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Abstract 

This essay examines upper secondary school pupils as well as the Swedish National Agency for 

Educations views on the education in subject of religion. How they describe its purpose, what 

content the topic should address, how the education should be implemented and what influence the 

pupils should have over their own studies. This to examine how the views of pupils and the Swedish 

National Agency of Education correlate and to analyze how it possibly can affect the pupil’s 

motivation. The survey is conducted by semi-forging tured interviews and text analysis in order to 

ascertain the pupils and the Swedish National Agency of Educations opinions on the issues. The 

results are then analyzed by various motivational theories that have played a vital role in the 

Swedish school and that have been found relevant to the study. The survey shows that the pupils 

and the Swedish National Agency of Education are relatively unanimous about how they regard 

studies on the subject of religion but that there are differences. It appears that the education the 

pupils have receive, despite the unity of these pupils and the Swedish National Agency of 

Education, not always seem to comply with the requirements of the Agency's governing documents. 

It also appears that the pupil’s motivation is affected by how the National Agency and the pupils' 

objectives, goals and beliefs correlate. When those are alignment or when the school takes account 

of pupils' expectations and their own goals the education seems more adequate to the pupils. 
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1. INLEDNING 

Jag som lärarstudent har under mina praktiker märkt att eleverna på de skolor jag undervisat på har 

haft en något ambivalent inställning till ämnet religionskunskap. De beskriver ämnet som tråkigt 

och irrelevant trots att eleverna menar att kunnande om religioner kan vara både viktigt och 

intressant så lyckas i alla fall inte skolan med att behandla just detta. Varför det är så skulle kunna 

bero på en mängd olika saker, exempelvis att kopplingen mellan religionskunskapsämnets 

kunskapskrav och syfte går förlorat för eleverna eller att skolan behandlar religionsämnet på, ett för 

eleverna, irrelevant sätt. Skolverkets syften och mål med religionskunskapsämnet i skolan framgår 

ganska tydligt i de styrdokument som undervisningen ska ha sin utgångspunkt i. Elevernas mål, 

syften och förväntningar är dock inte lika kartlagda och därför ämnar jag här undersöka just deras 

syn på ämnet för att sedan kunna jämföra det med Skolverkets riktlinjer. Vilka skillnader och 

likheter kan det finnas och vad kan de ha för betydelse? I synnerhet gällande elevernas motivation. 

1.1 Problemformulering 

En fråga jag ställer mig är om skolan och eleverna verkligen delar samma syn på religionsämnet? 

Vet eleverna på vilka grunder Skolverket bedömer att religionskunskap är viktigt eller vilka delar 

inom religionskunskapen som de anser bör behandlas? Enligt Skolinspektionens kvalitetsrapport 

Mer än vad du kan tro som behandlar just hur lärare läger upp undervisningen i religionskunskap 

verkar eleverna i många fall efterfråga andra saker än vad de får, av religionskunskapsämnet.
1
 Detta 

väcker intresse och därför ämnar jag undersöka hur eleverna ser på religionkunskapsundervisningen 

och vilka eventuella skillnader som kan finnas mellan elevernas och Skolverkets syn på ämnet. Vad 

tycker eleverna är viktig, hur har skolan presenterat ämnet för dem. Vad de tycker är relevant 

respektive irrelevant och vilka förändringar de eventuellt skulle vilja se? Dessutom kan man fråga 

sig vad eventuella skillnader kan betyda för elevernas motivation.  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet är att utröna hur eleverna i undersökningen upplever undervisningen i Religionskunskap samt 

hur detta korrelerar med Skolverkets riktlinjer för ämnet och för att ta reda på vilka effekter detta 

skulle kunna ha på elevernas motivation. 

 

                                                 

1
 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan, Skolinspektionen, Stockholm, 2012 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf 

 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf
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De frågeställningar som används för att uppfylla detta syfte är 

 Hur presenterar Skolverket religionsämnets syfte, vilket innehåll ska undervisningen rymma 

och hur ska det undervisas? 

 Tycker eleverna att religionsämnet är viktigt? Hur motiverar de i så fall ämnet och hur 

stämmer deras motivering överens med det syfte som Skolverket tillskriver religionsämnet? 

 Vilket innehåll anser eleverna att undervisningen i religionskunskap bör ha och hur tycker 

de att man bör undervisa detta? 

 Hur tycker eleverna i undersökningen att ämnet presenteras i skolan, vad finns det för inslag 

som är mer eller mindre uppskattade? 

 Samstämmer elevernas och Skolverkets syn på religionsämnet i skolan eller inte och hur kan 

det påverka elevernas motivation? 

1.3 Hypotes 

Min hypotes är att elever tycker att religionskunskap är ett viktigt ämne men att en av anledningarna 

till att elever ibland ser religionsämnet som tråkigt och irrelevant är att de inte vet varför skolans 

undervisning inom ämnet ser ut som det gör. Om skolan inte lyckas att motivera sin undervisning 

för eleverna, vilket enligt läroplanen är en del av skolans uppdrag, kan det leda till att eleverna 

tycker att vissa delar av religionsämnet känns meningslöst eller malplacerat. Detta utifrån de egna 

erfarenheter som jag har upplevt samt hur Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro 

presenterar religionsämnet och elevernas inställning till detta.
2
 

1.4 Teoretiska utgångspunkter 

1.4.1 Elevers motivation och mål med studierna 

Elevers motivation och attityd gentemot skolan påverkar hur de presterar. Detta är de flesta forskare 

eniga om.
3
 Något som däremot kan visa på skillnader är uppfattningen om hur elever bäst motiveras 

och vilken typ av motivering som är att föredra. Man kan dela upp olika typer av motivering i yttre- 

eller inre motivation, där den yttre talar om påtryckningar utifrån exempelvis straff och belöning, i 

syfte att motivera elever. Inre motivation kännetecknas däremot av motivation som hämtas inifrån 

den egna personen. Hur elevers självbild och självuppfattning exempelvis kan påverka hur 

                                                 

2
 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan, Skolinspektionen, Stockholm, 2012 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf 

3
 Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 

279–305 issn 1401-6788. s. 288. Se även: Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 

2003. s. 7-13 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf
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motiverade de är i skolan. Ett behavioristiskt perspektiv på inlärning, likt Ivan Pavlovs, fokuserar på 

de yttre motiveringsfaktorerna medan ett kognitivt (Piaget) eller sociokulturellt (Lev Vygotskij) 

perspektiv på lärande ofta lägger fokus vid de inre motivationskällorna.
4
 Utöver detta finns det 

också de som menar att dessa båda motivationskällor, inre och yttre, bör sammanföras och samspela 

för att motivationen ska nå sitt maximum. Exempel på detta är Martin E Fords Motivational Systems 

Theory och det interaktionistiska perspektivet på motivation som Joanna Giotas tar fasta på det.
5
  

1.4.1.1 Yttre motivation 

Behaviorismen är en inlärningsteori som gjort ett visst avtryck i det Svenska utbildningssystemet 

under det senaste seklet.
6
 Enligt detta perspektiv menar man att man endast kan se källan till 

motivation om den kommer utifrån och därför är det endast yttre motivationen som är värd att 

undersöka. Genom straff och belöning motiveras elever till att lära sig de saker som skolan genom 

sitt uppdrag är skyldiga att lära ut. Forskningen kring detta har ofta utförts genom djurförsök och 

målet har varit att effektivisera inlärning. Exempel på denna forskning är Ivan Pavlovs 

undersökning av hundar som får belöningar när de gör rätt och bestraffningar vid eventuella fel.
7
 

B.F Skinner är en annan forskare inom området som i huvudsak förespråkade belöning och hur 

detta kan motivera individer. Denna teori menar att kunskap och lärande i huvudsak är något synligt 

och mätbart och att man inte kan ta hänsyn till de aspekter som inte går att fastslå. Behaviorismen 

tar fasta på yttre stimuli och menar därför att motivationen till prestation med fördel kan komma 

utifrån.
8
 

1.4.1.2 Inre motivation 

Lev Vygotskij och Jean Piaget har båda genom sina teorier påverkat den svenska skolan och 

utformningen av dess utbildning.
9
 Enligt såväl Piaget som Vygotskij är elevernas motivation viktig 

för att de ska kunna lära sig något.
10

 Vygotskij beskriver i sin sociokulturella teori den proximala 

                                                 

4
 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 3. uppl., Studentlitteratur AB, Lund, 2014. s. 48-61 

5
 Ford, Martin E., Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs, Sage Pubns., Newbury Park, 

1992. s. 244-257. Se även: Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning i 

Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 279–305 issn 1401-6788. s. 288-289 

6
 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl., Norstedts, Stockholm, 2010. s. 50-54. Se 

även: Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003. s. 35 

7
 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl., Norstedts, Stockholm, 2010. s. 50-54 

8
 Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003. s. 35 

9
 Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl., Norstedts, Stockholm, 2010. s. 47-49 

10
  ygotskij   ev Semenovi   Psykologi och dialektik: [en antologi], Norstedt, Stockholm, 1981. s. 17-23 Se även: 

Piaget, Jean, Barnets själsliga utveckling, 2. uppl., Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2008. s. 7-19 
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utveklingszonen, något som kan ses som en individs nästkommande utvecklingssteg. Han menar att 

elever blir som mest motiverade om nivån på deras utbildning ligger inom den proximala 

utvecklingszonen. Skolan eller den omgivning som eleven då ska lära av får därför varken ställa för 

låga eller för höga krav.
11

 Piaget, som förespråkare för kognitivismen, menar att barn påverkas av 

sin omgivning på så sätt att omgivningen är delaktig i formandet av barnets personlighet.
12

 Barnet 

är enligt Piaget ”naturligt” motiverat och hur denna motivation tar sig i uttryck bestäms utifrån 

personligheten.
13

 Dessa två perspektiv ses ofta komplettera varandra och deras syn på motivation 

och hur elever motiveras grundar sig i en teori som kallas ”the action theory” vilken menar att 

motivationen främst grundar sig i elevernas egna mål och intressen.
14

Alltså en inre motivation. 

1.4.1.3 ”Motivational Systems Theory” och interationistisk motivation 

Såväl Martin E Ford som Joanna Giota tar, till skillnad från de ovanstående teorierna fasta på att 

man inte bör se på yttre eller inre motivation som ”antingen eller”. De menar att dessa kan och bör 

samspela för ökad motivation.
15

 Martin Ford har presenterat en teori som kallas Motivational 

Systems Theory (MST), enligt teorin bör man ta hänsyn till hela människan utifrån den situation där 

man befinner sig. Han fokuserar på såväl förutsättningar och individens egna mål som handledning 

och krav ställda utifrån. Exempelvis så kräver motivationen att en individ ska vilja uppnå något för 

sin egen skull. Detta påverkas av personens självbild samt de biologiska förutsättningarna. Om man 

betraktar sig själv som dum och ointelligent är det alltså svårare att motivera sig till att studera. 

Dessutom ska de biologiska förutsättningarna göra det möjligt för individen att uppnå det mål som 

man har satt upp. Exempelvis kommer en person utan luktsinne inte att finna motivation för att bli 

vinprovare just eftersom att luktsinnet krävs för att man ska kunna bli det. Dessutom måste den inre 

motivationen mötas upp av handledning, förväntan och bekräftelse utifrån för att nå sin fulla 

potential. Utifrån detta presenterar Ford principen om den reagerande omgivningen och menar att 

man, för att kunna motivera någon annan, måste ta hänsyn till dennes mål och 

                                                 

11
  ygotskij   ev Semenovi   Psykologi och dialektik: [en antologi], Norstedt, Stockholm, 1981. s. 160-166 

12
 Piaget, Jean, Barnets själsliga utveckling, 2. uppl., Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2008. s. 7-12 

13
 Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003. s. 36-39 

14
 Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 

279–305 issn 1401-6788. s. 290 

15
 Ford, Martin E., Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs, Sage Pubns., Newbury Park, 

1992. s. 244-257. Se även: Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning 

i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 279–305 issn 1401-6788. s. 288-290. 
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verklighetsuppfattning.
16

 Enligt hans princip är det viktigt att lärarna och skolan även kan se till 

olika elevers egna mål med lärande för att på bästa sätt kunna hitta en balans och motivera dem till 

de syften och mål som Skolverket satt upp.
17

 

 

Joanna Giota håller i detta med Ford och lutar sig delvis på dennes teori när hon menar att man ur 

ett interaktionistiskt perspektiv på motivering bör ta i beaktning hur eleverna uppfattar olika 

situationer i skolan. Detta kan enligt henne påverka deras motivation även kring senare 

lärsituationer. Hur elever uppfattar att skolan försöker att motivera dem kan alltså få konsekvenser 

under en lång tid. Dessutom menar Giota att höga krav som från skolans håll ställs på eleverna 

visserligen kan motivera de som redan känner att de behärskar studierna men att de samtidigt kan 

stjälpa de elever som har större problem. Dessa elever kan enligt henne välja att inte försöka lära sig 

eftersom att de då inte behöver misslyckas med något som de har ansträngt sig för.
18

 

1.5 Bakgrund och tidigare forskning 

1.5.1 Läroplan, Ämnesplan och Kursplan 

Skolverkets riktlinjer för gymnasieskolan i Sverige finns samlat i den aktuella läroplanen GY11. 

Den innehåller skolans värdegrund och uppgifter, dess övergripande mål och riktlinjer samt 

examensmål för de olika programmen och de gymnasiegemensamma ämnena. I läroplanen hittar 

man alltså övergripande ämnesplaner för de olika ämnena samt kursplaner för de olika kurserna 

inom varje ämne. Under ämnesplanen för religionskunskap finner man alltså de övergripande målen 

med ämnet samt kursplanerna för Religionskunskap 1 (50p), Religionskunskap 2 (50p) och 

Religionskunskap-specialisering (100p). Inom dessa kursplaner står kursernas centrala innehåll och 

kunskapskraven nedskrivna.
19

 

1.5.2 Skoleffekter på elevers motivation och utveckling 

Joanna Giota Behandlar i sin artikel hur skolan påverkar elever såväl direkt som indirekt. Hon gör 

detta genom att studera forskning om ”effektiva skolor” exempelvis Fifteen thousand hours: 

secondary schools and their effects on children av Rutter, Maughan, Mortimore och Ouston som 

                                                 

16
 Ford, Martin E., Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs, Sage Pubns., Newbury 

Park,1992. s.244-257 

17
 Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 

279–305 issn 1401-6788. s. 283-284 

18
 Ibid. s. 296-300 

19
 Skolverket. Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning. 2013-05-14. http://www.skolverket.se/laroplaner-

amnen-och-kurser/gymnasieutbildning. (Hämtat 2014-12-11, 11:05) 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning
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enligt henne visar på att det finns olika effektiva skolor och att en av anledningarna till detta är hur 

de olika skolorna är beskaffade. Att dess egenskaper påverkar elevernas attityder mot skolan på 

olika sätt. Utöver detta undersöks studier som behandlar elevers motivation och dess betydelse för 

hur de lyckas i skolan. Målet med artikeln är att visa på olika hinder som finns kring forskning som 

behandlar elevers motivation och hur den kan påverkas. Hon menar att ett problem är att man sällan 

anlägger ett elevperspektiv på forskningen och att man därför inte tar hänsyn till olika elevers 

olikheter samt deras olika behov och anspråk. Forskningen utgår ofta ur färdiga frågor ställda av 

”vuxna”. Något som hon också fastslår är att forskningen idag visar på att elevers motivation starkt 

hänger ihop med deras egna mål och syften med sin skolgång
20

 

1.5.3 Skolinspektionens kvalitetsgranskning 

I Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro så slår de tidigt fast att undervisningen i 

religionskunskap i gymnasiet följer styrdokument i stor utsträckning. Enligt rapporten skapar även 

lärarna en god stämning i klassrummen där eleverna kan känna sig trygga och där de vågar uttrycka 

sina egna åsikter.
21

 Problemen som kommer fram pekar dock mot att man inom gymnasieskolan bör 

öka kvaliteten inom vissa områden för att eleverna i större utsträckning ska känna att de berörs av 

ämnet. I fall där undervisningen ger eleverna möjlighet att reflektera över dem själva och deras liv 

upplever många elever nämligen att undervisningen är relevant och viktig.
22

 Religionskunskaps- 

undervisningen tenderar att ge för lite utrymme till vissa delar till exempel etik och andra 

livsåskådningar, utöver världsreligionerna.
23

 Dessutom ser man brister i hur undervisningen knyts 

till aktuella, nutida frågor och samhällsdebatter, hur lärarna nyttjar de tekniska hjälpmedlen som 

idag finns att tillgå och hur man strukturerar upp hjälpen till elever med behov av särskilt stöd. Att 

låta kursernas olika moment stärka varandra beskrivs som ett framgångsrecept men det anammas 

inte i särskilt stor utsträckning i de undersökta skolorna. Tematiska upplägg som ger möjlighet till 

ämnesöverskridande verksamheter ses också som en bristvara. Dessutom menar rapporten att 

eleverna ofta inte ges tillräckligt med stöd när det kommer till att analysera olika religioner och dess 

påverkan på exempelvis människor och samhällen. Detta i ännu större utsträckning när det kommer 

                                                 

20
 Giota, Joanna. Skoleffekter på elevers motivation och utveckling. Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 

279–305 issn 1401-6788. s. 283-287 

21
 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan, Skolinspektionen, Stockholm, 2012 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf. s. 6-7. 

22
 Ibid, s. 7. 

23
 Ibid, s. 10-13. 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf
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till elever med ett uttalat ointresse.
24

 Hur man angriper de olika momenten inom kurserna tycks 

enligt undersökningen variera även inom samma skola och inom undervisning bedriven av samma 

lärare. När världsreligionerna behandlas tenderar undervisningen att lägga ett, kanske onödigt, stort 

fokus på historiska aspekter. Hur religionen kom till och hur den har sett ut genom tiden. Detta på 

bekostnad av anknytning till aktuella samhällsfrågor.
25

 När undervisningen däremot handlar om etik 

kan man se en nästan ovetenskaplig ansats där elevernas egna åsikter får ta den absolut största 

platsen och det som då får stå tillbaka är den teoretiska kontexten, där eleverna får lära sig olika 

etiska begrepp och resonemangsmodeller.
26

 

 

Sammanfattat belyser undersökningen alltså ett flertal problem. Även om religionskunskaps- 

undervisningen är tillfredsställande inom vissa områden så visar granskningen att det fortfarande 

finns delar som man bör jobba mer med. De brister som rapporten kartlägger gäller långt ifrån alla 

områden och är heller inte utbredda på alla skolor i undersökningen men de ses ändå som så vanliga 

att de utgör ett problem som man inte bör ignorera.  

1.5.4 Disposition 

I det inledande kapitlet presenterar jag vad som väckt mitt intresse för det berörda området, hur 

elevers och Skolverkets syn på religionskunskapsämnet samstämmer eller inte. Detta följs upp av 

syftet med undersökningen, att utröna just hur ämnet betraktas av elever respektive Skolverket och 

vilka effekter detta kan ha på elevernas motivation. Frågeställningarna presenteras efter det följt av 

min hypotes, att huruvida Skolverket och elevernas syfte med religionskunskaps- ämnet 

samstämmer eller inte påverkar motivationen hos eleverna.  

 

Vidare följer teoretiska utgångspunkter, där presenteras de olika teorier om elevers motivation som 

är av vikt för undersökningen. Behavioristiska motivationsteorier, kognitiva och sociokulturella 

motivationsteorier som haft en betydande det i utformningen av den svenska skolan samt Martin E 

Fords Motivational Systems Theory och Joanna Giotas interaktionistiska teori som båda menar att 

elevernas egna mål och föreställningar påverkar motivationen. 

 

                                                 

24
 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan, Skolinspektionen, Stockholm, 2012 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf. s. 10-23. 

25
 Ibid. s. 11-12. 

26
 Ibid. s. 12-13. 

 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf
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Under bakgrund och tidigare forskning presenteras först de olika delarna i Skolverkets 

styrdokument. Läroplanen, ämnesplanen för religionskunskap och kursinnehållet för 

Religionskunskap 1 ur GY11. Detta för att tydliggöra vad som går att finna i vilken del och vad 

syftet är med de olika delarna av styrdokumenten.  Efter detta presenteras också Joanna Giotas 

studie över effektiva skolor och Skolinspektionens rapport Mer än vad du kan tro. Hypotesen 

grundar sig delvis i denna rapport och därför sammanfattas här vad som granskats i rapporten, vilka 

problem som framkommit och vilka slutsatser som läggs fram i denna rapport.  

 

Kapitel två behandlar metoden. Detta arbete ämnar undersöka såväl elevers åsikter och 

uppfattningar som Skolverkets uttalade åsikter och instruktioner kring vad religionskunskapsämnet i 

gymnasieskolan ska behandla och varför detta bör ses som viktigt. Detta kommer att undersökas, 

dels genom semistrukturerade intervjuer av gymnasieelever och dels genom en textanalys som 

behandlar delar av Skolverkets styrdokument. 

 

Resultat och analys, arbetets tredje kapitel presenterar dels det empiriska material som utvunnits ur 

intervjuerna och en sammanfattning av vad Skolverket hävdar i läroplanen, ämnesplanen för 

religionskunskap och kursplanen för Religion 1. Därefter kommer en analys av det resultat som 

undersökningen presenterat. Skolverkets och elevernas åsikter ställs mot varandra för att se vilka 

likheter och skillnader som finns. 

 

I kapitel fyra, Diskussion och Slutsatser, diskuteras resultatet och analysen mot teorin och den 

tidigare forskningen följt av vilka slutsatser som dragits utifrån undersökningen. De fyra första 

frågeställningarna behandlas huvudsakligen i turordning medan den femte, vilka effekter det skulle 

kunna få på motivationen, kan ses som genomgående i hela diskussionen.  
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2 METOD OCH MATERIAL 

I den typ av intervjustudie som genomförs i denna uppsats är det elevernas egna uppfattningar och 

föreställningar som kommer att stå i centrum och detta kommer att behandlas genom en kvalitativ 

intervju av semistrukturerad karaktär. Eftersom att det är just elevernas egen verklighet som blir 

studieobjektet får undersökningen en fenomenologisk utgångspunkt. Med det menas att människors 

tankar och uppfattningar skapar en för dem meningsfull verklighet som i sin tur är meningsfull just 

som studieobjekt. 
27

Det som i arbetet undersöks är alltså inte nödvändigtvis en objektiv verklighet 

utan istället informanternas upplevda verklighet. Detta görs som tidigare nämnts genom en 

kvalitativ intervjustudie där endast ett fåtal huvudfrågor är bestämda på förhand. Tanken med detta 

är just att eleverna själva ska få möjlighet att utveckla och förklara sina resonemang. En 

semistrukturerad intervjumetod kännetecknas just av detta. Att intervjuarens uppgift endast är att 

försöka hålla informanten till ämnet och att denna därav ska få möjlighet att med egna ord beskriva 

och formulera sina resonemang. Med följdfrågor kan forskaren sedan be informanterna att utveckla 

sina resonemang.
28

 Utöver detta kommer dessutom svaren att meningstolkas, vilket innebär att 

forskaren kan dra slutsatser ur svaren och resonera kring eventualiteter som inte uppenbart framträtt 

under intervjun. Ett exempel på detta kan vara när en respondent ger ett svar eller uttalande som inte 

tydligt visar vad respondenten menar eller avser. En elev kan exempelvis berätta om en situation där 

denne stannat kvar efter en lektion för att ställa några frågor till läraren. När eleven sedan träffar 

sina vänner igen berättar hen att de fällt kommentarer i stil med: ”-Jaså du stannade kvar och 

smörade lite?” eller liknande. Detta uttalande kan tolkas på olika sätt. Eleven kanske menar att 

jargongen i klassen är den att man inte bör anstränga sig i skolan. Alternativt vill eleven berätta att 

denne känner sig mobbad. Genom meningstolkning kan forskaren då genom att ta hänsyn till såväl 

respondentens självförståelse, det sunda förnuftet och eventuell teoretisk bakgrund sluta sig till 

vilka underliggande meningar uttalandet kan ha.
29

 

 

En av fördelarna med en semistrukturerad intervju är att intervjun om möjligt ska få en karaktär av 

ett vanligt samtal där informanterna ska kunna känna sig avslappnade och därigenom kunna svara 

mera öppenhjärtigt. Trots detta kan man aldrig helt frånkomma den maktasymmetri som naturligt 

uppkommer när någon blir ”utfrågad” av en annan. Detta kommer jag att ta hänsyn till när jag 

                                                 

27
 Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 4., [uppdaterade] utg., Natur och kultur, Stockholm, 2003. s.157 

28
 Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., [rev. 

och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997. s. 108 

29
 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 

182-184 
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analyserar mitt resultat och åtgärder kommer att vidtas för att hålla den maktasymmetrin till ett 

minimum.
30

   

2.1 Material, urval och avgränsningar 

Intervjustudien avgränsas till att undersöka elever från studieförberedande program i årskurs tre på 

gymnasiet. Detta eftersom att jag vill ha en relativt homogen undersöksgrupp av hänsyn till studiens 

begränsade omfattning. Studien genomfördes på en större kommunal skola i en av norra Sveriges 

större städer. Ca 105 elever tillfrågades genom att fyra hela klasser fick förfrågan i via ett utskick. 

Av dessa ställde endast fem upp för intervju. För att öka respondentantalet tillfrågades ytterligare 

tio elever genom att slumpmässigt välja ut elever som jag mötte i skolans korridorer, även dessa 

elever läste tredje året på studieförberedande program. På detta sätt utökades respondentantalet från 

fem till tolv respondenter. En av dessa uteblev på intervjutillfället och två av intervjuerna kunde inte 

användas i studien eftersom att dessa informanter hittills inte läst religionskunskap under sin 

gymnasietid. Slutligen grundar sig alltså studien i nio intervjuer. Det utfördes även en 

kompletterande intervju med samtliga informanter där de fick svara på ytterligare frågor som 

behövdes kring undersökningen av hur de motiveras i skolan. Inför intervjutillfället kontaktades 

informanterna via telefon och en tid bokades för kompletterande intervju. 

Av de undersökta eleverna är fyra killar och fem tjejer. Men eftersom att undersökningen inte 

strävar efter att göra en jämförande studie kommer eventuella skillnader mellan könen inte att 

vidare diskuteras. För att skydda respondenternas identitet och samtidigt göra studien mera 

läsvänlig har informanterna fått fiktiva namn istället för att bara presenteras med nummer eller 

bokstäver. 

När det kommer till analysen av Skolverkets riktlinjer behandlas i studien, läroplanen, GY11 och de 

delar som jag fokuserar på är de allmänna riktlinjerna som gäller för hela skolans verksamhet. Detta 

kommer jag senare i undersökningen att hänvisa till som läroplanen. Vidare kommer de allmänna 

riktlinjerna för alla religionskurser som man finner under ämnesplanen för religion att behandlas, 

detta benämner jag hädanefter som ämnesplanen. Kursplanen för Religion 1 analyseras också i 

studien och när den behandlas benämns den som, kursplanen för Religion 1. Motiveringen till att 

endast kursplanen för Religion 1 används är att det är den enda kursen som samtliga respondenter 

har läst eller läser.  

                                                 

30
 Jmf. 3.3 
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2.2 Textanalys 

För att kunna besvara mina frågeställningar gällande Skolverkets uppfattningar kring ämnet 

religionskunskap och huruvida dessa samstämmer med elevernas uppfattningar måste jag 

komplettera mina elevintervjuer med en textanalys. Analysen kommer att behandla läroplanen för 

gymnasieskolan(Gy11) med innehållande ämnesplanen för Religionskunskap och kursplanen för 

Religion 1. I min analys av texten ämnar jag sammanfatta vad Skolverket uttrycker för ställning när 

det gäller religionsämnets syfte. Vilka mål och syften som ämnet har. Vilket innehållsligt stoff som 

kurserna förväntas innehålla samt hur undervisningen bör utformas. Detta i enlighet med 

hermeneutisk textanalys.
31

 

 

2.3 Intervjuareffekt 

Under en intervjustudie är det viktigt att tänka på att den som intervjuar ofta påverkar sina 

informanter och att det finns många faktorer som kan påverka till exempel ålder, kön, etnicitet, 

etcetera. Denna påverkan, när respondenterna styrs att svara på ett eller annat sätt på grund av 

intervjuaren eller situationen i sig, benämns som intervjuareffekt och som forskare är det viktigt att 

ha detta i åtanke. Dessutom är det viktigt att om möjligt minimera denna påverkan och att dra sina 

slutsatser därefter. Forskaren bör därför anta en neutral ställning och vara försiktig såväl i mötet 

med respondenten som i val av klädsel och liknande. Exempelvis har jag under intervjuerna valt att 

klä mig i jeans och t-shirt för att exempelvis kostym kan understödja känslan av att jag är i 

maktposition. Under själva intervjun är det också viktigt att förhålla sig på ett sådant sätt för att 

informanten inte ska ledas till eventuella föreställningar gällande forskarens förväntningar. Detta 

har jag i studien gjort genom att undvika ledande frågor samt att ge eleverna tid att formulera och 

tänka över sina svar utan påtryckning. Vidare kan det faktum att jag är blivande lärare och att 

informanterna är elever eventuellt påverka svaren. Därför har jag i mötet med eleverna endast 

berättat att jag studerar på universitet och inte tydliggjort att det är just lärare jag ska bli. Dessutom 

har jag varit väldigt tydlig med att det absolut inte finns några korrekta svar på de frågor som 

behandlas under intervjun. Att det inte heller är ett förhör kring vad de kan om Skolverkets riktlinjer 

utan att det endast är deras uppfattningar och åsikter som är av värde. Den plats där intervjun äger 

rum kan också påverka hur informanterna upplever situationen. Därför har jag valt att intervjua 

eleverna på deras egen skola där de känner sig hemma. När vi suttit ned för intervjun har jag också 

berett platser för oss så att vi suttit bredvid varandra i ett hörn av bordet istället för att vi suttit 

                                                 

31
 Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001. s. 160-167 
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mittemot varandra med min dator mellan oss. Detta eftersom att det senare lätt kan skapa en känsla 

av förhör istället för ett jämlikt samtal.
32

 De kompeterande intervjuerna utfördes på samma sätt. 

2.4 Intervjuguiden 

Intervjuguiden som används är utformad efter de frågeställningar som uppsatsen söker svara på. Det 

som undersöks är hur eleverna ser på religionskunskapsämnet, vad de ser för mening med ämnet 

samt viken mening de tror att Skolverket tillskriver det. Vilket innehållsligt stoff som de anser 

viktigt, kontra Skolverkets uppfattning? Dessutom undersöks hur respondenterna upplever att 

undervisningen möter deras förväntningar kring ämnet och hur de tycker att skolan håller sig till 

styrdokumenten. För att eleverna inte ska bli lurade att tro att intervjun är ett förhör i deras 

kunskaper kring Skolverkets riktlinjer kommer frågorna som ställs i första hand att försöka utröna 

elevernas egna åsikter. De kommer att få utveckla sina resonemang och försöka förklara vad de 

tycker innan intervjun går in på vad de tror om Skolverket. De frågor som står inom parantes i slutet 

av intervju guiden är de frågor som behandlades i den kompletterande intervjun. (Se bilaga 2) 

2.5 Databearbetning 

Materialet ur läroplanen som behandlats i studien har analyserats ur ett hermeneutiskt perspektiv för 

att utvinna de delar som behandlar hur Skolverket förhåller sig till religionskunskapens syfte, 

innehåll, upplägg samt hur eleverna ska påverka sin undervisning. Därefter har dessa 

förhållningssätt sammanställts i ett resultat som i sin tur analyserats tillsammans med elevernas svar 

i intervjuerna.  

När det gäller intervjuerna har dessa vid intervjutillfället spelats in och sedan transkriberats. Dessa 

transkriberingar har sedan legat till grund för undersökningen. Materialet har bearbetats ur ett 

fenomenologiskt perspektiv vilket innebär att svaren som informanterna ger har tolkats av forskaren 

och att det centrala budskapet får stå i centrum snarare än ordagranna återgivelser. Därför är inte 

heller tvekanden, felsägningar och stakningar som inte påverkat resultatet återgivna i eventuella 

citat. De intervjufrågor som användes utgick ifrån hypotesen och de punkter som framkom under 

analysen av styrdokumenten. Detsamma gäller även för de kompletterande intervjuerna. Resultatet 

av intervjuerna respektive textanalysen av läroplanen jämfördes sedan i en analys.  

                                                 

32
 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2009. s. 

170-172. 
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2.6 Etiska överväganden 

Inför elevintervjuerna som genomförts i undersökningen har hänsyn tagits till de forskningsetiska 

förhållningsreglerna nyttjandekravet, informationskravet, konfidentialitetskravet och samtyckes-

kravet.33 

Inför varje intervju har respondenterna informerats om att den intervju de medverkar i endast 

kommer att användas i den undersökning som görs i rapporten. Deras rättigheter kring medverkan 

har delgivits dem samt att de garanterats anonymitet. Detta genom att de i rapporten fått fiktiva 

namn samt att endast jag kommer att lyssna på de inspelade intervjuerna. Dessutom kommer inte 

information kring vilken klass de går eller ens vilken skola de går på att röjas i rapporten. Innan 

intervjuerna drog igång tillfrågades de än en gång om de verkligen ville ställa upp i undersökningen 

och de informerades om att de kunde avbryta intervjun när helst de ville. Detta för att uppfylla 

samtyckeskravet. 

2.7 Genomförande av intervjuer 

De intervjuer som gjordes ägde samtliga rum på elevernas skola. Ett rum hade hyrts där intervjuerna 

kunde ske ostört. Eleverna informerades om de etiska riktlinjerna för intervjuer och efter att de hade 

godkänt dessa startade samtalet. Intervjuerna spelades in med hjälp av min mobiltelefon som 

placerades på bordet, vid vilket intervjun ägde rum. Eleverna erbjöds fika och de första minuterna 

av varje samtal inleddes med ett antal allmännare frågor kring deras liv, skola och fritid. Detta för 

att lätta upp stämningen och för att flytta fokus från det faktum att de spelades in. Intervjuerna längd 

sträckte sig mellan 15 och 30 min med en medellängd på ca 20 min och utfördes i enlighet med 

intervjuguiden (se bilaga 2). De kompletterande intervjuernas längd var mellan 14 och fem minuter 

med en medellängd på åtta minuter och de utfördes på samma vis. Min uppfattning kring 

intervjuerna är att de genomfördes på ett bra sätt och att frågorna besvarades, i fråga om 

utsträckning, efter förväntan. Två av intervjuerna blev jag dock tvungen att lyfta ur rapporten 

eftersom att det under dessa intervjuer kom fram att dessa två respondenter ännu inte hunnit ha 

någon undervisning inom religionskunskap på gymnasiet. Alltså: Elva intervjuer genomfördes men 

rapportens empiri grundar sig i nio av dessa.  

                                                 

33
  Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa metoder, 2., [rev. 

och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997. s. 333-336. 
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2.8 Reflektioner över forskningsprocessen 

Något som bör förtydligas är att det resultat som framkommit genom de olika undersökningarna 

alltid genomgått en tolkning. Som forskare och även som läsare tolkar man alltid det man läser och 

detta kommer med all säkerhet att påverka undersökningen i viss utsträckning. För att minimera 

detta presenteras resultatet utifrån vad informanterna själva sagt och med strävan efter att återge 

svarens mening så ordagrant som möjligt utan att förstöra läsbarheten.  Dessutom är det bara dessa 

nio elevers åsikter och uppfattningar som framkommer ur rapporten och man kan och bör därför 

inte se slutsatserna som representativa för någon större grupp. Man kan aldrig frångå den påverkan 

som forskaren utsätter informanten för även om man försökt att minimera detta. Min uppfattning är 

dock att eleverna i undersökningen har svarat uppriktigt och att de känt sig trygga som 

respondenter. Att intervjuerna utfördes på elevernas skola kan också ha påverkat undersökningens 

resultatet. Man kan tänka sig att skolmiljön har förstärkt elevernas känsla av att de är just elever 

som ska lära sig och prestera. Att anordna intervjuerna på någon annan plats var dock inte möjligt 

eftersom att det var svårt nog att finna respondenter som inte behövde avvara sin fritid för att ställa 

upp i intervjun. Ett försök att förlägga intervjuerna på en neutralare plats, exempelvis ett café, hade 

kunnat skada urvalet i en minst lika stor utsträckning eftersom att det i sådana fall hade krävt ännu 

mer engagemang från elevernas sida.  

Varför just dessa elever valde att ställa upp i intervjun gå inte att säkert fastställa därför kan det 

förhålla sig så att de elever som ställde upp i studien har en positiv inställning till religionskunskap 

och att detta är anledningen till att de valt att delta. Detta går dock aldrig att frångå om intervjuerna 

ska ske på frivillig basis och eftersom att eventuella slutsatser endast kan beskriva åsikterna hos just 

de intervjuade eleverna så tas hänsyn till detta.  Att undersökningen gjorts på ett förhållandevis 

jämnt antal killar respektive tjejer kan eventuellt leda till att man lätt anlägger ett jämförande 

perspektiv. Detta har dock inte varit avsikten och därför har informanterna inte analyserats utifrån 

detta.  

Jämförelsen mellan Skolverkets riktlinjer för religionskunskapsämnet och elevernas subjektiva 

upplevelse av detsamma kan vara problematisk just eftersom att Skolverket grundar sina åsikter på 

vetenskapliga grunder och eleverna endast tycker. Riktlinjerna för religionskunskapsämnet måste 

grunda sig på vetenskap även om eleverna inte samtycker med Skolverket och därför bör man heller 

inte dra slutsatser kring hur Skolverket bör ändra riktlinjer utifrån elevernas åsikter. Trots detta är 

elevernas åsikter relevanta eftersom att de skulle kunna påvisa när Skolverket och lärarna eventuellt 

har brustit i förmedlingen av ämnets syfte till eleverna. Dessutom bör man inte utesluta att elevernas 
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subjektiva åsikter skulle kunna kasta nytt ljus över vissa delar av Skolverkets riktlinjer och att 

elevers åsikter skulle kunna bidra vid eventuella granskningar av styrdokumenten. 
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3 RESULTAT OCH ANALYS 

3.1 Skolverkets ställning kring ämnets syfte, innehåll och upplägg samt kring 

elevers inflytande i undervisningen 

Här följer en analys av hur Skolverket förhåller sig kring de frågor som eleverna i undersökningen 

har fått besvara i intervjuerna. Området delas likt i elevundersökningen in i fyra delar och dessa 

behandlar syfte, innehåll, genomförande och elevers inflytande. 

3.1.1 Syftet med religionskunskap i skolan 

I de undersökta styrdokumenten finner man en beskrivning av religionskunskapsämnet, hur det 

närmast grundar sig i religionsvetenskap och hur det behandlar religioners och livsåskådningars 

uttryck samt hur dessa påverkar och påverkas av människor. Under rubriken Ämnets syfte försöker 

Skolverket att beskriva varför man bör utbilda inom ämnet religionskunskap.
34

 Det som Skolverket 

hävdar är att undervisningen i religionskunskap ska ge eleverna kunskaper om såväl olika religioner 

och livsåskådningar som etiska förhållningssätt. Dessa ska behandlas utifrån olika tolkningar och 

förhållningssätt. Kristendomen får en liten särställning med motivet att den har format den 

värdegrund som vi vill förvalta i Sverige. Vidare betonas mångfald och vikten av att eleverna ska få 

en öppenhet kring människors olikheter, livsstilar och föreställningar. Hur förhållandet mellan 

religion och vetenskap ser ut, samt har sett ut lyfts också som en viktig del skolans 

religionskunskapsundervisning. Huvudrubriken kring detta och även vikten av att behandla etiska 

modeller samt religioners förhållningssätt är förståelse, respekt och ett öppet förhållningssätt. Detta 

genomsyrar hela styrdokumentet och kan nog ses som huvudmålet med religionskunskap. Utöver 

detta framhåller också kursplanen texter och behandling av källor som något vitalt i undervisningen 

i religionskunskap. De färdigheter som eleverna genom detta ska uppnå är att kunna analysera, 

diskutera, argumentera, tolka, värdera, reflektera och kritiskt granska.
35

 

3.1.2 Innehåll för religionskursen 

Det innehåll som skolan anser relevant för religionskunskapsämnet behandlas delvis i ämnesplanen 

under rubriken Ämnets syfte.
36

 Olika religioner, livsåskådningar och etiska modeller är exempel på 
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det innehåll som där nämns.
37

 Huvudsakligen har jag dock analyserat det centrala innehållet i 

kursplanen för Religionskunskap 1 eftersom att det är denna kurs som eleverna i undersökningen 

har gått eller går. Det centrala innehållet för undervisningen i Religionskunskap 1 ska enligt 

Skolverket behandla: Kristendomen och de övriga världsreligionerna samt olika livsåskådningar. 

Detta med fokus på dess kännetecken och hur de påverkar grupper och individer i Sverige och 

världen. Vilken människosyn respektive gudssyn som förespråkas såväl inom som mellan 

religioner. Hur olika religioner ställer sig kring frågor som rör kön, etnicitet, sexualitet och 

socioekonomisk bakgrund samt hur förhållandet ser ut mellan vetenskap och religion. Hur religion 

kan verka identitetsbildande för olika individer och grupper utifrån t.ex. skrifter och traditioner samt 

dessutom kunskaper och tolkningar kring olika etiska modeller, såväl religiösa som profana.
38

  

  

Sammanfattningsvis kan vi här se att kristendomen ges en särställning, liksom ”världsreligionerna” 

i förhållande till andra religioner och livsåskådningar. Vilken människo- och gudssyn dessa 

förespråkar samt hur de förhåller sig gällande frågor kring kön, etnicitet, sexualitet etc. är också en 

vital del i det centrala innehållet. Utöver detta ska religionen som identitetsbyggare, och dess 

förhållande till vetenskapen behandlas, liksom olika etiska modeller och hur dessa används, 

kommer till uttryck och speglas i de olika religionerna och livsåskådningarna. Samtidigt kan vi se 

en strävan mot att verkliggöra dessa aspekter genom att lägga fokus på samtiden och aktuella frågor 

där tillfälle ges, samt genom att väga in elevernas egna ställningstaganden i fråga om etiska 

problem. 

3.1.3 Genomförandet och upplägget i skolan. 

När man letar riktlinjer för upplägg och genomförande i styrdokumenten går de flesta 

instruktionerna att finna i läroplanen, i de delar som omfattar hela skolans verksamhet. Exempelvis 

under kapitlen Skolans värdegrund och uppgifter och Övergripande mål och riktlinjer.
39

 Här kan 

man läsa om skolans uppdrag och hur dessa ska utföras av såväl lärare som övrig personal. Det 

finns inte så många tydliga instruktioner kring exakt hur undervisningen ska genomföras och det 

lämnas ett väldigt stort utrymme för egna tolkningar. De instruktioner som finns behandlar snarare 

vad eleverna ska få ut av undervisningen än hur undervisningen ska se ut. Exempelvis kan man läsa 
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att läraren ska organisera och genomföra arbetet så att eleven: 

 

– utvecklas efter sina egna förutsättningar och samtidigt stimuleras att använda  

och utveckla hela sin förmåga, 

– upplever att kunskap är meningsfull och att den egna kunskapsutvecklingen  

går framåt, 

– får möjligheter till ämnesfördjupning, överblick och sammanhang, 

– får stöd i sin språk- och kommunikationsutveckling, 

– successivt får fler och större självständiga uppgifter och ökat eget ansvar, och 

– får möjlighet att arbeta ämnesövergripande. 

 

Det som egentligen framgår här är att undervisningen ska innehålla uppgifter som kan ge eleven 

både översiktliga och fördjupade kunskaper inom religionskunskap. Dessutom ska eleven, 

åtminstone delvis, arbeta individuellt. I vilken utsträckning detta ska ske eller vad som faktiskt 

räknas som översiktlig respektive fördjupad kunskap är inte preciserat. Riktlinjerna presenterar 

alltså snarare målen än tillvägagångssättet.  

 

Det finns dock instruktioner som tydligt beskriver vissa arbetssätt och att dessa ska användas i 

undervisningen. Det är dessa riktlinjer jag fokuserar på och vill kartlägga för att sedan kunna 

jämföra dessa med elevernas åsikter kring upplägget.  

 

Under rubriken En likvärdig utbildning står det att läsa ”Undervisningen ska anpassas till varje 

elevs förutsättningar och behov”
40

 Eftersom att alla människor, elever och lärare, är olika individer 

bör man ur denna fras kunna sluta sig till att undervisningen för en klass måste varieras så att alla 

elever kan få åtnjuta undervisning som anpassats efter den egna individen. Detta styrks även under 

den del av läroplanen som behandlar skolors utvecklig. Där står att läsa att all verksamhet måste 

utvärderas och att skolan måste prova ut nya metoder. Vidare ser man under rubriken rättigheter 

och skyldigheter att det inte räcker med att förmedla kunskap till eleverna, utan att detta skall ske 

under demokratiska former. Alla elever i en klass, respektive läraren ska ha möjlighet att påverka 

undervisningen. Riktlinjer kring detta går att finna på ytterligare ett flertal ställen i läroplanen (Se 

4.2.4 Elevers inflytande i undervisningen). Enligt läroplanen har skolan också som uppdrag att 

eleverna ska få utveckla sig kring initiativtagande och ansvar, både självständigt och tillsammans 

med andra. Detta tyder alltså på att undervisningen ska utformas så att eleverna inte bara ska arbeta 
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individuellt utan även i grupp.  

 

När man i läroplanen kommer vidare och läser kapitel två Övergripande mål och riktlinjer kan man 

se fler exempel på tydliga instruktioner gällande hur undervisningen i skolan ska se ut. Här nämns 

åter att eleverna ska kunna arbeta såväl individuellt som i grupp. Eleverna ska dessutom kunna söka 

och sålla bland texter samt använda ”modern teknik”.
41

 Utöver detta menar kursplanen att 

arbetssätten måste varieras. Dels ska undervisningen ske utifrån varje elevs behov, förutsättningar, 

erfarenheter och tänkande, dels ska den vara balanserad mellan teori och praktik. Detta för att 

främja varje elevs lärande. Lärarna ska dessutom samarbeta och eleverna ska få möjlighet till 

ämnesövergripande uppgifter för att nå utbildningsmålen. Diskussionsövningar är också något som 

framhålls. Både eleverna emellan och mellan lärare och elever.
42

  

 

I kunskapskraven för Religionskunskap 1 finner vi att eleven, för att uppnå betyget A, bland annat 

ska kunna redogöra utförligt och nyanserat, de ska kunna dra välgrundade och nyanserade slutsatser 

och förklara komplexa samband. För betyget E byts orden, utförligt, nyanserat, välgrundade och 

komplexa ut mot enkla och översiktliga. Utifrån detta kan man sluta sig till att undervisningen i 

religionskunskap ska läggas på en sådan nivå att eleverna kan uppnå båda dessa betyg. 

Undervisningen ska alltså vara såväl enkel och översiktlig som komplex och nyanserad.  

 

Riktlinjerna behandlar alltså såväl tydliga instruktioner kring hur undervisningen ska läggas upp, 

som krav på vad undervisningen ska uppnå. 

3.1.4 Elevernas inflytande över undervisningen 

En del av hur upplägget av religionskunskapsundervisningen ser ut hör ihop med elevernas 

förutsättningar att påverka undervisningen. I läroplanen kan man tydligt se att eleverna i den 

svenska gymnasieskolan har rätt att kunna påverka sin egen undervisning.  

  

Läraren ska [...] svara för att alla elever får ett reellt inflytande på arbetssätt, arbetsformer och 

innehåll i undervisningen,
43
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Det är alltså ett av lärarens ansvarsområden att se till att detta efterlevs. Dessutom har 

läraren skyldighet att ”uppmuntra elever som har svårt att framföra sina synpunkter att 

göra det”
44

.  

 

Utöver detta kan man under Övergripande mål och riktlinjer läsa att undervisningen ska 

ske under demokratiska arbetsformer för att eleverna ska utvecklas i fråga om ansvar för de 

egna studierna. 

 

Detta ligger dock inte bara på lärarens axlar utan man kan även utläsa att varje enskild elev 

har ett eget ansvar att aktivt påverka sin undervisning och situation i skolan. Kapitlet i 

läroplanen som behandlar elevernas inflytande över skolgången heter Elevens ansvar och 

inflytande. Där uppmanas, som tidigare nämnts, eleverna att ta ansvar över sin skolgång. 

Där framhålls även elevernas rätt till detta och lärarens ansvar att det efterlevs. 

3.2 Elevintervjuerna 

3.2.1 Vad har eleverna för mål med sina studier inom religionskunskap och vilket syfte 
tror de att skolan tillskriver ämnet? 

När eleverna svarar på frågor om syftet med religionskunskapsämnet är de i stor utsträckning eniga. 

Alla respondenter beskriver religionskunskap som ett viktigt ämne
45

 och de flesta tycker även att 

det är roligt eller intressant. Dessutom har de en relativt enig bild av hur de tror att skolan motiverar 

ämnet.   

Den absolut mest genomgående uppfattningen bland eleverna, kring vad syftet med 

religionskunskapsämnet är. Är att man genom undervisning inom religionskunskap ska få bättre 

förutsättningar till att förstå andra människor. Hur de tänker, vad de tycker och varför olika 

människor kan resonera olika kring samma frågor. Den ståndpunkten representeras av samtliga 

respondenter och är också ofta det första som kommer på tal när frågan kring syftet med 

religionskunskap ställs. På följdfrågan om varför de anser att det är viktigt att förstå andra bör man 

också betrakta respondenterna som övervägande eniga. Att motverka konflikter och att tillsammans 

kunna nå längre när man förstår varandra är de svar som respondenterna ger. 
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En viss skillnad kan man dock se, att svarens formuleringar ibland tyder på olika perspektiv. Är 

detta viktigt för mig? Är anledningen, att jag ska må bättre genom att kunna undvika eller lugna ner 

konflikter i min närhet? Det är ett perspektiv som åtta av nio respondenter verkar förespråka. Ett 

annat perspektiv är att det är viktigt för folk i min närhet som jag bryr mig om. Att lära mig att 

förstå andra människor minskar risken att jag oavsiktligt sårar folk i min närhet. Det perspektivet är 

ännu flitigare anammat och samtliga respondenter tycks förespråka detta. Ett tredje perspektiv tycks 

också förekomma även om det bara är tre av respondenterna som formulerar sig så att man kan sluta 

sig till att de har detta i åtanke. De menar att förståelsen som undervisningen i religionskunskap ger 

en kan göra att hela världen blir en bättre plats att leva på, i framtiden. De målar upp studierna i 

religionskunskap nästan som en plikt. En möjlighet som alla borde få för att världen ska bli bättre, 

inte bara i ens närhet utan överallt.  

Utöver att man ska förstå andra människor på ett bättre sätt uttrycker respondenterna även en åsikt 

att syftet med undervisning i religionskunskap är att man ska förstå världen och dess samhällen 

bättre. Hur olika samhällen fungerar och hur de kan påverkas av religion på olika sätt. Sex av 

respondenterna uttryckte detta som ett av religionskunskapens syften.  

Ytterligare två ansatser kan utläsas ur respondenternas svar. Det första är att man bör lära sig om 

olika religioner för att veta mer om olika religioner. Kunnande för kunnandets skull helt enkelt. Tre 

av respondenterna uttryckte att en aspekt av syftet med religionskunskap helt enkelt är att man ska 

bli mer allmänbildad. Motivet tycks vara att all kunskap är bra kunskap. Den andra ansatsen är att 

en del av syftet med religionskunskap i skolan är att man ska få olika religioner presenterade för sig, 

för att man eventuellt ska kunna bli övertygad. Att denna presentation dock ska vara objektiv 

framhölls som viktigt. Tre av respondenterna uttryckte denna åsikt.  

Gabriella:[...]liksom förstår hur andra tycker och tänker och förstå och få en annan världsbild. För 

man kanske inte vet innan men kanske halkar in och blir kristen, alltså man vet inte, man kanske inte 

vet att det livet finns innan man läser. 

Beatrice: ja kanske för en själv om man... alltså alla är ju inte uppvuxen i en kristen familj eller någon 

annan religion så det kan ju vara för en själv att hitta sin religion om man inte kommer in på det på 

något annat sätt. 

 

Carl: ja då får man ju kanske hjälp att välja vilken religion man ska ha.  
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När vi kommer in på hur eleverna tror att skolan motiverar religionskunskapsämnet, vad skolan 

tänker sig för syfte, är de också här övervägande eniga. Även om samtliga respondenter säger att de 

inte vet säkert vad skolans syfte med religionskunskap är så har de alla en liknande bild.  

Samtliga respondenter är övertygade om att skolan delar deras uppfattning kring vad syftet med 

undervisning i religionskunskap är. Att förstå andra människor i deras tankar och val är det som 

läggs mest vikt vid. De uttrycker även att de uppfattar detta som den viktigaste aspekten gällande 

religionskunskapsämnets syfte och att de tror att skolan tycker likadant. Att förstå världen vi lever i, 

med dess samhällen och strukturer, och hur religionen kan påverkar detta menar de också ses som 

ett viktigt motiv för skolan. Anledningen till detta är att de som elever ska kunna klara sig bättre i 

världen efter att skolan har släppt taget om dem. Dessutom kan det bidra till att hela världen blir en 

bättre plats att leva i, där man respekterar och förstår varandra.  

Att all kunskap skulle vara bra kunskap och att vetande för vetandets skull är en aspekt av syftet 

med religionskunskapsämnet i skolan är något som flera av respondenterna tror stämmer in på 

skolans uppfattning. Diana, Frida och Gabriella uttrycker att även de själva är av den uppfattningen 

medan Anders, Beatrice och Hans anser att deras uppfattningar här går skilda vägar med vad skolan 

tycker. De menar att skolan därför kan lägga lite för stor vikt vid just kunskapsstoff kring 

exempelvis religionernas historia.  

Ytterligare en motivering som presenteras är att religionskunskapsundervisningen i skolan ska 

presentera olika religioner för eleverna. Detta för att eleverna eventuellt ska finna en religion som 

de tror på. Gabriella anser detta och hon menar att det är ett motiv för religionskunskaps-

underviningen, både enligt sig själv och enligt vad skolan förespråkar. Även Carl delar här hennes 

uppfattning och Beatrice menar också att hon anser detta var en aspekt av syftet med 

religionskunskap.  

3.2.2 Vad tycker eleverna att undervisningen inom religionskunskap ska innehålla? 

Här har informanterna svarat lite mer olikt varandra än på den första frågan. Dessutom kan frågan 

ses som tvådelad eftersom att informanterna först svarar öppet på frågan, de berättar vad de själva 

tänker att religionskunskapsundervisningen ska innehålla, och sedan svarar på om de håller med 

Skolverket utifrån en lista med punkter som jag presenterar för dem. På grund av detta blir svaren 

naturligt längre och mer varierande. Därför kommer de här att presenteras utifrån varje respondent 

med en sammanfattning i slutet.  
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ANDERS 

När Anders får frågan om vad undervisningen i religionskunskap ska innehålla så svarar han att det 

första som han tänker på är ”de största religionerna”. Han beskriver att det viktigaste är att man lär 

sig vad religionerna har för grunder och att man kan bilda sig en överskådlig bild av de ledande 

religionerna. Vad de har för grundläggande värderingar och levnadsregler. Dessutom anser han att 

kurserna ska ge honom färdigheter att sedan använda dessa kunskaper för att förstå sin omvärld 

bättre. Han betonar att man inte behöver gå så djupt in i varje religion utan att det översiktliga är det 

viktiga. 

Vidare, när Anders utvärderar vad han tycker om de punkterna som Skolverket förespråkar, håller 

han, likt de flesta av respondenterna, i stor utsträckning med Skolverket kring vad ämnet bör 

innehålla. Den första punkten är grundläggande faktakunskaper kring världsreligionerna och andra 

livsåskådningar och som tidigare nämnts så anser Anders helt klart att detta är en viktig del. Vidare 

får han frågan om religiösa skrifter och dess betydelse för religioner och dess efterföljare. Här 

instämmer Anders i att religionskunskapen bör beröra detta ämne eftersom att det, enligt Anders, 

ger en ökad förståelse för religionen/er. I fråga om olika religioners och livsåskådningars guds/ och 

människosyn samt hur dessa beskriver världen som vi lever i så resonerar Anders likadant som 

kring skrifter. Det är viktigt att få kunskaper om till exempel olika religioners gudar för att bättre 

förstå religionen, hur den fungerar och vilka uppfattningar dess anhängare har.  

Anders har tidigare nämnt att han anser att man genom undervisningen i religionskunskap ska få 

lära sig att använda sina kunskaper om olika religioner. Detta menar han kan genomföras genom att 

man jämför olika religioner och livsåskådningar med varandra. Han tycker att dessa jämförelser, 

som Skolverket räknar med i det centrala innehållet kan tjänstgöra som en slags kontroll. Genom att 

jämföra kan man öva sig i att använda sina kunskaper och bevisa att man har lärt sig något.  

Hur religioner, människor och samhällen kan forma varandra, hur de kan vara identitetsbyggande 

samt hur förhållandena mellan religion och vetenskap ser ut är ytterligare tre punkter som Anders 

får frågor kring under intervjun. Dessa punkter anser han förvisso passar bra in i ämnet 

religionskunskap men han menar att dessa inte bör ses som lika viktiga. Åtminstone inte under 

Religion 1. Under senare kurser kan man gå djupare, anser Anders, men i en första kurs är de inte 

lika relevanta. Här menar han igen att det huvudsakliga innehållet bör röra sig på en ytligare nivå 

för att man ska få en bättre överblick snarare än djupgående kunskaper om vissa saker.  
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Avsnittet om hur religioner förhåller sig till frågor gällande kön, etnicitet, sexualitet och social 

status framhåller Anders som viktigt. Det gäller även för undervisning om etik och moral som han 

tycker är intressant och viktigt bland annat för att man ska lära sig mer om sig själv. 

Anders håller alltså i stora drag med om att alla dessa punkter bör ingå i religionskunskaps-

undervisningen även om vissa ses som viktigare än andra. Något som Anders poängterar är att man 

genom utbildningen ska få en tydlig överblick över de största religionerna och livsåskådningarna.  

BEATRICE 

Beatrice tycks, vad gäller den här frågan, hålla med Anders till ganska stor utsträckning. När hon 

beskriver vad undervisningen i religionskunskap ska innehålla så är det första hon nämner att man 

ska få en inblick i alla religioner. Tanken om allmän översiktlig faktakunskap beskriver hon som 

viktig.  ad de olika religionerna ”står för” verkar vara i fokus men även en historisk överblick. 

Vem var grundare, hur gammal är religionen, var förekommer den mest, och så vidare. Även om 

översikten är det viktigaste för Beatrice menar hon också att man dessutom bör fördjupa sig inom 

vissa delar.  

Beatrice tar också upp etik och moral vilket hon för tillfället har på religionskunskapslektionerna. 

Även om hon också säger att det känns viktigt så vill hon här problematisera. Beatrice menar att 

momentet, etik och moral, inte riktigt passar in under religionskunskapen även om vissa delar av 

etikundervisningen kan göra det. Även om det är viktigt och intressant att lära sig om sig själv och 

hur man resonerar ring rätt och fel, gott och ont så behöver det ju inte ha med religion att göra, 

menar hon. Många får dock sina idéer och kan motivera sina värderingar med hjälp av religion så 

den delen passar ju in bra. Hon menar att etikundervisningen är bra och behövlig även om det kan 

vara lite svårt att se hur den hör till religionskunskap ibland.  

Vidare går vi in på de punkter som jag har framställt ur styrdokumenten. Här delar Beatrice 

Skolverkets åsikter i mycket, för att man ska förstå människor och världen bättre så är alla de 

punkter som jag räknar upp viktiga för Beatrice. Historia, grunder och generella kännetecken, 

skrifter, gudssyn, människosyn och världsuppfattning, hur religioner förhåller sig till samhällen, hur 

de kan bygga identiteter och hur de förhåller sig till vetenskapen, samt att jämföra olika religioner 

för att tydligare kunna se likheter och skillnader. Den enda punkten som Beatrice känner som lite 

problematisk är alltså etik och moral. Som hon tidigare nämnt så anser hon att undervisning i detta 

kan vara väldigt viktigt. Frågan är bara om det passar in under religionskunskapen. När vi 

diskuterar vidare kring detta förklarar Beatrice att hon inte riktigt ser detta som ett stort problem. 
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Hon menar att etikundervisningen kanske kan passa bättre in under något annat ämne eller att man 

eventuellt skulle kunna göra det till en egen kurs men att det fungerar bra som det är också.  

Slutligen diskuterar vi vilka av dessa punkter som Beatrice tycker är viktigast. Hon lyfter då frågor 

som behandlar hur religioner kan påverka ens liv och framhåller det som väldigt viktigt att 

undervisningen ska kunna anknyta till en själv. Vad olika religioner har för gudssyn och 

människosyn ser hon också som viktig kunskap men det hon lyfter som viktigast är olika religioners 

värderingar och hur de kan påverka samhällen. Det som hon själv tycker är mest intressant är dock 

hur religion kan vara identitetsbyggande.  

Sammanfattningsvis ser vi alltså att Beatrice i stor utsträckning håller med Skolverket gällande var 

religionskunskapsundervisningen ska innehålla. Etik och moral-undervisningen har något av en 

särställning då hon inte tycker att det passar lika bra in på religionskunskapen som de andra 

punkterna. Initialt tyckte också Beatrice att rätt översiktlig fakta som kunde ge en generell bild av 

olika religioner var det viktigaste men efter närmare eftertanke så verkade religionens påverkan av 

samhällen och människor, samt vice versa vara det som ägde störst tyngd. 

CARL 

Carl är till en början väldigt kortfattad i sina svar och kring frågan om vilket innehåll religionsämnet 

borde ha så menar han att det viktigaste är att man får lite allmän kunskap kring olika religioner. 

Hur många anhängare, var i världen de är flitigast representerade och så vidare. Han menar även att 

man kan fördjupa sig lite mer inom vissa religioner.  

Kring punkterna från styrdokumenten hade Carl samma inställning som de tidigare informanterna. 

De flesta punkterna motsvarade hans syn på religionskunskapsämnets innehåll förutom vad gäller 

etik och moral. Här menar Carl att det inte passar in under religionskunskapsämnet. Han tycker 

heller inte att det är något som man borde behöva läsa i skolan överhuvudtaget och man inte valt till 

en filosofikurs. Det verkar inte som att Carl tycker att det är en särskilt viktig fråga och han säger att 

man, om man nu vill, kan läsa om det på fritiden. Här skiljer sig Carl alltså åt från de tidigare 

informanterna.  

Dessutom kommer vi under diskussionerna om Skolverkets syn på religionskunskapsämnets 

innehåll in på en intressant motivering kring en av punkterna.  När vi resonerar kring 

identitetsbyggande menar Carl att meningen med detta bland annat är att man ska få lära sig om sig 
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själv, så att man ska kunna veta vilken religion som man vill tillhöra. Undervisningen i 

religionskunskap ska alltså, enligt Carl, innehålla en dimension av vägledning.  

Om vi sammanfattar intervjun med Carl så framgår det att han till största delen håller med 

Skolverket om vilket innehåll religionsämnet ska ha. I fråga om etikmomentet går de dock isär och 

Carl tycker inte att det har någon plats i religionskunskapen.  Att man ska få alla religioner 

översiktligt presenterade för sig ser han som det viktigaste och motiverar delar av sina resonemang 

med att man genom att lära känna sig själv bättre och genom att få veta vad som finns att välja på, 

genom religionskunskaps- undervisningen ska få vägledning och eventuellt ska kunna hitta ”sin” 

religion. 

DIANA 

Diana är tydlig när hon berättar om vad hon förväntar sig av ämnet religionskunskap. Hon menar att 

man på gymnasiet borde få möjligheten att fördjupa sig mer än vad man gjorde på högstadiet. Till 

skillnad från de tidigare respondenterna tycker hon inte att materialet ska vara anpassat så att man 

ska få en översikt över de flesta religionerna och livsåskådningarna. Detta har man redan fått på 

högstadiet och på gymnasiet och därför anser Diana att man snarare bör fördjupa sig ordentligt 

inom vissa religioner än att sträva efter någon form av översikt. Hon uttrycker att det skulle vara bra 

om man gick på djupet kring några religioners tankar och filosofier. 

När vi går igenom punkterna från styrdokumenten tycks Diana hålla med om att alla dessa punkter 

är viktiga. Hon är entusiastisk och verkar tycka att religionskunskap är ett intressant ämne. När jag 

frågar henna om vilka punkter som hon anser vara viktigast blir svaret lite förvånande. Trots att hon 

tidigare uttryckt att man på gymnasiet snarare borde fördjupa sig inom ett fåtal religioner svarar hon 

så här  ”Ja då kanske den första[Allmänna faktakunskaper om religionerna, grundare, geografisk 

utbredning, osv.]. Att man ska ändå känna till dem så här allmänt. Det tycker jag.” Hennes 

inställning kring vad man ska behandla i religionskunskapsundervisningen tycks här ha svängt. Två 

andra punkter som hon också plockar fram är förhållandet mellan religion och vetenskap och hur 

religion, samhälle och människor påverkar varandra. Motiveringen tycks vara att hon själv inte fått 

så mycket undervisning kring förhållandet mellan religion och vetenskap. Hur religion, samhällen 

och människor påverkar varandra menar hon är högst dagsaktuellt och att man ofta får höra om till 

exempel religionens påverkan i exempelvis nyheter och liknande.  

Sammanfattat kan man se att Diana tycker att religionskunskapsämnet är intressant och att alla de 

innehållsliga kategorierna som jag har punktat upp från styrdokumenten passar väl in på den 
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undervisning som hon tänker sig. När hon först fick frågan om vilket innehåll som kursen bör 

behandla argumenterade hon för att man bör smalna av innehållet och istället för att försöka skapa 

en överblick, bör man gå djupare inom ett antal utvalda områden. Redan i högstadiet har man enligt 

Diana fått en allmän överblick över religionerna och livsåskådningarna. Därför känns det som en 

upprepning när innehållet för gymnasiekursen är för brett och översiktligt. Senare efter att vi gått 

igenom punkterna verkade hon dock ha ändrat sig och menade att det viktigaste iallafall var att man 

kunde skapa sig en överblick. 

ERIK 

Erik menar, när jag frågar honom om vad undervisningen inom religionskunskap bör ha för 

innehåll, att det viktigaste är att man verkligen knyter innehållet till religioner. Han ger ett exempel 

från när han tidigare läst om etik och moral på religionskunskapen. Då tyckte han att det kändes lite 

malplacerat eftersom att läraren inte drog några paralleller mellan vad de fick lära sig om olika 

etiska modeller och hur olika religioner ser på dessa. Han tyckte dock att frågan som jag ställt var 

svår att besvara och därför gick vi snabbt in på de olika punkterna.  

När vi går igenom punkterna fastnar Erik för några stycken. Vad olika religioner har för gudssyn 

och människosyn är något som han framhåller som viktigt. Det kan, enligt Erik, ge en större 

förståelse för människor från andra kulturer, med annan religion än ens egen. Detta, att skapa större 

förståelse för att bättre kunna komma överens, är något som Erik ser som syftet med hela ämnet och 

därför lägger han också större tyngd vid den punkten. Även hur religion kan vara 

identitetsbyggande samt hur olika religioner ser på kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk 

bakgrund framhåller Erik som viktiga punkter. Han motiverar bland annat detta med att man ofta får 

höra debatter kring hur till exempel kvinnor behandlas i vissa delar av världen och hur detta knyts 

till religion. En ökad kunskap kring detta kan, enligt Erik, ge en större förståelse för de som inte 

delar ens egen åsikt. Etik och moral som tidigare under intervjun framhölls som något som inte 

nödvändigtvis hörde till religionskunskap menar Erik dock är viktigt. Detta motiverar han på 

samma sätt, att det ger en större förståelse för en själv och för andra. Något som Erik dock inte 

håller med om är att man bör jämföra olika religioner med varandra. Han menar att det sällan finns 

någon anledning att jämföra något överhuvudtaget. Jämförelser gör man ju automatiskt, i huvudet, 

och att fokusera på jämförelser kan snarare leda till att man delar upp människor än att man 

försöker känna samhörighet menar Erik. 

Om vi då sammanfattar Eriks inställning kring innehållet i religionskunskap kan vi se att han till 

största del håller med Skolverket om vilket innehåll undervisningen bör rymma. Religioners 
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gudssyn och människosyn, samt hur de ser på exempelvis kön, etnicitet och sexualitet håller han 

som viktigast eftersom att man genom att studera detta bättre kan lära sig att förstå och respektera 

andra. Han tycker även att det är viktigt att man tydligt knyter innehållet till just religion för att det 

ska kännas mer relevant. Detta gäller främst etik och moral-undervisningen inom vilken Erik 

tidigare erfarit att så inte alltid är fallet. Jämförelser mellan olika religioner kan man se som den 

enda brytpunkten mellan Eriks och Skolverkets uppfattning gällande undervisningens innehåll. Han 

tycker nämligen inte att man ska fästa någon vikt vid att aktivt jämföra religioner med varandra. 

Detta på grund av risken att detta snarare segregerar än förenar människor från olika kulturer med 

olika religioner. 

FRIDA 

Frida tar, när vi kommer in på religionskunskapens innehåll, upp etik och moral som något som hon 

tycker är bra. Hon har inga minnen av att hon läst om det på högstadiet och därför tycker hon att det 

är viktigt på gymnasiet. Vidare kan man här, likt hos de andra respondenterna, se att hon till stor del 

håller med Skolverket utifrån de punkter som jag presenterar för henne.  

För att man ska få lära sig grunderna kring religioner och livsåskådningar tycker Frida att det är 

viktigt med allmänna fakta kunskaper så som grundare, geografisk utbredning och så vidare. 

Skrifter och vad de kan ha för roll inom religioner ser hon också som något viktigt och 

grundläggande. Gudssyn, människosyn och vilken världsbild de olika religionerna har är också 

någon som Frida bedömer som viktigt. Hon menar att man, för att förstå de olika religionerna, 

måste lära sig om detta eftersom att det är ett stort och viktigt område som formar religionen. 

Jämförelser bör, enligt Frida, också betraktas som en viktig del i religionskunskapsundervisningen. 

Jämförelserna religionerna emellan kan hjälpa en att bättre förstå och komma ihåg vad de olika 

religionerna står för, menar Frida. I fråga om hur religioner, samhällen och människor påverkar 

varandra så menar hon att man, när man lägger upp undervisningen kring detta, gärna skulle kunna 

samköra vissa delar med Samhällskunskapsundervisningen. Hur religion och samhällen påverkar 

varandra är nämligen något som Frida tycker att man bör läsa på samhällskunskapslektionerna 

också. För att då undvika onödiga upprepningar och ”kaka på kaka” effekt så kunde de olika lärarna 

med fördel se till att ha en bra kommunikation kring detta. Trots detta menar hon också att detta inte 

är något som man behöver gå så djupt in på. Frida verkar tycka att det finns andra saker som är 

viktigare att få med i religionskunskapsundervisningen.  I fråga om hur olika religioner ser på frågor 

kring kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk status ser Frida ett tydligt användningsområde 
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för det man kan lära sig. Hon tycker att det är viktigt och motiverar det med att man genom detta 

lättare kan komma överens med och förstå människor i sin närhet. 

Ja men det känns också viktigt. För man kan ju ha många, som har en religion i sin närhet och då kan 

det ju vara viktigt att veta hur de ser på saker och hur de värderar olika människor och så.
46 

Frida är som sagt rätt så enig men Skolverket kring vilket innehållet i religionskunskap bör vara 

men kring punkten etik och moral verkar hon vilja problematisera lite. Undervisning kring etik och 

moral anser Frida vara väldigt viktig men eftersom att hon läser om samma saker på en tillvald 

filosofikurs så blir det lite kaka på kaka. Hon säger att hon inte vet hur man skulle kunna ändra på 

det eftersom att elever som läser andra program ofta inte har någon filosofikurs. Hon tycker alltså 

att det är viktigt att alla elever, eller så många elever som möjligt läser etik och moral samtidigt som 

att det är ett självklart inslag i filosofiundervisningen. Slutsatsen blir, enligt Frida, att man nog 

borde ha etik och moral, som en del av religionskunskapen även om vissa elever som följd av detta 

får läsa nästan samma sak två gånger. Utifrån hennes tidigare utlåtanden kring samarbeten mellan 

ämnena kan man nog även anta att hon här tycker att de olika lärarna skulle kunna samarbeta i de 

fall där det är möjligt. 

Sammanfattningsvis ser vi då att Fridas syn på innehållet inte skiljer sig särskilt mycket från vad 

Skolverket uttrycker i styrdokumenten. Etik och moral ser hon som ett väldigt viktigt moment i 

skolan även om det, enligt henne, kanske inte passar lika klockrent in under religionskunskapen 

som under filosofiundervisningen. En grundkunskap kring de flesta religionerna verkar också vara 

något som Frida anser är av största vikt, med strävan att förstå sin omgivning som huvudsakligt 

motiv. Även ämnesöverskridande arbete är något som Frida efterfrågar för att göra det bästa 

möjliga av det valda innehållet. 

GABRIELLA 

I diskussionen kring religionsämnets innehåll framhåller Gabriella att hon tycker att det är viktigt att 

det innehåll man behandlar knyter an till verkligheten. Hon efterfrågar till exempel gästföreläsare 

och studiebesök. Hon säger sig förstå att man kan behöva lite bakgrundsfakta kring hur olika 

religioner uppkommit, var de är flitigast förespråkade och så vidare. De erfarenheter Gabriella har 

talar dock, enligt henne, för att det nästan bara handlat om sådant. Det som Gabriella säger sig 

efterfråga är verkligheten. Hon skulle vilja att man fick träffa troende personer från olika religioner 

och lära sig om hur människor har det i olika kulturer med olika religioner. Något som hon också 
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framhåller när hon resonerar kring innehållet i ämnet är att det är ytterst viktigt att undervisningen 

blir objektiv och att undervisningen inte blir vinklad till den ena eller andra religionen eller 

livsåskådningens fördel. Detta har hon också dåliga erfarenheter av sedan tidigare när en av hennes 

högstadielärare vinklade undervisningen kring judendomen. Vi går sedan igenom punkterna från 

styrdokumenten och resonerar kring, allmänna baskunskaper och skrifter. Då förklarar Gabriella än 

en gång att hon tycker att det kan vara viktigt att ha vissa grundläggande kunskaper kring detta men 

att det är viktigt att man inte lägger alltför mycket krut på dem. De olika religionernas gudssyn 

respektive människosyn är också punkter som Gabriella anser vara viktiga och man kan nog anta att 

hon här har samma inställning som tidigare. Att dessa punkter framförallt ska spegla hur människor 

från olika kulturer har det idag och hur dessa faktorer kan påverka detta. När vi diskuterar 

jämförelser menar Gabriella att det kan vara bra för att man ska få en bild av hur lika eller olika 

religioner kan vara men hon framhåller också att det nog inte bör ses som det viktigaste. Hon säger 

att hon inte tycker att det är så meningsfullt. Etik och moral verkar vara den punkt som Gabriella är 

mest kritisk till. Hon anser att det är väldigt viktigt att lära sig om det i skolan men att hon har lite 

svårt att se hur det passar in under just religionskunskapsämnet.  

Ja men det var ju ändå inte dåligt. Alltså veta att människor tycker olika. Det var ändå bra att få 

veta.  Alltså man kan ändå kartlägga och få förståelse för. – Jaha, det är därför jag gör sådär och… Ja 

höra vad folk har för olika åsikter. Det är ändå viktigt, men bara att. Ett annat ämne kanske. Filosofi 

eller samhälls eller vad som helst.
47

  

När vi kommer in på förhållandet mellan religion och vetenskap berättar Gabriella att hon tycker att 

det är viktigt men att man inte nödvändigtvis borde skilja på vetenskapliga och religiösa 

uppfattningar så starkt. Istället för att bara undervisa kring vad som brukar vara brännpunkterna i 

diskussionen, religion kontra vetenskap, så anser Gabriella att man också borde lägga ett stort fokus 

på hur de kan vara samstämmiga. Hon berättar att hon nyligen lärt sig vad begreppet agnostiker 

innebär och att det alltså kan vara både vetenskap och religion som spelar in i en människas liv. Det 

behöver alltså inte vara så svart eller vitt enligt Gabriella. Utöver det förklarar hon också att just 

sådana begrepp som agnostiker och liknande, borde vara något som man får lära sig på 

religionskunskapslektionerna.  

Ytterligare en punkt som Gabriella resonerar en del kring är vad olika religioner har för ståndpunkt 

kring frågor som exempelvis kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk status. När jag frågar 

henne om den punkten så svarar hon med att undra om det verkligen är Skolverket som tycker att 

det ska vara med i religionskunskapsundervisningen. Gabriella menar nämligen att hon aldrig har 
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kommit i kontakt med det under hennes skolgång, så här långt. Hon tycker att det är ett mycket 

viktigt område som skolan absolut borde jobba mer med. Ett av motiven är att hon anser att det är 

högst aktuellt eftersom att man ofta hör om hur till exempel kvinnor har det i andra kulturer med 

andra religioner. För det första, säger hon, är det för ens egen skull intressant att veta men dessutom 

tycker hon att man nästan har en skyldighet att lära sig om hur olika grupper av människor lever och 

under vilka förhållanden.  

Om man då sammanfattar vad Gabriella har för åsikter kan vi se att hon i stort håller med 

Skolverket kring de flesta punkter men att hon tycker att, fokus bör läggas mer på hur människor 

har det idag, snarare än att läsa om hur religionerna har utvecklats genom historien. Hon menar 

också att grundläggande kunskaper om de olika religionerna är nödvändigt, men att det dock inte 

ska få ta för stor plats i undervisningen. Förhållandet mellan religion och vetenskap är också en 

viktig punkt enligt Gabriella, hon tycker att det är viktigt att man visar på de olika perspektivens 

likheter, såväl som på dess olikheter. Etik och moral är också något viktigt även om det nog inte 

nödvändigtvis hör till religionskunskapsämnet. Det bör absolut undervisas om i skolan men kanske 

under ett annat ämne. Även hur religioner förhåller sig till kön, etnicitet, sexualitet och 

socioekonomisk status ses som en av de viktigaste delarna enligt Gabriella men hon är besviken 

över att det inte har fått någon plats i den undervisningen som hon fått ta del av. 

HANS 

Hans framhåller tidigt i intervjun att det är väldigt viktigt att det material som man använder sig av i 

skolan ska vara autentiskt. Detta för att motverka fördomar och falska påståenden kring olika 

religioner. 

När vi kommer in på punkterna som jag plockat ut ur styrdokumenten så märks det att Hans och 

Skolverket, likt de andra respondenterna, är eniga i de flesta fall. Grundläggande baskunskaper 

tycker han är viktigt, liksom att läsa om religiösa skrifter och vad de har för del i olika religioner. 

Han menar dock att man verkligen inte ska försöka lära sig allt som står i dessa texter utan snarare 

se på vilken roll de spelar och hur. Gudssyn, människosyn och världsbild inom de olika religionerna 

och livsåskådningarna anser Hans också är viktigt. Han framhåller här även att det är viktigt att man 

ser det ur flera religioners perspektiv och att man inte bara gynnar vissa. Samma sak gäller kring 

förhållandet mellan vetenskap och religion. Hans anser att man som lärare inte bara ska rada upp 

olikheter utan att man ska försöka få eleverna att förstå och se det ur olika perspektiv. Jämförande 

är viktigt enligt Hans och under de flesta punkter menar han att man ska jämföra mellan olika 
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religioner och perspektiv. Dock ska man vara noga med att vara objektiv och inte vinkla 

undervisningen till fördel för det ena eller andra.  

Hur religion, samhällen och människor påverkar varandra ser Hans som en annan viktig punkt. Han 

menar att oavsett om man är troende eller inte så kan man inte hålla sig opåverkad. Religioner 

formar en och därför är det, enligt Hans viktigt att lära sig om detta.  

Hur religioner förhåller sig kring kön, etnicitet, sexualitet och socioekonomisk status tycker Hans 

också är en viktig punkt men han låter lite förvånad när jag tar upp den och frågar om det verkligen 

är Skolverket som anser detta. Hans har inte erfarit att detta varit en del av hans tidigare 

undervisning, även om han tycker att det är en bra punkt. Etik och moral är också en punkt som 

Hans värderar högt. Han frågar om det nödvändigtvis behöver handla om religiösa etiska modeller 

och när jag svarar att så inte är fallet så tycker Hans att det är bra. Han har just haft ett moment som 

behandlade etiska modeller och han säger att han tycker att det var både nyttigt och bra.  

Om vi då sammanfattar så ser vi att alla punkterna, enligt Hans passar bra in på vad 

religionskunskapsämnet ska innehålla. Han håller egentligen ingen punkt för viktigare än de andra 

men något som man kan se som genomgående är att Hans värdesätter att undervisningen ska vara 

objektiv. Det framkommer flera gånger under intervjun att det, enligt honom är väldigt viktigt att 

undervisningen inte blir vinklad. Dessutom tycker han att jämförelser är ett bra sätt att angripa 

religionskunskapsämnet med.  

ISABELLE 

Isabelle menar när vi kommer in på samtal kring religionskunskapsämnet att det är viktigt att 

innehållet verkligen har med religion att göra. Hon berättar att de nu läser om etik och moral på 

religionslektionerna och det tycker hon känns lite onödigt och att det inte riktigt passar in på 

religionskunskapslektionerna. 

Ja det heter ju religion så jag tycker att då ska man ju ha, alltså religion. Alltså olika religioner och 

så. Men vi kan ju få lära oss lite onödiga grejer. Som typ nu, typ etik och moral har vi haft och jag 

tycker inte att det har så mycket med religion att göra. Alltså enligt mig. Men jag vet inte.
48 

När det gäller punkterna ur styrdokumenten verkar annars Isabelle hålla med Skolverket i det mesta. 

Hon tycker att det är viktigt med basala allmänkunskaper om hur religioner har uppkommit, vem 

som är grundare, geografisk utbredning och så vidare. Dessutom menar hon att det är bra att man 
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kan analysera lite mer kring exempelvis hur religion, människor och samhällen påverkar varandra. 

När hon resonerar kring heliga skrifter och deras betydelse så är hon dock tydlig i att hon inte tycker 

att man ska behöva läsa hela skrifterna, utan att man ska lära sig om hur de kan, och har använts.  

Det som verkligen skiljer Isabelle och Skolverket åt är punkten som rör etik och moral. Hon menar 

att det inte passar in på religionskunskapen. På filosofikursen som Isabelle tydligen också läser, 

håller de på med ett moment kring etik och moral. Hon menar att detta passar mycket bättre in där 

än inom religionskunskapen. När jag frågar henne om hon tycker att det ändå är något viktigt som 

alla borde läsa i skolan så svarar hon att hon inte riktigt vet. Hon menar att det kan vara nyttigt men 

att hon, i och för sig klarat sig utan det tidigare. Hur som helst så tycker hon inte att det är något 

som man borde läsa under ämnet religionskunskap. 

Sammanfattningsvis så håller alltså Isabelle med Skolverket i alla punkter utom just i frågan om 

etik och moral. Detta bör man enligt henne hellre undervisa om i andra kurser om man nu ska 

undervisa om det överhuvudtaget. Man kan se att det för Isabelle är viktigt att det innehåll som 

religionskunskapen ska behandla bör vara starkt knytet till olika religioner.  

3.2.3 Hur tycker eleverna att skolan lyckas med sin undervisning i religionskunskap? 

De allra flesta av eleverna i undersökningen är relativt nöjda med skolans och lärarnas 

insats. Åtta av nio respondenter upplever att de är nöjd med skolans insats även om det hos 

vissa av dessa respondenter förekommer synpunkter. Den vanligaste kritiken riktar sig mot 

valet av innehåll. Som tidigare nämnts så ifrågasätter fem av dessa ”nöjda” elever huruvida 

etik och moral är något som man borde undervisa om på religionskunskapslektionerna. De 

flesta menar dock att undervisning om etiska modeller är något som de anser viktigt och 

huruvida det kommer under religionskunskap eller inte, spelar enligt dem inte en avgörande 

roll. Ytterligare kritiseras undervisningen för att vara för ytlig. Carl, Diana och Hans anser 

att lärarna ibland lägger nivån lite för lågt och efterfrågar mer djupgående kunskaper och 

fördjupningar.  

Frida har kritik kring vissa delar av upplägget. Hon efterfrågar bättre kommunikation lärare 

emellan eftersom att hon vid några tillfällen har upplevt att undervisningen i två olika ämnen 

ibland behandlar nästan samma sak. Ett exempel på detta är etikundervisningen som Frida 

tycker att hon har behandlat på religionskunskapskursen såväl som under filosofilektionerna. 

Här anser Frida att lärarna borde ha en bättre kommunikation för att undvika upprepningar. 

Utöver detta efterfrågar hon också ämnesöverskridande moment inom religionskunskapen. 
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En av anledningarna är just detta, att man genom ämnesöverskridande undervisning bättre 

kan undvika upprepningar. Dessutom menar hon att religionskunskap och exempelvis 

samhällskunskap ofta kan berika varandra och att detta är något som man borde ta till vara 

på. Att religionsundervisningen kan vara för tråkig och teori-inriktad är en synpunkt som 

kommer fram i intervjun med Erik. Han tycker att man får möjlighet att lära sig mycket, och 

intressanta saker under religionskunskapslektionerna men att upplägget ofta är tråkigt 

eftersom att det huvudsakligen går ut på att läsa texter ur kursmaterialet. Emellertid menar 

han att man som elev borde ta ansvar i en sådan utsträckning att detta upplägg fungerar men 

att han gärna skulle se fler praktiska övningar och exempel ur ”verkligheten.” Han 

efterfrågar exempelvis möten med troende personer från olika religioner.   

Om man istället verkligen fokuserade på att skapa förståelse och jobba med typ, buddhism säger vi 

att man får se filmer om det och kanske får träffa någon person som har det som sin, så kanske det 

skull bli mer intressant än om man bara sitter i boken och så.
49 

Gabriella uttrycker missnöje och kritiserar flera delar av undervisningen. Hon framhåller dock att 

religionskunskap, enligt henne, är ett viktig och intressant ämne. Ett av problemen enligt Gabriella 

är att undervisningen blir för teoretisk och tråkig. Hon menar att den undervisningen som hon fått 

inte anknyter särskilt bra till aktuella frågor och därför känns det, enligt henne, ibland också 

irrelevant. Gabriella menar att de på religionskunskapslektionerna gärna skulle få göra några 

studiebesök i närområdet eller kanske få träffa troende personer från olika religioner, istället för att 

bara läsa om allt i böcker. Utöver detta uttrycker hon vikten av att undervisningen måste ha en 

objektiv prägel. Själv har hon sedan tidigare erfarenheter av lärare som inte tagit objektiviteten på 

allvar.  

Ja, asså jag tycker det är viktigt att läraren ska vara neutral. Det minns jag på skolan i högstadiet. Då var det ju 

nån som verkligen försökte påverka... och typ med judendomen och det vart ju väldigt konstigt och att det är ju 

väldigt viktigt att de håller sig neutrala.
50

 

Hon förklarar att hon tror att Skolverket, på den här punkten, håller med henne även om hon dock 

tycker att det är beklagligt att vissa lärare kan vinkla undervisningen. I fråga om vilket innehåll som 

skolan ska behandla under religionskunskapsundervisningen uttrycker Gabriella även här en 

besvikelse. Både kring vilket innehåll som Skolverket menar att undervisningen i religionskunskap 

ska behandla och hur de håller sig till dessa styrdokument. Etik, är som vi nämnt ovan, något som 

                                                 

49
 Erik 

50
 Gabriella 



35 

 

Gabriella inte riktigt tycker passar in under religionskunskap men den huvudsakliga kritiken ligger i 

att hon inte tycker att de behandlar viktiga områden som de uppenbarligen har i uppdrag att 

undervisa om. Exempelvis hur olika religioner förhåller sig kring frågor om kön, etnicitet, sexualitet 

och socioekonomisk status. När jag frågar Gabriella om vad hon tycker om den punkten svarar hon 

med att fråga om det verkligen är Skolverket som säger det. När mitt svar blir ja resonerar hon så 

här. 

Ja för det tycker jag att jag aldrig har hört. Det tycker jag aldrig, verkligen inte. För det är bara om 

religioner och inte att de blandar in asså genus typ. Och det borde de ju verkligen göra för det är ju 

många religioner som är sådär att de kanske förtrycker kvinnor och så vidare. Asså dom borde ta 

med mer det och typ, ja det hade varit jätteintressant. För det första för att veta. Men se också det 

behöver man ju få veta.
51 

Även kring förhållandet mellan religion och vetenskap, tycker Gabriella att undervisningen har 

brister. Hon efterfrågar mer av detta och betonar att man då inte borde anlägga ett perspektiv som 

menar att det måste vara antingen eller. Det är enligt henne viktigt att skildra verkligheten och i det 

verkliga livet är det många som tror både på någon religion och på vetenskap, menar Gabriella. 

Därför anser hon det också viktigt att skolan kan anlägga det perspektivet. 

3.2.4 Hur mycket tycker eleverna att de själva kan påverka hur deras religions-

kunskapsundervisning ser ut? Är de nöjda som det är eller skulle de vilja påverka 

mer eller mindre?  

Eleverna i undersökningen anser att det finns en stor skillnad mellan hur de kan på påverka 

innehållet respektive upplägget i religionskunskapsundervisningen. Samtliga elever i 

undersökningen upplever att de kan påverka mycket mer kring hur upplägget ska se ut än när det 

kommer till innehåll. Val av examination, huruvida man ska jobba enskilt eller i grupp är tydliga 

exempel på områden där respondenterna upplever att de kan påverka i stor utsträckning.  

Att kunna påverka sin undervisning är något som åtta av de nio respondenterna beskriver som 

viktigt. Alla utom Anders menar detta men framförallt är det då upplägget de hänvisar till. Eleverna 

i undersökningen menar att de förstår att man inte kan påverka innehållet i lika stor utsträckning och 

sex av nio respondenter uttrycker ett förtroende till läraren när det kommer till innehållet i kursen. 

De menar att läraren bör ha sista ordet när det kommer till innehåll eftersom att läraren enligt dem 

förmodligen vet bäst vad som bör behandlas. De uttrycker emellertid att de vill kunna påverka i viss 
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mån men menar samtidigt att det är viktigt att läraren ser till att allt som ska behandlas, verkligen 

behandlas. Sex av undersökningens nio respondenter uttrycker alltså att de är nöjda med hur det ser 

ut idag. De menar att de har tillräckligt med inflytande framförallt gällande upplägget. Gabriella och 

Isabelle är de som är mest missnöjda och även Erik har kritik, men han riktar den då bara mot 

huruvida man kan påverka innehållet eller inte. Han tycker att inflytandet över upplägget är mycket 

bra men skulle vilja se en tydligare dialog med läraren kring innehållet i början på varje kurs. 

Gabriella och Isabelle är däremot inte nöjda med hur de kan påverka överhuvudtaget. Gabriella 

menar att man endast blir tillfrågad efter varje kurs i utvärderingar där frågan kommer upp kring hur 

mycket och vad man skulle vilja påverka. I vissa fall säger hon dock att man kan få välja 

exempelvis examinationsform men enligt henne inte i tillräcklig utsträckning. Isabelle är mera 

fåordig i sin kritik men uttrycker att hon inte anser att man kan påverka innehållet överhuvudtaget 

och upplägget i väldigt små portioner. Hon önskar dock att man kunde påverka mer. 

Anders, Beatrice, Carl och Diana menar däremot att det är viktigt att eleverna inte har för stort 

inflytande över vilket innehåll som olika kurser ska behandla. Detta eftersom att de har högre tro på 

att läraren vet vad som är viktigt för dem än på sig själva och eleverna i sina klasser. De menar 

alltså att de inte kan påverka särskilt mycket men att de inte skulle vilja se någon förändring. 

3.2.5 Vad motiverar eleverna enligt dem själva 

Källan till motivation, vilka faktorer som kan motivera eleverna varierar en del enligt 

respondenterna även om vissa saker tycks gemensamma. Svaren kan också delas in i tre olika 

kategorier. Vad som motiverar dem i stort, alltså vad som känns motiverande med att gå i skolan 

över huvud taget. Vad som motiverar dem med just religionskunskap, varför just det ämnet skulle 

kännas motiverande. Slutligen vad som motiverar dem i specifika situationer, hur olika upplägg, 

innehåll eller förhållningssätt kan motivera på olika sätt.  

 

Kring vad som motiverar eleverna till att gå i skolan överhuvudtaget kan vi se att de flesta av 

respondenterna är rätt eniga. Vidareutbildning och framtida jobb är något som åtta av de nio 

eleverna tidigt nämner som en motiverande faktor till att gå i skolan. Carl är den enda som inte 

ordagrant säger detta. Däremot motiveras han av sådant som man kan ha nytta av i framtiden och 

vidareutbildning och jobb borde rimligen passa in under den beskrivningen. Att lära sig nya saker 

ses också som en motivationsfaktor hos flera av eleverna i undersökningen. Sex av respondenterna 

framhåller detta som en motiverande faktor. Isabelle och Frida är två av de som inte uttalat nämner 

detta men de beskriver senare i intervjun hur de motiveras av saker som för dem är intressanta och 

därav kan man sluta sig till att även de tycker om att lära sig saker. Carl nämner inte heller detta 
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men om han tydligt kan se nyttan av det som han ska lära sig så beskriver han att han blir 

motiverad. Nyttan av det man lär sig är också något som fler av respondenterna framhåller som 

motiverande. Erik, Frida, Hans och Isabelle talar också om detta. Utöver dessa faktorer nämner 

eleverna i undersökningen också tävlingsinstinkt, en vilja att vara allmänbildad och viljan att hålla 

undan så att uppgifterna inte staplas på hög. Gabriella talar också om att man borde lära sig saker. 

Att detta skulle vara någon typ av plikt. 

 

När eleverna i undersökningen resonerar kring vad som motiverar dem till att läsa just 

religionskunskap återkommer många av de faktorer som motiverar till skolan i allmänhet. Den 

specifika motivationskällan som dock får störst utrymme är att religionskunskap ses som ett viktigt 

ämne. Det är viktigt att läsa religionskunskap för att förstå och respektera sin omvärld och sina 

medmänniskor. Detta är något som Beatrice, Diana, Frida, Gabriella, Hans och Isabelle lyfter fram. 

Vidare motiveras eleverna av att de tycker att ämnet är intressant. Anders, Carl, Diana, Hans och 

Isabelle säger detta. Ytterligare motivationsfaktorer som eleverna beskriver är att man kan använda 

det man lär sig och att det man lär sig känns relevant för en själv.  

 

Kring den tredje kategorin, vad som specifikt kan motivera en i klassrummet eller i andra 

lärsituationer nämner eleverna en mängd olika motiverande aspekter. Tydliga instruktioner, 

varierande arbetssätt, när det kommer gästföreläsare, känslan av att komma vidare och så vidare. 

Det som eleverna dock tycks vara mest eniga om är att man blir motiverad av att det är roligt eller 

intressant. Samtliga respondenter nämner någon av dessa faktorer och de flesta båda två. Att 

undervisningen blir verkliggjord är också något som flera av eleverna nämner. Diana, Erik, Frida 

och Gabriella talar om detta och sätter vikt på att det blir ”verkligt”. Exempelvis att personer som 

känner tillhörighet till olika religioner kommer och pratar i klassen om sina egna erfarenheter och 

hur de upplever religionen. Ytterligare något som många av eleverna nämner på ett sätt eller annat 

är att de motiveras av att veta vad de ska göra och hur och varför det ska göras. Beatrice talar om 

tydliga instruktioner och tydligt avgränsade områden, Carl berättar att något som gör honom 

omotiverad är när uppgifter känns onödiga. Detta håller även Gabriella och Isabelle med om. 

Otydliga lärare är också något som kritiseras. Beatrice, Diana, Erik och Gabriella berättar om detta 

och Frida talar även hon om tydliga instruktioner som en motiverande faktor. Anders och Hans är de 

enda som inte tar upp detta i diskussionerna kring motivation. Slutligen beskrivs också 

klasskamraterna och kompisarna som en motiverande faktor. Erik, Frida, Gabriella och Isabelle 

förklarar att kompisarna också bör ses som en motivationsfaktor. Dessa klasskompisar kan dock 

även ses som omotiverade i vissa fall. Hans och Isabella berättar nämligen att när 
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klassrumssituationen blir för surrig kan de känna sig omotiverade. 

 

3.3 Analys  

3.3.1 Religionskunskapsämnets syfte 

Utifrån elevernas svar kring vad syftet men religionskunskap i skolan är kan man tydligast se en 

enighet. Eleverna motiverar religionsämnet på i stort sett samma vis och de har dessutom en enig 

bild kring hur de tror att skolan motiverar ämnet. Förståelse för andras kulturer, levnadssätt och 

tankesätt med motivet att människor ska respektera varandra genomsyrar elevernas uppfattning 

kring religionskunskapsämnets syfte. Både enligt dem själva och enligt hur de uppfattar att skolan 

motiverar ämnet. Elevernas åsikter stämmer även väl överens med det syfte som Skolverket 

presenterar. Skolverket utvecklar och preciserar emellertid ämnets syfte mer ingående än eleverna 

men huvudmålen förståelse, respekt och ett öppet förhållningssätt sammanfaller väldigt väl.  

Något som framkommer i intervjuerna är att eleverna ofta uttrycker det som att Skolverket delar 

deras uppfattning om hur undervisningen ska se ut och inte tvärtom. De sätter alltså sina egna 

uppfattningar som en mall med vilken de testar Skolverkets riktlinjer. En anledning till detta kan 

dock vara att frågorna i intervjun var utformade så att eleverna först skulle svara utifrån hur de 

själva upplevde ämnet och undervisningen för att sedan komma in på hur Skolverket motiverade 

detsamma. 

Det finns dock skillnader i elevernas utlåtanden och åsikter. Något man kan sluta sig till är att de 

ibland har olika uppfattningar kring vem som ska gynnas av ökad förståelse och respekt. Är de dem 

själva, folket i ens närhet eller hela världen. Vissa av respondenterna motiverar syftet med 

religionskunskapsundervisningen med att de själva, genom detta, bättre ska kunna föra sig bland 

folk från andra kulturer med en annan religiös uppfattning än dem själva. Andra lägger större fokus 

på hur folket i deras närhet känner. De motiverar förståelsen genom att de inte vill såra eller stöta 

andra på grund av okunskap. En tredjedel av respondenterna tar det till och med så långt att de 

menar att förståelse och respekt är något som alla människor bör få lära sig och att detta i 

förlängningen ska göra världen till en bättre plats. Religionskunskapsundervisningen blir då ett led i 

detta enligt dessa elever. Självklart så kan alla dessa perspektiv samverka och det gör de också hos 

eleverna i undersökningen. Detta visar alltså på att uppfattningen kring syftet med religionskunskap 

i skolan inte nödvändigtvis behöver gå isär bara för att perspektivet ändras. Snarare kan man nog 

anta att dessa perspektiv tillsammans kan stärka åsikten om att syftet med religionskunskap är 

förståelse för andra människor, kulturer och samhällen. Utifrån Skolverket tycks det tredje 
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perspektivet, för samhället och världens bästa, vara det som i huvudsak framkommer ur 

styrdokumenten.   

Förståelse för andra människor genomsyrar alltså elevernas motivering av religionskunskapsämnet. 

Det är också det syfte som de anser att skolan förespråkar. Förståelse för samhällen och kulturer är 

dock ytterligare en aspekt som några av eleverna framhåller. Detta i enlighet med hur Skolverket 

motiverar religionsämnet. Endast två tredjedelar av respondenterna nämner förståelse för samhällen 

och kulturer som en del av syftet. Man kan dock inte utesluta att även de resterande tre delar deras 

uppfattning. När de resonerar kring förståelse för andra människor kan man anta att de också syftar 

till förståelse av olika kulturer och samhällen trots att de inte uttryckligen säger detta.  

Ytterligare en intressant aspekt är respondenternas föreställning om att religionskunskapen har till 

syfte att presentera olika religioner för de studerande i vägledningssyfte. Detta är något som 

framkommer i tre av intervjuerna när eleverna motiverar religionskunskaps- undervisningen. Det är 

också ett motiv som några av dem tror att Skolverket står bakom. Man kan här, närapå, utläsa en 

vilja hos dessa elever att tro på någonting. Ett sökande som skolan kan hjälpa dem med. Av detta 

kan man därför sluta sig till att dessa elever har en hög tro på skolans objektivitet kring 

undervisningen i religionskunskap eftersom att de menar att skolan objektivt ska presentera olika 

religioner och uppfattningar i vägledningssyfte, utan att försöka styra eleverna. Detta motiv går inte 

särskilt bra ihop med hur Skolverket uttrycker syftet med religionskunskap och om detta återfanns 

som ett syfte i styrdokumenten skulle det nog ses som ett hårt slag mot skolans strävan mot 

objektivitet. Även om religioner och andra livsåskådningar presenterades objektivt i syfte att ge 

eleverna alternativ i sin själsliga orientering. Så skulle ett sådant syfte hävda att tillhörighet till 

någon religion eller annan livsåskådning var att föredra framför att inte uttalat tillhöra någon enskild 

religion eller annan livsåskådning. Detta är inte förenligt med skolans strävan efter objektivitet. 

Kunskap för kunskapens skull var också ett av syftena med religionskunskaps- undervisningen 

enligt vissa av eleverna. Två tredjedelar av dem anser att skolan förespråkar detta och tre av dessa 

håller själva med om det. Man kan därför anta att detta kan vara en av anledningarna till att skolan, 

för dessa elever, anses lägga för stor vikt vid det teoretiska stoffet. Detta motiv går inte att finna i 

Skolverkets styrdokument och om elever inte själva uppfattar detta som ett godtagbart syfte med 

undervisning kan det vara problematiskt om de tror att Skolverket motiverar undervisningen på det 

sättet. Risken finns att studierna kan kännas meningslösa. 
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3.3.2 Vilket innehåll ska religionskunskapsämnet behandla? 

När det gäller innehållet i religionskunskapsundervisningen kan vi se att eleverna i undersökningen 

överlag håller med Skolverket utifrån de punkter som jag har lyft ur styrdokumenten. Etik 

momentet har här lite av en särställning eftersom att det är det mest omdiskuterade innehållet under 

intervjuerna. En av anledningarna till att etik undervisningen blir så omdiskuterad skulle kunna vara 

att många av respondenterna just nu, eller nyligen har behandlat det ämnet under 

religionskunskapslektionerna och att de därför har analyserat detta mer ingående. Dock bör man 

inte bortse från elevernas åsikter kring undervisningen om etik och moral. Flera respondenter 

ifrågasätter, helt eller delvis, huruvida man ska behandla etik och moral i 

religionskunskapsundervisningen. Anders, Diana och Hans är de enda som inte ifrågasätter 

etikundervisningen inom ämnet religionskunskap. De tycker att det är viktigt och bra, och att det 

passar väl in under ämnet. De andra respondenterna är lite mer tveksamma. De flesta tycker att 

undervisning om etik och moral är viktigt och att man absolut borde läsa om det i skolan. Det som 

ifrågasätts är dock huruvida det bör hamna under ämnet religionskunskap eller inte. Eventuellt bör 

man, enligt dessa respondenter, förlägga den undervisningen under ett annat ämne såsom filosofi 

eller samhällskunskap, i annat fall skulle man också kunna göra det till en helt egen kurs. En av 

respondenterna, Carl, tycker dock att etikundervisningen inte bara känns malplacerad utan 

ifrågasätter om man överhuvudtaget bör läsa detta i skolan. Hur som helst är han tydlig med att det 

inte borde vara obligatoriskt. Även Isabella är lite kritisk till undervisning om etik och moral. När 

hon resonerar kring ämnet kommer hon dock fram till att man kanske borde läsa om det.  

Anledningen till detta kan vara, som många av eleverna hävdar, att det inte alltid är lätt att se hur 

undervisning om etik och moral anknyter till olika religioner. I Skolverkets styrdokument står det 

tydligt att olika etiska modeller såväl religiösa som profana ska behandlas i 

religionskunskapsundervisningen. Ett problem kan vara just namnet på ämnet och kursen: 

Religionskunskap. Ämnet fokuserar i stor utsträckning på olika religioner och att det heter 

religionskunskap kan eventuellt vilseleda eleverna till föreställningen att allt innehåll som 

behandlas under kursen måste vara direkt anknutet till någon preciserad religion. Erik verkar mena 

detta när han kring frågan om vad som är det viktigaste lyfter fram att det är viktigt att allt man läser 

bör vara tydligt knutet till just religion, en åsikt som även delas av Isabelle. 

Så resonerar dock inte Skolverket och även om det i styrdokumenten står att man skall diskutera 

etiska frågor med utgångspunkt i kristendom eller andra religioner respektive livsåskådningar så 

finner man också att normativ etik ur ett profant perspektiv ska behandlas. Utöver detta kan man 

tänka sig att undervisning om etik och om olika åsikter kring rätt och fel ibland kan missuppfattas 
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som undervisning i vad som är rätt eller fel. Om så är fallet kan eleverna eventuellt tycka att 

undervisningen känns irrelevant eller rent av kränkande om de inte delar exempelvis sin lärares 

åsikter. Eftersom att många av eleverna som deltagit i undersökningen inte delar Skolverkets 

uppfattning kring huruvida ett moment som behandlar etik och moral ska ingå i 

religionskunskapsundervisningen kan man ställa sig frågan om Skolverkets motiveringar och val av 

innehåll verkligen når eleverna. Om de inte vet hur Skolverket motiverar detta kan man anta att det 

skulle kunna bero på en brist i undervisningen.   

Kring de övriga punkterna, gällande ämnets innehåll som diskuterades med respondenterna under 

intervjuerna kan man se att eleverna och Skolverket här är mer eniga kring huruvida något ska 

behandlas eller inte.  Det som respondenterna dock har synpunkter kring är vad man ska lägga störst 

vikt vid och hur man ska behandla det valda innehållet. Grundläggande allmänkunskaper om de 

olika religionerna anses av alla respondenter vara relevant även om vissa tycker att skolan i vissa 

fall lägger för stort fokus på just detta. Gabriella uttrycker en sådan åsikt, liksom Diana. De menar 

till exempel att för översiktlig kunskap kring religioner och livsåskådningar känns som en repetition 

av vad man läste på SO-undervisningen i grundskolan. Detta förklarar Diana inledningsvis i 

intervjun men när vi senare diskuterar vad som är viktigast menar hon att en översikt trots hennes 

tidigare utlåtande är det mest väsentliga. Anledningen till att hon svänger i sitt resonemang på det 

viset kan vara att hon tycker att man har fått denna kunskap redan under studietiden i grundskolan 

men att det är så viktig att skolan, om eleverna inte verkar vara välutbildade när de kommer till 

gymnasiet, bör lägga fokus på översikt även här. 

Hur religioner påverkar människor i olika kulturer med olika religioner tas också upp som en viktig 

del av de flesta informanterna. Hur man ska behandla innehållet varierar dock något. Några tycker 

att man ska jämföra olika religioner för att man ska kunna få en tydlig bild av vad olika religioner 

”står för”. Detta menar även Skolverket när man i styrdokumenten finner att eleverna ska kunna 

redogöra för likheter och skillnader religioner och livsåskådningar emellan. Några av informanterna 

menar dock att jämförelse kan vara riskfullt då det kan leda till att man bara ser skillnader mellan 

olika grupper och att man därigenom tappar fokus på likheterna och det faktum att vi alla är 

människor även om vi har olika förutsättningar. Erik uttrycker till exempel denna åsikt. Detta kan 

tyda på att eleverna i undersökningen har olika perspektiv på hur de betraktar sig själva och sin 

omvärld. Om vi och dom känslan ses som ett hot eller som något självklart och kanske även 

önskvärt.  
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Med tanke på detta bör man också lyfta det faktum att de flesta av informanterna verkar tycka att 

religionskunskap i första hand behandlar andra. De uttrycker, vad gäller ämnets syfte, att de vill lära 

sig om andras religioner och livsåskådningar för att bättre förstå andra. Endast i samband med 

frågorna gällande religion som identitetsbyggare och kring etik och moral nämner de att de får 

större förståelse för sig själva. Enligt eleverna verkar alltså religionskunskap i skolan huvudsakligen 

handla om andra. Detta skulle kunna vara ett föremål för diskussion gällande huruvida 

religionskunskapsundervisning, som den ser ut idag, verkligen sammanför eller om den snarare 

segregerar människor eftersom att eleverna som läser ämnet kan få en förstärkt bild av att folk i från 

andra kulturer alltid är religiösa medan vår egen kultur är strikt sekulär.  

3.3.3 Hur ska undervisningen genomföras? 

När vi kommer till hur eleverna upplever att skolan uppfyller sitt uppdrag är de flesta av 

respondenterna positiva. Alla utom Gabriella uttrycker antingen att de är nöjda som det är eller att 

de skulle vilja ändra på vissa saker men att de överlag tycker att skolan uppfyller de krav som ställs. 

Den tydligaste kritiken riktar sig som redan nämnts, mot vilket innehåll som skolan behandlar under 

ämnet religionskunskap. Etikundervisningen kan ses som en het potatis i undersökningen då mindre 

än hälften av respondenterna (tre av nio) tycker att undervisningen om etiska modeller utförs på ett 

bra sätt eller ens hör hemma i religionskunskapsundervisningen. 

Skolan kritiseras vidare för att lägga nivån på undervisningen för lågt. En tredjedel av 

respondenterna efterfrågar mer djupgående kunskaper och analyser kring ett urval av religionerna 

snarare än den översikt som de tycker sig få av undervisningen. De värdesätter visserligen 

grundkunskaper och översikt men efterfrågar utöver detta mer djupgående studier. Anledningen till 

det kan vara, som Diana menar, att de anser att de redan har fått en översikt under deras nio år i 

grundskolan.  

Upplägget av undervisningen får också vissa synpunkter. Frida riktar som sagt kritik mot lärarnas 

kommunikation och samarbetsförmåga. Hon anser att lärarna ibland skulle kunna berika varandras 

undervisning eller åtminstone undvika upprepningar om de pratade mer sinsemellan. Ett exempel på 

detta är när Frida berättar att hon fått liknande undervisning på både religionskunskapslektionerna 

och filosofilektionerna. Om de andra respondenterna delar denna uppfattning eller inte, går ur 

resultatet inte att utläsa. Om man dock antar att kommunikationen lärare emellan är undermålig och 

att samarbete över ämnesgränserna inte förekommer i någon större utsträckning, finns kanske risken 

att eleverna i undersökningen inte tänkte på detta som ett problem. Detta då att de inte 

nödvändigtvis upplevt fördelarna med bättre kommunikation och ämnesövergripande undervisning.  
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Huruvida undervisningen är för teori-inriktad är också något som diskuteras under intervjuerna. 

Erik framhåller detta och efterfrågar därför mera praktiska inslag och, som han kallar det, verkliga 

exempel. Gabriella delar också den uppfattningen och även hon efterfrågar mer praktiska inslag. 

Hon framhåller tillexempel att man borde få träffa och prata med människor som tillhör olika 

trosuppfattningar och att eventuella studiebesök skulle berika undervisningen.  

I Skolverkets styrdokument finner man som resultatet visar inte särskilt tydliga instruktioner kring 

hur undervisningen ska se ut rent praktiskt. Det som i huvudsak behandlas i styrdokumenten är 

vilka mål undervisningen ska ha och att undervisningen, inom vissa ramar, kan se väldigt olika ut 

bara målen uppfylls. Något som dock preciseras är att olika lärare ska kommunicera och att 

eleverna, till viss utsträckning, ska få ämnesövergripande undervisning. Detta verkar enligt 

respondenterna inte erbjudas i någon större utsträckning och dessutom uttrycker vissa av eleverna 

kritik mot att lärarna inte har så bra kommunikation mellan varandra. Utifrån detta kan man 

kritisera undervisningen som respondenterna beskriver men man ska ha i åtanke att de flesta av 

eleverna i undersökningen fortfarande läser religionskunskap och att ämnesövergripande 

undervisning kan komma senare.  

Utöver detta finner man dessa instruktioner i den allmänna delen av kursplanen. Alltså den del som 

behandlar hela skolverksamheten. Det preciseras inte heller om ämnesövergripande undervisning 

ska vara ett inslag i varje kurs som eleverna läser. Eventuellt kan man tolka det så att 

ämnesövergripande undervisning förvisso ska vara en del av elevernas undervisning men att det 

nödvändigtvis inte behöver ingå i religionskunskapskursen. Vad gäller lärarnas kommunikation 

framkommer även här kritik från eleverna. Något som man dock bör ha i åtanke är att det är 

elevernas egen uppfattning som framkommer ur resultatet. Detta behöver inte gestalta hur det 

uppfattas från lärarnas sida. Det finns en möjlighet att lärarna tycker att de har en bra 

kommunikation men att eleverna inte delar deras uppfattning. Vems uppfattning som gestaltar 

verkligheten är omöjligt att säga men man bör för den sakens skull inte bortse från elevernas 

uppfattningar i frågan.  

Balansen mellan teori och praktik är också något som lyfts i Skolverkets styrdokument. Vissa av 

eleverna i undersökningen kritiserar också denna balans och tycker att utbildningen blir allt för 

teoretisk. En önskan uttrycks till exempel att träffa människor från andra kulturer och 

trosuppfattningar samt att besöka platser som är knutna till olika religioner eller livsåskådningar. 

Dessutom säger sig vissa av respondenterna värdesätta att man knyter religionkunskaps-

undervisningen till en själv. Att den ska behandla frågor som är aktuella i elevernas liv. Skolverket 
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menar i styrdokumenten att undervisningen, i fråga om teori och praktik, ska balanseras så att den 

främjar varje elevs lärande. Dessa mål, att främja varje elevs lärande och att anpassa undervisningen 

efter varje enskild individ kan naturligtvis vara svåra att uppfylla och åsikterna kan självfallet gå 

isär gällande hur dessa mål tolkas samt huruvida de uppnås eller ej.  

Innebär balansen, som Skolverket beskriver, att varje del av undervisningen ska vara balanserad så 

att varje elev ständigt känner sig nöjda eller kan det vara så att varje elev under en kurs åtminstone 

ska få prova på såväl praktiska som teoretiska inslag. Eftersom att dessa riktlinjer står att finna i den 

allmänna delen av kursplanen skulle man också kunna tolka det som att det bland skolans alla 

ämnen ska finnas såväl praktiska som teoretiska inslag. Ett sådant resonemang skulle kunna 

motivera teoretiskt präglad undervisning inom religionskunskap med att eleverna får sina praktiska 

inslag genom andra ämnen, exempelvis idrott och hälsa. Hur man än tolkar Skolverkets riktlinjer så 

står dock faktum kvar att vissa av eleverna i den här undersökningen tycker att 

religionskunskapsundervisningen har för få praktiska inslag. Utöver balansen mellan teori och 

praktik så framhåller Skolverkets styrdokument också att undervisningen ska vara varierad och att 

man ska prova nya metoder. Variationen behöver nödvändigtvis inte specifikt behandla teoretiska 

kontra praktiska inslag men man bör heller inte utesluta denna aspekt. Att eleverna menar att 

undervisningen är för teori-inriktad kan också ställas mot de mål i läroplanen som säger att nya 

metoder ska provas och utvärderas. Utifrån elevernas utlåtanden kan man uppfatta det som att 

undervisningen i religionskunskap är enformig och om så är fallet kan man kritisera skolans och 

lärarnas insats även kring punkten om nya metoder. 

Vad gäller kritiken kring att undervisningen ligger på en för låg nivå ser man i kunskapskraven för 

Religionskunskap 1 att eleverna, enligt Skolverket ska få såväl enkel och översiktlig undervisning 

som komplex och nyanserad. Något som kan diskuteras är dock vad eleverna i undersökningen 

menar med översiktlig respektive djupgående undervisning. Uppgifterna som eleverna får kan ha 

flera svårighetsgrader och anledningen till att de uppfattas som översiktliga kan vara att läraren 

lägger fokus på dessa delar eftersom att de elever som har svårt att uppnå betyget E behöver mer 

hjälp. Möjligheten finns också att uppgifterna som eleverna får håller för låg kvalitet och att de inte 

ger möjlighet till högre betyg. Detta skulle i så fall vara problematiskt eftersom att Skolverkets 

riktlinjer tydligt ställer krav på uppgifter som kan generera såväl betyget E som A. Ytterligare en 

möjlighet är att de valda områdena inom undervisningen upplevs som översiktliga enligt eleverna 

även om de ger möjlighet till mer djupgående analyser. Om uppgiften till exempel är att beskriva 

och jämföra Buddhism och Hinduism finns det ingenting som hindrar en djupgående analys även 

om den samtidigt uppmuntrar till att ge en översiktlig bild av de två religionerna. Det som eleverna 
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möjligen efterfrågar kan vara mer avgränsade områden. Exempelvis hur området Kashmir i Indien 

påverkas av religion och hur man kan förklara detta. Möjligheten finns alltså att det eleverna 

egentligen efterfrågar är mer avgränsade och specifika analysuppgifter. 

3.3.4 I vilken utsträckning ska eleverna ha inflytande över den egna undervisningen? 

Något som man tydligt kan se gällande hur eleverna tycker att de själva kan påverka innehållet och 

upplägget av kursen är att det finns en stor skillnad mellan hur de upplever möjligheterna kring 

påverkan av innehåll och påverkan av upplägg. Samtliga elever i undersökningen upplever att de 

kan påverka hur upplägget ska se ut i betydligt större utsträckning än när det kommer till innehåll. 

Val av examination och huruvida man ska jobba enskilt eller i grupp är tydliga exempel på områden 

där nästan alla respondenterna upplever att de kan påverka. Detta inflytande är något som de 

intervjuade eleverna upplever som viktigt. Alla utom Anders menar detta men framför allt är det då 

upplägget de hänvisar till. Många av eleverna i undersökningen menar att de förstår att man inte kan 

påverka innehållet i lika stor utsträckning och uttrycker ett förtroende till läraren när det kommer till 

innehållet i kursen. I allmänhet upplever dock eleverna att de är nöjda med situationen kring hur de 

kan påverka men viss kritik framkommer. 

Erik, Gabriella och Isabelle är de som står för kritiken och i Eriks fall gäller det bara den 

innehållsliga aspekten. De upplever att de inte kan påverka i tillräckligt stor utsträckning och i vissa 

fall inte alls. Enligt Skolverkets styrdokument kan man se att alla elever ska ha inflytande över sin 

egen utbildning, både vad gäller upplägg och innehåll och dessutom ska undervisningen utformas 

på ett demokratiskt vis. Att de flesta elever upplever att de inte kan påverka innehållet i någon större 

utsträckning bör därför ses som problematiskt, även om flertalet elever är nöjda med situationen. 

Enligt eleverna i undersökningen verkar alltså religionkunskapsundervisningen brista i fråga om 

innehållslig påverkan. En fråga som man kan ställa sig är hur denna påverkan i praktiken bör se ut. 

Undervisningen bör självfallet hålla sig till de kunskapskrav och riktlinjer som Skolverket stakat ut 

och om eleverna ska kunna utöva inflytande krävs det att de i viss mån har fördjupat sig i 

styrdokumenten. Ett alternativ skulle kunna vara i enlighet med Eriks uttalande. Att man i början av 

varje kurs höll en dialog lärare och elever emellan gällande vad den kommande kursen ska 

behandla. Kring upplägget verkar de flesta elever mena att de får beslutanderätten kring exempelvis 

examinationsform eller huruvida uppgifterna ska utföras enskilt eller i grupp medan läraren är den 

som presenterar alternativen. Detta sker i enlighet med styrdokumenten och ett sådant upplägg 

skulle eventuellt kunna appliceras på val av innehåll också. 
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Bland eleverna framkommer också åsikter som menar att de inte borde kunna påverka sin 

undervisning i särskilt stor utsträckning. Detta eftersom att de tycks ha större tilltro till att läraren 

håller sig till styrdokumenten än när det gäller dem själva och deras klasskamrater. I Skolverkets 

styrdokument finner man dock att elever inte bara har rätt till att påverka sina egna studier, detta är 

också en skyldighet. Så även om det kan uppfattas som positivt att dessa elever verkar rätta sig efter 

hur läraren presenterar Skolverkets riktlinjer bör det ses som ett problem. Elevernas påverkan på 

utbildningen ska nämligen öva dem i att ta ansvar och planera.  

3.3.5 Vad motiverar eleverna i skolan? 

Uppenbarligen finns det många olika faktorer som kan påverka elevernas motivation i skolan. 

Allmänt kan man se att en av de större motiviationskällorna enligt eleverna själva är att skolan är 

nödvändig för att de senare ska kunna läsa vidare eller söka sig in på arbetsmarknaden. Kring den 

aspekten kan man anta att religionskunskapsämnet inte sticker ut nämnvärt jämfört med andra 

ämnen. Betygen i religionskunskap likt i andra ämnen i skolan behövs för att få ett bättre slutbetyg.  

Ytterligare en aspekt som enligt eleverna påverkar motivationen är om ämnet man läser är roligt 

eller intressant. Många av respondenterna beskriver religionskunskap, eller åtminstone delar av 

undervisningen inom ämnet som intressant eller roligt. Detta bör rimligen öka motivationen för 

religionskunskap hos eleverna. Kompisar och klasskamrater beskrivs även de som en 

motivationsfaktor enligt eleverna i undersökningen och eftersom att undervisningen i 

religionskunskap i regel sker i helklass eller i arbetsgrupper så borde även detta kunna motivera 

eleverna inom ämnet. 

 

Intervjuundersökningen med eleverna visar också att respondenterna anser att det man läser ska 

vara meningsfullt, förståeligt eller åtminstone inte onödigt för att motivationen ska öka. Att eleverna 

och skolan därför har samma uppfattning kring varför man ska läsa religionskunskap och vad 

kursen ska innehålla bör därför ses som viktigt för att öka motivationen. Carl menar exempelvis att 

vissa saker som man lär sig inom religionskunskapsunderviningen är sådant som man kan ha nytta 

av i framtiden. Detta menar han också är en av sakerna som gör ämnet intressant och motiverande. 

När Beatrice får frågan om olika delar av innehållet inom religionskunskapen kan motivera mer 

eller mindre som förklarar hon sitt svar så här: 
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Ja men då känns det som att det är något som man faktiskt kan använda eller...något man kan ha nytta av. 

Inte bara något som, någonting man lär sig för att man ska klara det där provet och sen så är det som...ja. 

man behöver som inte ha med sig det. Utan ja men det är som något man känner att det här är viktigt att lär 

sig...eller ja. 
52

 

 

Huruvida man vet varför man läser något eller hur man ska kunna ha nytta av det i framtiden 

tycks alltså påverka motivationen enligt flera av respondenterna. Diana, Frida, Gabriella, 

Hans och Isabella beskriver också religionskunskap som viktigt och att detta är något som 

motiverar dem. Varför man läser religionskunskap i skolan tycks alltså spela roll kring hur 

motiverade eleverna är enligt respondenterna. 
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4 DISKUSSION OCH SLUTSATSER 

4.1 Diskussion 

Den första frågeställningen, hur Skolverket betraktar religionskunskapsämnet i skolan, besvaras i 

resultaten och analysen.
53

 Svaren får naturligt en redogörande karaktär och diskuteras inte vidare i 

diskussionen förutom när det jämförs med elevernas svar på samma frågor. 

 

I ett försök att besvara den andra frågeställningen, om eleverna tycker att religionskunskapsämnet är 

viktigt, varför de i så fall tycker det och hur deras motivering korrelerar med Skolverkets märker 

man att eleverna i undersökningen är relativt positiva till religionskunskap och tycker att ämnet i 

många fall är viktigt och intressant. Vidare framkommer av analysen att eleverna och Skolverket är 

relativt eniga kring hur de motiverar ämnet religionskunskap. Förståelse, respekt och ett öppet 

förhållningssätt är grundstenarna för såväl eleverna när de beskriver varför de tycker att man bör 

läsa religionskunskap som för Skolverket utifrån vad man kan utläsa av styrdokumenten. 

 

Anledningen till enighet mellan eleverna och Skolverket, när det kommer till syftet med 

religionskunskap i skolan kan man med säkerhet inte fastställa utifrån den genomförda studien men 

man kan anta att skolan och lärarna gör ett bra jobb när det kommer till att förmedla syftet med 

ämnet. Självklart kan det vara så att den allmänna synen på religionskunskap i det Svenska 

samhället har format såväl Skolverkets som elevernas syn på motiven kring religionskunskap och 

att enigheten därför är föga förvånande. Dock bör man vid ett sådant antagande fråga sig vad som 

har format den allmänna synen i samhället. Den diskussionen kan gå runt i en evighet men oavsett 

varför eleverna och Skolverket delar samma syn kring syftet men religionskunskap bör man absolut 

betrakta som något positivt utifrån diskussionen kring hur skolan kan motivera och nå eleverna. 

Såväl Ford som Giota hävdar att man måste ta hänsyn till elevernas egna mål och värderingar för att 

på bästa sätt kunna handleda dem genom sina studier. Om målen och syftet med religionskunskap är 

detsamma för såväl Skolverket som för eleverna själva kan man nog förutsätta att undervisningens 

upplägg och hur skolan presenterar ämnet anpassas efter elevernas egna mål utan någon större 

ansträngning. Detta eftersom att elevernas och Skolverkets åsikter kring frågan sammanfaller. Att 

eleverna verkar sätta sina egna mål och föreställningar som en mall som de sedan prövar 

Skolverkets riktlinjer mot tyder, i enlighet med såväl Ford och Giotas teorier som kognitiv och 

sociokulturell teori, på att elevernas egna mål är ytterst väsentliga för dem. Allt detta stämmer också 
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väl överens med vad Skolinspektionens kvalitetsgranskning av religionskunskapsämnet Mer än vad 

du kan tro hävdar. Att många elever tycker att ämnet är viktigt och relevant så länge som 

undervisningen uppfyller de mål som eleverna har med undervisningen.
54

 De resonemang som 

eleverna i undersökningen för kring vad som motiverar dem stärker även de denna tes. Här har vi 

även kommit in på den femte frågeställningen. Hur sambandet mellan elevernas mål och syften och 

Skolverkets syn på detsamma påverkar elevernas motivation? Denna frågeställning genomsyrar 

stora delar av diskussionen eftersom att den dels behandlar huruvida elevernas och Skolverkets syn 

samstämmer eller inte och dels vilka effekter det kan ha. 

 

Ytterligare en intressant aspekt gällande syftet med religionskunskap i skolan är att vissa av 

respondenterna uppfattar ämnet som vägledande och att detta även skulle vara ett av motiven till 

varför man läser religionskunskap i skolan. Detta kan, som sagt, inte motiveras utifrån de 

styrdokument som Skolverket har satt upp för ämnet religionskunskap. Snarare står det i kontrast 

med skolans uppdrag att vara objektiv och icke-konfessionell i fråga om religion. En möjlig 

förklaring till detta kan vara att eleverna får den uppfattningen bara för att olika religioner 

presenteras för dem. Det flesta av respondenterna ifrågasätter i intervjuerna inte skolans objektivitet 

eller beskriver hur de blir styrda att tro på någon specifik religion. Endast Gabriella har sådana 

erfarenheter. Detta var dock något som utspelade sig på högstadiet, på en annan skola och under 

intervjun uttrycker hon inte att hon upplevt undervisningen på gymnasiet så. Hon beskriver också 

att hon tycker att objektivitet är mycket viktigt och att hon är övertygad om att Skolverket delar 

hennes åsikt i frågan. Samtidigt menar hon att vägledning är ett sätt att motivera 

religionskunskapsämnet, både utifrån hennes egna åsikter och utifrån hur hon tror att skolan 

motiverar ämnet. Skolans vägledande uppdrag och kravet på icke-konfessionellitet verkar alltså inte 

vara inkompatibla enligt Gabriella och så uppfattas också de övriga eleverna som motiverar ämnet 

som vägledande. Ett problem med detta resonemang är dock att ett eventuellt vägledande syfte 

skulle ta ställning för tillhörandet till en religion, oavsett vilken, framför att inte känna tillhörighet 

men någon religion. Även om skolan skulle kunna presentera olika religioner objektivt i syfte att 

vägleda eleverna till deras egna personliga tro så skulle det strida mot kravet om icke-

konfessionallitet eftersom att det inte skulle vara lika accepterat att inte tro som att tro. Om lärarna 

alltså förmedlar detta motiv till eleverna så bör det ses som ett problem utifrån kravet på skolans 

objektivitet.    
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 Jmf. 3.2.1 Vad har eleverna för mål med sina studier inom religionskunskap och vilket syfte tror de att Skolverket 

tillskriver ämnet?  
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Vem som gynnas av religionskunskapsundervisningen enligt eleverna respektive Skolverket är 

också ett ämne för diskussion. Det besvarar i huvudsak frågeställning nummer två, hur eleverna 

motiverar ämnet och hur deras motiveringar passar ihop med Skolverkets. Eleverna resonerar som 

det framkommer i analysen på tre olika sätt. Undervisningen ska gynna dem själva, deras närmaste 

omgivning eller hela samhället och världen. Många av eleverna förespråkar dock inte bara ett av 

alternativen utan motiverar ämnet utifrån en blandning av dessa. Av vad man kan finna i 

Skolverkets styrdokument tycks Skolverkets uppfattning kring vem som skall gynnas vara 

samhället och i förlängningen hela världen. Detta kan man diskutera och fråga sig varför inte även 

Skolverket lägger in ett perspektiv av egennytta i motiveringen av ämnet. Hur man än vrider och 

vänder på det så gynnar breddade kunskaper hur som helst den som har lärt sig något. En anledning 

kan vara att det ofta ses som något underförstått, att en utbildning är bra.  

 

Som svar på den tredje frågeställningen, vilket innehåll som enligt eleverna ska behandlas, kan man 

under resultat och analys läsa att enigheten, mellan eleverna och Skolverket i fråga om detta inte är 

lika påtaglig. Särskilt gällande temat etik och moral. Likt vad som framkommer ovan är många av 

eleverna inte övertygade om att detta tema hör religionskunskapsämnet till även om de flesta anser 

det viktigt. Anledningen till detta skulle kunna vara en brist från lärarnas sida när det gäller att 

motivera valet av innehåll för eleverna. Många av respondenterna menar att allt innehåll i 

religionskunskapsämnet bör vara knutet direkt till någon, eller flera, specifika religioner. Eftersom 

att detta inte är något som styrdokumenten för ämnet hävdar bör man fråga sig varifrån elevernas 

uppfattning kommer. Ett antagande kan vara att namnet på ämnet kan uppfattas som missvisande. 

Eftersom att det heter religionskunskap bör allt innehåll röra olika religioner på ett tydligt sätt. Om 

så är fallet kan man här se ett viktigt uppdrag för lärarna som undervisar i ämnet. Att slå hål på den 

eventuella myten genom att förklara vilket innehåll som faktiskt ska behandlas inom ämnet och 

motivera det utifrån de syften som religionskunskapsundervisningen har. Undersökningen tyder på 

att eleverna motiverar ämnet med förståelse, respekt och ett öppet förhållningssätt. Om detta 

överensstämmer med verkligheten bör etik och moral vara ett godtagbart tema i undervisningen. 

 

Att etikundervisningen får utstå kritik stämmer även det överens med Skolinspektionens 

kvalitetsgranskning Mer än vad du kan tro, även om kritiken från eleverna i undersökningen är av 

en lite annan art. Enligt granskningen anläggs ofta ett närapå ovetenskapligt perspektiv på 

etikundervisningen. Dessutom är området etik det tema som ofta får stå tillbaka i fall av tidsbrist. 

Om så är fallet i de klasser där eleverna i undersökningen går så kan detta ha påverkat deras skepsis 

till temat. Om undervisningen känns ovetenskaplig och omotiverad kan man inte betrakta det som 
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märkligt om den också får utstå kritik. Detta stärks även utifrån de motiveringsteorier som 

presenteras i undersökningen.(Se Teoretiska utgångspunkter). Att elevernas egna mål, syften och 

förväntningar tas i beaktning påverkar nämligen deras motivation. Enligt de flesta av 

respondenterna ses dock etikundervisning som något relevant och viktigt. Det som tydligast 

kritiseras är nämligen huruvida etik verkligen bör behandlas under religionskunskaps-

undervisningen. Dessutom har majoriteten av eleverna i undersökningen läst etik eller behandlar det 

området just nu. Eftersom att intervjuerna ägde rum relativt tidigt under terminen kan man här 

förutsätta att etikmomentet i varje fall får utrymme i de kurser som respondenterna läser.  

 

Detta skiljer sig från det resultat som kvalitetsgranskningen från Skolinspektionen påvisar. En 

eventuell anledning till detta kan vara just granskningen. Att lärarna på den skola där eleverna i 

undersökningen studerar har läst granskningen och att de har tagit till sig av kritiken. Dock bör man 

inte dra förhastade slutsatser eftersom att det tydligt framgår att Skolinspektionens granskning inte 

har behandlat samtliga av Sveriges gymnasieskolor. Etikmomentet kan alltså ha fått 

tillfredsställande utrymme redan innan kvalitetsgranskningen ägde rum. Det största problemet som 

respondenterna beskriver är, som tidigare nämnts, inte vetenskapligheten eller utrymmet. Snarare 

hur det motiveras tillhöra religionskunskapsundervisningen.  

 

Med Ford och Giotas motivationsteorier i åtanke kan man tolka det som att problemet kring 

etikundervisningen i första hand inte är att motivera för eleverna varför man ska studera etik. Det 

tycker de flesta nämligen redan att man ska göra. Problemet är istället att motivera dem till att läsa 

det under religionskunskapslektionerna. Skolan bör alltså vidta åtgärder för att eleverna ska ändra 

sina uppfattningar om Religionskunskap snarare än undervisning om etik och moral. Skulle 

eleverna se etikundervisningen som en naturlig del av religionskunskapsundervisningen skulle de 

sannolikt också bli mer motiverade att studera det. 

 

Även kring den övriga kritiken som eleverna i undersökningen lägger fram gällande valet av 

innehåll i religionskunskapsundervisningen verkar elevernas egna uppfattningar och mål med ämnet 

spela en vital roll för elevernas motivering. Flertalet av undersökningens elever menade att de 

trodde att skolan motiverade studierna inom religionskunskap med att all kunskap är bra kunskap 

och att kunskap är värdefull för kunskapens egen skull. Några höll med om detta men en tredjedel 

av eleverna menade att de, till skillnad från skolan, inte delade denna uppfattning. Flera av 

respondenterna menade under intervjuerna också att det som känns viktigt och relevant motiverar 

dem snarare än kunskap för kunskapens skull. Här kan vi se en risk, där respondenternas egna 
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uppfattningar kring hur Skolverket motiverar religionskunskap kan hämma motiveringen för 

studierna. Trots att Skolverket inte står bakom den beskrivna motiveringen så visar det sig att vissa 

av eleverna håller med om hur de tror att Skolverket motiverar ämnet tycks mer motiverade. Det är 

alltså inte syftet i sig som motiverar eleverna. Snarare huruvida elevernas syfte med undervisningen 

samstämmer med hur de uppfattar Skolverkets syften. Att förklara för och motivera eleverna så att 

de förstår och kan dela Skolverkets uppfattning tycks alltså vara av största vikt.  

 

När vi diskuterar den fjärde frågeställningen, hur eleverna betraktar genomförandet av 

undervisningen märker man att de flesta av eleverna i undersökningen uttrycker, som nämnts ovan, 

att lärarna överlag genomför undervisningen på ett tillfredsställande sätt. En intressant aspekt är 

dock diskussionen som några av respondenterna för kring jämförelser mellan olika religioner och 

livsåskådningar. Skolverket efterfrågar detta i styrdokumenten men några av eleverna i 

undersökningen anser att detta kan leda till ökad segregering och stereotypisering. Syftet med 

religionskunskap i skolan grundar sig, likt undersökningen visar på, i ökad förståelse och respekt för 

andra. Om de jämförelser som eleverna under sin skoltid får göra leder till en förstärkt vi och dom 

känsla bör detta ses som ett problem. Anledningen till att elever uppfattar undervisningen och dess 

jämförelser på de vis som de gör kan självklart bero på en brist hos just de lärare som 

respondenterna har men man bör trots detta inte bortse från det faktum att jämförelser i sin natur 

förutsätter olikheter. Flera av respondenterna uttrycker också att religionskunskapen ska ge dem 

förståelse för folk från andra kulturer. Religion är absolut starkt knutet till vissa kulturer men det 

finns utifrån de förhoppningar som eleverna har en risk. En risk att religionskunskapen för dem 

handlar om folk från andra länder på ett sådant sätt att undervisningen stärker föreställningar om att 

alla människor från andra kulturer än de egna är starkt religiösa medan vår egen kultur är strikt 

sekulär. Utifrån detta kan man alltså se ett problem i det faktum att man ska främja samhörighet 

med jämförelser. 

 

Vidare diskussioner som i undersökningen förts kring genomförandet av undervisningen i skolan 

berör bland annat hur översiktlig eller djupgående undervisningen ska vara. Något som 

framkommer är att respondenterna verkar värdera en översikt över olika religioner väldigt högt men 

att de under de kurser som de läst efterfrågar mer djupgående innehåll och analys. Anledningen till 

detta kan vara, likt några av respondenterna hävdar, att de redan i grundskolan har fått en översikt 

men att det enligt dem är så viktigt att det bör behandlas även i gymnasiet om sådana kunskaper 

saknas hos eleverna. I Skolinspektionens kvalitetsgranskning Mer än vad du kan tro kan man se 

spår av liknande kritik. Det beskrivs hur undervisningen inom vissa områden lägger väldigt stor vikt 
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vid en religions uppkomst och kännetecken på bekostnad av analyser och kopplingar till aktuella 

samhällsproblem. I styrdokumenten finner man att undervisningen ska innehålla såväl ett 

översiktligt som ett djupgående perspektiv så detta faktum bör absolut ses som ett problem som 

skulle kunna vara föremål för vidare undersökning.  

 

Att kraven på eleverna ställs för lågt är också något som eleverna i undersökningen framhåller som 

ett problem. För låg nivå och för lågt ställda krav verkar kunna minska motivationen hos eleverna 

och detta kan man koppla till såväl Lev Vygotskijs sociokulturella teori som till Fords och Giotas 

teorier. Enligt den sociokulturella teorin beskrivs den proximala utvecklingszonen i vilken eleven 

ska bli mest motiverad. Och enligt Ford och Giota så är det elevens egna förväntningar och mål som 

styr motivationen. Om svårighetsgraden på de uppgifter som eleverna förväntas utföra ligger under 

deras egna förväntningar kan detta alltså verka omotiverande. Denna kritik från elevernas sida bör 

alltså tas på allvar även om undersökningen inte kan spegla hur situationen ser ut på alla skolor eller 

ens för alla elever på skolan där eleverna studerar.  

 

I fråga om ämnesöverskridande undervisning och kommunikation mellan lärare visar 

undersökningen på en liknande situation som den som Skolinspektionens kvalitetsgranskning visar 

på. Ämnesöverskridande verksamhet verkar inte höra till vanligheten och några av eleverna 

kritiserar även lärarnas kommunikation med varandra. Granskningen visar på att 

ämnesöverskridande verksamheter gynnar elevernas måluppfyllelse och därför bör frånvaron av 

detta ses som ett problem.  

 

Med tanke på hur Ford med sin Motivational System Theory och Giota med Interaktionistisk teori 

diskuterar motivation bör elevernas egen inverkan på undervisningen vara ytterst väsentlig. Om 

elevernas egna mål och föreställningar kring ämnet påverkar deras motivation bör det vara av 

största vikt att de inom de ramar som ges ska kunna påverka sin egen skolgång. När eleverna kan 

forma undervisningen så att den bättre uppfyller just de mål som eleverna har bör också elevernas 

motivation för ämnet öka. Skolverket hävdar också i sina riktlinjer att eleverna ska göra just detta så 

något som man kan fastslå är tveklöst att elevernas påverkan på den egna undervisningen är av 

största vikt. Utifrån de intervjuer som utförts i undersökningen ser man också att de flesta av 

informanterna motiveras av att ämnet är intressant eller roligt. Dessutom beskrivs den framtida 

nyttan av det som man lär sig som motiverande. Utifrån detta bör man anta att om eleverna själva 

får påverka sin undervisning så bör den rimligen bli både roligare och intressantare för eleverna.   
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4.2 Slutsatser 

Utifrån undersökningen framgår det att de elever som medverkat och Skolverket i stor utsträckning 

delar samma syn när det gäller religionskunskapsämnets syfte, innehåll, genomförande och hur 

eleverna ska kunna påverka sin egen skolgång. Trots detta går det att utläsa vissa skillnader och att 

den undervisning som eleverna fått erhålla inte alltid verkar överensstämma med vad såväl eleverna 

som Skolverket kräver. 

 

Eleverna i undersökningen tycker att religionskunskap är ett viktigt inslag i skolan och motiverar 

sig huvudsakligen med att ämnet ska främja förståelse, respekt och ett öppet förhållningssätt. Det 

tycks dock finnas andra föreställningar som spelar in. Exempelvis är många av eleverna kritiska till 

huruvida etik och moral är något som bör behandlas under ämnet. Detta tema tycks, enligt eleverna, 

inte passa in i mallen och därav kan man sluta sig till att skolan och de lärare som dessa elever har, 

inte alltid lyckas förmedla hur Skolverket motiverar etikundervisningen under ämnet 

religionskunskap.  

 

Man kan också utläsa eventuella brister kring skolans krav på icke-konfessionallitet. En tydlig 

skiljelinje mellan elevernas och Skolverkets motivering av religionskunskapsämnet är nämligen att 

några av eleverna i undersökningen menar att skolan ska agera som vägledare i elevernas spirituella 

sökande. Detta är inte kompatibelt med skolan som en icke-konfessionell arena och även om alla 

presenterade religioner skulle kunna beskrivas objektivt så tyder vägledningen i sig på att en tro på 

någon specifik religion eller livsåskådning är att föredra framför att inte erkänna någon tro.  

   

Utöver detta framkommer det att elevernas egna mål och föreställningar om ämnet påverkar deras 

motivation och hur relevant de tycker att undervisningen är. Därför är ett samförstånd kring syftet 

och målen med religionskunskap i skolan väldigt relevant. Riktlinjerna om elevers påverkan på sina 

egna studier bör därför även efterlevas på ett tillfredsställande sätt. Dessutom bör lärarna, när de 

motiverar ämnet för eleverna, ta elevernas egna mål och föreställningar i beaktning för att på ett 

bättre sätt motivera eleverna. 

 

Sammanfattningsvis kan man se att eleverna i undersökningen och Skolverket i många fall är 

väldigt eniga. Vissa skillnader finns dock och huruvida eleverna och skolan betraktar ämnet med 

samma mål och föreställningar tycks påverka elevernas motivation och hur relevant ämnet känns 

för dem. 
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4.3 Slutord 

Som blivande lärare tycker jag att det slutsatser som framkommer ovan och de tankar som 

undersökningen väckt är ytterst intressanta och tänkvärda. Att arbeta för att skolan och eleverna 

betraktar religionsämnet på samma sätt eller att eleverna åtminstone informeras och får förståelse 

för hur skolan motiverar ämnet tycks vara väldigt relevant. Kommunikation mellan lärare och 

elever gällande syfte, innehåll och upplägg bör dessutom kunna öka kvaliteten på undervisningen 

och gynna elevernas motivation. Det är något som jag kommer att ta med mig i mitt kommande 

yrke och något som jag både hoppas och tror att jag kommer att ha nytta av. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



56 

 

Referenser 

 

Alver, Bente Gullveig & Øyen, Ørjar, Etik och praktik i forskarens vardag, Studentlitteratur, Lund, 

1998. 

 

Dysthe, Olga (red.), Dialog, samspel och lärande, Studentlitteratur, Lund, 2003 

 

Egidius, Henry, Pedagogik för 2000-talet, 4., [uppdaterade] utg., Natur och kultur, Stockholm, 

2003. S.157 

 

Ford, Martin E., Motivating Humans: Goals, Emotions and Personal Agency Beliefs, Sage Pubns., 

Newbury Park, 1992 

 

Giota, Joanna, Pedagogisk Forskning i Sverige 2002 årg 7 nr 4 s 279–305 issn 1401-6788. 

 

Hellspong, Lennart, Metoder för brukstextanalys, Studentlitteratur, Lund, 2001 

 

Holme, Idar Magne & Solvang, Bernt Krohn, Forskningsmetodik: om kvalitativa och kvantitativa 

metoder, 2., [rev. och utök.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 1997.  

 

 

Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend, Den kvalitativa forskningsintervjun, 2. uppl., Studentlitteratur, 

Lund, 2009. S. 182-184 

 

Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan, Skolinspektionen, 

Stockholm, 2012 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf. 

 

Piaget, Jean, Barnets själsliga utveckling, 2. uppl., Norstedts akademiska förlag, Stockholm, 2008 

 

Skolverket. Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning. 2013-05-14. 

http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning. 

 

 

http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela-slutrapport.pdf
http://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning


57 

 

Säljö, Roger, Lärande i praktiken: ett sociokulturellt perspektiv, 2. uppl., Norstedts, Stockholm, 

2010 

 

 ygotskij   ev Semenovi   Psykologi och dialektik: [en antologi], Norstedt, Stockholm, 1981 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



58 

 

BILAGOR 

 

Intervjuguide 
 

Intervjun börjar med att jag hälsar respondenten välkommen. Därefter presenterar jag kortfattat min 

studie och varför jag vill intervjua respondenten. Jag informerar om de etiska riktlinjer som finns 

för intervjuer och förhör mig noga om att allt är okej innan själva intervjun drar igång. 

 

• Vad heter du? 

• Var kommer du ifrån? 

• Vad gör du på fritiden? 

 

• Vilket program läser du och vilken årskurs går du i? 

• Hur mycket religionskunskap har ni haft? 

• Vad tycker du om religionskunskap? 

• Vad är syftet med att läsa religionskunskap? 

• För dig? 

• För skolan? 

 

• Hur tycker du att skolan uppfyller det syftet? 

• Både ”ditt” och skolans syfte? 

• Hur uppfyller skolan sitt eget syfte med att läsa religion? 

• Vad gör den bra /dåligt? 

• Vilket innehåll tycker du att religionsämnet bör behandla? 

• Är något extra viktigt/oviktigt? 

 

• Vad tycker du om följande punkter? Hör de hemma i religionsämnet. 

• Världsreligionerna och andra livsåskådningar. 

• Rena faktakunskaper 

• skrifter 

• människosyn/gudssyn 

• världsuppfattning 

• jämförelser 

• Hur religion påverkar människor och samhällen samt vice versa. 

• Identitetsbyggande 

• Vad olika religioner har för värderingar och ståndpunkter kring exempelvis kön, etnicitet, 

sexualitet. 

• Förhållandet mellan religion och vetenskap. 

• Olika etiska modeller. 

• Är något extra viktigt /oviktigt? 

 

• Hur upplever du att du och dina klasskamrater kan påverka undervisningen? 

• Innehållsmässigt 

• Uppläggsmässigt 

 

• Har du andra tankar och funderingar som du har kommit att tänka på under vår intervju som 

du skulle vilja delge? 
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(Vad motiverar dig i skolan? 

 Både allmänt och i specifika situationer? 

 Finns det flera saker? 

 Är det något som gör dig omotiverad? 

Kring religionskunskap då? Känns det motiverande och i så fall varför? 

 Både allmänt och i specifika situationer? 

 Finns det flera saker? 

 Är det något som gör dig omotiverad?) 


