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Sammanfattning 
 

Syftet med denna uppsats har varit att ta reda på hur lärare uppfattar att de förhåller sig till 

eleverna, när de gör sina undervisningsval i kursen Religionskunskap A på gymnasiet. I 

förhållande till detta har elevers studieinriktningar varit en faktor som studerats, för att 

undersöka om dessa har inverkan på undervisningen.  

Materialet till undersökningen har insamlats genom kvalitativa intervjuer med fem 

yrkesverksamma religionslärare i Uppsala. Intervjuerna har spelats in med en mobiltelefon 

och därefter transkriberats ordagrant. Intervjumaterialet har analyserats genom en 

innehållsanalys, där materialet sorterats i likheter och olikheter.  

Lärares undervisningsval har ställts i relation till om lärare utgår ifrån 

religionsundervisningens selektiva traditioner. Dessa rör kristendomens starka ställning och 

undervisning med världsreligioner i fokus istället för elevers egna livsfrågor. Valen har även 

ställts i förhållande till om lärarna utgår ifrån en undervisningstradition som syftar till att 

eleverna ska lära om eller lära av religioner. 

I undersökningen har det framkommit att lärarna i hög grad utgår ifrån eleverna och 

främst deras intressen, när de ska göra undervisningsval i religionsämnet. Detta pekar på att 

de intervjuade lärarna inte utgår ifrån den selektiva tradition som rör världsreligionernas 

dominans, utan låter elevers livsfrågor och intressen stå i fokus, vilket främjer en 

undervisningstradition som gör att eleverna lär sig av religioner och inte om. 

Det har visat sig att elevernas studieinriktningar har inverkan på lärares 

undervisningsval i vissa fall. Exempelvis har det klargjorts att vissa studieinriktningar läser 

mer religion än andra, vilket präglar innehållet. Detta visar på att det är studieinriktningen i 

sig som är avgörande, vilket inte berör religionsundervisningens selektiva traditioner. 

Det har även framkommit att flera lärare väljer att undervisa mer om islam, eftersom det 

uppdagats att många elever har fördomar mot muslimer. Detta visar på att lärarna i 

undersökningen inte utgår ifrån den selektiva traditionen gällande kristendomens ställning. 

Det visar även på att det finns ett stort samhällsproblem, som måste förebyggas. 

 

Nyckelord: Didaktik, Gymnasiet, Religionslärare, Intervju, Undervisningsval 
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Inledning 
 

Jag försöker sätta mig in i deras liv, vad de kan tänkas 
vara intresserade av, då brukar det gå bra.

1
  

 

Detta är ett uttalande som visar på hur eleverna kan prägla lärares undervisning. Den här 

uppsatsen handlar just om hur lärare förhåller sig till eleverna i sin undervisning. 

Lärare ställs ständigt inför åtskilliga val, dels i den direkta undervisningssituationen, 

men givetvis även under planeringsarbetet. I den direkta undervisningssituationen kan lärare 

stå inför val som till exempel berör vem som ska få prata i klassrummet, hur gruppindelningar 

ska gå till samt hur känsliga ämnen ska besvaras när de uppkommer spontant. När det gäller 

urvalet av stoff till undervisningen finns det många olika faktorer som en lärare måste ta 

hänsyn till såsom styrdokument och undervisningstimmar. Gällande valet av arbetssätt är 

exempelvis faktorer som skolans lokaler, resurser och läromedel avgörande. Vidare skall 

läraren även sätta sin personliga prägel på undervisningen, vilket inkluderar lärarens egna stil 

och intresse. En annan viktig aspekt som lärare bör ta i beaktning när de gör sina 

undervisningsval är elevernas förutsättningar och intresse och det är just detta som står i fokus 

i denna uppsats. 

Inom didaktisk forskning talas det om de didaktiska frågorna vad, hur och varför, som 

handlar om valet av innehåll och arbetssätt i undervisningen.
2
 Denna uppsats knyter an till 

dessa frågor, eftersom uppsatsen behandlar lärares undervisningsval. Det gäller som lärare att 

välja på ett sätt som skapar ett gott klimat i klassrummet och främja ett lärande som 

inkluderar alla elever och deras olika kunskapsnivåer. Det är viktigt att komma ihåg att det 

som förmedlas i klassrummet i viss mån kan vara avgörande för elevers framtid och därför är 

en lärares val av oerhörd betydelse. Eftersom jag själv kommer att arbeta som religionslärare 

på gymnasiet i framtiden har jag valt att avgränsa denna uppsats till religionsundervisningen 

och dess didaktiska område, då detta främst ligger i mitt intresse.  

Religionsundervisningen i dagens gymnasieskola inbegriper olika moment såsom 

världsreligioner, moderna livsåskådningar, etik och livsfrågor, men vad, hur och varför detta 

ska tas upp i undervisningen är i hög grad upp till den enskilda läraren. Det finns lite 

                                                             
1 Intervju med Vivi (2013,01,08). 
2 Hartman (2011), s .20-21. 
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forskning på hur elevunderlaget kan tänkas påverka hur lärare väljer innehåll och metoder i 

religionsämnet och denna forskning kretsar främst kring yngre elever som går i grundskolan. 

Det saknas studier på hur gymnasieelever kan tänkas påverka lärares didaktiska val i 

religionsundervisningen och därför kommer denna uppsats att behandla detta. För att arbetet 

inte ska bli för brett har undersökningen avgränsats till kursen Religionskunskap A på 

gymnasiet.  

Bakgrund 

 

I följande avsnitt presenteras först religionsämnets historia för grundskolan och därefter 

redogörs religionsämnets historia för gymnasiet. Avslutningsvis presenteras ett avsnitt där 

styrdokumenten för Religionskunskap A står i fokus.  

 

Religonsämnets historia – från dåtid till nutid 

Eftersom uppsatsen handlar om undervisningen i ämnet religion är det relevant att veta hur 

religionsämnet och dess undervisning sett ut över tid. Hartman menar att religionsämnet har 

haft en särställning i den svenska skolan under lång tid, eftersom skolväsendets start 

härstammar från människors behov och vilja av att föra religiösa traditioner vidare till 

kommande generationer. Utan en överföring av religiösa traditioner till nästkommande släkte 

avtar religionen och försvinner så småningom helt. Detta gör att religion och undervisning 

alltid gått hand i hand och varit varandras villkor ända från starten. Gestaltandet av 

religionsundervisningen bestäms i förhållande till samhällsutvecklingen, vilket väckt 

omstridda debatter både i dåtiden och i nutiden.
3
 

Kristendomen är den religion som präglat det svenska samhället och i samband med 

reformationen på 1500-talet, då svenskarna blev protestanter, blev kristendomen en bok- och 

prediko-religion. Detta medförde att alla kunde ta del av religionen, men det innebar också 

krav på befolkningen. Det blev enligt kyrkolagen år 1686 klart att alla bönder och föräldrar 

var skyldiga att lära sina barn och sitt tjänstefolk att läsa samt att kunna kristendomens 

                                                             
3 Hartman (2011),  s. 19. 
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huvuddelar enligt Luthers lilla katekes. Kunskapen kontrollerades genom att präster hade 

husförhör hemma hos familjerna.
4
 

I samband med 1800-talets förändringar, då flertalet invånare ökade och många 

folkförflyttningar skedde genomfördes folkskolestadgan år 1842. Detta medförde att 

människor även skulle lära sig att räkna och skriva. Skolplikt för barn infördes dock inte 

förrän år 1882 och det var först då som föräldrars undervisningsplikt avtog helt. Kyrkan blev 

huvudansvarig för undervisningen och religionsämnet upptog det största utrymmet i skolan.
5
 

 År 1919 kom en ny undervisningsplan för folkskolan, vilket innebar att Luthers lilla 

katekes togs bort i skolan. En icke konfessionell undervisning i kristendom infördes, vilket 

gjorde att undervisningen inte längre var konfessionellt bunden till Svenska kyrkan.
6
 

År 1962  infördes den första läroplanen och då introducerades ett krav på att 

kristendomsundervisningen skulle vara objektiv, vilket gjorde att skolväsendet gick in i en ny 

fas, där undervisning skulle ges om religion. Livsfrågor fick en betydande roll i samband med 

att 1969 års läroplan trädde i kraft, vilket gjorde att elevers egna tankar fick större utrymme i 

religionsundervisningen. Kristendomskunskap ändrade då också namn till religionskunskap.
7
 

Läroplanen som introducerades år 1980 gav ett ännu större utrymme för elevernas 

livsfrågor i religionsämnet, vilket kan ses bara på ämnets namn som ändrades till Människans 

frågor inför livet och tillvaron; religionskunskap. Livsfrågorna blev utgångspunkten i 

undervisningen och till skillnad från föregående läroplaner fokuserades det på vad religion 

och livsåskådningar kunde ha för funktion för den enskilde individen.
8
 

Läroplanen som infördes år 1994 gav större utrymme åt lärare att själva bestämma vad 

som skulle ingå i undervisningen, då regelstyrning ändrades till målstyrning. Värdegrunden, 

som kom att genomsyra skolan introducerades i skolväsendet och kristendomen fick ett 

uppsving i läroplanssammanhang då  ”kristen etik och västerländsk humanism” presenterades 

som viktiga värden, vilket gav upphov till många debatter, i det då sekulariserade Sverige.  

Religionsundervisningen ändrade namn till endast religionskunskap igen och 

livsfrågeperspektivet tonades ner. Kunskaper om religion och livsåskådningar hamnade i 

                                                             
4 Hartman (2000), s. 212-214. 
5 Ibid., 215. 
6 Ibid., s. 216. 
7 Ibid., s. 216. 
8 Ibid., s. 220-221. 



 
 

7 
 

fokus, för att elever i utgångspunkt från dessa skulle kunna reflektera kring sin egen 

livstolkning.
9
 

Denna redogörelse av religionsämnets historia är betydande för denna uppsats, eftersom 

det ger en klar bild över att kristendomen har haft en stark ställning i religionsundervisningen 

och har än idag, vilket i hög grad kan tänkas påverka lärares undervisningsval. Redogörelsen 

visar också på att livsfrågor blev introducerade som ett moment i 1969 års läroplan och har 

sedan dess varit mer eller mindre betonade. Hur lärare väljer att betona livsfrågorna är 

intressant för undersökningen, eftersom livsfrågor ger elever utrymme till egen tolkning och 

uppsatsen behandlar just hur eleverna påverkar lärares undervisningsval. 

Presentationen om religionsämnets historia pekar även på att svensk 

religionsundervisning har olika traditioner: lära i, lära om och lära av religion. Härenstam 

menar att dessa traditioner pekar på om undervisningens syfte är att vara fostrande eller 

informerande.
10

 Från reformationens tid till att den första läroplanen introducerades år 1962 

har undervisningen handlat om att lära elever i kristendomen, alltså fostra elever i hur de bör 

tänka och tycka som medborgare. När religionsundervisningen hade som syfte att bli mer 

objektiv år 1962 blev religioner något som eleverna fick lära sig om i skolan, vilket tyder på 

att religionsundervisningen främst blev informerande.
11

 På 1980-talet utgick undervisningen 

ifrån elevers egna livsfrågor och en tydlig tendens att eleverna skulle lära sig av eller från 

religioner framkom. Detta visar på att religionsundervisningen hade som syfte att fostra 

elever.
12

   

När 1994 års läroplan introducerades gick utvecklingen bakåt något, eftersom 

kunskaper om religion och livsåskådningar hamnade i fokus,  vilket pekar på att information 

om religion blev centralt igen. Dock gavs möjligheten till att även lära av religion, eftersom 

kunskaperna om religioner skulle vara en utgångspunkt för att elever från dessa skulle kunna 

reflektera kring sin egen livstolkning. Detta gör att 1994 års läroplan har tendenser att både 

fostra och informera.
13

 

Dagens religionsundervisning i gymnasiet nyttjar fortfarande läroplanen från år 1994 

och huruvida religionsundervisningen är fostrande eller informerande kan tänkas bero på 

                                                             
9 Hartman (2000),  s.  222-225. 
10 Härenstam (2000),  s. 145. 
11 Ibid., s. 148, 150. 
12 Ibid., s. 152-153. 
13 Ibid., s. 154-155. 
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vilken inställning läraren har till dessa olika traditioner. Detta är i hög grad aktuellt till denna 

uppsats, eftersom vilket förhållningssätt lärare har till traditioner i undervisningen givetvis 

påverkar hur de förhåller sig till sina elever. 

 

Religionsämnet på gymnasiet – från dåtid till nutid 

Denna uppsats behandlar dagens religionsundervisning på gymnasiet och därför är det 

relevant att klargöra hur denna undervisning har sett ut i svensk historia.  

Gymnasiekolan i Sverige startades någon gång på 1600-talet och var starkt präglad av 

den kristna tron då präster var de som främst undervisade. På 1860-talet fick 

gymnasieskolorna ett stort statuslyft, då läroverken infördes, vilket innebar att universiteten 

gav läroverken examinationsrätt som gjorde det möjligt att ta ut en studentexamen. Kyrkan 

behöll sitt inflytande över gymnasierna och biskopar var inspektorer på gymnasieskolorna 

ända in på 1950-talet.
14

 

Eftersom gymnasieskolan alltid varit en frivillig skolform har inte debatter gällande 

religionens ställning i gymnasieskolan varit lika intensiva som för den obligatoriska skolan. 

Diskussioner som uppkommit gällande religionsämnet har oftast handlat om ämnets 

legitimitet i gymnasieskolan snarare än om ämnets innehåll. En stor debatt gällande 

gymnasieskolans undervisningstimmar utbröt år 1963, vilket inkluderade flera miljoner 

invånare. Denna debatt gjorde att ett nytt politiskt parti bildades nämligen Kristen 

Demokratisk Samling vilket idag heter Kristdemokraterna. I samband med lanseringen av 

läroplanen 1994 uppstod, i likhet med grundskolan, debatter kring formuleringar gällande 

främst kristendomens ställning i gymnasieskolans läroplan och kursplan för religionsämnet.
15

 

När Lpf 94 introducerades genomgick religionsundervisningen på gymnasiet stora 

förändringar och religion blev ett kärnämne, som alla elever skulle läsa. Tidigare hade endast 

vissa elever som gått teoretiska inriktningar studerat religionsämnet, men med den nya 

läroplanen blev alltså ämnet obligatoriskt såväl för teoretiska som praktiska inriktningar. 

Detta gjorde att religionslärarna fick ett nytt och större elevunderlag. Religionsämnet delades 

                                                             
14 Hartman (2000),  s. 228. 
15 Ibid., s. 229. 
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in i två kurser, en A-kurs och en B-kurs, där A-kursen blev obligatorisk och den fördjupande 

B-kursen endast kom att läsas av somliga elever.
16

  

Som framgår av denna historiska redogörelse har alltså gymnasieskolan, precis som 

grundskolan, varit starkt präglad av kristendomen, vilket är betydande för undersökningen av 

den anledningen att detta kan tänkas påverka lärares val starkt. 

 

Styrdokument för dagens religionsundervisning 

År 2011 trädde en ny läroplan i kraft, men då religionsundervisningen på gymnasiet vanligtvis 

ges i årskurs 3 är det fortfarande kursplanerna från Lpf 94 som används i religionsämnet idag. 

De styrdokument som finns för religionsämnet är väsentliga till denna undersökning, eftersom 

lärare måste utgå ifrån dessa i sin undervisning och därför är det relevant att titta närmare på 

och ge exempel på vad som står skrivet för ämnesplanen i religionsämnet och kursplanen för 

Religionskunskap A .  

 Som framkommer i tidigare avsnitt är religionsundervisningen i 1994 års 

läroplan inriktad på att ge eleverna kunskaper om religioner, vilket kan ses i 

ämnesplanen för religionskunskapens syfte:  

Ämnet religionskunskap syftar till att ge kunskaper om trons innehåll och 

traditioner inom olika religioner och andra livsåskådningar
17

 

 

Detta syfte klargör att traditionella religioner såsom världsreligionerna helt klart ges ett stort 

utrymme i kursen. Dock framgår det även i ytterligare ett syfte att religionsundervisningen 

ska ge elever möjlighet att själva fundera kring livsfrågor samt etiska frågor, vilket nämns här: 

Utbildningen i ämnet religionskunskap syftar till att ge möjligheter att 

reflektera över existentiella och etiska frågor ur olika perspektiv samt till att 

ge ökad förståelse för att andra kan komma till andra tolkningar än den 

egna
18

 

 

Detta visar på att lärare bör ge ett stort utrymme till elevers egna livsfrågor och låta elever 

utforska dessa genom olika perpektiv, vilket ger elever möjlighet att inte bara lära sig om 

                                                             
16 Sjödin (1995), s. 15-17. 
17 Lpf 94 (2013), www.skolverket.se (2013-05-20). 
18 Lpf 94 (2013), www.skolverket.se (2013-05-20). 
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religioner utan även att lära sig av etablerade traditioner. Syftet pekar även på att förståelse 

för andra är något som är viktigt. 

När det gäller kursplanens mål och innehåll i Religionskunskap A lämnas ett stort 

utrymme åt läraren till att själv bestämma vad som ska ingå i kursen. De moment som tydligt 

understryks och måste ingå i kursen är kunskap om kristendomen och etik, förövrigt har 

läraren fria tyglar.
19

 I 1994 års läroplan betonas värdegrunden och det kan tänkas att det är 

menat att just religionsämnet ska arbeta mer ingående med de värden som denna åsyftar att 

förmedla, eftersom etikmomentet framhävs i kursplanen för Religionskunskap A.
20

 Ett 

exempel på detta kan ses i följande kursmål: 

kunna samtala om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet utifrån en 

given etisk och moralisk utgångspunkt
21

 

 

Detta kursmål synliggör att samtal om etik är ett obligatoriskt moment i 

religionsundervisningen. Ett annat kursmål som rör världsreligionerna tydliggör att eleven 

skall: 

känna till kristendomens och några andra världsreligioners och andra 

livsåskådningars grundläggande uttrycksformer, tro och idéer
22

  

 

Här ses tydligt att kristendomen har en särställning i religionsundervisningen, eftersom den 

enda religionen som är utskriven i kursmålet är just denna. Övriga religioner som räknas som 

världsreligioner är islam, hindusim, buddhism och judendom, men dessa står inte utskrivna. 

Detta gör att läraren ges ett stort utrymme att välja vilka religioner och livsåskådningar som 

ska ingå i kursen. Hur lärare väljer innehåll är mycket intressant och flera faktorer kan tänkas 

vara avgörande. En del lärare kan tänkas välja innehåll efter vilka religioner som har störst 

respektive minst antal anhängare. Vissa kan anse att undervisning endast ska ges om de 

abrahamitiska religionerna, eftersom de är mest lika varandra. Somliga lärare kan tänkas göra 

sitt urval efter vad denne själv är intresserad av och några lärare låter möjligtvis eleverna stå i 

fokus när undervisningsvalet ska göras. Som framkommer ges det alltså stort utrymme för 

lärarna att välja hur undervisningen ska se ut i Religionskunskap A och denna uppsats 

fokuserar just på hur lärare förhåller sig till eleverna när de gör sina undersvisningsval. 

                                                             
19 Lpf 94 (2013), www.skolverket.se (2013-05-20). 
20 Ibid. 
21 Ibid. 
22Ibid. 
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Tidigare forskning 

 

Denna uppsats handlar om hur lärare uppfattar att de förhåller sig till eleverna, när de gör sina 

undervisningsval till religionsämnet och därför är det relevant att redogöra för forskning kring 

faktorer som rör eleverna och kan tänkas påverka lärarnas val. Eftersom det specifikt är 

religionsämnet som står i fokus i denna uppsats tas inte lärares didaktiska val i andra ämnen 

upp här. Först presenteras forskning om elevers livstolkningar och hur livstolkningar skapas, 

därefter redogörs för normer och fördomar i religionsundervisningen. Sedan behandlas 

forskning rörande elevers intresse till religionsämnet och avslutningsvis framförs hur lärare 

förhåller sig till elevers intressen i nutida religionsundervisning. 

 

Elevers livstolkningar och hur de skapas 

Eftersom uppsatsen behandlar hur lärare förhåller sig till eleverna i religionsundervisningen är 

det väsentligt att redogöra för forskning som kretsar kring elevers livstolkningar och hur 

livstolkningar skapas. Hur elever tolkar livet kan göra stor inverkan på hur deras inställning 

till religionsämnet är, vilket kan tänkas påverka lärares undervisningsval. 

Ett väl etablerat namn inom den religionsdidaktiska sfären är Sven Hartman, som främst 

har forskat kring barn och ungas livstolkningar. Hartman och Torstensson-Ed poängterar att 

barns tankar gällande religion och livsåskådning har sin utgångspunkt i de erfarenheter och 

upplevelser som de erfar via sin omvärld. Länder som är sekulariserade får således barn med 

en profan syn. Mellan åren 1987 och 1990 gjordes ett försök att ta reda på hur den 

representativa svenska barnatron såg ut i Sverige via en attitydenkät som besvarades av elever 

som gick på dåvarande låg-, mellan- och högstadiet. Resultatet visade på en sökande eller 

misstroende inställning till religion och övervägande del av barnen som deltog i 

undersökningen betraktade sig inte som troende. I resultatet framkom även att andelen som 

uppgav att de var troende minskade med ökande ålder. Hartman gjorde även en attitydenkät år 

2002 med elever i samma åldrar som i tidigare undersökning och resultatet hade samma 

tendenser som i den föregående studien.
23

 

                                                             
23 Hartman & Torstensson-Ed (2007), s. 144-146. 
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Detta visar alltså på att svenska elever generellt sett inte betraktar sig som religiöst troende, 

vilket kan ha att göra med att Sverige är ett sekulariserat kristet land. Detta är intressanta 

uppgifter till denna uppsats, eftersom en misstroende inställning till religion kan tänkas 

påverka elevers intresse till religionsämnet, vilken i sin tur kan tänkas påverka lärares 

undervisningsval. 

Att etniskt svenska elever har en misstroende inställning till religion framkommer även i 

Kerstin von Brömssens avhandling Tolkningar, förhandlingar och tystnader från år 2003 med 

syftet att ta reda på hur elever konverserar om sin egen och andras religion i en multietnisk 

miljö i Sverige. Brömssen utförde  intervjuer med 11 elever som gick i årskurs 8 och nyttjade 

dessa som sitt främsta material, men använde sig även av gruppsamtal och elevers 

anteckningar för att komma till rimliga slutsatser.
24

 

I studien framkommer att etniskt svenska elever pratar om religion och religiösa 

fenomen i negativ bemärkelse och de tar ett kraftigt ställningstagande mot att de själva skulle 

ha en egen religion, eftersom de hävdar att religion medför tvång och förnekelse av 

naturvetenskapliga fenomen. Brömssen drar slutsatsen att de etniskt svenska eleverna har ett 

svagt intresse för världsreligionerna, inte minst när det gäller kristendomen.
25

 Detta tyder på, 

precis som framkommer i Hartman & Torstensson-Eds undersökning, att elever inte har ett 

starkt intresse för religion. Detta kan mycket väl påverka elevers förkunskaper, inställning och 

intresse till religionsämnet, vilket är faktorer som kan tänkas kopplas samman med hur lärare 

förhåller sig till sina elever. 

Som framkommit hittills i detta forskningsavsnitt har inte etniskt svenska barn och 

ungdomar särskilt positiv inställning till religioner. Detta betyder dock inte att de inte tänker 

på existentiella frågor, vilket är något som framkommer i ett forskningsprojekt som utfördes 

år 1994 av Skolverket. Undersökningen hette En skola – flera världar  och både elever och 

lärare intervjuades om deras värderingar kring ämnet religionskunskap. Studien baserades på 

frågor från den statliga undersökningen Gymnasieleven och livsfrågorna från år 1971, vilket 

gjorde att jämförelser kunde göras på vissa delar mellan de båda forskningsresultaten, för att 

se om elevers värderingar hade ändrats över tid.
26

  

                                                             
24 von Brömssen (2003), s. 2-3. 
25 von Brömssen (2003), s. 321-322. 
26 Sjödin (1995), s. 15-17. 



 
 

13 
 

I undersökningen från år 1994 nämns att påståenden gällande att svenskars intresse ökat för 

livsfrågor i och med sekulariseringen, som en slags kompensation för institutionell religion 

inte stämmer, i allafall inte när det gäller ungdomar. I undersökningen från år 1971 ansåg 34,6 

procent av de tillfrågade ungdomarna att existentiella frågor är mycket viktiga. Samma fråga 

ställdes i undersökningen år 1994 och då svarade 30,4 procent av ungdomarna att livsfrågorna 

är mycket viktiga, vilket synliggör ett minskande intresse istället för ett ökande. Det rör sig 

dock inte om en drastisk nedgång, så sammanfattningsvis visar resultatet från 

undersökningarna att elevers intresse för existentiella frågor är relativt stort och inte ändrats 

avsevärt över tid, trots stora samhällsförändringar.
27

  

Detta resultat klargör alltså att gymnasieelevers intresse för livsfrågor var ganska stort 

år 1994 och det kan tänkas att elever idag fortfarande är intresserade av livets stora frågor, 

eftersom dem ständigt är aktuella. Att elever verkar vara betydligt mer intresserade av 

livsfrågor än de stadgade religionerna är intressant information till denna uppsats, eftersom 

detta möjligtvis präglar lärares undervisningsval. 

En annan forskare som undersökt ungas livstolkningar är Christina Osbeck som skrev 

avhandlingen Kränkningens livsförståelse år 2006. Den hade syftet att beskriva hur unga 

människors livsförståelse utformas och lärs genom skolans samtalande verksamheter. Studien 

genomfördes med hjälp av en enkätundersökning samt med gruppintervjuer i årskurs 8. 

Osbeck framhåller att eftersom skolväsendet är en institutionell statlig verksamhet är dess 

regler och begränsningar, såsom värdegrunden i läroplanen, av stor betydelse för vilken 

livsförståelse ungdomar kommer att tillägna sig. Relationer som skapas i skolmiljö påverkas  i 

viss mån av skolans inramningar och relationerna har stor inverkan på hur ungdomars 

livsförståelse skapas och tar form. Undersökningen framhåller att kränkningar ger unga en 

negativ livsförståelse och kan uppkomma dels i direkt interaktion människor emellan, men 

även mer undermedvetet i religionsundervisningen, om undervisningen framhäver de 

maktmissbruk som historien är full av. Osbeck befäster att ungdomars livsförståelse skapas 

och återskapas kollektivt. Genom att samtala i förhållande till varandra uttyder unga hur livet 

fungerar och vad som är betydelsefullt. 
28

 

Osbecks resultat gällande att ungdomars livsförståelse skapas genom att samtala med 

andra ungdomar är betydelsefulla uppgifter för denna uppsats, eftersom det klargör att det är 

                                                             
27 Sjödin (1995), s. 108-113. 
28 Osbeck (2006), s. 45, 367, 372. 
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viktigt med ett tryggt socialt klimat, som låter eleverna komma till tals. Om eleverna inte 

samtalar med varandra av olika anledningar kan detta vara något som i hög grad präglar 

utslaget för undervisningen och därför kan det tänkas att elevers sociala sammanhållning 

påverkar lärares undervisningsval i religionsämnet. 

 

Normer och fördomar i religionsundervisningen 

Något som kan tänkas ha inverkan på hur lärare väljer innehåll till undervisningen är de 

normer som finns i samhället samt om elever har fördomar kring något i dagens Sverige. Det 

är därför av betydelse att redogöra för forskning som berör detta. 

I den tidigare nämnda avhandlingen Tolkningar, förhandlingar och tystnader skriven av 

Kerstin von Brömssen år 2003 framkommer det att de elever som har en icke-svensk etnisk 

bakgrund oftast säger sig tillhöra en viss religion och visar prov på ett stort intresse för att 

prata om sin egna religion. Det framgår att religionsundervisningen i elevernas skola 

inbegrips av svenska traditionella normer, då många elever, både med svensk och icke-svensk 

etnisk bakgrund, upplever att undervisningen främst behandlar kristendomen och de uttrycker 

en önskan om att lektionerna ska omfatta  fler religioner. Elever som är muslimer uppger att 

de samspråkar mycket om religion med kamrater som också är muslimer, men inte alls i 

religionsunderivsningen, i skolan. Detta är inte för att eleverna är rädda eller inte vill tala om 

sin religion i skolsammanhang, utan för att de upplever att deras kunskaper och traditioner 

inte efterfrågas i klassrummet.
29

  

Detta är uppgifter som tyder på att lärare inte sätter eleverna i fokus. Det visar även på 

att lärare utgår ifrån traditionell religionsundervisning, där normen är kristendomen och andra 

religioner som är väl etablerade i dagens Sverige får inte något större utrymme i 

undervisningen. Detta är väsentliga uppgifter till denna uppsats, eftersom detta behandlar 

lärares undervisningsval. 

Att religionen islam inte står högt i kurs i Sverige framgår även i Otterbecks & 

Bevelanders enkätstudie från år 2006. Studien behandlar attityder till muslimer i Sverige och 

det framkommer att muslimska ungdomar är drabbade  av kränkningar i klart högre grad än 

kristna ungdomar och de som inte tillhör någon specifik religion.
30

 Det framgår även att 

                                                             
29 von Brömssen (2003), s. 159-161, 177-178, 225, 279. 
30 Otterbeck & Belevander (2006), s. 52-54. 
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bilden av religionen islam inte är särskilt positiv i Sverige, eftersom tillexempel nyhetsmedia 

utmålar muslimer som antingen förövare som krigar och är terrorister eller som offer. Det 

faktum att islam oftast kopplas samman med konflikter och våld gör att muslimer vanligen 

förknippas med problem.
31

 Detta är viktiga uppgifter till denna uppsats, eftersom det kan 

tänkas att lärare antingen undervisar mer eller mindre om religionen islam, då det finns många 

fördomar mot muslimer i Sverige. 

Att religionen islam framstår som annorlunda i Sverige kan knytas an till Kevin K. 

Kumashiros fyra olika stadier eller teorier, som han har utvecklat i sin bok Troubling 

education. De behandlar hur skolor kan bli mer normkritiska och förebygga problem och 

fördomar, som uppkommer gällande föreetelser som tycks vara avvikande ifrån den norm som 

är hierarkierad i det samhälle som skolan befinner sig i. Detta för att få ett accepterande 

klimat i skolan, där alla elever är lika mycket intregrerade oberoende på till exempel vilken 

religion, etnicitet eller sexuell läggning eleverna har. Det andra stadiet, som Kumashiro kallar 

för ”education about the other” klargör att elever behöver mer kunskap om det eller den som 

tycks vara annorlunda, för att förebygga förtryck och fördomar.
32

 

Kunskapen elever har om det som är normavvikande är oftast bristfällig, eftersom 

undervisningen i skolan utgår ifrån den etnicitet, religion, sexuella läggning med mera, som 

samhället definierar som normalt, vilket gör att det som skiljer sig från normen blir 

främmande och osynligt. Vidare kan elevers kunskap om det normavvikande vara förvrängd, 

eftersom kunskapen baserats på fördomar, stereotyper och myter, vilket elever lär sig både i 

men även utanför skolan genom till exempel media. Eftersom elevers kunskaper är bristfälliga 

om det normavvikande är det viktigt att kontinuerligt interagera det som tycks vara 

annorlunda i undervisningen, så att det inte längre blir normavvikande. Kumashiro poängterar 

dock att det är viktigt att detta sker regelbundet, så det normavvikande inte framställs som 

något exotiskt genom till exempel en temadag i skolan, en gång om året, eftersom detta i 

sådana fall riskerar att spä på fördomarna och göra det normavvikande mer främmande.
33

  

Om Kumashiros andra stadium skulle sättas i relation till Otterbecks & Belevanders 

undersökning från år 2006 och von Brömssens studie från år 2003 bör alltså lärare undervisa 

mer om religionen islam i svenska skolor, för att bekämpa fördomarna. Detta är intressant 

                                                             
31 Otterbeck & Belevander (2006), s. 38-39. 
32 Kumashiro (2002), s. 39. 
33 Ibid., s. 40-41. 
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information till denna uppsats, eftersom det kan tänkas att lärarna väljer att undervisa mer om 

islam ifall de uppmärksammar ett förtryck mot muslimer 

 

Elevers intressen och livsfrågor i religionsundervisningen 

Hur lärare förhåller sig till elevers intressen och livsfrågor i sina undervisningsval kan vara 

avgörande för hur utslaget av religionsundervisningen blir. Detta är uppgifter som undersökts 

och konstaterats redan år 1989, i Bo Dahlins avhandling Religionen, själen och livets mening. 

I Dahlins studie har elever i årskurs 9 samt grundskolllärare intervjuats kring hur de upplever 

religionsundervisningen i skolan. Studien inriktar sig på vad och varför-frågorna i 

religionsundervisningen, för att kunna ge ett bidrag till religionsundervisningens didaktik.
34

  

En viktig aspekt som Dahlin klargör är att eleverna och lärarna generellt sätt diskuterar 

religion på olika sätt i intervjuerna. Dahlin uppfattar att eleverna utgår ifrån att religion är 

något som är verkligt när de pratar om religion, medan lärarna diskuterar religion mer som en 

funktion. Dahlin påpekar även att detta inte beror på att eleverna inte kan uttrycka sig lika väl 

som lärarna, utan menar istället att eleverna uttrycker sig väl och ibland till och med bättre än 

lärarna. Av denna slutsats förespråkar Dahlin att lärarna ska ge eleverna en mer existerande 

undervisning, där inte fakta om religioner ska prioriteras, utan istället elevers livsfrågor, 

eftersom religionsundervisningen då skapar en verklig och betydelsefull mening för eleverna. 

Dahlin uttrycker att för att kunna få en relation till det som är okänt, är det viktigt att få en 

förståelse för själen och genom att diskutera livsfrågor som är universella kan förståelse nås.
35

  

Dahlin påpekar också att det är viktigt att ge exempel från många religioner i 

religionsundervisningen och inte endast utgå ifrån den traditionella religionen som råder i 

samhället, eftersom ställningsmottaganden mot andra religioner i sådana fall lätt kan uppstå.
36

 

Dahlins avhandling skrevs i slutet på åttiotalet, men samma tendenser förekommer nu 

på tjugohundratalet. Detta framgår i en kvalitetsgranskning gjord av Skolinspektionen år 2012 

vid namn Mer än vad du kan tro. Syftet med undersökningen var att ta reda på om 

religionsundervisningen i gymnasiet utförs i enlighet med de styrdokument som finns för 

ämnet. Vidare utfördes undersökningen för att kartlägga eventuella brister i 

                                                             
34 Dahlin (1989), s. 305. 
35 Dahlin (1989), s. 308, 334, 340-341. 
36 Dahlin (1989), s. 306. 
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religionsundervisningen. Studien genomfördes via enkäter, observationer samt intervjuer med 

lärare.
37

  

I rapporten framkommer det att undervisningen i stort sett följer styrdokumenten väl 

och religionslärarkåren lyckas generellt sett skapa ett gott klimat i klassrummen, men det 

finns även vissa områden som behöver förbättras. Exempelvis framgår det i studien att 

världsreligionerna är det område som upptar mest utrymme i religionsundervisningen, främst 

de generella utmärkande dragen samt religioners historia och när lektionerna främst behandlar 

det generella i religionerna pekar undersökningen på att elevers intresse avtar, eftersom 

undervisningen inte berör dem. Etik undervisas ofta som ett separat moment och inte i 

samband med religion och livsåskådningar, vilket gör att  lärare kan gå miste om att ta upp 

livsfrågor som även religioner söker svar till.
38

 

Detta överensstämmer med vad Malin Löfstedt har kommit fram till i boken 

Religionsdidaktik. Hon resonerar kring att religionsundervisningen traditionellt sett har 

fokuserat på världsreligionerna och i hög grad uteslutit undervisning om livsfrågor, vilket 

gjort att elevernas egna tankegångar inte hamnat i fokus.
39

 Detta är högst relevanta uppgifter 

till denna uppsats, eftersom både Dahlin, granskningsrapporten och Löfstedt understryker att 

lärare generellt sett väljer att utgå ifrån de traditionella religionerna i undervisningen, istället 

för elevernas egna livsfrågor och detta visar på att lärare inte tar stor hänsyn till eleverna, när 

de väljer innehåll. 

I skolrapporten från år 2012 framgår det även att eleverna tycker att religionsämnet är 

intressant när undervisningen ger rum för reflektion över sig själva och därför bör lärare i 

större utsträckning utgå ifrån elevers intressen och erfarenheter samt utöka elevinflytandet, 

både i planeringsarbetet och i genomförandet.
40

 Detta pekar alltså på att lärare inte låter 

elevernas intressen stå i fokus i undervisningen, vilket är intressanta uppgifter till denna 

uppsats, eftersom det pekar på att lärare inte förhåller sig till elevernas intresse när de gör sina 

undervisningsval.  

Det framkommer dock i ett forskningsprojekt gjort av Elisabeth Hesslefors år 2006, som 

fokuserade på hur SO-lärare i grundskolan väljer innehåll till sin undervisning, att lärarna i 

första hand anger att de väljer innehåll med utgångspunkt i elevernas intresse och deras 

                                                             
37 Skolinspektionen (2012), s. 27-28,  www.skolinspektionen.se (2013-04-15). 
38 Ibid., s. 6, 11-12. 
39 Löfstedt (2011), s. 59. 
40 Skolinspektionen (2012), s. 7, 16,  www.skolinspektionen.se (2013-04-15). 

http://www.skolinspektionen.se/
http://www.skolinspektionen.se/
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behov.
41

 Detta resultat visar alltså på motsatta uppgifter i jämförelse med skolrapporten från 

år 2012. Enligt Hesslefors utgår alltså lärare i hög grad från elevers intressen när de gör sina 

undervisningsval, vilket är väsentligt för denna uppsats eftersom det visar på hur lärare 

förhåller sig till sina elever. 

Teoretisk utgångspunkt 
 

Till uppsatsen är begreppet selektiva traditioner centralt, för analysering av resultatet. 

Begreppet myntades av Raymond Williams år 1973 och infördes  i den svenska 

läroplansteorin av Thomas Englund år 1986 och sedan dess har många svenska forskare 

vidareutvecklat och nyttjat analyseringsformen. Begreppet syftar på de regelbundna mönster 

av innehållsval som utvecklas över tid inom en viss verksamhet och dessa mönster skapar en 

specifik utbildningskultur, som utgörs av vad som betraktas vara en bra undervisning med 

väsentligt innehåll. När lärare väljer innehåll till undervisningen medför det att stoff antingen 

inkluderas eller exkluderas. Valen av undervisningsinnehåll grundar sig på värderingar om 

vad som är väsentligt och inte och kan präglas av sedvänjor, det vill säga traditioner som 

etablerats inom en viss verksamhet.
42

  

Per Sund skrev år 2008 en avhandling vid namn Att urskilja selektiva traditioner i 

miljöundervisningens socialisationsinnehåll – implikationer för undervisning för hållbar 

utveckling. Det övergripande syftet med avhandlingen var att komma med ett bidrag till hur 

undervisningen om hållbar utveckling kan utvecklas och förbättras. Sund studerade 

miljöundervisningens socialisationsinnehåll, det vill säga sammanhang där ett ämnesinnehåll 

blir meningsskapande, för att kunna uppmärksamma olika handlingsmönster och vanor i 

miljöundervisningen. Sund menar att ett kollektivt handlingsmönster lätt bildar 

undervisningstraditioner och därför är det viktigt att synliggöra dessa för att kunna utveckla 

undervisningen. Sund poängterar att lärare måste föra en öppen diskussion om 

undervisningens ämnesinnehåll och socialisationsinnehåll, så att utvecklingen gällande 

undervisningen går framåt.
43

 Sund tydliggör varför selektiva traditioner  är något som bör 

synliggöras i undervisningen, vilket är något som är relevant för denna uppsats, även om 

denna uppsats fokuserar på religionsundervisning och inte på miljöundervisning. 

                                                             
41 Hesslefors (2013), s. 127-128. 
42 Almqvist, Kronlid, Quennerstedt, Öhman, Öhman & Östman (2008), s. 14-15. 
43 Sund (2008), s. 7, 20-21, 72-73. 
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Margareta Svennbecks avhandling Omsorg om naturen från år 2004 har precis som Sunds 

avhandling från år 2008 syftet att utveckla och bidra till en bättre undervisning. När det gäller 

undervisningen om människans omsorg om naturen uppmärksammas två selektiva traditioner, 

nämligen den romantiska och den akademiska. Den romantiska traditionen innebär att 

människan har ett ansvar för naturen och nästkommande generationer, vilket överensstämmer 

med etiken för en hållbar utveckling, medan den akademiska traditionen inte sätter dessa 

värderingar i fokus. Svennbeck undersökte och jämförde olika läromedel, där det framkom att 

majoriteten av dessa främjer den akademiska traditionen, även om det kan tänkas vara 

eftersträvansbart att läromedel främjer den romantiska traditionen. 
44

 Svennbecks avhandling 

klargör att det finns selektiva traditioner inom NO-undervisningen, vilket tyder på att det kan 

tänkas finnas specifika traditioner i samtliga ämnen och denna uppsats ämnar uppmärksamma 

just religionsämnets selektiva traditioner. 

Som framkommer i uppsatsens avsnitt om bakgrund och tidigare forskning visar 

tidigare studier på att det verkar finnas vissa selektiva traditioner inom 

religionsundervisningen. Dessa rör kristendomens starka ställning i undervisningen samt att 

världsreligionerna dominerat undervisningen istället för att elevers livsfrågor och intressen 

hamnat i fokus. Denna undersökning kommer att ta reda på om dessa selektiva traditioner är 

vid handen, när lärarna resonerar kring sina innehållsval i relation till eleverna. 

Vidare klargörs i bakgrundsavsnittet att det finns traditioner gällande 

religionsundervisningens syfte att antingen vara informerande eller fostrande, vilket präglar 

undervisningen eftersom elever antingen får lära sig om eller av religioner. Denna uppsats 

kommer därför sekundärt använda begreppen lära om och lära av och sätta detta i relation till 

lärares undervisningsval. 

  

 
 

 

                                                             
44 Svennbeck (2004), s. 74, 80, 85-88, 227. 
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Syfte och frågeställningar 
 

Som nämns i den tidigare forskningen framgår det att det finns selektiva traditioner inom 

religionsundervisningen. Det framgår även att det saknas forskning på hur gymnasieelever 

påverkar lärares didaktiska val. 

Syftet med denna uppsats är därför att undersöka hur lärare uppfattar att de förhåller sig 

till eleverna, när de gör sina undervisningsval i kursen Religionskunskap A på gymnasiet och 

sätta detta i relation till om lärarna utgår ifrån religionsundervisningens selektiva traditoner, 

när de väljer undervisningsinnehåll. Syftet mynnar ut i följande frågeställningar: 

 

 Hur och på vilket sätt uppfattar lärare att elever påverkar deras undervisningsval i 

kursen Religionskunskap A?  

 

 Vilken inverkan har elevers programinriktning på lärares didaktiska val? 

 

Metod 
 

I följande avsnitt presenteras först uppsatsens undersökning och arbetssätt, därefter redogörs 

för urvalet av informanter, vilket följs av avsnittet etiska aspekter. Avslutsningsvis ges en 

presentation av informanterna till undersökningen. 

 

Undersökning och arbetssätt 

Till denna undersökning har en kvalitativ metod använts bestående av halvstrukturerade 

intervjuer, vilket betyder att frågorna varit både öppna och specifika. Studien inriktar sig på 

hur lärare uppfattar att elever påverkar deras val och prioriteringar i religionsundervisningen 
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på gymnasiet. Detta gör således att lärares uppfattningar och tankar står i fokus och då är 

kvalitativa intervjuer en passande metod.
45

  

Kvalitativa intervjuer är fördelaktiga på det sättet att följdfrågor kan ställas, vilket gör 

att ett fenomen kan studeras djupgående. Om den intervjuade uppger ett oklart svar, kan 

följdfrågor reda ut detta, vilket gör att resultatet i en kvalitativ intervju har stor tillförlitlighet. 

En nackdel med kvalitativa intervjuer är dock att den som intervjuar kan påverka resultatet till 

exempel genom att uttrycka sitt egna förhållningssätt till ett fenomen via gester. Detta kan 

göra att informanten uppger svar som denne tror att intervjuaren vill höra, vilket gör att 

uppgifterna i sådana fall blir opålitliga.
46

  

Det har varit ett stort problem att få tag på informanter till undersökningen, eftersom 

religionslärarkåren inte är så stor och många som tillfrågats har avböjt medverkan på grund av 

tidsbrist. Dock har det gått att få tag på fem respondenter till undersökningen och dem har 

kontaktats på olika sätt. Tre informanter har påträffats genom två olika perioder av VFU 

(verksamhetsförlagd utbildning), på två olika skolor. Två informanter har blivit kontaktade 

via mejl genom tips från handledaren till uppsatsen.  

Till fyra intervjuer har en intervjuguide använts, vilken har fungerat som ett 

grundläggande stöd för att intervjuerna skulle ge relevanta uppgifter. Intervjuguiden 

innehåller teman och underteman som rör uppsatsens syfte och den ligger som bilaga till 

uppsatsen. Till en intervju har mer specifika frågor ställts, som dock har haft samma teman 

som ingått i intervjuguiden. 

Intervjuerna har utförts i avskilda rum på skolorna där lärarna är yrkesverksamma. 

Intervjuerna är mellan 25 och 40 minuter långa och har spelats in med hjälp av en 

mobiltelefon. Det inspelade materialet har sedan transkriberats ordagrant och därefter har 

materialet sammanställts genom en innehållsanalys. En innehållsanalys innebär att 

informanternas svar sorteras genom likheter och olikheter och sedan kategoriseras utifrån 

olika teman.
47

  

Resultatet har sedan diskuterats i relation till religionsundervisningens selektiva 

traditioner, för att ta reda på om lärare gör sina undervisningsval i linje med dessa eller inte. 

                                                             
45 Esaisson (2003), s. 281. 
46 Larsen (2009), s. 27-28. 
47 Larsen (2009), s. 101-102. 
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Urval av informanter 

I studien har fem religionslärare intervjuats, vilka är yrkesverksamma i staden Uppsala. 

Samtliga lärare undervisar i kursen Religionskunskap A, vilket varit en förutsättning, eftersom 

undersökningen medvetet avgränsats till denna kurs. Uppgiftslämnarna arbetar på fyra olika 

gymnasieskolor som både har ett högt och lågt elevantal. Två av informanterna undervisar på 

samma skola, vilket har varit intressant, eftersom det har gått att se om den lokala kulturen 

som varje unik skola har påverkar lärare i deras undervisningsval eller inte. Lärarna i 

undersökningen undervisar på olika programinriktningar, både yrkesförberedande och 

studieförberedande program, vilket har varit en förutsättning för undersökningen eftersom en 

av undersökningens uppgifter har varit att ta reda på om elevers programinriktning har någon 

inverkan på lärares didaktiska val. I urvalet har en variation på lärares arbetserfarenhet gjorts i 

den mån det går, eftersom olika lång yrkeserfarenhet kan leda till olik undervisning och olika 

svar. 

 

Etiska aspekter 

Gymnasielärarna som har intervjuats till undersökningen har fått information om 

undersökningens syfte och tillvägagångssätt. På så vis har informanterna fått kännedom om 

vad studien inneburit och har kunnat välja sin medverkan utifrån det. Respondenterna har 

även fått information om vad deras uppgift i undersökningen varit och vetskap om att 

medverkan varit frivillig och att den har kunnat avslutats närsomhelst.  

Vidare har uppgiftslämnarna fått vetskap om att uppgifterna har behandlats med 

sekretess dvs. namn, arbetsplats och annat tänkbart som skulle kunna identifiera 

informanterna har inte nämts i studien. De uppgifter som har insamlats har endast använts i 

forskningssyfte och har inte utlånats eller använts på något annat sätt och kommer inte att 

göra det för framtida bruk heller. Inspelat material har behandlats på ett varsamt vis. De etiska 

aspekterna i denna uppsats samråder med Vetenskapsrådets rapport God forskningssed.
48

 

 

 

                                                             
48 Hermerén, Göran (2011). 
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Presentation av informanter 

Eftersom uppgiftlämnarnas namn och personliga uppgifter inte har nämts av etiska skäl har 

informanterna fått fingerade namn. Nedan följer en kort presentation om de olika lärarnas 

allmänna uppgifter: 

 

Gabriele har varit lärare i 26 år. Just nu undervisar Gabriele i religion, historia och i kursen 

etik och livsfrågor, men har tidigare även undervisat i ämnena svenska, filmkunskap och 

kultur och idéhistoria. Gabrieles elever går på samhällsprogrammet och naturprogrammet på 

en stor gymnasieskola (samma skola som Siri). 

 

Vivi  har varit lärare i 17 år och undervisar elever som går på vårdprogrammet i ämnena 

religion och svenska, på en stor gymnasieskola.  

 

Siri har varit lärare i 13 år och undervisar i ämnena religion och svenska på en stor 

gymnasieskola (samma skola som Gabriele). Eleverna som Siri undervisar går på 

naturprogrammet och samhällsprogrammet. 

 

Kim har varit yrkesverksam lärare i 2 ½ år. Kim undervisar i ämnena religion och engelska på 

en mindre skola. Eleverna som Kim undervisar går på samhällsprogrammet och 

teknikprogrammet. 

 

Alex arbetar sitt 1:a år som lärare och är behörig i religion och engelska och ger undervisning 

i dessa ämnen, men undervisar även i samhällskunskap och datorkunskap, även fast 

behörighet saknas. Alex arbetar på en mindre skola med elever som går på det individuella 

programmet med naturbruksinriktning. 
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Resultat 
 

I intervjuerna framgår det att elever påverkar lärares undervisningsval i hög grad, men på 

olika sätt.
49

 Materialet har sammanställts genom en innehållsanalys, vilket innebär att 

informanternas svar sorterats genom likheter och olikheter och sedan kategoriserats utifrån 

olika teman. Av intervjuerna framkommer ett tydligt mönster, som visar på att lärarna nämner 

eller utgår ifrån vissa gemensamma faktorer gällande eleverna, som påverkar deras didaktiska 

val i kursen Religionskunskap A.
50

 Faktorerna som framgår vara avgörande för lärares 

undervisningsval kan rubriksättas och sorteras på följande sätt: elevernas intresse till 

religionsämnet, elevernas egna intressen och val, elevernas studieförmågor och 

studieinriktning, elevernas fördomar, det sociala klimatet samt elevernas förkunskaper.
51

 

Eftersom dessa faktorer visar sig vara återkommande hos informanterna kommer resultatet att 

redovisas utifrån dem och presenteras i fallande ordning från den faktor som tycks påverka 

lärares undervisningsval mest till den faktor som tycks påverka minst. 

 

Elevers intresse till religionsämnet 

Uppfattningarna om elevers intresse till religionsämnet har samlats upp på olika vis. Vivi, Siri 

och Gabriele fick specifika frågor om hur de uppfattar elevers intresse och attityder till 

religionsämnet. Alex och Kim ombeddes att beskriva sina elever och kom successivt in på 

elevers intresse för ämnet religion. 

Det framkommer i intervjuerna att åsikterna om elevers intresse för religionsämnet 

skiljer sig åt, eftersom Vivi och Siri anser att eleverna har ett stort intresse för religion medan 

Alex och Kim upplever att eleverna har ett ointresse av religionsämnet och däremellan ger 

Gabriele ett ovisst svar. 
52

 Ett exempel på att elever är intresserade hittas i intervjun med Vivi 

som anger att ”jag upplever det som om eleverna är intresserade och tycker det är roligt med 

religionsämnet”.
53

 Detta är en åsikt som inte delas av tillexempel Kim som uppger att 

”religionsämnet är inte världens poppis-ämne, det kommer du själv att märka, det är inte det, 

                                                             
49 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
50 Ibid. 
51 Ibid. 
52 Ibid. 
53 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
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en del har bara en negativ bild från början av religion och dem vill verkligen inte ändra på 

det”, vilket ger en motsatt bild av elevers intresse i jämförelse med Vivis utsago.
54

 Vidare 

säger Kim ”och man försöker, som lärare försöker jag öppna och vidga det, den synen, och 

vara så objektiv som möjligt, men man kan ju inte tvinga folk heller”, vilket klargör att Kim 

ser elevers ointresse för religionsämnet som ett problem i undervisningen och verkar nästan 

uppgiven när det gäller vissa elever.
55

 Den som skiljer sig från mängden är Gabriele, som i sitt 

svar säger att: 

Du får dem elever du förtjänar. Det är så. Så är det alltid. Du får det 
fotbollslag du förtjänar om du är tränare[...]Det avgör ju med mig mycket 

också. Du kan aldrig bli intresserad av nånting som, du blir aldrig intresserad 

av ett liveframträdande om det inte berör dig. Det spelar ingen roll. Det 
måste beröra dig. Det gäller att hitta dem sakerna som berör dem.

56
 

 

Som framkommer av citatet poängterar Gabriele att den avgörande faktorn för elevers intresse 

är  läraren och hur läraren berör eleverna. Det framgår alltså inte tydligt om Gabriele uppfattar 

att eleverna är intresserade eller inte av religionsämnet.  

 

Hur elevers intressen påverkar lärares val 

Det framkommer tydligt att samtliga intervjuade lärare i hög grad anpassar undervisningen 

med utgångspunkt i elevers intressen, för att de ska finna religionsämnet intressant och 

meningsfullt.
57

 Detta framgår i exempelvis Vivis intervju då hon angiver att ”jag försöker 

sätta mig in i deras liv, vad de kan tänkas vara intresserade av, då brukar det gå bra”.
58

 

Liknande uppgifter lämnar Gabriele som säger att ”det gäller att hitta de sakerna som berör 

dem”, vilket indikerar på att Gabriele utgår ifrån sådant som eleverna kan tänkas vara 

intresserade av i sin undervisning.
59

 

Alex använder sig av praktiska metoder för att locka fram intresset hos eleverna, vilket 

framgår när Alex säger att: 

                                                             
54 Intervju med Kim (2013-04-29). 
55 Ibid. 
56 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
57 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
58 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
59 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
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De tycker det är roligt att titta på film, när man ser. Och det märker jag också 

när man ska prata, då kommer dem ihåg för de säger: Ja, men det var som på 

filmen, de där som gjorde så och så. Så det fastnar verkligen när dem ser. 
[...]Jag har tagit med mig lite material också, en buddhastaty och kippor, när 

vi pratat om judendomen, lite olika bilder och grejjer och det tycker dem är 

kul. Och koranen och bibeln och såhär, så de får bläddra och känna på saker 
och så, ta på saker, det tycker dem är kul. Ja, det dem kan se och ta på.

60
 

 

Som citatet visar utgår Alex ifrån elevernas intressen i sin undervisning, eftersom Alex 

märker att eleverna tycker det är roligt med visuella metoder samt när de får röra vid konkreta 

föremål och därför använder sig Alex av dessa inslag, vilket dessutom verkar vara arbetssätt 

som gör att eleverna lär sig bättre och kommer ihåg kunskapen. Kim uppger också att 

praktiska metoder gör elever mer intresserade och deltagande i undervisningen, vilket 

framkommer när Kim i sitt uttalande demonstrerar en värderingsövning: 

[...] när man kör ja, nej, vet inte – då tvingas dem gå upp och när dem väl 

står på ett ja, då har dem redan tagit en ställning till ett ja och då kan man 
fråga: men varför har du svarat ja på det här? Det blir enklare att föra en 

diskussion. Så dels det brukar jag göra, att jag försöker liksom få dem lite 

mer aktiva[...]
61

 

 

Sammanfattningsvis framgår det av intervjuerna att lärarnas uppfattningar om hur elevers 

intresse till religionsämnet är skiljer sig åt mellan informanterna, då somliga upplever att 

eleverna har ett stort intresse för religionsämnet, medan andra uppfattar att eleverna är 

ointresserade av ämnet religion.
62

 Även om åsikterna går isär gällande elevers intresse av 

religionsämnet är informanterna eniga om att det är viktigt att utgå ifrån elevernas intressen, 

för att kunna beröra och intressera eleverna i religionsämnet, vilket samtliga lärare uppger att 

de gör.
63

 

 

 

                                                             
60 Intervju med Alex (2013-04-26). 
61 Intervju med Kim (2013-04-29). 
62 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
63 Ibid. 
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Elevers egna val och intressens påverkan på Religionskunskap A 

Informanterna ombeddes att beskriva hur de går tillväga när de planerar och väljer innehåll till 

kursen Religionskunskap A. Det framgår av intervjuerna att samtliga lärare vanligtvis inleder 

kursen med att ta upp vad en livsåskådning är för något och att eleverna därefter får fundera 

över sin egen livsåskådning.
64

 Gabriele uppger att ”först tar jag upp det här, egentligen, hur är 

människans tankar om livet i allmänhet, vad är en livsåskådning”, vilket klargör att de stora 

livsfrågorna introducerar kursen.
65

 Likadant inleder Kim sin kurs, vilket framkommer då Kim 

anger att ”först går vi igenom livsåskådningen”.
66

  

Det framgår klart att vissa lärare även låter eleverna skriva ner sin egen livåskådning, 

vilket till exempel Vivi uppger i sitt svar, då hon säger att ”eleverna själva får tänka och 

skriva ner hur de tycker och tänker kring sin egen livsåskådning”.
67

 Liknande uppgifter 

lämnar Alex i svaret ”sedan hade vi också i början...dem skulle skriva om sin egen 

livsåskådning och såhär: vad är meningen med livet?”, vilket klargör att det inledningsvis i 

kursen läggs fokus på elevernas egna livsfrågor och uppfattningar.
68

 Siri uppger även i sitt 

svar att: 

Sedan har jag också introducerat genom att prata om vad tror man, vad tror 
du, att dem får fundera över sådana frågor och jag har visat film, pratat 

generellt om vad människor tror och sedan har dem fått beskriva själva och 

jag har läst det.
69

 

 

Som framgår av citatet låter Siri introduktionen om vad en livsåskådning är behandla både 

vad andra människor tror och vad eleverna själva tror. 

Det framkommer av resultatet att lärarnas kursinnehåll ser ut på lite olika sätt efter det 

introducerande livsåskådningsmomentet och den mest avgörande faktorn till hur 

kursinnehållet ser ut uppger alla lärare är styrdokumenten.
70

 Exempelvis Gabriele uttrycker att 

”ämnesplanen styr ju främst”, vilket indikerar på att utgångspunkten är styrdokumenten i 

                                                             
64 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
65 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
66 Intervju med Kim (2013-04-29). 
67 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
68 Intervju med Alex (2013-04-29). 
69 Intervju med Siri (2013-04-22). 
70 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
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Gabrieles undervisning.
71

 Även fast kursinnehållet skiljer sig åt klargörs det av intervjuerna 

att samtliga lärare lägger mer tid på de abrahamitiska religionerna (judendom, kristendom och 

islam) än de östasiatiska religionerna (hinduism och buddhism) i kursen Religionskunskap 

A.
72

 Detta framgår tydligt i exempelvis Kims svar, som rapporterar att ”hinduismen och 

buddhismen får mycket mindre del i det hela”.
73

 Endast en lärare uppger att elevernas intresse 

präglar vilka religioner som ska tas upp i kursen och det är Siri, som anger att ”sedan efter den 

här introduktionen har vi planerat tillsammans, så då får eleverna välja och rösta fram vilka 

religioner, förutom kristendomen, som dem tycker är intressanta”, vilket visar på att Siri utför 

en demokratisk omröstning i klassrummet, som blir avgörande för vilka religioner förutom 

kristendomen  som ska tas upp i undervisningen.
74

 Att just kristendomen ingår regelbundet i 

Siris undervisning förklarar hon med att ”av den anledningen att det faktiskt också står i 

kursplanen, styrdokumenten, att dem ska ha det”.
75

 

Samtliga lärare uppger att de har ett enskilt etikavsnitt, men sedan även väver in etik 

och livsfrågor i samband med undervisningen om religioner.
76

 Ett tydligt exempel på det 

framkommer i Vivis intervju då hon poängterar att ”etiken och livsfrågorna följer med hela 

tiden längs kursens gång”.
77

 Liknande svar ger Siri när hon uppger att ”jag försöker att inte 

hålla på med fakta bara, utan ständigt göra dykningar in hos eleverna själva, kombinerat då”, 

vilket pekar på att elevers tankar, funderingar och åsikter får ett stort utrymme i kursen, vilket 

ger en indikation på att kursens utslag färgas av hur engagerade eleverna är.
78

 

Det framgår att samtliga informanter låter eleverna vara med och välja främst metoder 

under kursens gång och en del lärare låter eleverna även vara med och bestämma hur de ska 

examineras.
79

 Ett exempel på detta är Alex som uppger att: 

Ja, jag försöker att, jag frågar eleverna hur de vill att jag ska examinera dem 
tillexempel. Jag brukar lämna ut lappar och fråga dem hur vill du: Vill du att 

                                                             
71 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
72 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
73 Intervju med Kim (2013-04-29). 
74 Intervju med Siri (2013-04-22). 
75 Intervju med Siri (2013-04-22). 
76 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
77 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
78 Intervju med Siri (2013-04-22). 
79 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
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jag ska skriva på tavlan? Eller liksom hur man ska ha det under lektionerna 

också. Hur vill du ha det på lektionerna?
80

 

 

Det framkommer av Alex uttalande att eleverna får vara med och påverka 

examinationsformerna och metoderna i kursen Religionskunskap A genom att skriva ner sina 

önskemål på lappar. Liknande saker framkommer i Kims svar som anger att ” varje 

religionsklass som jag får från början, dem får skriva ett brev till mig...och där frågar jag: 

vilka examinationsformer passar dig bäst och vad skulle du vilja göra i kursen och så”, vilket 

indikerar på att Kim, precis som Alex, är angelägen om att eleverna ska få chansen att 

påverka kursen genom att låta eleverna skriva ner önskemål.
81

 Även Siri verkar vara mån om 

att eleverna ska ha inflytande över hur de ska arbeta under kursens gång, vilket framkommer 

då Siri anger att ”jag brukar be dem att komma med förslag om metoder”.
82

 Liknande svar 

uppger Vivi, som säger ”jag brukar låta eleverna välja vad de vill göra ibland, alltså om de vill 

göra ett grupparbete, enskilt arbete eller så där och så röstar man”, vilket visar på att eleverna 

får bestämma hur de ska arbeta med något ibland, genom gemensam omröstning i 

klassrummet.
83

 

När det gäller genomgångar i klassrummet uppger Gabriele att ”jag föreläser väldigt 

lite, i så fall så, så gör jag en övning där eleverna får föreläsa, för det är ju det man lär sig av”, 

vilket klargör att Gabriele väljer att låta eleverna stå i fokus när något ska inläras genom att 

undvika traditionell katederundervisning.
84

 Liknande svar uppdagas när Siri anger att ”jag 

föreläser sällan rakt upp och ner, utan det är oftast så att eleverna själva får vara med, alltså 

dialogpedagogik”, vilket tydliggör att även Siri utgår ifrån eleverna och låter dem vara med 

och påverka utslaget av undervisningen.
85

 

Slutsatsen av detta avsnitt är att det framkommer av intervjuerna att samtliga lärare låter 

eleverna vara med och påverka arbetssätten i undervisningen genom att eleverna tillexempel 

får önska eller gemensamt rösta i klassen om hur de ska gå tillväga.
86

Några lärare låter 

eleverna även vara med och påverka hur examinationsformerna ska se ut och en lärare uppger 

                                                             
80 Intervju med Alex (2013-04-26). 
81 Intervju med Kim (2013-04-29). 
82 Intervju med Siri (2013-04-22). 
83 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
84 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
85 Intervju med Siri (2013-04-22). 
86 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
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att eleverna gemensamt får välja vilka religioner, förutom kristendomen, som de ska arbeta 

med under kursens gång.
87

 

 

Elevers studieförmågor och studieinriktningars påverkan  

Det framgår av intervjuerna att lärarna påverkas av vilken studieinriktning eleverna har samt 

om eleverna är studiestarka eller inte, när de gör sina undervisningsval i kursen 

Religionskunskap A. 
88

 

Av intervjuerna framkommer det att innehållet i religionsämnet påverkas av 

studieinriktningen för de elever som läser samhällsprogrammet, eftersom de vanligtvis läser 

både en A-kurs och en B-kurs, vilket gör att lärare endast brukar fokusera på de abrahamitiska 

religionerna i A-kursen och tar upp resterande världsreligioner i B-kursen.
89

 Siri, som 

undervisar på samhällsprogammet uppger att ”har det varit en A-kurs, där eleverna fortsätter 

med en B-kurs brukar jag ta Jordangruppen som dem huvudsakliga religionerna och då 

påverkar ju studieinriktningen valet av stoff”, vilket visar på att studieinriktningen påverkar 

innehållet i kursen, eftersom de abrahamitiska religionerna hamnar i fokus i A-kursen.
90

 

Gabriele, som undervisar på samma skola, säger samma sak som Siri i sitt svar: 

Ja, har man, vet man att man har en klass i både A och B som det hette förut 

då, då brukar vi här lägga fokus på judendom, kristendom och islam och etik 
och icke-religiös livsåskådning i A-kursen och i B-kursen så blir det mera då 

österns religioner, resten av världsreligionerna.
91

 

Det framgår även att innehållet i kursen kan påverkas av de elever som går vårdprogrammet, 

eftersom den studieinriktningen fokuserar mycket på etik innan eleverna läser religionsämnet, 

vilket Vivi, som undervisar elever som går vårdprogrammet, uppger i sin intervju: 

Just nu har jag tur, eftersom mina elever går vårdprogammet då, så har de 
redan läst 100 poäng etik i tvåan, vilket gör att jag inte behöver lägga ner 

jättemycket fokus på det, ja alltså klart vi har med etik, men de har mycket 

kunskap redan när de kommer hit, så det kommer med automatiskt. Jag 

behöver liksom inte förklara allt från noll.
92

 

 

                                                             
87 Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju med Kim 
88 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
89 Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
90 Intervju med Siri (2013-04-22). 
91 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
92 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
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Som framgår av Vivis uttalande är studieinriktningen en fördel för religionsundervisningen, 

eftersom eleverna redan är väl insatta i vad etik innebär, när de ska läsa religion, eftersom 

eleverna redan studerat etik i en tidigare kurs. 

Det visar sig också att elevers olika studieinriktningar kan påverka lärares val av 

metoder i undervisningen.
93

 Detta framkommer bland annat i Gabrieles intervju, som tidigare 

undervisat elever på barn-och fritidsprogrammet och nu undervisar samhälls- och naturvetare. 

Gabriele uppger att ”nu har jag ju naturvetenskapsspetsen och dem är ju...dem ligger på en 

väldigt hög nivå och jag har haft BF också och de har, ja, man får använda olika metoder 

bara”, vilket visar på att de olika studieinriktningarna skiljer sig åt och därför används olika 

arbetssätt.
94

 Exempel på hur olika arbetssätt kan se ut framkommer när Gabriele säger att ” då 

menar jag tillexempel att du kan ju ha ökat krav på självständigt arbete på en spets, medan 

BF-klasserna i sig, det är en annan typ av klassstruktur också som är lite annorlunda”, vilket 

klargör att Gabriele upplever att elever som går naturprogrammet eller har en spetsinriktning 

är mer självgående än elever på barn-och-fritidsprogrammet, vilket gör att elever med en 

naturinriktning kan arbeta mer självständigt än elever med barn-och fritidsinriktning.
95

 

Vidare påpekar Alex, som undervisar på ett introduktionsprogram där eleverna av olika 

anledningar inte har betyg för att komma in på ett vanligt gymnasieprogram, att både 

innehållet och metoderna i religionsundervisningen präglas av studieinriktningen och att 

eleverna inte är studiestarka.
96

 Alex uppger att ”då får jag ge dem ganska mycket 

instruktioner, för dem är ju inte så självgående”, vilket klargör att eleverna behöver tydliga 

ramar för att kunna arbeta.
97

 Vidare säger Alex att”jag har den klassen som jag har i religion, 

den har jag i samhällskunskap också och där har dem fått gjort grupparbete, men det har ju 

funkat sådär, så därför har jag undvikit det”, vilket tydliggör att grupparbeten inte är ett 

välfungerande arbettsätt för eleverna och därför undviker Alex grupparbeten.
98

 Det 

framkommer även i Alex intervju att eleverna inte klarar av de mer analytiska momenten, 

vilket gör att Alex får anpassa sin undervisning till eleverna genom att främst undervisa om 

generella grundkunskaper, vilket framgår i följande citat: 

 

                                                             
93 Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
94 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
95 Ibid. 
96 Intervju med Alex (2013-04-26). 
97 Ibid.  
98 Ibid. 



 
 

32 
 

[...]så jag känner ibland att jag blir hindrad från att göra mer djuplodande 

grejjer, att det kan bli mer ytligt för att anpassa det till eleverna, för att det 

inte ska bli för jobbigt för dem. Jag tror att man skulle kunna gå ner mycket 
djupare i vissa diskussioner och vissa ämnen och sådär om man hade en 

annan mer studie, mer stark klass, studiemotiverad.
99

 

 

Som framgår av citaet uppger Alex att eftersom eleverna är studiesvaga påverkar det 

tillexempel diskussioner i undervisningen.  

Vidare framgår det av intervjuerna att en studieförberedande programinriktning inte 

behöver betyda att eleverna är studiestarka.
100

 Gabriele ombeddes att berätta vad en lärare kan 

göra när klassen har både svaga och starka elever. I sitt svar uppger Gabriele att ”det arbete vi 

gör ska vi göra på lektionstid, så, så jag ger nästan aldrig några läxor på det sättet” och 

tillägger sedan ”och vet dem det så har dem heller inga undanflykter”, vilket tydliggör att 

Gabriele inte anser att alla är så pass självgående att de klarar av eget arbete utanför skolan, 

utan vill ha koll på vad eleverna gör.
101

 Vidare säger Gabriele att ”när dem är här och vi 

jobbar, då är jag som en iller på speed på dem, när vi jobbar då går jag runt, direkt,  jag 

coachar alla, hela tiden”, vilket visar att Gabriele handleder alla elever under lektionerna, 

vilket gör att både svaga och starka elever utvecklar sitt kunnande.
102

 

Siri, som bland annat undervisar på naturprogrammet, uppger i sin intervju att även om 

en klass är studiemotiverad kan eleverna vara svaga på vissa moment, som påverkar 

undervisningen, vilket framgår i följande citat:  

Den studiemotiverade klassen så är det tyvärr...njae, det är en ganska tyst 

klass. Där får man dra ur. Det är flera lärare som pratar om det. Dem är 

duktiga och jag ser fina, fina resultat. Deras reflektion, analys – det dem 
skriver är helt fantastiskt. Jag kommer få ge många MVG:n. Men dem är lite 

dåliga på att bjuda på sig själva [...] Men där brukar jag jobba då med 

gruppdiskussioner först och sedan få upp en helklassdiskussion.
103

 

 

Det framkommer av Siris uttalande  att den studiemotiverade klassen är tystlåten i 

diskussioner, vilket påverkar undervisningen på sådant sätt att Siri först låter eleverna 

diskutera i grupper och sedan i helklass, för att diskussionen ska bli mer givande. 

                                                             
99Intervju med Alex (2013-04-26).  
100 Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
101 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
102 Ibid. 
103 Intervju med Siri (2013-04-22). 
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Kim, som undervisar elever som går teknikprogrammet och samhällsprogrammet, är den enda 

läraren i undersökningen som inte uttalar att elevers studieriktning påverkar kursen 

Religionskunskap A avsevärt.
104

 Kim poängterar dock, när det gäller studiesvaga elever, att 

”man måste anpassa till elever och dess behov”, som Kim tillexempel gör när eleverna ska 

examineras, vilket framgår då Kim uppger att ”en del vill ha muntligt och det respekterar jag, 

om man tänker på dyslektiker eller en del elever som är duktigare muntligt helt enkelt”.
105

 

Kims uttalande pekar på att examinationerna anpassas efter elevers förmågor, om en elev är 

svag skriftligt får eleven examineras muntligt istället. 

Översiktligt framgår det i undersökningen att elevers studieinriktning kan påverka 

innehållet i kursen Religionskunskap A, eftersom olika studieinriktningar har olika kurser 

inom sitt program, som kan påverka religionsämnet, tillexempel läser elever som går 

vårdprogrammet en kurs i etik, vilket gör att etikavsnittet inte blir lika fördjupat i 

religionskursen.
106

 Studieinriktningen kan även påverka vilka metoder som används i kursen, 

då det framkommer att elever som går naturprogrammet ses som mer självgående och får 

därför arbeta i friare former i jämförelse med elever som går barn-och fritidsprogrammet.
107

 

Studiesvaga elever behöver arbetssätt som har tydliga ramar och enkla instruktioner och 

innehållet i kursen kan påverkas av att eleverna är studiesvaga, eftersom de kan ha svårt för 

mer djupgående kunskaper, vilket gör att grundläggande, ytliga kunskaper främst ingår i 

undervisningen.
108

 Studieförberedande program behöver inte betyda att eleverna är 

studiestarka och studiestarka elever kan vara svaga på vissa moment, exempelvis att 

diskutera, vilket givetvis påverkar undervisningen.
109

 

 

Elevers fördomar 

Lärares uppfattningar om elevers fördomar har uppsamlats genom olika frågeställningar och 

diskussionsämnen, som på något vis varit kopplade till elevers fördomar. Resultatet visar på 

att övervägande del av de intervjuade anser att elever har mycket fördomar, främst kring 

                                                             
104 Intervju med Kim (2013-04-29). 
105 Ibid. 
106 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Gabriele (2013-05-02). 
107 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
108 Intervju med Alex (2013-04-26). 
109 Intervju med Gabriele (2013-05-02)., Intervju med Siri (2013-04-22). 
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muslimer och religionen islam.
110

 Ett tydligt exempel på detta är Vivis utsago där hon uppger 

att: 

[...] sedan har ju många elever det klassiska vi-och-dem-tänket i början av 

terminen, typiska stereotypa bilder och åsikter av vilka som utövar 

religioner, hur dem ser ut och så gör bara dem, typiskt dem, alltså massa 
fördomar, speciellt om islam[...]

111
 

 

Vivis uttalande ger en tydlig bild av att det är vanligt förekommande att elever har fördomar 

mot muslimer. Överensstämmande uppgifter framgår i Alex uttalande: 

Dem pratar om att dem slår kvinnor, det är bara såhär fördomar. Jag tror det 

är mycket också mot just.. invandrare. Dem säger också att dem kommer och 

tar våra jobb. Dem drar alla över en kam. Dem blandar ihop lite saker, för 
dem är ju inte så allmänbildade. Så dem..ja, dem kanske..Dem likställer 

invandrare med muslimer och tänker att dem kommer hit och bråkar och tar 

alla jobb. Så ja, dem drar alla över en kam.
112

 

 

Som framgår av citatet upplever Alex att eleverna har fördomar mot invandrare och att 

eleverna likställer alla invandrare med muslimer, vilket ger slutsatsen att Alex instämmer i att 

det förekommer fördomar om muslimer. När Kim får frågan om elever främst har fördomar 

om religionen islam uppges svaret ”ja, faktiskt, faktiskt”, vilket tydliggör att även Kim 

upplever att mest fördomar kretsar kring muslimer.
113

 

Till skillnad mot Vivis, Alex och Kims uppfattningar om att elever har mycket fördomar 

anser Siri och Gabriele att elever inte är speciellt fördomsfulla.
114

 Något som är 

anmärkningsvärt i sammanhanget är att Siri och Gabriele arbetar på samma skola. Siri säger 

”jag tycker inte att dem är särskilt fördomsfulla”, när hon ombeds att diskutera elevers 

attityder till religionsämnet och ger förklaringen ”i takt med att vi fått mer invandring och 

människor som har religion som en aktiv del av sitt liv så är, jag tror det är det som är 

orsaken, så är inte religion något konstigt, inte bland ungdomars generation”, vilket ger en 

indikation på att elever är vana vid ett mångkulturellt samhälle som gör att de inte har så 

mycket fördomar.
115

 Även om Siri säger att hon inte upplever att eleverna har mycket 

fördomar uppger hon att ”det är klart, märker jag att det inom gruppen finns en mängd 

                                                             
110 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju med Kim (2013-04-29). 
111 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
112 Intervju med Alex (2013-04-26). 
113 Intervju med Kim (2013-04-29). 
114 Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
115 Intervju med Siri (2013-04-22). 
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fördomar, ibland kan man möta det mot muslimer framförallt, då tycker jag ju att det är vettigt 

att ta upp islam, men det har inte varit så vanligt”, när hon får frågan om hur hon brukar 

planera kursen Religionskunskap A.
116

 Detta klargör att det ändå förekommer fördomar 

ibland, även om det inte är så vanligt och om det förekommer fördomar uttrycker Siri, precis 

som andra lärare, att det är främst kring muslimer som det finns fördomar. 

Gabriele, som har undervisat längst av samtliga lärare i undersökningen, avviker mest 

gällande uppfattningen om elevers fördomar, vilket framkommer när Gabriele säger ”nä, jag 

tycker inte att dem har fördomar, men dem är väldigt fritt tänkande” och tillägger sedan att 

”ibland känner jag inte alls igen samhällsdebatten om jag tänker på eleverna, dem är väldigt 

öppna, lyhörda, accepterande, nyfikna i klassrummet, här, har alltid varit”, vilket ger en helt 

annan bild av elevers fördomar än övriga informanter.
117

 Enligt Gabrieles utsago är eleverna 

fördomsfria och har en hög grad av vidsynthet. 

 

Fördomarnas påverkan på lärares undervisningsval 

Det framgår i intervjuerna att elevers fördomar har inverkan på valet av innehåll i 

undervisningen för samtliga lärare utom Gabriele.
118

 Det framkommer att om elever har 

mycket fördomar kring något, så läggs mer tid på det området i Religionskunskap A
119

. Ett 

exempel på detta är Vivi som uppger att: 

Om jag tillexempel märker att den här klassen har extremt mycket fördomar 
mot islam eller kristna eller det ena med det andra, så brukar jag lägga mer 

fokus där.
120

 

 

Det genomgående mönstret är att elever främst har fördomar kring muslimer och därför 

fokuseras det i vissa fall extra på religionen islam, vilket tillexempel klargörs när Siri 

uttrycker att ”det är klart, märker jag att det inom gruppen finns en mängd fördomar, ibland 

kan man möta det mot muslimer framförallt, då tycker jag ju att det är vettigt att ta upp 

islam”.
121

 Av detta uttalande framgår det att elevers fördomar gällande islam kan påverka 

                                                             
116 Intervju med Siri (2013-04-22). 
117 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
118 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
119 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29). 
120 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
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lärares undervisningsval starkt. Somliga lärare väljer till och med att ha fördomar som ett eget 

moment i undervisningen och i vissa fall är detta momentet förlagt till undervisningen om 

religionen islam, vilket framgår i dialogen med Kim nedan:  

- Men nu har du bara gett exempel på just Islam – upplever du att det är där 

det finns mest fördomar? 

 

- Ja faktiskt, faktiskt. Det har jag[...]Men ja, jag tycker faktiskt att islam har 

fått lite mer..och det är också ganska intressant att du frågar den frågan för 

jag tänker såhär: Det är intressant att man tar upp fördomar också, att man 

har det som ett moment i Islam-momentet. För det tar man inte upp så 

mycket i judendomen, där tar man snarare upp det här med antisemitismen 

och varför dem är så hatade eller har varit så hatade och att du 

vet...offerreligionen och kristendomen är lite blandad, men islam där är det 

ju, eller i min kurs där är det faktiskt ett moment som jag tar upp och det 

måste vara av en anledning.
122

 

 

Som framgår av dialogen resonerar Kim kring anledningen till att fördomar är ett moment i 

undervisningen om just islam och inte i undervisningen om någon annan religion. Det 

framkommer inledningsvis att Kim har uppfattningen att mest fördomar kretsar kring islam 

och avslutningsvis antyder Kim att det måste vara anledningen till att fördomar är ett eget 

moment i just islamundervisningen. 

Ett exempel på hur elevers fördomar kan påverka innehållet i undervisningen ger Kim, 

som säger att ”när man har en diskussion och upplever att okej den här fördomen verkar 

uppstå väldigt ofta, då tar jag in den nästa gång, så har jag gjort”.
123

 Detta uttalande visar på 

att återkommande fördomar blir en del av undervisningen genom att läraren väljer att ta upp 

fördomarna själv.  

Sammanfattningsvis framkommer det av intervjuerna att lärare i hög grad uppfattar att 

elever har fördomar, främst kring religionen islam.
124

 Alla informanter, förutom Gabriele, 

uppger att elevers fördomar påverkar deras undervisningsval och det är vanligt förekommande 

                                                             
122 Intervju med Kim (2013-04-29). 
123 Ibid. 
124 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29). 
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att lärarna väljer att lägga mer tid i kursen Religionskunskap A på ett område som upplevs ha 

många fördomar, vilket i sådana fall vanligtvis är religionen islam.
125

 

 

Det sociala klimatets påverkan på undervisningen  

Det framkommer i lärarnas intervjuer att det sociala klimatet i klassrummet och 

klassgemenskapen spelar stor roll för undervisningens utslag, eftersom om elever känner sig 

bekväma med varandra pratar de mer öppet och delar med sig av sina erfarenheter, vilket 

gagnar deras lärande.
126

 Vivi menar att ”man får ett stort utbyte av varandra om man vågar 

dela sina tankar”, vilket pekar på att olika elever har olika erfarenheter och därför är det en 

fördel om eleverna vågar diskutera dessa, för att utvinna nya perspektiv.
127

 Liknande svar 

framkommer i Siris uttalande: 

Men har man en klass där man är diskussionsbenägen, intresserad, så 

kommer eleverna att bli mer...ah de kommer att få ut mycket mer av sin 
studiegång. De lär varandra saker. Vi som lärare kan inte lära eleverna allt, 

utan har man en diskussion så är det de olika perspektiven via de olika 

eleverna som bygger på ett generellt kunnande i klassen och dem gagnas av 
det.

128
 

 

Som framgår av citatet poängterar Siri att om elever är aktiva under diskussioner och delar 

sina olika uppfattningar främjer det lärandet eftersom eleverna då lär varandra saker. Gabriele 

menar att: 

Varje lektion och varje kurs har sin egna dramaturgi och där kan det skilja 
sig från klass till klass, men du måste kunna det som lärare att skapa den 

där atmosfären, du måste ha en atmosfär som är tillåtande och 

accepterande som, där folk vågar komma fram i sina egna åsikter.
129

 

 

Gabrieles uttalande framhåller att det främst är lärarens uppgift att skapa ett gott socialt klimat 

i klassrummet, så att elever vågar komma till tals. Även Vivi menar att det är viktigt att lärare 

skapar en atmosfär som gör elever bekväma, vilket framkommer när hon säger ”och det 

                                                             
125 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
126 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
127 Intervju med Vivi (2013-01-08. 
128 Intervju med Siri (2013-04-22). 
129 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
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handlar ju också givetvis för mig som lärare att försöka skapa ett så gott klimat som 

möjligt”.
130

 

Av intervjuerna framkommer det att alla klasser inte har en god klassgemenskap, vilket 

påverkar undervisningen negativt, eftersom eleverna går miste om att lära varandra och utbyta 

erfarenheter.
131

 Ett tydligt exempel på hur bristande klassgemenskap kan påverka 

undervisningen framkommer i Siris intervju då hon uppger att ”det kan vara svårt att diskutera 

pga. att de ställer sig oerhört liksom, på sin vakt, på sin kant”, vilket tydliggör att 

klassdiskussioner kan bli känsliga.
132

 Vidare säger Siri att ”det blir ju torrare, det blir 

tråkigare, man kan inte driva på att ha en diskussion som skulle kunna ge väldigt mycket, man 

kan inte få svar i klassen, som bygger vidare på en diskussionsfråga eller diskussion man har”, 

vilket klargör att diskussioner i en klass där det inte finns en god sammanhållning eller god 

atmosfär inte blir så givande eftersom elever är tysta.
133

 Liknande spår är Vivi inne på, då hon 

uppger att: 

Många elever har massor med tankar och funderingar men vågar ibland 
kanske varken skriva ner något eller säga något i klassrummet, för att dem 

vill hålla det för sig själva, eller för att man är rädd att det är fel eller att jag 

eller någon annan ska tycka det är fel.
134

 

 

Vivis uttalande visar på att elever ibland är rädda för att säga vad de tänker och tycker, vilket 

givetvis påverkar undervisningen. 

Varken Alex eller Kim nämner att det sociala klimatet påverkar undervisningen 

avsevärt.
135

 Alex säger att ”dem är bekväma med att prata med varann, alltså inför klassen”, 

vilket tydliggör att Alex elever har ett gott socialt klimat. Kim anger att ”det är klart att det 

kan ske lite tjafs och så som det gör i sociala sammanhang”, vilket klargör att eleverna ibland 

är oeniga, men det verkar inte vara något som Kim uppfattar som något påtagligt störande 

eller anmärkningsvärt för undervisningens utslag.
136

 

 

                                                             
130 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
131 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22). 
132 Intervju med Siri (2013-04-22). 
133 Ibid. 
134 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
135 Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju med Kim (2013-04-29). 
136 Intervju med Kim (2013-04-29). 
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Sammantaget framkommer det att det sociala klimatet i klassrummet kan vara avgörande för 

undervisningens utslag, eftersom om elever vågar prata öppet med varandra och utbyta tankar 

och erfarenheter främjer det lärandet och därför är det viktigt som lärare att försöka skapa en 

god atmosfär i klassrummet.
137

 Det framgår i undersökningen att en del elever och klasser inte 

känner sig bekväma i klassrummet, vilket påverkar undervisningen negativt, eftersom 

eleverna är tysta och diskussioner blir torftiga.
138

 

 

Elevers förkunskaper 

Informanterna ombeddes att berätta om hur de uppfattar att elevers förkunskaper är. I 

intervjuerna framkommer det att samtliga lärare upplever att eleverna inte har så goda 

förkunskaper i religionsämnet och att eleverna överskattar sina förkunskaper.
139

 Detta framgår 

tydligt i Vivis intervju då hon uppger att ”många elever kommer hit och säger att dem kan allt 

om kristendomen och islam och det vill vi inte jobba med för det kan vi redan, sedan framgår 

det ganska fort att dem inte kan så mycket”.
140

 Liknande uppgifter framkommer i Siris svar 

där hon poängterar att ”generellt kommer elever alltid till gymnasiet och så säger dem: åååh, 

ska vi läsa kristendomen (ja, det står ju här), men jag kan allt, säger dem, vi har gjort det hela 

högstadiet... och så kan dem inte det”.
141

  Av Vivis och Siris utsagor framgår det att elever 

vanligtvis överskattar sina kunskaper om kristendomen, vilket är något som även Gabriele 

instämmer i då Gabriele säger: 

Alltså det som förvånar mig är att de senaste åren har kunskaperna just om 

kristendomen blivit mycket sämre, man tror liksom att kulturella, att 

kulturellt finns det saker föragnat, men det finns det överhuvudtaget inte, det 
gör det inte alls.

142
  

 

Detta uttalande klargör att fastän Sverige har ett kristet kulturellt arv betyder inte det att 

dagens ungdomar har mer kunskap om kristendomen än någon annan religion. Det framgår 

även av Gabrieles uttalande att kunskapen om kristendomen var bättre förr. 

                                                             
137 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
138 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22). 
139 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
140 Intervju med Vivi (2013-01-08). 
141 Intervju med Siri (2013-04-22). 
142 Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
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Informanten Alex menar att ”vissa har bättre förkunskaper än andra, vissa har kanske växt 

upp i en kristen familj och har koll, medans andra som har växt upp i en kristen familj inte alls 

har koll heller, det behöver inte betyda att dem har det ”, vilket tydliggör att Alex upplever att 

elever med religiösa hemförhållanden inte automatiskt behöver ha goda förkunskaper.
143

 Alex 

uppger även att om en elev uttrycker en tillhörighet till en specifik religion, så behöver det 

inte betyda att eleven har goda kunskaper om den egna religionen, vilket framgår i följande 

citat: 

En elev, han är muslim och han tror att han kan allt om allting. Men det är 
han som blir underkänd på dem flesta proven. För han säger: Det här kan jag 

redan och så går han ifrån lektionen och så säger han: Jag kommer när ni ska 

göra prov, jag ska tenta av A-kursen, typ. Och de funkar ju inte. Så ja...vissa 
tror att dem är lite bättre än vad dem är, dem har ingen riktig självinsikt.

144
 

 

Till skillnad från Alex framhåller Kim att den egna trosuppfattningen har stor betydelse för 

elevers förkunskaper, vilket framkommer när Kim säger att:  

Jag har en elev som är jättestark, han lär få MVG och för honom har den här 

kunskapen, i och med att han är från Livets ord, det hjälper ju inte bara 
honom i kristendomen utan det har hjälpt honom i alla abrahamitiska 

religioner, han har liksom ett helt annat tänk och det märker man.
145

 

 

Enligt Kim ger alltså en egen religiös trosuppfattning fördelar till religionsämnet i skolan, 

eftersom kunskaperna om den egna religionen kan ha gemensamma tankegångar med andra 

religioner, vilket gör att elevens tänkande och förståelse har kommit längre i jämförelse med 

en elev som inte har en religiös trosuppfattning. Kim svarar dock ”nej, inte många, nej, det är 

väldigt få” när frågan om det är många elever som utmärker sig för att ha en egen 

trosuppfattning uppkommer, vilket klargör att om den egna trosuppfattningen har stor 

betydelse för elevers förkunskaper är denna faktor ändå inte så meningsfull, eftersom det inte 

är många elever som utmärker sig för att ha en egen trosuppfattning.
146

 

                                                             
143 Intervju med Alex (2013-04-26). 
144 Ibid. 
145 Intervju med Kim (2013-04-29). 
146 Ibid. 
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Hur elevers förskunskaper påverkar lärares val 

I intervjuerna är det bara Alex som nämner att elevernas förkunskaper påverkar valet av 

undervisning anmärkningsvärt, dock uppger Siri att elevernas egna kunskaper påverkar 

undervisningen, eftersom hon utgår ifrån elevers kunskaper vid genomgångar.
147

 

Alex ombeddes att beskriva sina elever och i svaret anger Alex att ”mina elever går ju 

här för att de inte kommer in på ett vanligt program, för att dem inte har behörigheten för det, 

från högstadiet då, för de har fått underkänt i kärnämnen och andra ämnen också”.
148

 Detta 

uttalande tydliggör att Alex  undervisar studiesvaga elever. När elevers förkunskaper 

diskuteras uppger Alex att ”annars är det oftast så att det känns som om de hör saker för första 

gången”, vilket klargör att eleverna inte har goda förkunskaper om religionsämnet.
149

 Vidare 

uppmanades Alex till att berätta hur planeringen av kursen Religionskunskap A brukar gå till. 

Alex uttrycker att ” jag känner ibland att jag blir hindrad från att göra mer djuplodande 

grejjer, att det kan bli mer ytligt för att anpassa det till eleverna, för att det inte ska bli för 

jobbigt för dem”, vilket belyser att elevernas bristfälliga förkunskaper påverkar Alex val av 

undervisningsinnehåll på det sättet att Alex endast tar upp grundläggande företeelser i 

religionsämnet, eftersom det inte ska bli för svårt för eleverna.
150

 

I jämförelse med Alex uppgifter om att elevernas förkunskaper påverkar 

undervisningsinnehållet framhäver Siri att ”jag brukar liksom inte tänka att dem behöver 

verkligen läsa det och det”, när hon uppmanades att berätta om hur hon brukar planera upp 

kursen Religionskunskap A.
151

 Detta svar tydliggör att Siri inte utgår ifrån elevernas 

förkunskaper gällande valet av innehåll i kursen. Dock framgår det, när Siri svarar på frågan 

om vilka metoder hon använder i sin undervisning, att ”jag föreläser sällan rakt upp och ner, 

utan det är oftast så att eleverna själva får vara med, alltså dialogpedagogik, föra upp på 

tavlan utifrån elevernas kunskaper”, vilket klargör att elevernas förkunskaper är 

utgångspunkten i hennes genomgångar.
152

  

Sammanfattningsvis framgår det av intervjuerna att elever vanligtvis inte har goda 

förkunskaper när de ska läsa kursen Religionskunskap A på gymnasiet och eleverna 

                                                             
147 Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26). 
148 Intervju med Alex (2013-04-26). 
149 Ibid. 
150 Ibid. 
151 Intervju med Siri (2013-04-22). 
152 Ibid. 
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överskattar sina förkunskaper.
153

 Flera lärare påpekar att fastän Sverige har ett kristet arv är 

inte kunskaperna om kristendomen större än kunskaperna om andra religioner.
154

 Om en elev 

har en egen religiös trosuppfattning kan förkunskaperna vara bättre och att ha en egen 

trosuppfattning kan ge fördelar i religionsämnet, menar en av lärarna, medan en annan lärare 

anser att bara för att en elev har en religiös trosuppfattning behöver det inte betyda att 

kunskapen om den egna religionen är god.
155

 Det framkommer dock att det inte är vanligt 

förekommande att elever utmärker sig för att ha en religiös trosuppfattning.
156

 Det är bara en 

lärare som anger att elevernas bristande förkunskaper påverkar valet av innehåll i 

undervisningen och detta på ett negativt sätt, då läraren upplever att endast grundläggande 

kunskaper kan tas upp i undervisningen, eftersom eleverna inte klarar av annat.
157

  En lärare 

uppger att elevernas förkunskaper används som utgångspunkt i genomgångar.
158

 

 

Diskussion & Analys 

 

Av undersökningen framgår det att lärare uppfattar att elever påverkar deras undervisningsval, 

i kursen Religionskunskap A i hög grad. Hur eleverna präglar undervisningen beror på 

följande faktorer: elevers intresse till religionsämnet, elevernas egna val och intressen, elevers 

studieförmågor och studieinriktningar, elevers fördomar, det sociala klimatet samt elevers 

förkunskaper. Den faktor som lärare uppfattar som mest avgörande för elevers påverkan av 

undervisningen är elevers intressen och att elever får vara med och välja främst metoder, 

vilket gör att kursen präglas utifrån vad eleverna är intresserade av.  

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur lärare uppfattar att de förhåller sig till 

eleverna i sina undervisningsval i kursen Religionskunskap A på gymnasiet och sätta detta i 

relation till om lärare utgår ifrån religionsämnets selektiva traditioner, när de gör sina val. De 

selektiva traditionerna i religionsämnet rör kristendomens starka ställning och 

världreligionernas dominans i undervisningen, vilka Dahlin, Löfstedt, Hartman och 

                                                             
153 Intervju med Vivi (2013-01-08., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju 

med Kim (2013-04-29)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
154 Intervju med Vivi (2013-01-08)., Intervju med Siri (2013-04-22)., Intervju med Gabriele (2013-05-02). 
155 Intervju med Alex (2013-04-26)., Intervju med Kim (2013-04-29). 
156 Intervju med Kim (2013-04-29). 
157 Intervju med Alex (2013-04-26). 
158 Intervju med Siri (2013-04-22). 
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Skolinspektionen framhåller.
159

 I denna undersökning framkommer det att lärarna i hög grad 

utgår ifrån eleverna och deras intressen, när de ska göra undervisningsval i religionsämnet. 

Detta tyder på att elevers egna livstolkningar och funderingar får stort utrymme i 

undervisningen, vilket klargör att informanterna i undersökningen inte utgår ifrån den 

selektiva tradition som kretsar kring världsreligionernas dominans av 

religionsundervisningen. Att undervisningen utgår ifrån elevernas livstolkningar tyder på att 

lärarna i undersökningen främjer en fostrande undervisningstradition, det vill säga, att lära av 

religioner och inte om. Det som eleverna tycks vara intresserade av hamnar i fokus och detta 

präglar undervisningens innehåll och metoder. Detta konstaterande besvarar syftet och knyter 

även an till den första frågeställningen: hur och på vilket sätt lärare uppfattar att elever 

påverkar deras undervisningsval i kursen Religionskunskap A. 

En annan tydlig tendens  i undersökningen som besvarar den första frågeställningen 

handlar om elevers fördomar. Om lärare märker att elever har många fördomar kring något 

speciellt, vanligtvis muslimer, väljer lärarna att undervisa mer om just det området, som i 

sådana fall för det mesta är religionen islam. Detta är ett tydligt exempel på hur och på vilket 

sätt eleverna påverkar lärares undervisningsval.  

Den andra frågeställningen till uppsatsen belyser vilken inverkan elevers 

programinriktning har på lärares didaktiska val. Det framkommer i undersökningen att elevers 

studieinriktningar kan påverka lärares val gällande både innehåll och metoder. Exempelvis 

läser de elever som går vårdprogrammet en etikkurs innan de läser religion, vilket gör att 

läraren därför inte lägger stort fokus på etikmomentet i religionskursen. De elever som går 

samhällsprogrammet läser oftast både en A-kurs och en B-kurs i religionsämnet, vilket gör att 

en del lärare endast fokuserar på de abrahamitiska religionerna i A-kursen. Vidare framgår det 

att elever som går naturprogrammet vanligtvis är mer självgående och studiestarka i 

jämförelse med till exempel de elever som går barn- och fritidsprogrammet samt 

introduktionsprogrammet. Detta gör att lärare låter naturklasser arbeta mer med självständiga 

uppgifter i jämförelse med de andra studieinriktningarna, som kräver mer handfast 

undervisning med tydliga ramar och instruktioner. Som framkommer av dessa resultat är det 

studieinriktningarna i sig som i vissa fall är avgörande för undervisningens utslag och detta 

rör inte religionsundervisningens selektiva traditioner. 

                                                             
159 Dahlin (1989), s. 305-306, 308, 334, 340-341.,  Löfstedt (2011), s. 59., Hartman (2000),  s. 212-225., 

Skolinspektionen (2012), s. 27-28,  www.skolinspektionen.se (2013-04-15). 
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Det bör tilläggas i detta sammanhang att lärares uppfattningar står i fokus i denna uppsats, 

vilket gör att resultatet reserveras för hur det faktiskt förhåller sig i verkligheten. Dock talar 

mycket för att resultatet är rimligt, eftersom samtliga lärare har angivit liknande svar gällande 

exempelvis att elevers intresse är det som påverkar lärares undervisningsval mest. Detta är ett 

viktigt resultat som visar på att dagens religionsundervisning inte är traditionell och förlegad, 

utan anpassas efter de enskilda individernas intressen och förhållningssätt till livsfrågor, vilket 

är ett föredöme för samtliga religionslärare. 

Det kan tyckas att undersökningen har för få deltagare för att kunna fastställa ett 

resultat, men det är värt att understryka att resultatet är väldigt preliminärt, även om vissa 

tendenser går att skönja. 

Eftersom följdfrågor har kunnat ställas till informanterna är undersökningen gjord med 

stor noggrannhet, vilket ger studien tillförlitlighet. Genom följdfrågor har känsliga, men 

betydande uppgifter framkommit,  exempelvis att många elever har fördomar mot muslimer. 

Att det finns en negativ bild av religionen islam i Sverige bekräftas även i Otterbecks & 

Belevanders undersökning från år 2006, där det framkommer att unga muslimer ofta utsätts 

för kränkningar i jämförelse med de elever som är kristna eller elever som inte utmärker sig 

för att tillhöra en religion.
160

 Det faktum att det framkommer i såväl Otterbecks & 

Belevanders undersökning, som i denna studie,  att fördomar mot muslimer är vanligt 

förekommande bland elever visar på att det är viktigt som lärare att undervisa mer om islam i 

dagens religionsundervisning, för att ge eleverna förståelse och förebygga klyftor i samhället. 

Detta är något som intygas av Kumashiro, som menar att mer kunskap och synliggörande av 

det som är normavvikande är centralt för att förtyck ska revideras.
161

  

Synliggörandet av islam är något som även von Brömssen diskuterar i sin avhandling, 

då det framkommer i hennes undersökning att många muslimska elever uppfattar det som att 

islam inte efterfrågas i religionsundervisningen och även etniskt svenska elever uppger att 

religionsundervisningen i stort sett endast präglas av kristendomen.
162

 Brömssens resultat 

visar på att den selektiva traditionen gällande kristendomens ställning är starkt präglad i 

undervisningen.
163

 I denna uppsats framgår det till viss mån att lärarna inte utgår ifrån denna 

selektiva tradition i sina undervisningsval, eftersom lärarna väljer att undervisa om islam i 

                                                             
160 Otterbeck & Belevander (2006), s. 53-54. 
161 Kumashiro (2002), s. 39-41. 
162 von Brömssen (2003),  s. 159-161, 177-178, 225, 279. 
163 Ibid. 
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hög grad. Dock framgår det att samhället är tydligt präglat av kristendomens ställning, 

eftersom anledningen till att lärarna i vissa fall väljer att undervisa mer om islam är för att det 

finns många fördomar mot muslimer. Detta gör att antagandet om att lärarna i undersökningen 

inte följer den selektiva traditionen gällande kristendomen går att ifrågasättas, då fördomar 

uppkommer när något är normavvikande. Eftersom det finns fördomar mot muslimer tyder det 

på att islam är normavvikande i samhället och då Sverige traditionellt sett är kristet tycks 

kristendomen vara det som är normen. Detta pekar på att kristendomen präglar mycket i 

samhället.   

I uppsatsens undersökning blir det klart att lärare främst undervisar om de abrahamitiska 

religionerna och mindre om de östasiatiska religionerna. I relation till begreppet selektiva 

traditioner framgår det att lärarna antagligen utgår ifrån den selektiva tradition som rör 

kristendomens särställning, när de gör sina val gällande vilka religioner som ska få mest 

utrymme i undervisningen. Detta eftersom de abrahamitiska religionerna inkluderar 

judendomen, kristendomen samt islam och dessa religioner har många gemensamma drag. 

Löfstedt menar att religionsundervisningen traditionellt sett har fokuserat på 

världsreligionerna och i hög grad uteslutit undervisning om livsfrågor, vilket har gjort att 

elevernas egna tankegångar och intressen inte hamnat i fokus.
164

 Detta är uppgifter som 

överensstämmer med vad  granskningsrapporten från år 2012 menar att lärare bör utveckla 

och förbättra i religionsundervisningen, vilket tydliggör att de granskade lärarna inte tar stor 

hänsyn till elevernas intressen och tankegångar.
165

 Världsreligionernas dominans har skapat 

en selektiv tradition i religionsundervisningen, som tycks vara vanligt förekommande. 

I denna undersökning framgår det dock att livsfrågorna får stort utrymme i 

undervisningen och detta visar på att lärarna i undersökningen inte utgår ifrån denna selektiva 

tradition när de gör sina undervisningsval. I Hesslefors undersökning från år 2006 

framkommer det att lärare som undervisar i SO-ämnena på grundskolan främst utgår ifrån 

elevers intressen och behov när de ska planera och genomföra sin undervisning.
166

 Detta visar 

på att lärarna i Hesslefors studie inte utgår ifrån den selektiva tradition som innebär att 

världsreligionerna får större utrymme än elevers intresse för egna livsfågor, vilket 

överensstämmer med denna undersökning. 

                                                             
164 Löfstedt (2011), s. 59. 
165 Skolinspektionen (2012), s. 6, 11-12,  www.skolinspektionen.se (2013-04-15). 
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I von Brömssens studie från år 2003 och i Hartman & Torstensson-Eds undersökning från år 

2007 framgår det att det finns ett svagt intresse för kristendomen bland etniskt svenska 

elever.
167

 Hartman & Torstensson-Ed menar att länder med en profan syn således får barn 

med en profan syn.
168

 Även om intresset är lågt för kristendomen framgår det i Sjödins studie 

från år 1994 att elever på gymnasiet har ett relativt starkt intresse för existentiella frågor.
169

 

Detta klargör att eleverna troligtvis blir mer intresserade av religionsundervisningen om deras 

egna livsfrågor får vara centrala. Samtliga informanter i denna undersökning menar att 

livsfrågorna vävs in i undervisningen om världsreligionerna kontinuerligt, så att eleverna hela 

tiden utgår ifrån sig själva och det som intresserar dem. Detta tydliggör att lärarna i 

undersökningen främjer en undervisning som är fostrande, det vill säga eleverna får lära sig 

av olika religioner genom att utgå ifrån sina egna livsfrågor. Detta betyder att lärandet om 

religioner tonas ner i religionsundervisningen. 

Det framkommer även i undersökningen att det sociala klimatet i klassrummet har stor 

påverkan på utslaget för exempelvis diskussioner, vilket är en vanligt förekommande metod i 

religionsundervisningen. Detta är något som även Osbeck fastställer i sin studie, då hon 

hävdar att ungas livstolkningar och livsförståelser skapas i gemenskap och i relation till andra, 

när ungdomar diskuterar med varandra och utbyter erfarenheter.
170

 I denna studie framgår det 

att i klasser där det råder osämja mellan elever eller där atmosfären är labil blir diskussioner 

torftiga, eftersom diskussioner är beroende av elever som är aktiva och villiga att dela med sig 

av sina tankar och erfarenheter. I klasser där social sammnhållning är bristfällig uppger en 

lärare i studien att arbetssättet påverkas genom att eleverna får diskutera i små grupper innan 

helklassdiskussioner, för att samtalen ska bli mer givande och fler elever våga komma till tals.  

 

Avslutning 
 

Det har framgått av denna uppsats att undersökningens lärare i hög grad tar hänsyn till 

eleverna i sin undervisning. Främst utgår de ifrån elevernas intressen, när de gör sina 

undervisningsval i kursen Religionskunskap A. Detta tyder på att elevers egna livsfrågor 

                                                             
167 von Brömssen (2003), s. 321-322 samt Hartman & Torstensson-Ed (2007), s. 144-146. 
168 Hartman & Torstensson-Ed (2007), s. 144-146. 
169 Sjödin (1995), s. 108-113. 
170 Osbeck (2006), s. 367, 372. 
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hamnar i fokus, vilket gör att lärare inte utgår ifrån religionsundervisningens selektiva 

tradition gällande världsreligionernas dominans. Det tyder även på att lärare för en 

undervisning som främjer att lära av religioner och inte om. Det har även framkommit av 

denna uppsats att elevers fördomar mot muslimer gör att lärare väljer att undervisa mer om 

islam. Detta tyder på att religionsundervisningens selektiva tradition gällande kristendomens 

starka ställning inte  präglar lärares undervisningsval starkt. 

Det är möjligt att resultatet i denna uppsats skulle se annorlunda ut om andra 

informanter deltagit i undersökningen samt om någon annan hade analyserat materialet. 

Denna uppsats synliggör dock viktiga tendenser i religionsundervisningen, som visar att 

religionsämnets selektiva traditioner är på väg att förändras. Eftersom denna uppsats grundar 

sig på lärares uppfattningar behövs mer forskning om hur det förhåller sig i verkligheten. För 

att kunna fastställa resultaten skulle tillexempel en observationsundersökning över tid vara 

användningsbar. Detta är dock något som framtida forskare får fundera på. 
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Bilaga 
 

Intervjuguide 

Tema 1: Biografiska  bakgrundsfrågor 

 Arbetserfarenhet 

 Egen relation till religionsämnet 

 Undervisning i andraämnet 

Tema 2: Religionskunskap A 

 Hur gör du när du planerar Religonskunskap A? Innehåll? Metoder? Examinationer? 

 Världsreligioner – vilka tas upp? tidsutrymme? innehåll? metoder?  

 Etik och livsfrågor - metoder?  

Tema 3: Eleverna 

 Elevbeskrivning. Programinriktning? 

 Förkunskaper 

 Elevers attityder till religion - roligt/tråkigt? svårt? fördomar? konflikter? 

 

 

 

 

 

 


