höra kommentarer som ”Är det redan påsk?” eller får uppleva att människor försöker dra av dem sjalen på tunnelbanan. Hon vill få dem att se att de duger som de är, att det finns många i det svenska samhället som inte delar åsikt med de människor som kränker dem. Kristians förhoppning är att den process av att tycka, tänka, fundera och att hela tiden ifrågasätta ”Varför det för?” ska följa eleverna efter avslutad grundskola. Religionskunskapstimmarna har gett eleverna verktyg, de vet vad som krävs: ”Om man träffar på något i livet så har jag visat dem att ‘det här kanske inte är hela bilden, det kanske finns en baksida också. Man kanske måste vända och gå runt och titta också’. Kristian vill att eleverna ska vara lite kritiska i sin syn, inte köpa allt direkt utan fundera till lite grand.

Undervisningsmetoder och elevintresse

Lärarintervjuerna fyllde ett kompletterande syfte till elevenkäten och skulle förhoppningsvis bidra till en djupare förståelse av elevsvaren, de skulle hjälpa mig att forma min bild av religionskunskapsundervisningen, ett syfte jag anser vara väl uppfyllt. Den information jag främst ville utvinna gällde exempelvis arbetssätt och undervisningsmetoder där jag fann hög konsensus mellan lärares tankar kring sin undervisning och elevers uppfattningar om densamma. Min förväntan var att jämförelsen mellan enkätundersökningens resultat och den information som framkommit under lärarintervjuerna skulle påvisa om någon form av samband mellan undervisningsmetoder och elevintresse kunde finnas. Detta eventuella samband skulle jag förvisso kunna uttolka från elevenkäten, men med de kompletterande intervjuerna anser jag elevinformationen styrkt.

I ljuset av elevenkätens svar för respektive skola och genom lärarintervjuerna tycker jag mig se att lärarens roll är betydelsefull för hur eleverna uppfattar religionskunskapsämnet. I två skolor där elever och lärare talar om bredd och variation i undervisningen är intresset för ämnet också mycket stort bland eleverna. Dessa skolor är samtidigt de skolor som har ett elevunderlag där majoriteten uppger sig vara aktivt engagerade som religionsutövare och för vilka religionen spelar en stor roll i deras liv vilket kan ha en avgörande betydelse till resultatet. Av kunskapsskolans elever ansågs undervisningen, som redovisat ovan, också vara variationsrik men intresset för ämnet var ändå lågt vilket kan tolkas som att egen religionsutövning och intresse för religion utanför skolans värld och vardag är av större betydelse som intresseskapande faktor än religionskunskapens metodiska variation.

De lärare som i detta arbetes intervjuer berättade att de i undervisningen med öppenhet talade om sin egen livssyn, det gäller lärarna på de konfessionella friskolorna, var också de som hade flest diskussioner i klassrummet och vars elever i högst grad vågade uttrycka avvikande åsikter gentemot läraren. Samma elever uttryckte dessutom att de ansåg att ämnet utvecklade förmåga till självbestämmande, medbestämmande och solidaritet
 liksom ökad förståelse för människor med olika kultur eller tro, att religionsundervisningen gav dem möjlighet att bilda egen uppfattning om sin tro, kunskaper för att förstå samhället och insikter/kunskaper de kommer att bära med sig resten av livet.

På kunskapsskolan tycktes egen religionstillhörighet eller livssyn vara något av en icke-fråga både bland elever och bland lärare. Inte mer än 13 % uppgav att de kände till sin lärares tro/syn på livet, medan det var 33 % som trodde att läraren kände till eleven egen. På waldorfskolan var det endast en elev som trodde sig känna till sin lärares livsåskådning, vilket inte ens är 1 %, under det att 23 % av eleverna förmodade att läraren kände till deras. På båda dessa skolor är det endast 33 % av eleverna som uppger att religionskunskapsämnet ger dem insikter de kommer att bära med sig i livet. Dessa uppgifter kan tolkas som att det finns ett samband mellan lärarens öppenhet vad gäller hans/hennes privata ställningstagande i religions-/livsåskådningsfrågor och elevernas intresse för religionskunskapsämnet. En skolkultur där religiösa frågor inte diskuteras utifrån det personliga planet eller en lärarens ovilja att delge sin egen ståndpunkt tycks kunna leda till att religionskunskapsämnet mister något av sin aktualitet och betydelse för eleverna. Samtidigt kan ett elevunderlag där dessa frågor är av stor betydelse leda till att även läraren tvingas tänka igenom sin egen tro som Mimmi, religionskunskapsläraren på den muslimska skolan, vittnar om och där elevernas intresse sätter sin prägel på undervisningen.

Metoddiskussion


Det är min uppfattning att empiristudiens upplägg och innehåll bidragit till att arbetets syfte uppnåtts och dess frågeställningar besvarats. Jag anser att valet av enkätundersökning för att få fram elevinformation och kvalitativa intervjuer av lärare var väl fungerande metoder. Dock, att dra säkra slutsatser utifrån jämförelser mellan lärarinformationen och den från deras klasser visade sig inte vara möjligt i denna undersökning. För att säkra sådan information skulle urvalet av skolor ha varit mer likartat. En explicitare information om huruvida lärarens metodiska val påverkar elevernas intresse och engagemang för ämnet kräver ett urval av skolor med ungefär samma förutsättningar, till exempel enbart religiösa friskolor, eller enbart skolor där majoriteten elever har invandrarbakgrund då dessa grupper visat sig ha en mycket positiv inställning till ämnet och därför kunnat förväntas ge god information. Fokus i detta arbete har koncentrerats på de uppgifter som framkommit i elevenkäten varför lärarintervjuerna ska ses mer som ett komplement till dessa.

Generaliserbarhet och reliabilitet


Det viktigaste sättet att öka reliabiliteten är enligt Home & Solvang att ”vara så noggrann och uppmärksam som möjligt under hela forskningsprocessen”
 och det har hela tiden varit min målsättning. Med det ringa bortfall som enkätstudien hade och i jämförande med tidigare forskning inom området anser jag att denna undersökning har hög reliabilitet. Även samstämmigheten mellan elev- och lärarupplysningar bidrar till informationens reliabilitet och jag utgår då från att även de frågor där jag inte har möjlighet till jämförelser är uppriktigt besvarade. Generaliserbarhet eller förhoppning att uppnå ett representativ dataunderlag har inte varit denna studies strävan men jag menar dock att resultaten skulle kunna överföras till vidare kontexter.

Validitet

”Att validera är att kontrollera”
 skriver Kvale och genom att granska mina föresatser i föreliggande arbete mot uppnått resultat hävdar jag att även detta är något jag har uppnått. Om informationen mäter eller ger upplysning om det jag har för avsikt att mäta eller söka svar på räknas den enligt Holme & Solvang som valid information. Genom undersökningen har jag sökt kunskap om vilka bakomliggande orsaker det kan finnas till elevers intresse eller ointresse för skolämnet religionskunskap och detta arbete har också genererat ett antal möjliga orsaksförklaringar. 


KONKLUSIONER OCH DISKUSSION

Hedenius avintellektualiserande av kristendomen påverkade samhället under hans livstid och den åsiktspräglande inverkan han hade på den intellektuella eliten i Sverige genljuder än idag. Den objektiva undervisning som 1962 års läroplan krävde ser jag som en följd av den debatt Hedenius skapade i det svenska samhället och det har, som jag citerat Westerberg ovan, slätat ut, skadat och tråkiggjort ämnet religion och gör så fortfarande. Christer Sturmark
 har, om än med långt ifrån samma genomslagskraft och pondus, tagit upp Hedenius fallna mantel i samhällsdebatten och försöker få liv i diskussionen att religion och tro enbart ska vara privat angelägenhet som inte får synas i det offentliga sammanhanget. Diskussionen är väckt, och jag anser att hans artiklar kan utgöra ett bra diskussionsunderlag i religionskunskapsklassrummet.
 Att enbart mata eleverna fulla med fakta, eller som en lärare uttryckte det, med Trivial Pursuit-kunskaper väcker inte djupare engagemang och är inte meningsskapande för ungdomar.

De elever som i denna undersökning använder läroböcker i religionskunskapen ser dem som informativa men de har mindre tilltro till böckernas saklighet. Lägst värde får variabeln ”berikande” vilket kan spegla den bild av religion som många unga människor i Sverige har idag – att det boken försöker förmedla inte är något som berör deras livsvärld. Jan-Olof Hellsten
 har skrivit en kritisk artikel i Tidskiften ”Signum” med titeln ”Klart underkända – en kritisk läsning av läroböcker i religionskunskap”
 och han framför en mycket negativ syn på genren religionskunskapsböcker. Hellsten anser att de läromedel han granskande har läst ”snarare handlar om etnografi
 än religionskunskap. De skapar alienation snarare än förståelse … Texterna ger heller knappast någon bild av hur vår kultur präglats av det religiösa arvet. Så vad är det då man lär sig?” frågar sig Hellsten, ”Ganska ytliga fakta, ofta detaljer. Man får en elementär kunskap av uppslagsbokskaraktär. Vad religion är får man ta reda på någon annanstans”.
 Kanske att man skulle våga sig på högre grad av inifrånperspektiv i skrivandet av läromedel än vad man hittills har gjort för att levandegöra bilden av vad tillhörigheten till en religion kan betyda för en enskild person och hur det påverkar hans eller hennes liv och vardag, inställningar och beslutsfattande, värderingar och uppfattningar?

Under rubriken ”Förförståelse” ovan beskriver jag en av mina inledande idéer till befintligt arbete rörande lärarens påverkan i och av undervisningen. Jag undrade om en lärare som är väl medveten om sina egna värderingar, övertygelser och utgångspunkter och som i sin undervisning är tydlig med det inför eleverna har möjlighet till att skapa en mer dynamisk och levande undervisning där spännande diskussioner kan bidra till elevens bearbetning av livsfrågor än en lärare som i sin strävan att hålla undervisningen icke-konfessionell aldrig yppar sin egen ståndpunkt. Om jag återknyter till Westerbergs påstående att den värderingsfria, objektiva, sakliga religionsundervisningen har tråkiggjort ämnet religion och med utgångspunkt i de resultat denna uppsats redovisar är jag benägen att hävda att lärare som är tydliga inför sig själva och eleverna med vad de tror på eller öppet redovisar vad de bygger sina värderingar utifrån lyckas skapa en för eleven mer engagerande religionskunskapsundervisning som dessutom ligger närmre det som kursplanen beskriver som ämnets syfte och roll i utbildningen.


En möjlig orsak som jag ser till det låga intresse religionskunskap röner bland Sveriges grundskoleelever kanske står att finna hos dagens lärargeneration som vuxit upp i en så kallad postkristen tid. Har man inte själv en förankring i någon livsåskådning kan det vara svårt att förmedla ”religionernas känslogrund och deras förmåga att entusiasmera människor”, som Beskow uttryckte det.


Även metodval eller undervisningssätt kan bidra till det låga intresse av ämnet som elevers gensvar i olika nationella undersökningar visat, men det avspeglades inte så tydligt i denna enkätstudies resultat. På de två skolor som låg i topp vad det gällde omfånget i metodval uttryckte eleverna mycket skilda uppfattningar då det gällde intresse för religionskunskapsämnet. Det man däremot kunde utläsa var att den skola med minst bredd i metodval också hade elever med lägst skattning av hur intressant, engagerande och berikande de upplevde ämnet. Ser vi till elevernas etniska bakgrund i sökandet efter orsaksförklaringar konstaterar denna undersökning att elever med utländsk bakgrund som genom eget val eller som en konsekvens av föräldrars val går på en konfessionell friskola ger religionskunskapen höga värden i så gott som varje spörsmål eller aspekt av undervisningen som enkäten behandlar. Den negativa trend som ämnet uppvisat under decennier är kanske på väg att brytas i takt med att Sverige, bland annat genom nysvenskar, får en växande grupp barn och ungdomar för vilka tankar kring religion och gudsrelation spelar en stor roll i vardagen men då är det också av vikt att pedagoger inom religionskunskapsämnet öppnar upp för en miljö som främjar ”en öppen diskussion om frågor som rör tro och livsåskådning”
och genom metodval skapar ”nyfikenhet och intresse för religion”.


Förslag till fortsatt forskning om religionskunskap och elevintresse


För fortsatt forskning inom studiens område föreslås en mer omfattande undersökning med religionskunskapslärare som respondenter där huvudfrågan kan vara Hur arbetar du för att uppnå religionskunskapens syfte och i roll utbildningen? Fokus borde vara på ”det goda exemplet” som olika pedagoger uppvisar och koppla det, exempelvis, till lärarutbildningarna.

En jämförande studie av religionskunskapsböcker – hur avspeglas religionskunskapsämnets syfte och roll så som det beskrivs i kursplanerna i dessa?


En omfattande kvalitativ intervjuundersökning med elever som respondenter med inriktning på varför-aspekten.
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APPENDIX

Bilaga 1


Förfrågan via e-post om medverkan i min undersökning


Hej!

Mitt namn är Carina Emericks och jag läser Religionsdidaktik C vid Högskolan i Gävle. Ett moment i utbildningen är att skriva en uppsats och jag har valt att i den fokusera på niondeklassares och deras lärares syn på religionsämnet och undervisningen och min förfrågan här är nu om jag skulle kunna få komma till er, göra en enkätundersökning i er niondeklass och även få ett intervjutillfälle med den som undervisar religion. Alla uppgifter som lämnas kommer naturligtvis att behandlas konfidentiellt och elevernas enkätunderlag ifylls anonymt.


Jag är tacksam om ni har möjlighet att ge ett snart besked,

Med vänlig hälsning,

Carina



Carina Emericks


Villavägen 24


610 50 JÖNÅKER


0155-702 78


070-235 44 68


carina.emericks@telia.com

Bilaga 2

Elevenkät om religionsundervisning


I kursen Religionsdidaktik C är ett av momenten att skriva en uppsats. Det skulle vara till stor hjälp för mig om du ville ta dig tid att besvara denna enkät så uppriktigt som möjligt då jag i uppsatsen bland annat vill presentera synen på religionskunskap bland niondeklassare.


Carina Emericks hsf01ces@student.hig.se


Högskolan i Gävle


Lite allmänt …

		1. Vilket år är du född?

		



		2. Är du …

		tjej

		kille





		3. Var är du och dina föräldrar födda?

		

		



		(Sätt ett kryss i varje kolumn)

		

		

		



		

		Jag är


född i …

		Mamma är


född i …

		Pappa är


född i …





		a. Sverige

		

		

		



		b. Övriga Norden

		

		

		



		c. Övriga Europa

		

		

		



		d. Utanför Europa

		

		

		





Och så över till religionsundervisningen …

		4. Vilka böcker eller läromedel använder ni i religionsundervisningen?








		5. I hur stor omfattning upplever du boken/läromedlet som …?

		

		



		   (Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska


mycket

		Väldigt


mycket



		a. Intressant

		

		

		

		



		b. Engagerande

		

		

		

		



		c. Berikande

		

		

		

		



		d. Informativt

		

		

		

		



		e. Sakligt

		

		

		

		



		6. I hur hög grad är något av följande metoder eller media en del i er religionsundervisning?

		

		



		   (Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska


mycket

		Väldigt


mycket



		a. lärobok

		

		

		

		



		b. föreläsning/berättelser av lärare

		

		

		

		



		c. grupparbete/individuellt arbete (specialarbete, reflektionsuppgifter


el. dyl.)

		

		

		

		



		d. Film

		

		

		

		



		e. Dator/Internet

		

		

		

		



		f. Massmedia (TV, radio, tidningar)

		

		

		

		



		g. Musik

		

		

		

		



		h. Bild

		

		

		

		



		i. Annat, nämligen:

		

		

		

		





		7. I hur stor omfattning upplever du religionsundervisningen som …?

		

		



		   (Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska


mycket

		Väldigt


mycket



		a. Intressant

		

		

		

		



		b. Engagerande

		

		

		

		



		c. Berikande

		

		

		

		



		d. Informativt

		

		

		

		



		e. Sakligt

		

		

		

		





		8. I vilken utsträckning betraktar du dig som hörande hemma i …?

		



		   (Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska


mycket

		Väldigt


mycket



		a. Kristendom

		

		

		

		



		b. Judendom

		

		

		

		



		c. Islam

		

		

		

		



		d. Hinduism

		

		

		

		



		e. Buddism

		

		

		

		



		f. Annan religion – ange vilken:




		

		

		

		





		9a. I er religionsundervisning, diskuteras den religiösa tradition som du hör hemma i?

		



		

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska


mycket

		Väldigt


mycket



		

		

		

		

		





		9b. Ges en rättvisande bild enligt din åsikt?

		



		

		

		

		

		



		

		Nej, inte alls

		Något

		Ja, mycket

		Ja, helt och

hållet



		

		

		

		

		





10. Om du svarat ”Nej, inte alls” eller ”Något” på fråga 9b – vad tycker du inte stämmer?








		

		



		11. Tror du att din lärare känner till din tro/syn på livet?

		             Ja

		            Nej





		

		



		12. Känner du till din lärares tro/syn på livet?

		             Ja

		            Nej





13. Om du svarat ”Ja” på fråga 12 –tycker att din lärares undervisning är påverkad av


hans/hennes tro/syn på livet och i så fall på vilket sätt?








		14. Brukar du uttrycka dina åsikter även om de INTE …?

		



		(Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Aldrig

		Sällan

		Ofta

		Alltid






		a. Överensstämmer med lärobokens

		

		

		

		



		b. Överensstämmer med lärarens

		

		

		

		





		15. I hur hög grad anser du att religionsundervisningen utvecklar förmågan till …?

		



		(Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska mycket

		Väldigt mycket






		a. självbestämmande

		

		

		

		



		b. medbestämmande

		

		

		

		



		c. solidaritet

		

		

		

		





		16. Hur stämmer följande påstående med hur du tycker?

		



		(Sätt ett kryss för varje delfråga)

		

		

		

		



		

		Inte alls

		Ganska lite

		Ganska


mycket

		Väldigt


mycket



		a. Religionsundervisningen ökar min förståelse för människor med olika kultur eller tro




		

		

		

		



		b. Religionsundervisningen ger mig en möjlighet att bilda mig en egen uppfattning om vad jag tror




		

		

		

		



		c. Religionsundervisningen ger mig kunskaper för att förstå samhället




		

		

		

		



		d. Religionsundervisningen ger mig insikter/kunskaper jag kommer att bära med mig resten av livet

		

		

		

		





Tack för din medverkan!


Är det något du vill tillägga eller om raderna ovan inte räckt till – skriv gärna här!


Bilaga 3


Underlag till lärarintervjuer – religionskunskap

1. Vad har du för utbildning?

2. Ev. examensår?

3. Hur skulle du beskriva din/dina undervisningsmetod/-er? Har du några ”käpphästar”?


4. Hur väljer du ditt undervisningsstoff? Vad väljer du? Varför?


5. Hur skulle du beskriva din egen tro/livsåskådning?

6. Hur påverkar den din religionsundervisning? Påverkar den din syn på eleverna? Om ”ja” – på vilket sätt?


7. Känner eleverna till din tro/livsåskådning? Om ja – brukar de uttrycka sina åsikter även om de skulle gå emot dina? Hur blir sådana diskussioner?


8. Vad vill/hoppas du att eleverna bär med sig från högstadiets religionsundervisning?

· Runda av med några lärdomar från intervjun


· Något ytterligare respondenten vill tillägga?
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� John M. Hull, Emeritus Professor of Religious Education vid University of Birmingham, UK


� Andersen m.fl. 2006 s 199


� Kjell Härenstam är professor i religionsvetenskap vid Karlstads universitet


�Boel Westerberg är universitetslektor i religionsvetenskap vid Malmö Högskola 


� Andersen m.fl. 2006


� Andersen m.fl. 2006 s 223


� Andersen m.fl. 2006


� Undersökningen ”Attityder i skolan” gjordes av Skolverket 2004 på de kommunala skolorna i Sverige. Kristna friskolerådet tog initiativet att genomföra samma undersökning bland de kristna friskolorna.


� Holme & Solvang 1997 s 37


� Exempelvis NU03


�SO-lärarnas behörighet var svagast i religionsämnet visar undersökningen Grundskolan i blickpunkten enligt Olivestam 2006 s 17


� ”etnicitet … det som kännetecknar en etnisk grupp, t.ex. levnadsförhållanden och värderingar” (Bonniers lexikon 1994 s 217)


� Kvale 1997 s 55


� Holme & Solvang 1997 s 30


� Nr 4 november 2004


� Pm 4/2004 s 21


� Pm 4/2004 s 25


� Almén, Religionsvetenskapens och religionskunskapsundervisningens didaktiska logik.


� Pm 4/2004 s 25


� Almén, s 4


� Ingemar Hedenius var filosof och professor i Uppsala 1947-73. 


� Bonniers lexikon del 8, 1995 s 51


� Sven Hartman är professor i pedagogik vid Stockholms universitet


� Pm 4/2004 s 23


� Pm 4/2004 s 24


� 1980 års läroplan, 1994 års läroplan och 2000 års kursplaner


� Pm 4/2004 s 23


� Per Beskow – svensk religions- och kyrkohistoriker. 


� Signum 1/2009 s 2


� Lpo 94 s 9


� Carl E. Olivestam är doktor i religionsvetenskap och docent i ämnesdidaktik vid Göteborgs universitet


� Olivestam 2006 s 153


� Pm 4/2004 s 23


� Holme & Solvang 1997 s 11


� http://libris.kb


� http://disaweb.ub.uu.se


� http://www.google.se


� Se förfrågan via e-postmeddelande skickat till de olika skolorna i bilaga 1


� Jørgen Straarup är professor i religionsvetenskap


� Holme & Solvang 1997 s 173


� Anders Sjöborg är forskare i religionssociologi.


� Den slutliga versionen av frågeformuläret finns som bilaga 2 


� Holme & Solvang 1997


� E-postkorrespondens via HiG:s webmail


� ”Att intervjua är en interaktiv form av forskning; genom det nära samspelet med de intervjuade löper intervjuaren risk att ”köpas” av dem. Intervjuaren kan ha identifierat sig så stark med sina undersökningspersoner att hon inte kan upprätthålla en professionell distans utan tolkar och rapporterar allting ur undersökningspersonernas perspektiv … goes native” (Kvale 1997 s 112)


� Intervjuunderlagets slutgiltiga version finns som bilaga 3


� Nr 4 november 2008


� Pm 4/2008 s 66


� Samtaliga punkter kommer från Kvale 1997 s 113


� Bekvämlighetsval är enligt Holme & Solvang (1996) att välja de enheter, respondenter, som det är lättast att få tag i.


� Subjektivt val innebär enligt Holme & Solvang (1996) att urvalet har skett efter eget gottfinnande.


� Flodell 1998 s 101


� Holme & Solvang 1996


� Holme & Solvang 1996 s 93


� I arbetet med denna uppsats besökte jag en muslimsk friskola. När besöket var slut och jag väntade på tunnelbanan kom en grupp högstadietjejer som sett mig på skolan. De var nyfikna på mig och vi började prata. Då vi skulle med samma tåg hann jag ha en längre informell pratstund med dem. Jag frågade dem vad de tyckte om sin skola, varför de gick där, vad de tyckte om personalen osv. De tyckte att deras skola var mycket bra. Där kunde de vara sig själva och ingen slängde glåpord efter dem för att de hade slöja, något som annars var vardagsmat för dem. De berättade också om sin rektor som alltid hade ett leende på läpparna och som alltid uppmuntrade sina elever. De berättade om resor till de svenska fjällen som skolan bjöd på varje år för att lära eleverna skidåkning, om skridskoåkning, om lärarna, om möjligheten till bön varje dag … Detta var trygga tjejer med god självbild och gott självförtroende – hade de varit likadana om de gått i en ”vanlig” svensk skola där de hela tiden hade varit utpekade och udda? Det syns inte på en kille att han är muslim, men en tjej får, genom att hon direkt utmärker sig genom sin klädsel, hela tiden stå upp för sin tro och det måste vara tufft när man bara är barn eller på väg in i vuxenvärlden.


� Jönsson & Liljefors Persson 2006


� 1 Kor 14:33-35 ”Gud är inte oordningens Gud utan fridens. Liksom överallt i de heligas församlingar skall kvinnorna tiga vid sammankomsterna: de har inte lov att tala utan skall underordna sig, som också lagen säger. Om de vill ha reda på något skall de fråga sina män när de har kommit hem, för det passar sig inte för en kvinna att tala vid sammankomsten.” I Koranens fjärde sura står det om relationen mellan man och kvinna ”Männen vare kvinnornas föreståndare på grund av det företräde, Gud givit somliga framför andra … Och vad dem beträffar, av vilka ni I frukten uppstudsighet, så varnen dem, sklijen dem från bädden och egen dem, men om de lyda eder, så söken ej sak med dem!” (Koranen 2003 s 75)


� Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81


� Kursplaner och betygskriterier 2000 s 82


� Lpo 94 s 6-7


� ”Samband har vi först när den samvariation vi finner kan grundas på en teori och ett teoretiskt resonemang” enligt Holme & Solvang s 293 och det kan jag inte göra i denna undersökning.


� Grundskolans kursplaner och betygskriterier 2000 s 81-82


� Jag har gett lärarna namn som ska göra det lätt, främst för läsaren men även för mig, att komma ihåg vem som undervisar på vilken skola genom att deras namn börjar på samma bokstav som skolan de arbetar på. Två av skolorna börjar på k vilket jag har löst genom att ge läraren på den kristna skolan namnet Kristian då det engelska ordet ”Christian” betyder ”kristen”.


� En kurs är en tvärvetenskaplig del som innehåller både NO, SO och teknik. I den mån det går samkör man alla ämnen, när det inte alls finns naturliga några kopplingar blir det rena SO- eller NO-kurser, berättar Karl. En kurs kan pågå 6-7 veckor.


� Se bilaga 4


� Figur 8


� Holme & Solvang 1996 s 167


� Kvale 2000 s 218


� Christer Sturmark är ordförande i föreningen Humanisterna, författare och debattör.


� Då jag undervisar i religionskunskap på en kristen friskola har jag bland annat använt mig av hans artikel ”Religiösa friskolor förvrider barnen” och bett eleverna läsa, reflektera och besvara den. Eleverna uttryckte gemensamt att man nog borde vara på en religiös friskola ett tag innan man uttalar sig. De såg inte sig själva som förvridna barn.


� Jan-Olof Hellsten är en numera pensionerad skolforskare


� Signum 1/2009 s 28-36


� ”etnografi [av grekiska ethnos, folk, och grafein, skriva], vetenskapen om världens olika kultur- och samhällstyper” (Bonniers lexikon 1994 s 217)


� Signum 1/2009 s 36


� Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81


� Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81


� Kursplaner och betygskriterier 2000 s 81





PAGE  

36



_1035985488.doc







Beteckning: HRV:C09:16

		Institutionen för humaniora och samhällsvetenskap



		Religionskunskap - vad ger det?





		Carina Emericks

Maj 2009



		C-uppsats, 15 högskolepoäng

Religionsvetenskap



		Religionsdidaktik C

Handledare: Jørgen Straarup





� EMBED Word.Picture.8  ���








_1035985488.doc








