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Sammanfattning 
 
The aim of this study is to elucidate how younger pupils experience religious education at 
school. The problem is important to any school which wants to improve the teaching of 
the subject. Teachers of today need to improve their professional role so they can interact 
in a multicultural and multireligious classroom. The conclusions from existing research 
are that pupils often find religious education “dull” because the lessons are based on 
standard textbooks without depth. The result shows further that religious pupils often feel 
discriminated against because of their beliefs. On the other hand, teachers often have a 
preconception that religious pupils are experts on their religion and can account for it. The 
issue of younger pupils (with or without religious beliefs) and religious instruction is not a 
well-researched one. The results of previous research indicate the need for more 
investigations on this topic. The study is based on a sociological perspective of religion. 
This perspective focuses on interaction between humans and society. The study is based 
on interviews that give insights with depth and width. The priority of the study is the 
pupil’s perspective. The results show that students feel they are given the opportunity for 
discussion in religious education and can express their knowledge of religion. But results 
also indicate that schools differ in certain ways. At the school in southwestern Skåne, 
students say they have the opportunity to talk freely on their own, while students at the 
school in northeastern Skåne report their knowledge via questions from the teacher that 
have to be answered. In any case, this is how the students experience it.	
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Förord 
 

Detta arbete är skrivet av Emmie Dahlqvist och Jenny Westbacke på 

grundlärarutbildning inriktning F-3. Arbetet är utfört på avancerad nivå som 

omfattar 15 högskolepoäng. Ämnet i studien handlar om religion och hur yngre 

elever upplever religionsundervisningen i skolan. Arbetsfördelningen av studien 

har varit likvärdig och vi har arbetat fram all text tillsammans.  

Syftet med arbetet är att framhäva de yngre elevernas åsikter om hur 

religionsundervisningen möter deras förväntningar. Detta görs med syfte att ge en 

djupare förståelse för hur läraren kan utveckla sin undervisning för att på ett 

intressant sätt interagera med sitt klassrum.  

I kunskapsöversikten undersöks den forskning som finns om ämnet och den ger 

även en fingervisning om att ämnet behöver undersökas mer i den svenska skolan.  

Vi vill tacka vår handledare Ingemar Ottosson för att vi har fått ta del av hans 

kunskap och erfarenhet samt hur han har inspirerat oss till att fortsätta undersöka 

ämnet. Vi vill även tacka eleverna och pedagogerna på skolorna som öppnat upp 

och givit möjligheten för oss att göra vår studie. 

 
  



 
 

4 

Innehållsförteckning 
Förord ..................................................................................................................... 3 
Inledning och syfte ................................................................................................. 6 

Syfte ..................................................................................................................... 8 
Forskningsfrågor .................................................................................................. 9 

Centrala Begrepp ............................................................................................... 10 
Tidigare forskning ............................................................................................... 12 

Elevers attityd och uppfattning om religionsämnet ........................................... 12 
Hur religionsundervisning bidrar till fördomar och kränkande behandling ...... 14 

Religionsundervisning ett uppskattat ämne ....................................................... 15 
Verktyg som bidrar till utveckling av lärarprofessionen ................................... 17 

Religionssociologiskt perspektiv ....................................................................... 19 
Religionens samspel med mänskliga relationer ............................................ 20 

Religionens samspel med samhället .............................................................. 20 
Ställningstagande ............................................................................................... 21 

Metod och material .............................................................................................. 25 
Intervjudel .......................................................................................................... 26 

Material .............................................................................................................. 27 
Metoddiskussion ................................................................................................ 28 

Etiska överväganden .......................................................................................... 30 
Resultat och analys .............................................................................................. 33 

Religion? Förklara det med dina egna ord ................................................... 33 
Berätta om vad ni gör när ni har religion i skolan? ...................................... 34 

På vilket sätt får du berätta vad du vet om religion i skolan? ....................... 36 
Hur skulle du vilja lära dig om religion i skolan? På vilket sätt och hur? ... 36 

Diskussion och slutsatser ..................................................................................... 38 
Vidare forskning ............................................................................................ 42 

Sammanfattning ................................................................................................... 43 
Referenser ............................................................................................................. 44 

Böcker ................................................................................................................ 44 
Artiklar ................................................................................................................. 44 

Rapporter och styrdokument .............................................................................. 46 
Bilagor ................................................................................................................... 47 



 
 

5 

Bilaga 1 .............................................................................................................. 47 

Bilaga 2 .............................................................................................................. 48 
Bilaga 3 .............................................................................................................. 49 

Bilaga 4 .............................................................................................................. 54 
Bilaga 5 .............................................................................................................. 55 

Bilaga 6 .............................................................................................................. 57 
 



 
 

6 

 Inledning och syfte  
 

Religion och livsåskådningar är ett naturligt fenomen i människors liv och ett sätt 

att förstå och relatera till den sociala kontext de ingår i. Religionskunskap som 

ämne syftar till att elever ska utveckla kunskaper om sin egen och andras 

livsåskådningar och religioner. Till dessa kunskaper hör att bilda sig en förståelse 

för hur människor lever och verkar inom olika religioner (Skolverket 2019).  

Tidigare har forskare framhävt att vi kommer leva i ett allt mer sekulariserat 

samhälle där religionens roll kommer bli allt mer betydelselös (Von Brömssen 

2020). Men von Brömssen (2020) diskuterar återkomsten av religionen i det 

vardagliga livet. Det kan resultera i en samsyn eller radikalism. Återkomsten har 

blivit mer påtaglig under de senaste decennierna då världen har genomgått 

tragedier som har uppmuntrat ett trygghetssökande beteende hos många vilket gör 

att individen söker sig tillbaka till kulturer och traditioner. Samtidigt har en del 

människor gått från att bejaka en dogmatisk religionslära till att sammanfläta delar 

av religioner till något som gynnar individen (Von Brömssen 2020). 

De grundläggande värderingarna i skolans undervisning ska enligt läroplanen vila 

på den etik som förvaltas av kristen tro och västerländsk humanism (Skolverket 

2019). Skolan och hemmet har en gemensam uppfostringsroll där de i samverkan 

med varandra ska överföra och utveckla kulturarv från en generation till nästa. Då 

vi lever i ett mångkulturellt samhälle kan dock kulturkrockar uppstå. Det kan 

skapa missförstånd hos elever då läroplanen inom religionskunskap är formulerad 

så att kristendomen anses som en viktig värdegrund (Skolverket 2019).  

Elever ska även i undervisningen upplysas om religionens roll i samhället och hur 

denna både kan främja sammanhållning och skapa konflikter och utanförskap. 

Religionsundervisningen ska bidra till att elever reflekterar över sin egen identitet 

och etiska förhållningssätt. Den ska även bidra till en förståelse för de val andra 

människor gör i sina liv. I kursplanens syftesdel för religionskunskap, årskurs 1–3, 

går det att läsa om hur ämnet ska bidra till att eleverna utvecklar en förmåga att 
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analysera kristendomen samt andra religioner och livsåskådningar. Det står även 

att ämnet ska bidra till att elever skapar sig en förståelse för olika tolkningar och 

användning av religioner (Skolverket 2019). 

Barnkonventionen (2009) framhäver att barnet ska ha rätt till att uttrycka sina 

tankar. Konventionen fortsätter att diskutera att barn ska ha rätt till religionsfrihet 

och rätt till sin egen tro. Barnet ska ha rätt till att delta i fredliga sammankomster 

och ha rätt till ett föreningsliv utan att bli utsatt för kränkningar. Inom utbildning 

ska barnet ges möjlighet att utveckla personlighet, respekt för mänskliga 

rättigheter, sin egen kulturella identitet likväl andras kultur. Utbildningen ska 

också ansvara för att förbereda barnet för att leva ett ansvarsfullt liv med 

förståelse för andra människor och deras etniska och religiösa värderingar. De 

barn som tillhör en etnisk, språklig eller religiös minoritet ska ges möjlighet att 

utöva deras eget kulturliv och känna frihet att använda sitt språk och utöva sin 

religion.   

Vi har under vår praktik sett tendenser till att elever med religiösa uppfattningar 

har stark drivkraft att framföra sina trosuppfattningar. Detta har utspelat sig i 

situationer som uppkommit i religionsundervisningen. Eleverna vill visa sina 

kunskaper utifrån vad de lärt sig om religion hemma. Det kan till exempel 

innefatta att eleven vill korrigera läraren i fråga om en viss högtid eller om hur de 

utför sina traditioner. Eleven vill ge information om sin religion och dess historia.  

Av dessa skäl vill vi därför undersöka hur elever upplever religionsundervisning-

gen i skolan.  
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Syfte  
 

Med detta examensarbete undersöks hur elever i åldern 9–10 år upplever 

religionsundervisning i skolan. Uppsatsen syftar till att ta vara på elevers kunskap 

om och intresse för religionsundervisning för att lärare ska kunna utveckla 

ämnesinnehåll- och didaktiska val som möter elevers befintliga kunskap. Genom 

att ge elever inflytande i undervisningen kan god undervisning modelleras på ett 

sätt som möter deras förväntningar och där de får utveckla sin förmåga att 

resonera och reflektera. Vårt samhälle utgör en blandning av religioner och 

trosuppfattningar och det är därför extra viktigt att lärare gör kloka val och 

understryker dessa variationer i sin religionsundervisning (Osbeck 2020).  

Som von Brömssen (2020) diskuterar så är återkomsten av religion ett fenomen 

som syns alltmer i vårt moderna samhälle. För att minska de kollisioner som kan 

uppstå när olika synsätt av religioner möts så är det viktigt att diskutera olikheter 

och likheter mellan de livsåskådningar som bejakas på olika ställen i världen. Det 

blir viktigt att fånga dessa olikheter och likheter för att skapa en förståelse och 

utveckla den undervisning som ligger till grund för religionskunskap. Genom att 

fånga eleverna i tidig ålder kan vi ge dem verktyg att bli ansvarsfulla 

demokratiska medborgare och fördjupa deras förståelse av vad som skiljer och 

förenar människor. 

Osbeck (2020) menar att skolans religionskunskapsundervisning är å ena sidan en 

möjlighet för eleverna att utveckla nya kunskaper och se religion ur skilda 

perspektiv. Å andra sidan är risken stor att elevens egen uppfattning konfirmeras 

då övriga perspektiv endast ses som alternativ. Det blir därför viktigt för läraren 

att vara uppmärksam och leda väg för eleverna i sin undervisning och hjälpa dem 

att utveckla både tolerans och ett kritiskt förhållningsätt.  

Med diskussionen ovan som grund vill vi undersöka elevernas tankar och belysa 

hur eleverna uppfattar religionskunskapen och om deras tankar och önskemål 

implementeras i undervisningen.  
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Forskningsfrågor 
 

Vi har valt följande forskningsfrågor: 

- Ger skolans religionsundervisning utrymme för diskussion som tar vara på 

elevernas egna tankar om ämnet, sett ur ett elevperspektiv? 

- Ger skolans religionsundervisning utrymme för olika religionsperspektiv 

och uppfattningar, sett ur ett elevperspektiv? 

De två forskningsfrågorna som är i fokus kopplar till elevperspektiv, vilket 

Arweck & Nesbitt (2011) argumenterar för. De diskuterar att eleverna uppfattar 

religionsundervisningen som enformig och att lärare kopierar direkt från 

läroboken. Därför undersökes i studien om eleverna ges utrymme för diskussion 

och om deras åsikter och tankar tas tillvara? Får eleverna möjlighet att diskutera 

under lektionerna?  

Lärarens roll blir att utveckla sin egen förståelse och problematisera den kunskap 

som finns. Det är även viktigt för läraren att förmedla kunskap till eleverna på så 

sätt att deras förståelse för hur religiösa och icke-religiösa människor lever och 

uttrycker sina livsåskådningar. Detta för att minska fördomar och diskriminering.   

Jenny Berglund (2014) diskuterar ”det etnografiska ögat”. Det är en metod för att 

få en djupare kunskap om individens tankar, känslor och handlingar kopplat till 

religion. Den innebär att individen observerar en annan individ eller situation för 

att utveckla sin egen förståelse och få en mer problematiserad tankegång.  

Fördelen med användningen av ett etnografiskt öga kan bli att minska utanförskap 

och diskriminering. 
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Centrala Begrepp  
 

Socioekonomisk 

Definitionen av socioekonomisk i Anders Sjöborgs (2013) artikel innefattar kön, 

föräldrarnas utbildningsnivå, ålder och utländsk bakgrund. 

Sociokulturell  

Säljö (2017) redogör för Lev Vygotskijs teori om sociokulturellt perspektiv där 

kunskap formas i samspel mellan människor och där skolan kan ses som en viktig 

del för att tillägna sig abstrakta och nödvändiga kunskaper.  

Norm 

Många individer har förkunskapen om att norm betyder oskrivna lagar i samhället 

och Sveriges kristna råd (2015) ger ett exempel på betydelsen av norm vilket 

innefattar att icke-tro är det normala och att tro är en avvikelse.  

Religiös vård 

Arweck och Nesbitt (2011) använder begreppet religiös vård som innebär den 

religiösa socialisering som sker i hemmet och i samhället. Det innebär den 

religiösa kunskap som individen får från föräldrar, religiösa samfund och vänner. 

Utländsk bakgrund 

Anders Sjöborg (2013) definierar begreppet ”utländsk bakgrund” som att 

individen är född utanför Sverige eller är en individ vars båda föräldrar är födda 

utanför Sverige.  

Kränkning  

”Kränkt” är ett individuellt begrepp som kan definieras olika av individen som 
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blir utsatt. Sveriges kristna råd (2020) beskriver att en kränkning har en juridisk 

innebörd men i deras studie använder de begreppet för att belysa individens 

personliga upplevelse av att bli illa behandlad.  

Etnografisk 

Definitionen av etnografisk i artikeln av Jenny Berglund (2014) går ut på att 

beskriva människor, ungefär som man beskriver ett främmande folk. Det är ett sätt 

att samla in och bearbeta material för att göra en analys av sociala och kulturella 

strukturer. Att bedriva etnografi som en metod i ett klassrum fokuserar på den 

pedagogiska processen som är mellan lärare och elev och elev till elev i stället för 

att observera hur ämnet lärs ut.  

Stereotypisk 

Jenny Berglund (2014) samt Sveriges Kristna råd (2020) använder begreppet 

stereotypiskt för att förklara hur den svenska skolan använder sig av styrdokument 

som formar undervisningen men att en problematik uppstår då religionerna 

framställs på ett ytligt och enkelt sätt.  

Majoritetskultur  
Sveriges kristna råd (2020) använder begreppet som en definition för att definiera 

det som är mest vanligt i ett samhälle. Exempelvis om en individ ingår i en annan 

religion anses denna som avvikande och skiljer sig därför ifrån majoritetskulturen.  

Blandade familjer  

E. Arweck & E. Nesbitt (2011) använder begreppet blandade familjer för att 

beskriva familjesituationer där barnen växer upp med föräldrar från olika 

religioner. 

Värdegrund 

Skolverket (2019) anger att ordet värdegrund syftar till att eleverna ska utveckla 

förståelse och kunskap om de grundläggande demokratiska värderingarna i 

svenska samhället och öka respekten för mänskliga rättigheter. Skolan ska 
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förmedla de grundläggande värdena och ge dem verktyg för att leva och samverka 

i samhället. Verktygen blir att förmedla attityder som hjälper individen att 

orientera sig i samhället.  

 

Tidigare forskning  
 

I följande avsnitt presenteras tidigare forskning som behandlar ämnet och teorin 

som förankrar perspektiv till undersökningen.  

further studies are also needed on the teaching of RE, and in this 
respect, I would argue that the teaching professional is of special 
interest. How do different teachers of RE handle the religious 
diversity in their classroom pointed out in this article? (Sjöborg 
2013).  

 

Den forskning som studien vilar på grundar sig i internationella samt 

skandinaviska studier men då ämnet är outforskat i lägre åldrar behövs ytterligare 

undersökningar. I detta avsnitt presenteras något av den forskning som redan 

finns. Den använder vissa centrala begrepp som förklarats ovan. Begreppen kan 

sedan användas utifrån olika perspektiv. 

 

Elevers attityd och uppfattning om religionsämnet 
 
Anders Sjöborg (2013) beskriver att forskning länge har pekat på att elevers 

socioekonomiska bakgrund, vårdnadshavares utbildningsnivå och genus påverkar 

deras skolgång och utbildning. Nyare forskning visar att även elevers religiösa 

bakgrund har en roll i deras attityd och uppfattning till religionsundervisning. 

Studien visar att religionsundervisningen främst fångar intresset hos elever med 

religiös bakgrund. Dessa elever är även de som i störst utsträckning ser ett värde 

med religionsundervisning i skolan.  
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Det blir därför viktigt att undervisningen planeras på ett sätt som inkluderar och 

öppnar upp för diskussion och olika åsikter för alla elever. Genom samtal måste 

eleverna få utveckla en förståelse för hur individers personliga trosuppfattningar 

kan skilja sig från traditionella religiösa ramverk. Det blir även viktigt att 

undervisningen synliggör hur kunskap om religion bidrar till en förståelse för 

andra människors synsätt och funktion i samhället.  

I Sjöbergs studie utfördes en kvantitativ enkätundersökning där 1850 

gymnasieelever deltog i 20 kommuner. Hälften av eleverna var flickor och hälften 

var pojkar. Enkäten besvarades av elever med blandad etnisk bakgrund på både 

yrkes -och teoretiska gymnasielinjer. Studien vilar på tidigare svenska studier som 

pekat på att existentiella frågor främst intresserar elever på gymnasienivå. 

Resultatet av Sjöborgs studie (2013) visar att socioekonomiska faktorer påverkar 

intresset men att även individens egen religiositet spelar in. Studien visar att 

religiösa elever är mer positivt inställda till religionsundervisning än icke-

religiösa. Detta kan bero på att de religiösa ungdomarna har blivit påverkade av 

sin hemmamiljö och känner en tillhörighet till stoffet som behandlas när 

undervisningen riktar sig mot deras religion. 

Målet med religionsundervisning bör enligt Sjöborg (2013) vara att minska 

klyftan mellan de icke-religiösa och religiösa eleverna genom att bedriva 

undervisning med ett problematiserande synsätt. Anders Sjöborg (2013) 

diskuterar att studien behöver vidare forskning och ger tre konkreta sätt för att 

utveckla den.  

En av metoderna som beskrivs kopplar till lärarprofessionen. Metoden innebär att 

det behövs mer forskning och studier kring undervisning om religion i skolan med 

syftet att ta reda på huruvida läraren möter sitt mångkulturella klassrum och på ett 

lämpligt sätt hanterar privata och känsliga frågor i ett offentligt rum. För att ge 

ytterligare djup till studien föreslår Sjöborg (2013) att man kan göra 

flernivåanalys som riktar sig bort från elevernas egen religiositet och bakgrund. På 

så sätt kan man undersöka hur attityder till religionsämnet formas på gruppnivå 
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utifrån den kulturella och religiösa mångfald som eleverna dagligen möter i 

skolan och närsamhället.  

Sjöborg (2013) eftersöker även kvalitativa intervjuer och observationsstudier som 

kan ge andra perspektiv på elevers attityder gentemot religionsundervisningen än 

den kvantitativa studien som han presenterar. Dessa intervjuer och observationer 

kan även innebära att upptäckter görs som pekar på mönster och avvikelser från 

andra studier. Sjöborg (2013) fortsätter med att de kunskapskraven som är skrivna 

i läroplanen egentligen är ouppnåeliga då klyftan är så stor mellan icke-religiösa 

och religiösa. I Skolverket (2019) står det att religionskunskap ska verka för och 

utveckla kunskap om religioner för att skapa förståelse mellan individer då vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle. Därför blir det viktigt att bygga på den 

forskning som finns om religionsundervisning i skolan och om hur lärarens roll 

bör vara i klassrummet. 

Hur religionsundervisning bidrar till fördomar och 
kränkande behandling 
 

I dagens Sverige är det 6 miljoner svenskar som är medlemmar i någon typ av 

kyrka varav 500 000 går regelbundet till gudstjänster och barnaktiviteter. Trots 

detta visar studien att majoritetskulturen i skolan inte skapar möjlighet för 

religiösa unga att öppet utöva sin tro.  Enkätundersökningen som Sveriges kristna 

råd utfört visar att varannan troende ungdom känner sig kränkt i samhället på 

grund av normer som säger att tro är en avvikelse.  Studien visar att skolan var 

den plats där eleverna till störst del upplevde att kränkningarna utfördes (Sveriges 

kristna råd 2020).  

I läroplanen (Skolverket 2019) går det att läsa om hur religionsundervisningen ska 

utveckla självständiga individer som handlar ansvarsfullt. I den studie som 

Sveriges kristna råd (2020) utförde visade resultatet att religionsundervisning 

bidrar till fördomar och kränkande behandling. Detta grundar sig i att lärare och 

klasskompisar använder en nedsättande ton när religion jämförs med 
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vetenskapliga teorier. Vidare medför detta att troende elever känner sig utpekade 

som mindre smarta eller vetenskapsfientliga (Sveriges kristna råd 2020). 

Sveriges kristna råd (2020) utförde en enkätundersökning tillsammans med andra 

kristna ungdomsorganisationer hösten 2019. Totalt deltog 393 ungdomar där de 

yngsta deltagarna är 13 år och de äldsta 25. Enkäten besvarades genom en Google 

form – en länk som lades ut på organisationernas sociala medier och utskick via 

mejl. Frågorna behandlade ungdomars egen upplevelse av hur det är att leva som 

troende i svenska samhället. Resultatet visade både att religionsundervisningen 

bidrog till fördomar och kränkande upplevelser och att varannan troende ungdom 

upplever en konflikt med den religionsuppfattning som finns i det svenska 

samhället. För att motverka detta behöver samhället utveckla tolerans och 

utveckla bättre kunskap om religion. Av de elever som deltog i studien visade 

resultatet att var fjärde elev känt sig kränkt och utsatt av en praktiserande lärare.  

Lärares handlingar beskrivs i dessa fall som olämpliga kommentarer och 

antaganden baserade på förutfattade meningar. Exempel på detta är att få 

kommentarer som att de är vetenskapsfientliga samt att de är mindre kompetenta 

än de som är icke-religiösa. Den majoritetskultur som finns i skolan innebär att 

religiösa elever blir mer utsatta för kränkningar, glåpord och orättvis behandling 

på grund av att de skiljer sig från vad de icke-religiösa anses vara norm.  

 

Religionsundervisning ett uppskattat ämne 
 

E. Arweck & E. Nesbitt (2011) har i sin studie undersökt hur elever och deras 

föräldrar från blandade familjer upplever religionsundervisningen i skolan och 

religiös vård i samhället. Studien redogör för föräldrars egen uppfattning och syn 

på sin egen skolgång samt vilka beslut som låg till grund vid barnens skolval. I 

studien tas även elevernas eget perspektiv upp och redogör därmed för deras 

upplevelse av religionsundervisningen i skolan. Eleverna som ingick i studien 

bodde alla hemma och var mellan 5–30 år. Studien ger även en större och mer 
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allmän bild av den generella uppfattningen av religionsundervisning där elever 

med olika bakgrund ger sin bild.  

Undersökningen grundar sig i en etnografisk studie som bygger på en teknik där 

forskaren jämför världens olika kultur- och samhällstyper genom fältstudier. 

Studien innefattade intervjuer med 28 familjer med blandad etnisk och religiös 

bakgrund i Storbritannien under en treårig period (Arweck & Nesbitt 2011).  

Studien, innefattande 28 blandade familjer, visade att religionsundervisning i 

skolan är ett uppskattat ämne. Undervisningen ansågs ge utökade kunskaper och 

förståelse om traditioner men bidrog nödvändigtvis inte till djupare diskussioner i 

hemmet. En annan aspekt som studien påvisade var att religionsundervisningen 

blev ett slags facit. Eleverna förlitade sig på underlaget vilket resulterade i att de 

ställde sig frågande till huruvida närstående kunde anses som sanna 

religionsutövare. Dessutom gav studiens resultat en fingervisning om att de 

religioner som inte tas upp i religionsundervisningen lättare får en stämpel som 

avvikande. Därmed blir undervisningen medskyldig till att hierarkisera utvalda 

religioner (Arweck & Nesbitt 2011).  

Resultatet visade även att undervisningen om religion i skolan gav den 

grundläggande kunskapen för eleverna. Detta överensstämde med föräldrarnas 

uppfattning om att skolan ska förmedla den kunskapen. Trots detta visade studien 

att eleverna hade svårt att koppla ihop den kunskap de lärde sig i skolan med sin 

egen religionstillhörighet. Vissa elever beskrev religionsundervisningen som 

”långtråkig”, särskilt de yngre eleverna som upplevde undervisningen som att 

kopiera text samt bilder från en lärobok. Eleverna upplevde också att läraren hade 

förväntningar om att de skulle kunna redogöra för sin religiösa bakgrund. Med 

detta menade de att läraren antog att de har den förkunskapen. Eleverna fick en 

känsla av att de hade ett krav på sig att kunna beskriva och förklara sin religion. 

Slutligen gav de äldre eleverna en önskan om att utveckla religionsundervisningen 

genom att inkludera mer om religioner för att inte undervisningen ska vara 

repetitiv. Som förslag gav eleverna exempel på att de ville ha mer djupgående 
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information om hur människor i olika religioner tänker, lever och utövar sin 

religion i förhållande till det som lärs ut genom läroböckerna.  

Verktyg som bidrar till utveckling av 
lärarprofessionen 
 

I en studie genomförd av Jenny Berglund (2014) diskuterar hon huruvida 

praktiserande lärare kan undvika den stereotypiska läran om religion genom att 

använda sig av ett ”etnografiskt öga”. Problemet med en stereotypisk 

undervisning är att elever blir presenterade för kända religioner på ett sätt som de 

inte identifierar sig med. I praktiken innebär detta att eleverna kan ha en 

uppfattning om sin religion från hemmet och samhället vilket inte 

överensstämmer med stoffet som behandlas i undervisningen. 

Artikeln fortskrider med argument om att det etnografiska ögat är en 

utgångspunkt för att fördjupa sin kunskap om religiösa traditioner. Resultatet av 

studien öppnar upp för användandet av nya verktyg som lärare kan implementera i 

sin religionsundervisning för att göra den mer berikande. Denna metod är ett sätt 

som kan överföras till elever för att utveckla deras kunskap och göra dem mer 

litterata om religiositet och kultur. Studien påvisar observation som lärare har fått 

i uppgift att utföra inom islam och studera detta lokalt med ett etnografiskt öga. 

Den nya kunskapen som läraren har observerat ska sedan tillämpas i 

undervisningen.  

Jenny Berglund (2014) beskriver att i lärarens professionella yrkesprofession ska 

individen presentera kunskap för elever som inte är för komplex, utan den ska 

vara förståelig för eleverna. Genom att förenkla beskrivningarna av religionerna 

kan de falla i de stereotypiska tolkningarna utan något djup. En annan faktor som 

kan göra så att läraren tolkar religion stereotypiskt är att undervisningen ska vara 

icke-konfessionell men påverkas av föräldrars, elevers och lärares perspektiv samt 

av läroböckerna. Alla försöker tolka den sanna versionen av en religiös eller en 

icke-religiös tradition. Den svenska kursplanen ska visa på ett utifrån- och 
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inifrånperspektiv av de olika traditionerna, men vilka av dessa traditioner får mer 

eller mindre utrymme i undervisningen?  

Det etnografiska tillvägagångsättet är för att skapa djupare förståelse för tankar, 

känslor och handlingar. Resultatet av att skapa djupare förståelse kan understödja 

att fördomar och diskriminering minskas. För att utveckla lärarens didaktiska val i 

undervisningen kan observationen av religionen ge mer djup än att bygga sin 

undervisning på tolkningar. 

I en av intervjuerna som görs i studien upptäcker en lärare hur läroböckerna 

framställer islam och dess matvanor. Detta leder i sin tur till att läraren vill 

intervjua individer som tillhör islam för att få en djupare bild av vad man får och 

inte får äta istället för de visuella bilder och text som beskriver att de inte äter 

hamburgare. Läraren genomför intervjun med två anställda på skolan som 

beskriver den komplexa kunskapen om hur deras matvanor är. Det är inte så 

enkelt som att muslimer inte får äta fläsk utan bakgrunden är mer invecklad. 

Resultatet av intervjuerna gav läraren en signal om att deras egen förutfattade 

kunskap inte alls stämmer överens med den djupare och komplexa trosuppfattning 

som ligger bakom muslimska elevers matvanor. 

Jenny Berglund (2014) avslutar sin studie med att beskriva hur den nya kunskapen 

som tillförs blir mer utvecklande för religionsundervisningen. Läraren väljer att 

problematisera bilden av religiösa människor i stället för att framställa den 

generaliserade bilden. Det kan också öppna upp för diskussion i klassrummet. Det 

är viktigt för läraren att reflektera över sin egen inställning. Hur görs pedagogiska 

val vid undervisning av religion som kan skapa möjligheten att påvisa variationer 

hos religionerna samt att minska fördomar och diskriminering?  

Det är inte bara böcker, familj, kyrkor, moskéer, präster och skolan som är en 

kunskapskälla som påverkar elevers åsikter och kunskap. Det blir även viktigt att 

reflektera över hur lätt tillgänglig information är i dagens samhälle. Elever kan 

skapa en djupare och mer komplex förståelse av religioner genom att använda sig 

av internet och diskutera med andra individer på olika forum runt om i världen. 

Det blir då viktigt för den praktiserande läraren att ha det i åtanke och observera 
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vad den globala och lokala befolkningen har för tankar, kunskaper och åsikter för 

att sedan bejaka och problematisera i sin undervisning.   

Religionssociologiskt perspektiv 

 
I studien kommer vi utgå från ett religionssociologiskt perspektiv som i likhet 

med andra sociologiska perspektiv intresserar sig för att studera samhälle och 

mänskliga relationer. Inom religionssociologi intresserar man sig dels för hur 

religion samspelar och formas i mänskliga relationer, dels hur religion samspelar 

med samhället. 

Inom religionssociologin ses religion som något föränderligt och påverkbart, 

utifrån mänskliga uppfattningar och handlingar (Lövheim & Nordin 2015). 

Religion påverkas alltså av de attityder och värderingar som den utsätts för vilket 

medför nya tolkningar och sätt att utöva religion. Inom religionssociologin är 

intresset huruvida samhälleliga faktorer påverkar religion. Även ur denna 

synvinkel ses religion som ett rörligt fenomen där samhällets ständiga utveckling 

bidrar till att religion påverkas och förändras. Dessa två aspekter samspelar och 

påverkas av varandra.  

Religionssociologin intresserar sig för hur olika mänskliga religiösa aspekter 

såsom tankar, religiösa utövningar och organisationer formas av samhälleliga 

faktorer som exempelvis media, välfärd, familj eller skola. Det går även att vända 

på det och det blir då intressant att titta på hur religion formar och påverkar 

vetenskap, könsroller, kultur och demokrati (Lövheim & Nordin 2015). 

Den svenska religionssociologin inriktade sig från början mot de kristna 

samfunden men har med tiden utvecklats till att studera allt fler religioner. 

Religionssociologin innefattar inte heller längre bara forskning av de religiösa 

organisationerna utan har idag även ett intresse för andra sociala organisationer 

såsom skola, civilsamhälle, politik och medier. Detta påvisar att vår samhälleliga 

syn på religion har förändrats, vilket medfört ett intresse för olika livsåskådningar, 
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livsstilsfrågor och identitetsutveckling. Detta har i stor utsträckning har påverkats 

av mångkulturalismen i den västerländska världen (Lövheim & Nordin 2015). 

 

Religionens samspel med mänskliga relationer  
 

Ordet ”religion” är ett svårdefinierat begrepp som med stor sannolikhet har en 

individuell sanning. Religionssociologen James Beckford menar att ordet 

”religion” inte har ett värde i sig utan är något som formas och värdesätts utifrån 

den kontext det befinner sig i. Religion formas och utvecklas i samspelet mellan 

människor och är därför flytande och fritt att tolkas och utövas efter människors 

gemensamma uppfattning.  

Inom religionssociologin finns det flera definitioner av vad religion är och hur det 

utspelar sig. Fokus ligger inte på att hitta det sanna och riktiga utan att förstå hur 

religion kan ta form och uttryck på olika sätt i mellanmänskliga relationer 

(Lövheim & Nordin 2015). 

Religionens samspel med samhället  
 

Inom religionssociologin ser man på religion som ett mellanmänskligt fenomen 

men man är även intresserad av hur religion förhåller sig till och vilken betydelse 

det har för samhället i stort. Här är det intressant att titta på religionens 

förhållande till samhället och man kan då dela in samhället i olika nivåer.  

Den översta nivån är makronivån där det intressanta är att se hur religion är och 

förändras i samspel med samhällets yttre faktorer såsom lagar, styrning och 

undervisning. På mellannivån (mesonivån) intresserar sig religionssociologin för 

de organisationer som ligger mellan den övergripande samhällsnivån och de mer 

intima relationerna mellan människor. Här blir det intressant att titta på hur 

exempelvis idrottsföreningar, välgörenhetsorganisationer och ungdomsföreningar 

förhåller sig till samhället och den privata sfären (Lövheim & Nordin 2015). 
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Ställningstagande 

 

I detta avsnitt presenteras ställningstaganden i forskningen och en koppling till 

forskningsfrågorna som kommer att undersökas.   

Det finns inte mycket forskning som riktar sig mot yngre elevers erfarenheter och 

upplevelser om religionsundervisningen i skolan. Den forskning som finns riktar 

sig mot årskurs fyra och uppåt. Då det är ett relativt outforskat område finner vi 

det intressant att undersöka hur skolans religionsundervisning uppfattas och 

upplevs av yngre elever. 

Ovannämnda studier pekar på att det är väsentligt för elever att få utveckla sin 

förmåga att reflektera kring begreppen religion och tradition.  

En tradition behöver inte vara bunden till religion utan den kan vara förankrad till 

den sociala gemenskap som individen ingår i. Eleverna ska i undervisningen få 

möjlighet att utveckla sin förståelse för individers privata religionsyn och hur den 

kan skilja sig från en grupps samsyn av religion. Detta för att utveckla en mer 

nyanserad bild av religion och religiositet (Skolverket 2019). Det heterogena 

samhället bidrar till nya tolkningar av religionens innebörd, även generationsskifte 

medför förändringar och öppnar upp för nya synsätt (Von Brömssen 2020). I vår 

studie blir artiklarna intressanta utgångspunkter för att undersöka elevernas 

upplevelser och önskemål av religionskunskap och hur deras synpunkter 

implementeras i undervisningen.  

Studien av Sveriges kristna råd (2020) visar på ett behov av vidare forskning om 

huruvida unga troende individer ser på sin egen upplevelse av den behandling som 

innefattar deras religiositet. Deras kvantitativa undersökning är inte tillräckligt 

djup i sitt resultat för att göra generella slutsatser, därför vill vi som en mellanled 

fortsätta att utveckla denna forskning genom att göra en undersökning med elever.  

I studien kommer metoden kvalitativ undersökning användas med förhoppning 
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om att ge en djupare bild för att besvara om huruvida elevernas egna tankar och 

åsikter tas tillvara på. 

Sjöborg (2013) framhäver också att det finns ett behov av mer forskning inom 

detta ämne. Han beskriver tre olika metoder för att utveckla den forskning som är 

befintlig och vill ta reda på hur elever förstår religion i förhållande till den 

undervisning som ges i skolan. Sjöborg diskuterar klyftan mellan icke-religiösa 

och religiösa elever då intresset för ämnet generellt är mindre för dem som inte är 

religiösa. Han efterlyser bland annat kvalitativa undersökningar som ger ett 

elevperspektiv. Detta för att skapa förståelse hos pedagoger om hur de kan 

modellera undervisning som minskar klyftan mellan icke-religiösa och religiösa, 

så att attityder och uppfattningar blir mer positiva hos icke-religiösa.  

Arweck & Nesbitt (2011) pekar på att elever upplever religionsundervisningen 

som enformig och att de har svårt att koppla ihop den religion som lärs ut i skolan 

till sin egen religionstillhörighet. Eleverna har alltså svårt att koppla verklighet till 

det som informeras om i skolan. Detta väcker ett intresse om att vidare undersöka 

om detta överensstämmer med de allra yngsta elevernas upplevelse av 

religionsundervisningen i svenska skolan. Arweck & Nesbitt (2011) menar 

samtidigt att elever upplever att lärare har en överdriven tilltro till att elever från 

olika religionstillhörigheter innehar kunskaper om den specifika religionen. Detta 

bidrar till att eleverna känner ett krav från läraren att kunna redogöra för sin 

religion. Eleverna framhäver även att religionsundervisningen ofta består i att 

skriva av läroboken och sedan avbilda religiösa symboler vilket gör den 

”långtråkig”. Forskningsfrågan hur eleverna upplever religionskunskap blir en 

vidare studie av det resultat som Arweck & Nesbitt redogör för. Stämmer deras 

resultat in på elever i den svenska skolan och dess religionsundervisning? 

Jenny Berglunds forskning riktar sig mot pedagogerna och hur de kan utveckla sin 

undervisning genom att använda sig av ett etnografiskt öga. Vi väljer ändå att 

presentera denna forskning för att ge möjlighet för andra att undersöka samma 

ämne, men ur ett pedagogperspektiv. Detta ger en annan intressant infallsvinkel 
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där forskningen belyser hur pedagogen måste problematisera sin egen inställning 

för att utveckla sin undervisning.  

Berglund (2014) framhäver vikten av att läraren måste utveckla och 

problematisera sin egen inställning till religionsämnet för att kunna bedriva en 

matnyttig undervisning. För att utveckla sin lärarroll anser Berglund (2014) att ett 

etnografiskt öga är till hjälp för att läraren ska få en uppenbarelse av hur 

undervisningen kan utvecklas så den blir gynnsam för eleverna. För att få tyngd 

och information om vilka val läraren gör i religionsundervisningen för att möta 

mångfald i klassrummet kan Berglunds (2014) forskning vara till nytta som en 

kunskapsbas till vår studie.  

För att få överblick över den litteratur vi har bearbetat väljer vi fem problem som 

forskarna anser av vikt att lyfta. Dessa fem problem är kopplade till våra 

forskningsfrågor och blir därför relevanta att undersöka.  

Det första problemet som synliggörs i forskningen inom skolverksamheten är att 

icke-religiösa elever hålls fram som normen och att konflikt uppstår vid mötet 

mellan icke-religiösa och religiösa. 

Det andra identifierade problemet är att pedagogen (utan att tänka på elevens 

behov) följer en given struktur i undervisning om hur och vad samt vilka 

religioner som ska behandlas.  

Det leder i sin tur till ett tredje problem som går att utläsa av tidigare forskning: 

att kunskap om vissa religioner helt uteblir. 

Fjärde problemet handlar om att eleverna upplever att undervisningens innehåll är 

direkt kopierat från läromedel vilket skapar en känsla av enformig och långtråkig 

undervisning. 

Femte och sista problemet består i att elever upplever att de får ta ansvar och 

redogöra för sin religion när lärarens kunskap brister. Detta kan innebära att 

undervisningen blir misslyckad då enstaka elevers befintliga kunskap utgör 

kärnan för undervisningen. Detta istället för att planera för lärande byggt på andra 
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källor och där alla elever tillsammans tar del av genomgång, får undersöka, 

reflektera och samtala.  

Med dessa identifierade problem har vi skrivit fram forskningsfrågor som vi vill 

undersöka för att belysa brister inom religionsundervisningen som vi har mött i 

olika verksamheter.  Syftet är att visa på bristerna och skapa medvetenhet hos 

pedagoger och andra verksamma inom skolan för att kunna utveckla 

religionsundervisningen genom att ta vara på mångfalden och den sociokulturella 

kontext de ingår i. Frågorna är alltså följande: 

- Ger skolans religionsundervisning utrymme för diskussion som tar vara på 

elevernas egna tankar om ämnet, sett ur ett elevperspektiv? 

- Ger skolans religionsundervisning utrymme för olika religionsperspektiv 

och uppfattningar, sett ur ett elevperspektiv? 
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Metod och material  
I detta avsnitt presenteras vår metod och det material som har behandlats. 

Vi har gjort ett urval och hållit fram forskning som är relevant för vår studie och 

vårt utfall. Därför har vi valt bort forskning som gäller religion i största allmänhet 

och som inte är gjord utifrån ett elevperspektiv. Vi hoppade över sådana allmänna 

studier eftersom de inte har våra specifika frågeställningar.  

Vid val av metod har vi använt oss av kvalitativ undersökning. Den kvalitativa 

metoden använder sig av bild och språk för att göra en analys av sitt utfall. 

Tolkning av texter och yttranden (interpretation) spelar en stor roll. Den 

kvalitativa metoden innefattar färre deltagare för att få en mer djupgående 

information av de som deltar i undersökningen. Metoden har för avsikt att ge ett 

holistiskt perspektiv och visar att forskaren själv är inblandad i det som det 

forskas om (Denscombe 2018). Lövheim & Nordin (2015) menar att religion 

utvecklas och formas när samspel mellan individer sker, därför är ett djupgående 

samtal av vikt för att undersöka elevernas resonemang på plats i skolan. Det 

innebär att eleverna befinner sig i den sociala kontext som de är vana vid och att 

det därmed skapas en känsla av trygghet. Syftet är att undersöka hur eleverna 

upplever religionsundervisningen i skolan. Valet grundar sig även i elevernas 

unga ålder och att det därför kan vara enklare att uttrycka sig verbalt än att 

besvara en enkät skriftligt. Utifrån vår frågeställning tog vi fram exempel på 

intervjufrågor som vi sedan förde en diskussion om och avvägde för-och 

nackdelar med. Diskussionen ledde fram till fyra strukturerade frågor som ställdes 

vid varje intervju och dessa frågor utgör grunden till vår analys. Utöver de fyra 

strukturerade frågorna ställdes en del ostrukturerade frågor för djupare förståelse 

och klarhet då språkliga brister uppdagades.  

Då det är ett smalt område med forskning om religionsundervisning i yngre åldrar 

har vi försökt djupdyka i de studier som vi har funnit för att hitta blottor, enighet 

och oenighet som vi kan dra nytta av i studien.  
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Undersökningen riktar sig mot två årskurs 3: or i sydvästra Skåne respektive 

nordöstra Skåne. Studien är anonym och för att få delta i undersökningen krävs 

underskrift av vårdnadshavare samt elev.  

Intervjudel  
 

I vår undersökning kommer vi använda oss av metoden semistrukturerade 

intervjufrågor. Innan intervjuerna genomförs kommer mentor, elever och 

vårdnadshavare informeras om vårt syfte att undersöka elevers upplevelse av 

religionsundervisning samt vilka vi är. Sedan kommer de få skriva under en 

samtyckesblankett där de tilltänkta respondenterna får bekräfta om de vill delta. 

Vårdnadshavare kommer även att få skriva under en samtyckesblankett och 

bekräfta att respondenten får delta i undersökningen. På plats kommer intervjun 

inledas med en presentation och samtal kring vår studie. Med elevernas ålder i 

åtanke är vi vaksamma med ordval för att fånga deras intresse med ett mer 

alldagligt språkbruk.  

Data som ska undersökas och inhämtas utgår från en metod vilket innefattar 

semistrukturerade intervjuer, grundad teori och ett subjektsurval. Valet av 

semistrukturerade intervjuer grundar sig på att vi vill göra det lätt för 

respondenten att ge friare och djupare svar på frågorna. De kan vara mer flexibla 

och föränderliga under intervjun. Subjektsurval innebär att urvalet begränsas till 

ett mindre antal respondenter med avsikt att få mer validitet i det ämne som 

undersöks (Denscombe 2018).  

Grundad teori är trots namnet nära förknippad med metod och den innebär att 

forskaren undersöker begrepp, kodar och kategoriserar den rådata som samlas in 

vid sin undersökning. Empiriska data står helt i centrum. Teorin är relevant när 

man till exempel gör en analys av intervjuutskrifter.  Man ska lyssna igenom 

intervjuerna flera gånger och skriva ner anteckningar med tankar kring materialet. 

Därefter börjar kodningen av data som kategoriseras in i olika fack. Dessa 

kategorier benämns med relevanta rubriker som anknyter till forskningsfrågorna 

och som innefattar fyra huvudrubriker: ämnesspecifika ord, vardagsord, arbetssätt 
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och önskan. Med önskan menas i denna uppsats vad eleverna uttrycker att de vill 

veta mer om, samt på vilket sätt de skulle vilja jobba med ämnesstoff i 

religionsämnet för att bilda sig kunskap. Vid analysen undersöks likheter, 

olikheter, om de refererar till samma fråga och om de har samma andemening och 

känsla i sina svar. Syftet med att använda grundad teori är att komma fram till 

begrepp som förklarar tillvaron. (Denscombe 2018).  

 

Material  
 
Intervjuerna har utförts på två skolor i Skåne. Dessa är belägna i sydvästra 

respektive nordöstra Skåne. I uppstarten av arbetet mejlades information ut till tio 

olika skolor med frågan om vi fick utföra elevintervjuer i en årskurs 3 om ämnet 

religion. I detta mejl framgick vårt syfte med intervjuerna och att dessa skulle 

användas till ett examensarbete. Av dessa tio skolor återkopplade två. Därefter 

hade vi mejlkontakt med pedagogerna där vi förklarade syftet närmre och 

bifogade informationsblanketter samt samtyckesblanketter till vårdnadshavare.  

Skolorna återkopplade till oss om hur många samtyckesblanketter de fått in och 

därefter beslutades att intervjua alla som lämnat in då antalet var rimligt. Detta 

grundar sig i att vi hade en förutbestämd siffra om hur många vi ville intervjua 

och det var ett spann mellan sex-tio elever. Intervjuerna var jämnt fördelade 

mellan skolorna och utfallet blev fyra elever från varje klass. Innan vi kom ut 

hade läraren fått i uppgift att förbereda eleverna om att vi skulle komma och 

genomföra intervjuerna. Eleverna var informerade om att de skulle få sitta ner och 

besvara frågor om hur de upplever religion i skolan. 

Innan intervjuerna började informerades eleverna om syftet med intervjun, 

anonymitet, att det inte fanns några rätta eller felaktiga svar samt om de hade 

några frågor/funderingar innan vi satte i gång. Eleverna informerades även en 

gång till att de kommer att bli inspelade men refereras till som Elev Ett, Elev Två 

och så vidare. De fick även informationen om att materialet kommer att raderas 

när arbetet är färdigt. Slutligen gavs eleverna valet att delta eller att inte delta 
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under intervjun. Detta för att de skulle känna att de deltog av egen vilja och fick ta 

slutgiltigt beslut så de inte kände sig tvingade.   

Intervjuerna utgick från fyra strukturerade frågor där följdfrågor ställdes utifrån 

elevernas svar. Intervjuerna spelades in på mobilens förprogrammerade 

inspelningsapp. När intervjuerna var färdiga flyttades de till ett USB med kod. 

Under intervjun hade vi datorns transkriberingsfunktion på vilket gav ett dåligt 

resultat och vi valde därför att transkribera själva genom att lyssna flera gånger på 

intervjuerna. Detta gjordes för att identifiera vardagsord, ämnesord, likheter och 

olikheter samt uttalanden som antingen besvarade frågorna eller var väsentligt för 

undersökningens syfte.  

 

 

Metoddiskussion 
 

I början av planeringen fördes en diskussion om hur undersökningen skulle gå till, 

och efterföljande frågor dök upp som ”Kan vi hantera om det är fler än tio elever 

som vill delta”? ” Vad gör vi om ingen vill delta”? Dessa frågor gjorde så att vi 

beslutade om att ha ett spann mellan sex till åtta elever som skulle delta och att 

urvalet skulle göras slumpmässigt om fler elever lämnade in samtyckesblanketter. 

Den andra frågan som dök upp löste vi genom att ha återkoppling med 

pedagogerna så vi fick veta hur många som lämnat in och ville delta. Om det hade 

varit så att ingen elev hade velat delta så hade vi en andra plan om att kontakta fler 

skolor. När vi gemensamt kommit fram till hur vi skulle göra om något 

oförutsägbart händer så lyftes det till handledaren för att få en second opinion. 

I nästa steg formulerade vi fyra strukturerade frågor som var grunden till vår 

intervju. Det som vi reflekterat över i efterhand är om vi skulle ha haft med 

ytterligare en strukturerad fråga. Denna reflektion grundar sig på att när vi utförde 

intervjuerna så blev en följdfråga: Hur många religioner eleverna kände till? 
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Denna fråga var ostrukturerad men lyftes vid varje intervju med syfte att få veta 

hur många religioner eleverna kände till för att sedan kunna ställa följdfrågan 

”Vill du veta mer om dessa”? ”Vad kan du om dessa”? Eleverna gav snarlika svar 

och nämnde judendom, kristendom och islam. Detta kan grunda sig i att 

religionsundervisningen endast behandlat de tre västliga religionerna och att 

eleverna därför blivit färgade av det. De semistrukturerade frågorna har inneburit 

att eleverna har fått svara utifrån sina egna tankar och samtalat fritt. Därav god 

reliabilitet, då vi har kontrollerat det som har producerats.  

Det är däremot inte enkelt att bedöma validiteten i den insamlade data då det är 

nästintill omöjligt att undersöka samma sociala situation igen och få likvärdiga 

svar eftersom det förändras. Det som kan garanteras är att data har producerats 

och kontrollerats (Denscombe 2018).   

Vid val av skolor fann vi det intressant att undersöka två skolor som ligger på 

olika platser i Sverige. Därför valde vi att ha en skola i sydvästra Skåne och en i 

nordöstra Skåne. Eleverna på sydvästra skolan i Skåne benämns i intervjuerna 

som elev 1–4 och eleverna på nordöstra skolan benämns som elev 5–8.Vi ville ha 

två skolor som skiljde sig kommunmässigt men också en central stadsskola samt 

en mindre byskola Tanken med detta var att se hur arbetssätt skiljer sig men även 

om ämneskunskapen ser olika ut. Skolorna valdes ut efter vilka som visat intresse 

av att delta. Det var många skolor som avböjde och detta kan bero på att många 

förbereder inför nationella prov och därför inte finner tid att delta. Det kan även 

vara så att pedagogerna anser att ämnet är för känsligt att behandlas i en intervju 

utanför klassrummet och att med hänsyn till elever och vårdnadshavare därför 

funnit det enklare att avböja.  

Vi uppmärksammade under intervjuerna att elevernas ämneskunskaper inte var 

färska då ämnet inte behandlats under höstterminen. Om vi hade haft valmöjlighet 

att göra om undersökningen hade vi därför valt att gå ut och intervjua elever under 

vårterminen i årskurs tre. Detta hade eventuellt inneburit att elevernas 

ämneskunskaper varit färskare och kanske gett djupare svar på våra frågor. En 
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annan intressant tanke är att följa samma elever och utföra samma intervju när de 

går i årskurs sex för att få syn på progression och kunna se skillnader i svaren.  

När intervjuerna genomfördes använde vi oss av ett transkriberingsprogram på 

datorn. Detta visade sig inte vara bra och materialet raderades efter vi hade tittat 

på det. Det som brast vid användning av transkriberingen var att datorn skrev ner 

allt som sades i en lång text vilket gjorde det svårt att se mönster och vem som 

talade. Vi kunde heller inte lita på att det var en korrekt återgivning eftersom flera 

ord var fel, och detta kontrollerades genom att lyssna igenom intervjuerna flera 

gånger. Om vi hade gjort om intervjun hade vi valt bort datorn och 

transkriberingsprogrammet. Eftersom vi har valt att analysera data med grundad 

teori ger det mer kontroll över materialet: då vi lyssnat igenom flera gånger, 

skrivit minnesanteckningar, kodat och kategoriserat innebär det att viktig 

information inte missas i rådata. Det sker däremot lätt när en dator gör 

transkriberingen (Denscombe 2018). 

Att observera själva religionsundervisningen hade varit intressant för att få en 

bredare syn på elevernas ämneskunskaper och om hur de upplever 

undervisningen. Fördelen med observation är att man själv får en uppfattning om 

verkligheten i klassrummet. Våra data visar vad det är personen säger om sin 

upplevelse men inte vad som faktiskt skett (Denscombe 2018). Allt som sägs i en 

intervju måste ju behandlas med källkritik. Därför hade det varit intressant att 

först observera två klasser när de har religionsundervisning för att sedan utföra 

intervju för att få höra hur de upplevde den. Ändå har vi fått en ganska 

samstämmig bild av vad som skett i klassrummen på respektive skola. 

 

Etiska överväganden  
 

I detta avsnitt presenteras de etiska överväganden vi har gjort innan vi lät utföra 

undersökningen i praktiken.  
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Då detta är en studie som utförs på högskolenivå så krävs inte en formell etisk 

prövning. Om det hade varit ett finansierat forskningsprojekt hade vi dock fått 

göra en sådan för att skydda de individer som ingår i studien. Detta med tanke på 

respekten för människovärdet. I svensk lag avseende etikprövning av forskning 

som avser människor beskriver §1 och §2 risker som kan uppstå. Det handlar om 

att en individ kan skadas psykiskt, fysiskt eller integritetsmässigt. Prövningen 

avser också att skydda forskarens intentioner med studien och undersökningen 

(SFS 2003:460).  

Men vi vill också vara noga med att resonera igenom etiska problem. I vår studie 

kommer vi samla in data med hjälp av intervju. Studien berör frågor om religion 

vilket är ett känsligt ämne. För att inte kränka eller skada de individer som ingår i 

undersökningen kommer vi vara noggranna med att formulera frågeställningarna 

på ett neutralt vis som inte nedgraderar någon religion. För att säkerhetsställa 

frågornas neutralitet kommer de att kontrolleras av handledare. 

Vi kommer under studiens gång garantera att information behandlas på ett 

konfidentiellt sätt och att inte avslöja någon deltagares identitet. Vi kommer 

tydligt informera att undersökningen är frivillig och elever samt vårdnadshavare 

får skriva under en samtyckesblankett där det tydligt kommer framgå att syftet är 

att enbart undersöka hur eleverna upplever religionsundervisningen i skolan. 

Undersökningen kommer inte att fokuseras på individuell trosuppfattning. I 

blanketten kommer det att framgå att vi som blivande lärare utför studien med 

hänsyn till den kommande religionsundervisning som vi kommer att bedriva. 

Informationen kommer enbart behandlas i vårt examensarbete. Insamlad 

information kommer att förvaras på ett säkert sätt som enbart vi och eventuellt vår 

handledare har tillgång till.  

I vår studie kommer vi att så rättvist som möjligt tolka och tillkännage den 

forskning och information vi inhämtar och behandlar. För att säkerställa att våra 

egna ideal och preferenser inte onödigtvis påverkar studien kommer vi 

kontinuerligt låta vår handledare kritiskt granska vår text för att synliggöra de 

brister som kan uppstå.  
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Syftet med studien är att synliggöra elevers upplevelse av skolans 

religionsundervisning. Undersökningen riktar sig mot blivande och verksamma 

lärare för att utveckla en djupare förståelse om elevernas upplevelse av ämnet. 

Studien kan ge möjlighet till att formge en intressant och lärorik 

religionsundervisning som hänsynsfullt tar alla elevers egna uppfattningar i 

beaktande och värdesätter deras åsikter. Vidare ges eleverna med en god 

religionsundervisning möjlighet att utveckla en förståelse för människors skilda 

livsuppfattningar, samt hur dessa bör respekteras och värdesättas för att leva och 

verka som framtida vuxna i samhället. Läroplanen syftar till att skolan, 

gemensamt med hemmet, har ett ansvar att uppfostra eleverna till demokratiska 

medborgare och att ge dem förutsättningar att reflektera över livsfrågor, etiska 

förhållningssätt och sin egen identitet. Detta för att skapa möjligheten att utveckla 

en förmåga att ansvarsfullt leva och verka med sin omgivning. I läroplanen står 

det att elever ska utveckla kunskaper om hur kristna traditioner format det svenska 

samhället (Skolverket 2019).  

I dagens integrerade samhälle är det relevant att skapa en förståelse för hur, inte 

bara kristna traditioner utan, alla religioner formar vårt gemensamma samhälle. Vi 

måste vara lyhörda gentemot våra elever och ta deras tankar till oss för att ge 

kommande generationer möjlighet att leva och verka i ett samhälle som innefattar 

många olika religions- och livsuppfattningar.  

Vi är medvetna om att eleverna i vår studie är unga och att deras uppfattningar 

och värderingar kan komma att ändras. Med detta i åtanke vill vi undersöka och 

belysa deras tankar då vi finner det intressant att fånga våra unga medborgares 

uppfattningar. För att skapa ett samhälle där tankar och värderingar synliggörs blir 

det viktigt att skapa bra förutsättningar för att utveckla ett empatiskt 

förhållningsätt som våra unga medborgare kan bejaka (Skolverket 2019).  
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Resultat och analys 
 

I detta avsnitt kommer analys och resultat presenteras. Vi visar resultat vi har fått 

som svar på forskningsfrågorna och våra semistrukturerade intervjuer. Vid 

insamlingen av rådata har ljudinspelning använts som har analyserats genom att 

kodas och kategoriseras. Vi har lyssnat på materialet flertal gånger samt fört 

minnesanteckningar (Denscombe 2018). Nedan presenteras analysen av de fyra 

strukturerade intervjufrågorna som eleverna besvarade. Vi har valt att noga 

referera elevernas yttrande för att ge läsaren full inblick i vad som framkom i 

intervjuerna (Bilaga 6).  

 

Religion? Förklara det med dina egna ord 
 
Elev 1 förklarar att religion är något som varje människa har inom sig och att 

religion ter sig olika. Eleven uttrycker att alla människor har samma värde oavsett 

vilken religionstillhörighet individen har.  Eleven benämner ingen specifik 

religion. 

Elev 2 uttrycker att religion är att alla är lika mycket. På grund av brister i språket 

har eleven svårt att uttrycka sig med fullständiga meningar. Elevens andemening 

är att alla människor har samma värde. Detta ter sig när eleven uttrycker ” Gud 

har gjort oss det finaste han kan”. Eleven har bevittnat kränkning av annan individ 

på grund av annan etnisk bakgrund vilket eleven upplevt som chockerande. 

Vidare beskriver eleven att alla individer har samma värde och att det kvittar 

vilket land som individen kommer ifrån. Eleven diskuterar att alla barn har rätt till 

att gå i skolan men att det inte alltid har sett ut så. Eleven redogör för att 

prehistoriskt har flickor fått avstå utbildning för att ta hand om hemmet.  Elevens 

ståndpunkt i intervjun genomsyras av värdegrundsfrågor och miljötänk. Eleven 

berättar inte om någon specifik religion.  

Elev 3 beskriver att det finns olika religioner och namnger tre av dem. De tre som 

eleven benämner är judendom, kristendom och islam. Dessa tre religioner är 
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eleven bekant med genom undervisningen i skolan. Eleven nämner att det finns 

fler religioner men arbetet med dessa kommer behandlas i senare årskurser.  

Elev 4 beskriver kortfattat att religion är något man är och hur man utövar det. 

Eleven ger exempel ” som jag, jag läser koran dom som är kristendom läser 

bibeln”  

Elev 5 beskriver religion genom att nämna kristendom. Eleven nämner även att 

man inom religion behandlar: ” Lite ord och grejer som man pratar om”.  

Eleven visar en medvetenhet om att religion innefattar ämnesspecifika ord och att 

det finns traditioner.  

Elev 6 beskriver att religion är något en person tror på och att det är en känsla som 

finns i kroppen. Eleven berättar inte om någon specifik religion.  

Elev 7 beskriver religion som något en person tror på och nämner begreppen 

kristendom, kristen, påsk och jul vilket visar på ämneskunskap.  

Elev 8 uttrycker att religion är något som en individ tror på och benämner Gud 

och Jesus. Eleven nämner ingen specifik religion i sin beskrivning.  

Berätta om vad ni gör när ni har religion i skolan?  

Elev 1 beskriver ett besök av en pedagog där de samtalat om värdegrundsfrågor 

integrerat med religion. Eleven berättar vidare om hur de under lektionen fick 

måla och samtala.  

Elev 2 berättar om hur de under religionsundervinginen att de har fått skriva om 

sina religionstillhörigheter. Det som behandlas i texten är vad man tror på och hur 

man utövar religionen och vilka högtider som finns. Eleven beskriver vikten av 

värdegrundsfrågor och hur det är integrerat i religionsundervisningen.  

Elev 3 berättar att de har arbetat tematiskt med islam, kristendom och judendom. 

Arbetet innefattade enklare uppgifter där eleverna målade och klistrade in fakta på 

ett papper. Därefter fortsatte arbetet med EPA variant där eleverna gavs möjlighet 

att prata om religionstillhörigt. Eleven upplevde undervisningen som lärorik och 
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att det kändes bra att få dela med sig av sin kunskap.  Eleven har uppmärksammat 

att det finns likheter mellan religionerna men kan ej ge exempel på det.  

Elev 4 berättar att undervisningen innefattar handuppräckning där eleverna får 

berätta om vad religion är och vad det betyder. Eleven ger exempel: 

  Vi pratar om vad dom går att be. Jag går och ber på en plats som heter kabhi. 
Kristendom dom går på... vad heter det... kyrkan. 

 Eleven anser att undervisningen ger möjlighet för att lära av varandra.  

 

Elev 5 redogör för hur de arbetar med förförståelse genom EPA-modellen och 

därefter läser läraren ur SO-boken. Eleven berättar även under intervjun att de 

jobbar med stenciler som behandlar frågor om exempelvis andra barn i världen. 

Dessa frågor svara eleverna på genom egna tankar och ges möjlighet att uttrycka 

det med bild.    

Elev 6 berättar att läraren läser ur en bibel och att eleverna därefter ska skriva om 

innehållet samt rita någon tillhörande symbol. Eleven berättar även att de brukar 

titta på film i religionsundervisningen. 

Elev 7 berättar att eleverna har fått göra ett förförståelsetest om begrepp och 

symboler. Sedan fick de arbeta med en stencil där de får behandla text genom att 

skriva och rita.   

Elev 8 redogör för att de arbetar med religion genom att samtala. Eleven ger 

exempel på att samtalen kan innehålla kristendom, fattigdom och barn i andra 

länder. Eleven försätter med att beskriva hur de arbetar med en stencil där de får 

rita symboler och skriva text som kopplar till religionen de behandlar.  
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På vilket sätt får du berätta vad du vet om religion i skolan? 
 
Elev 1 redogör för bevittnade kränkningar av annan elev på grund av 

religionstillhörigt och hur läraren löser konflikten genom samtal om 

värdegrundsfrågor. Eleven besvara ej frågan.  

Elev 2 berättar att föräldrarna är de som har lärt eleven om kristendom, judendom 

och islam. Eleven besvarar ej frågan.  

Elev 3 berättar att de söker fakta på Google och får sedan berätta för varandra vad 

de har lärt sig samt att läraren skriver ner vad de har lärt sig.  

Elev 4 beskriver hur klassen arbetar i gruppen där de ges möjlighet att samtala 

med varandra och dela med sig av sina tankar. Eleven nämner att det känns tryggt 

och att inget som sägs kan bedömas som felaktigt.  

Elev 5 menar att det ges möjlighet att berätta vad de kan och om hur de känner 

sig.  

Elev 6 berättar att de läser i SO-boken och det ges möjlighet att förklara för 

varandra om det är en kamrat som inte förstår.   

Elev 7 börjar med att säga: ”Jag vet inte… läraren frågar och vi får svara”. 

Elev 8 säger att frågor ställs och att det ges möjlighet att svara. 

 

Hur skulle du vilja lära dig om religion i skolan? På vilket sätt och hur? 

 

Elev 1 önskar mer estetiska inslag i undervisningen som till exempel måla.  

Elev 2 berättar att film är ett bra sätt att lära sig på och att ställa frågor till andra 

elever samt lärare. Eleven nämner även att den kan agera som en hjälpandehand 

för att förklara hur en elev kan lära sig mer om religion. Eleven diskuterar 

öppensinnlighet och ett gemensamt lärande.   



 
 

37 

Vi respekterar varandra. Vi är fortfarande människor. Vi får inte säga till varandra, 
nej du måste vara islam, nej du måste vara judendom… det är doms val, ingenting 
annat.  

Elev 3 vill lära sig genom fakta om olika religioner och presentera det för andra 

kamrater.  

Elev 4 önskar att lära sig genom att rita och skriva.  

Elev 5 vill läsa, arbeta med stencil på ett strukturerat vis där eleven följer en 

agenda. Stencilen ska innehålla ord och begrepp som berör religion.  

Elev 6 önskar att se på film och sedan behandla innehållet med text och bild.  

Elev 7 vill skriva faktatext och rita en faktabild till innehållet om religionen som 

behandlas. Eleven säger: ” Läser i SO-boken för det är ganska kul”. 

 

Elev 8 vill titta på film, samtala om innehållet och behandla det med text och bild.  

 

 

Vid arbetet av materialet har vi lyssnat igenom intervjuerna och fört 

minnesanteckningar som har varit ett stöd för att bryta ut koder som kategoriserats 

i huvudrubriker. Huvudrubrikerna är vardagsord, ämnesspecifika ord, arbetssätt 

och önskan. Något som majoriteten uttrycker är att religion är något som en 

individ tror på. En annan likhet är arbetssättet inom religionsundervisning. 

Eleverna redogör för hur de arbetar med text, bild och samtalsmodellen EPA. I 

intervjuerna behandlar eleverna begrepp som kränkningar, värdegrund, religiös 

vård, majoritetskultur, stereotypisk, utländsk bakgrund och sociokulturell (för 

vidare förklaring se avsnitt centrala begrepp), dock använder sig inte eleverna 

ordagrant av begreppen utan använder sig av egna ord. En sak som går att utläsa 

av resultatet är att eleverna får redogöra för sin kunskap om religion genom 

samtal med varandra men även genom att läraren ställer frågor som besvaras.  
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En skillnad som synliggörs i resultatet är hur skolan i sydvästra Skåne arbetar med 

att eleverna delger kunskap om sin egen religion. Skolan i nordöstra Skåne arbetar 

däremot mer med frågeställningar där svaren baseras på ämneskunskap (från 

skrivet material). Så upplevs det av eleverna och så är säkert skolans verklighet. 

En annan aspekt som går att utläsa i resultatet är att eleverna på skolan belägen i 

sydvästra Skåne talar mycket om värdegrundsfrågor integrerat med religion, 

medan eleverna på skolan i nordöstra Skåne mer undervisas i ämneskunskap 

(fakta snarare än attityder). Bilaga tre visar transkriberingen av intervjuerna med 

fokus på vardagsord och ämnesspecifika ord. I bilagan kan man utläsa skillnader 

språkligt. Eleverna på skolan i sydvästra Skåne använder sig av vardagsord i 

intervjun för att förklara, medan eleverna på skolan i nordöstra Skåne mer 

använder sig av ämnesspecifika ord. Eleverna önskar ett arbetssätt som innefattar 

text, bild, samtal och film. Deras önskan beskriver egentligen inget nytt arbetssätt 

utan går att hänföra till befintliga metoder som används som 

undervisningsunderlag.  

Diskussion och slutsatser 
  
Här är det dags för en diskussion av våra resultat, bland annat i relation till den 

forskning vi tidigare redogjort för. Vi presenterar våra slutsatser och ger förslag 

till vidare forskning. 

Läroplanen beskriver att religionskunskap som ämne syftar till att alla elever ska 

utveckla kunskaper om sin egen och andras livskådningar och religioner. Till 

dessa kunskaper hör att bilda sig en förståelse för hur människor lever och verkar 

inom olika religioner (Skolverket 2019).  

Syftet med materialet är att undersöka hur elever upplever skolans 

religionsundervisning för att ta vara på deras tankar och önskemål så att de kan 

implementeras i undervisningen. Resultatet av intervjuerna visar att eleverna ges 

möjlighet att uttrycka sina tankar och önskemål för att undervisningen ska bli mer 

berikande för dem. Eleverna uttrycker att det finns möjlighet för att samtala och 

delge varandra kunskap som de besitter för att hjälpa varandra i sitt lärande. Det 
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som kan tydas av resultatet är att de önskningar som eleverna beskriver inte 

egentligen är något nytt arbetssätt utan det strukturerade lärande som de är vana 

vid. Men eleverna vill arbeta utifrån ett estetiskt arbetssätt och benämner det 

”måla och rita”. 

Tanken som har uppdagats kopplat till det estetiska arbetssättet är att det finns fler 

olika sätt att lära nytt: man kan sjunga, spela teater samt ta hjälp av digitala 

artefakter. Förslagsvis hade ett tematiskt arbetssätt som Storyline varit ett 

intressant, varierat och utvecklande arbetssätt för eleverna. Storyline är en metod 

där arbete utgår ifrån en berättelse som revideras efter elevernas kunskap. 

Arbetssättet går att integrera med olika ämnen så eleverna får möta olika 

kunskaper i interaktion med varandra. Den största skillnaden mellan ett vanligt 

arbetssätt i undervisningen och ett arbetssätt som är utformat enligt 

Storylinemodellen är att det sistnämnda inkluderar eleverna i en historia med 

utgångspunkt i ett specifikt valt ämne. Eleverna får leva sig in i historien genom 

egna karaktärer vilket ger mening och kontext åt det som ska läras. Storyline är ett 

kreativt arbetssätt som skapar intresse och bidrar till ett effektivt lärande (Ahlquist 

2013).  

I religionssociologi undersöks hur religioner samspelar och formas i mänskliga 

relationer och hur religioner samspelar med samhället. Religion är ett svårfångat 

begrepp som formas och värdesätts beroende på vilken kontext individen tillhör 

(Lövheim & Nordin 2015). Resultatet visar att eleverna beskrev begreppet på 

olika sätt: det kunde ta sig uttryck i tro, känsla i kroppen eller att namnge olika 

religioner. Religion utvecklas och formas vid samspel mellan individer och kan 

därför vara fritt att tolka och utövas enligt individers gemensamma uppfattning 

(Lövheim & Nordin 2015). Resultatet visar på att eleverna får möjlighet att 

samtala och dela sina tankar om religion och om värdegrundsfrågor. På skolan i 

sydvästra Skåne har elevernas tankar formats till en gemensam andemening som 

är ”att alla är lika mycket värda”. Medan på skolan i nordöstra Skåne så har deras 

gemensamma tankar formats utifrån ämneskunskap. Det är intressanta att utläsa i 

resultatet är hur individer formas och påverkar varandra till en gemensam 

ståndpunkt som i sin tur för dem närmre. Detta visar även hur sårbar och formbar 
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en individ är och att det kan bli negativa konsekvenser vid möte av dåligt 

inflytande. 

Sveriges kristna råd (2020) fastslår att det inte är en ovanlighet att elever upplever 

kränkningar på grund av religionstillhörighet. I vårt resultat har inga elever 

uttryckt att de har blivit utsatta för personliga kränkningar. Men två av åtta elever 

uttrycker att de har bevittnat kränkningar mot individer som har en annan 

religionstillhörighet och etnisk bakgrund.  

Sjöborg (2013) efterlyser bland annat kvalitativ undersökning för att analysera 

elevernas förståelse för religion i förhållande till den undervisning som ges i 

skolan. Resultatet i intervjuerna visade att ämnesinnehållet skiljer sig mellan 

skolorna: det vi kan tyda är att skolan i sydvästra Skåne arbetar med religion 

integrerat med värdegrundsfrågor och skolan i nordöstra Skåne arbetat med 

ämnesinnehållet. Sjöborg (2013) understryker att pedagogen behöver modellera 

en god undervisning som minskar klyftorna mellan religiösa och icke-religiösa. 

Vårt resultat visade att alla elever fann religion vara ett intressant och roligt ämne 

att arbeta med, och att ingen av eleverna lade värderingar på vilken 

religionstillhörighet individen hade.  

Arweck & Nesbitt (2011) menar i sin studie att eleverna tycker att 

religionsundervisningen är enformig och tråkig. I vårt resultat går det att utläsa att 

båda skolorna arbetar på ett likformigt sätt, men att eleverna inte gav uttryck för 

att det är monotont eller långtråkigt. Vi ställer oss frågande till om detta beror på 

elevernas unga ålder och att de har ett behov av strukturerad undervisning eller 

om det beror på att eleverna är vana vid skolans arbetssätt och inte vet att det finns 

alternativ till den undervisning de får. En elev ger uttrycker att 

religionsundervisningen är lik med hur de arbetar på matematikundervisningen. 

Kan detta bero på att skolorna väljer att utföra sitt arbete på likformigt sätt i de 

flesta ämnena?  

Utifrån vad vi har sett finner vi att Berglund (2014) har en poäng med sin studie 

då hon menar att läraren behöver problematisera sin egen inställning till 

religionskunskap så att alla elever ges en matnyttig undervisning. Hon diskuterar 
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hur ett ”etnografiskt öga” kan vara ett hjälpmedel för att utveckla undervisningen. 

Med hjälp av detta synsätt skulle pedagoger kunna utveckla sin yrkesprofession 

vilket kan bidra till en likvärdig utbildning. Det som vår studie visar är att 

ämnesstoffet skiljer sig mellan skolorna och att eleverna ger uttryck för kunskaper 

inom olika fokusområden.  

Slutligen visar resultatet kopplat till frågeställningar att elever upplever sig ha 

möjlighet till diskussion och att ge uttryck för sitt religionsperspektiv och 

uppfattningar, dock inom olika fokusområden. Skolan belägen i sydvästra Skåne 

arbetar mer fokuserat på värdegrundsfrågor och hur en individ bemöter andra och 

samverkar i samhället.  

Alla är lika mycket…om du är islam om du är judendom om du är kristendom, det 
beror inte…vi är alla människor, vi respektar varandra alltså vi är snälla mot 
varandra. /…/ Gud har gjort oss det finaste han kan. 

 

Skolan i nordöstra Skåne ger också utrymme för diskussion om sina egna tankar 

men tankarna verkar vara mer färgade av läroboken.  

Religion är typ ungefär kristendomen och lite ord och grejer som man pratar om.   

 

Resultatet av intervjuerna visar att elevernas inställning till religion är positiv och 

de tycker att ämnet är intressant och roligt. På grund av etiska principer har vissa 

följdfrågor inte ställts till eleverna. Ett exempel på detta är ”vad tror du på?” som 

hade kunnat ge ett djupare svar för undersökningen, då vi hade fått syn på vad 

deras definition av tro är.  Vi har uppmärksammat språkliga brister (outvecklat 

språk) när intervjuerna har genomförts. Med detta i åtanke har det ändå varit god 

kvalitet på svaren från eleverna. Därför kan det vara intressant att utföra samma 

forskning eller liknande när eleverna är äldre och har utvecklat sitt språk och sin 

kognitiva förmåga. För förslag till vidare forskning, se nästa avsnitt.  
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Vidare forskning 
 
Pedagoger lägger som bekant fokus på olika ämnesstoff vilket gör att elevers 

utbildning skiljer sig åt. Alla utgår från samma läroplan vid planering av sin 

undervisning men den är fri att tolka. Även om allt ämnesstoff behandlas kan 

fokus läggas på olika delar. Detta styrs av pedagogens kunskapssyn samt 

elevgruppens sociala kontext. Därför kan det skilja sig mellan olika skolor 

beroende på var de är belägna. Vårt förslag till vidare forskning är att komplettera 

med ett lärarperspektiv: en undersökning av hur pedagoger i religion väljer sitt 

ämnesstoff och hur de tänker om vad som är givande undervisning. Det hade även 

varit intressant att utveckla forskningen genom att genomföra studien med samma 

elever när de blivit äldre.  Detta för att få syn på elevernas progression och hur 

tankar och arbetssätt har utvecklats.  
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Sammanfattning 
 
Syftet med denna studie är att belysa hur yngre elever upplever 

religionsundervisning i skolan. Problemet är viktigt att belysa för alla skolor som 

vill förbättra undervisningen i ämnet. Dagens lärare behöver utveckla sin yrkesroll 

så att de kan interagera i ett klassrum med en heterogen grupp. Slutsatserna från 

befintlig forskning är att eleverna ofta tycker att religionsundervisningen är 

"tråkig" eftersom lektionerna bygger på standardläroböcker utan djup. Resultatet 

visar även att religiösa elever ofta känner sig diskriminerade på grund av sin tro. 

Å andra sidan har lärarna ofta en förutfattad mening om att de religiösa eleverna 

är experter på sin religion och kan redogöra för den. Frågan om yngre elever (med 

eller utan religiös övertygelse) och religionsundervisning är inte väl undersökt. 

Resultaten av tidigare forskning tyder på behov av fler undersökningar i detta 

ämne. Vår studie är ett svar på detta. Studien utgår från ett religionssociologiskt 

perspektiv. Detta perspektiv fokuserar på samspelet mellan människan och 

samhälle. Studien är baserad på intervjuer som ska ge insikter med djup. Studiens 

prioritet är elevens perspektiv. Resultatet visar att eleverna känner sig ha 

möjlighet till diskussion i religionsundervisningen och att det även ges möjlighet 

för eleverna att uttrycka sin kunskap om religion. Men resultatet visar samtidigt 

att skolorna skiljer sig åt. På skolan i sydvästra Skåne ges eleverna möjligheten att 

diskutera och pröva sin kunskap genom att samtala, medan eleverna på skolan i 

nordöstra Skåne redogör för sitt vetande via frågor som kommer från läraren. Det 

är i alla fall så de upplever det.  
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Bilaga 1 
Informationsblad om intervju 

Vi är två studenter, Emmie Dahlqvist och Jenny Westbacke, som tar examen från 

grundlärarutbildningen vid Högskolan Kristianstad i januari. Vi håller på att 

skriva vårt examensarbete med inriktning religion och syftet med denna del är att 

vi ska samla in våra empiriska data. Med vår uppsats vill vi undersöka hur elever i 

grundskolan upplever religionsundervisningen. Detta gör vi för att vi ska kunna 

samla in data som vi sedan kan använda oss av för att utveckla vår undervisning 

så att alla elevers intresse bejakas. Vi väljer att vända oss till elever för att vi har 

observerat att det finns bristfällig forskning om vad elever tycker om 

religionsundervisningen. Därför blir det en viktig aspekt att lyfta elevers kloka 

tankar om detta så att vi kan modellera goda undervisningssituationer i framtiden. 

Uppsatsen är tänkt att vara till glädje för pedagoger, vårdnadshavare och andra 

verksamma studenter.  

Barnkonventionen (2009) framhäver att barnet ska ha rätt till att uttrycka sina 

tankar. Inom utbildning ska barnet ges möjlighet att utveckla personlighet, 

respekt för mänslikliga rättigheter, sin egen kulturella identitet likväl andras 

kultur. 

Vid frågor kontakta via mejl 

emmie.dahlqvist0062@stud.hkr.se 

jenny.westbacke0043@stud.hkr.se  

Hälsningar 

Emmie Dahlqvist och Jenny Westbacke  
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Bilaga 2 
Samtycke för behandling av personuppgifter  

Jag, Emmie Dahlqvist och Jenny Westbacke studerar vid Högskolan Kristianstad 

och har som uppgift att på̊ olika sätt dokumentera 

förskolans/fritidshemmets/skolans verksamhet inom utbildningens ram. Vår 

uppgift är bland annat att utveckla vår förmåga att möta barn/elever, att stärka vår 

samverkansförmåga, ledarroll och att ta ansvar för vårt lärande. Genom att via 

ljud spela in sekvenser under vår intervju möjliggörs vår yrkesutveckling. Som 

student använder vi dokumentation för att möjliggöra vår undersökning som 

appliceras i vårt exmanensarbete. Vi ansvarar för att ljudupptagning förstörs 

direkt efter kursmomentets genomförande. Vår ambition är att barnet/eleven i 

möjligaste mån inte kan identifieras.  

Samtycket är giltigt tills vidare. Du har rätt att när som helst ta tillbaka ditt 

samtycke. Det gör du genom att kontakta någon av oss.  

emmie.dahlqvist0062@stud.hkr.se  

jenny.westbacke0043@stud.hkr.se 

Jag samtycker till behandling av ljudupptagning där mitt barn deltar i enlighet 

med ovanstående.  

_________________________________ Ort och datum  

__________________________________ Barnets namn  

______________________________ Vårdnadshavares namnteckning  

______________________________ Vårdnadshavares namnteckning  

____________________________ Namnförtydligande  

____________________________ Namnförtydligande 
(Vid gemensam vårdnad ska båda vårdnadshavarna underteckna



  
 

Bilaga 3 
 

Årskurs 3 

Sydvästra Skåne 

Intressanta uttalanden 

 

Vardagsord 

 

Ämnesspecifika ord 

 

Elev 1 

Upplevt kränkning av 

annan elev 

 

 

 

Snäll 

Respekt 

Lika mycket värda 

Barns rättigheter 

 

 

 

 

 

Religion 

Kristen 

Muslim 

Kristendom 

Barnkonventionen 

 

Elev 2 

Upplevt kränkning av 

annan elev 

Mamma och pappa har lärt 

om islam 

 

Snälla 

Elak 

Respektera 

Alla är lika mycket 

(värda) 

Rätt att gå i skolan 

 

Religion 

Islam 

Kristendom 

Judendom 

Gud 



  
 

Rätt att lära sig (barn) 

Rätt till känslor (barn) 

Rätt till tankar (barn) 

Finaste 

Hjälpa 

 

 

Miljön 

Jesus 

Kyrkan 

Halloween 

Jul 

Elev 3 

Kunde se likheter mellan 

religioner men minns inte 

vilka 

 

 

 

Olika 

Fakta 

Tema 

Likheter 

Google 

 

 

Religion 

Kristendom 

Judendom 

Islam 

Kyrka 

Bibel 

 



  
 

Elev 4 

Har märkt likheter och 

olikheter men minns inte 

vilka. 

Känner sig trygg även om 

hen säger fel. 

 

 

 

 

 

Vad man är och gör 

Prata fritt 

Tror på 

Lär varandra 

Trygg 

 

 

Religion 

Koran 

Kristendom 

Bibel 

Be 

Kabhi 

Kyrkan 

 

Årskurs 3 

Nordöstra Skåne 

Intressanta uttalanden 

 

Vardagsord 

 

Ämnesspecifika ord 

 

Elev 5 

 

Söndag (speciell dag) 

SO-bok 

Stencil 

Agenda 

 

 

Religion 

Kristendom 

Kristen 

Tro 

Troende 

kyrka 



  
 

 

Elev 6  

Tror på 

Känsla 

Symboler 

SO-bok 

 

Religion 

Troende 

Bibel 

Nya testamentet 

Judendom 

Islam 

Elev 7  

Tror på 

SO-bok 

Faktatext 

Faktabild 

 

Religion 

Kristendom 

Kristen 

Påsk 

Jul 

Kors 

Gud 

 

Elev 8  

Tror på 

 

Religion 



  
 

Barn i andra länder 

Fattigdom 

Symbol 

Byggnad 

Kristendom 

Troende 

Gud  

Jesus 

Kors 

Helig skrift 

Bibel 

Präst 

Kyrka 

Tradition 

Påsk 

Uppstod 

 

 

 

 

 

 



  
 

Bilaga 4 
 

Årskurs 3 

Sydvästra Skåne 

 

Arbetssätt 

Elev 1 Pratar, ställer frågor och målar. 

Elev 2 Skriver om religioner. 

 

Elev 3 Gör enkla saker ex googlar fakta, klistrar text 

och bild på papper, målar, pratar med kompisar 

och lärare, skriver och pratar (EPA). 

Elev 4 Pratar fritt och räcker upp handen och pratar om 

tankar. Lär varandra genom att dela varandras 

tankar (EPA) 

 

Årskurs 3 

Nordöstra Skåne 

 

 

Arbetssätt 

 

Elev 5 Jobbarkompis, pratar, lyssnar på läraren, läser i 

SO-boken, jobbar med stencil, svarar på frågor, 

ritar, tänker själv, berättar om det man vet och 

hur man känner sig. 

Elev 6 Läser om bibeln och lyssnar på när läraren läser 

ur bibeln, skriver om något ur bibeln och ritar 



  
 

symboler. Tittar på film och läser i SO-boken. 

Förklarar för varandra genom handuppräckning 

om någon elev inte förstår.  

Elev 7 Ritar och skriver i en stencil. Jobbar med 

tankebubblor där ord och begrepp beskrivs 

utifrån egen uppfattning. Läser i SO-boken, 

ställer frågor och svarar genom 

handuppräckning. 

Elev 8 Pratar, svarar på frågor och förklarar för 

varandra. Skriver och ritar i en stencil och tittar 

på film. 

 

 

 

Bilaga 5 
 

Årskurs 3 

Sydvästra Skåne 

 

 

Önskan 

Elev 1 Vill måla mer för att lära. 

Elev 2 Vill lära sig mer om kristendom och judendomen 

genom att få möjlighet att fråga elever och lärare 

samt se på film 

 



  
 

 

Elev 3 Vill lära sig mer fakta om andra religioner 

Elev 4 Vill lära sig mer om de andra. Hur de gör ex. hur de 

läser bibeln. Lär sig bäst genom att skriva, kanske 

rita 

 

 

Årskurs 3 

Nordöstra Skåne  

 

 

Önskan 

Elev 5 Vill veta mer om religion och hur man kan utöva 

religion. (Nämner att det kommer i senare 

årskurser). 

Vill läsa och att andra också får läsa. Följa en 

agenda och jobba med en stencil med 

ämnesspecifika ord. 

Elev 6 Vill lära mer om nya testamentet och föreslår filmer 

som inlärningsmaterial. Därefter skriva om vad 

religion är och rita symboler som tillhör. 

Elev 7 Vill skriva text som baseras på egna tankar och rita 

en tillhörande bild. Vill läsa mer i SO-boken då 

eleven finner det intressant. 



  
 

Elev 8 Vill se på film för att sedan prata, skriva och rita om 

innehållet. 

 

 

 

Bilaga 6 
Religion? Förklara det med dina egna ord 

”Alltså…religion är ju något som alla har, alla har olika. Och alltså om man har 

en annan religion det betyder inte…alltså att han inte…inte är samma alltså 

samma människa. Alla är lika mycket värda”. / Elev 1 

”Alla är lika mycket…om du är islam om du är judendom om du är kristendom, 

det beror inte…vi är alla människor, vi respektar varandra alltså vi är snälla mot 

varandra. Man ska inte vara elak mot någon om han har svarta eller vita. Gud 

har gjort oss det finaste han kan. Jag såg en gång en tjej som var elak mot någon 

som var svart och jag var jättechockad av det. Så vi är alla lika mycket…det beror 

inte på vilket land du kommer från. Alla barn har rätt att gå till skolan. De sa i 

dåtid att tjejer inte skulle gå till skolan för de skulle stanna hemma och laga mat 

och städa åt pojkarna men det är faktiskt fel. Alla barn har rätt att gå tills skolan 

och lära sig. Alla barn har rätt till en känsla…och säga vad de vill. I Sverige 

måste vi ta hand om vår miljö…några länder tar inte ens hand om sin miljö. Jag 

är en islam och några av den här skolan är islam. Jag bryr mig inte om du är 

islam, judendom eller kristendom. Jag respekterar dig…jag kan vara om jag 

tycker det är rätt för mig om det är rätt för dig så är det rätt för dig”.  / Elev 2 

”Ehm, religion är något som...ehm vad heter det. Till exempel olika människor 

har olika religioner en av de religionerna är kristendom en är islam och en är 

judendom. Det finns flera andra också men vi har bara jobbat med de tre och än 

så länge vet vi bara mycket fakta om dem men vi kommer lära oss om dom också 

sen i fyran och trean”. / Elev 3 



  
 

”Religion är vad man är och vad man gör. Alltså att man gör saker som deras 

religion är. Som jag, jag läser koran, dem som är kristendom läser bibel”.  

/ Elev 4 

”Religion är typ ungefär kristendomen och lite ord och grejer som man pratar 

om”. / Elev 5 

”Alltså…det är liksom det man tror på …liksom man är troende, det är en känsla 

i kroppen”. / Elev 6 

”Det innebär det man tror på. Typ om man är kristen eller kristendom. Om man 

typ…påsk och jul tror jag”. / Elev 7 

”Alltså religion är ju något man tror…Alltså man kanske tror på något, man är 

troende ifall man tror på Gud eller Jesus eller de grejerna”. / Elev 8 

 

Berätta om vad ni gör när ni har religion i skolan 

”Det var en tjej som hette Jenny. Hon kom hit och hon pratade om barns 

rättigheter och om religioner också. Vi målade och pratade lite om att alla är lika 

mycket värda…samma religion…kristendom…och ja…”/ Elev 1  

”Vi skriver om våran religion...jag skrev att islam kan hjälpa människor. Och 

dom andra fem som är kristendom skrev om att de tänker på Jesus och dom går 

till kyrkan och…dom alltså firar halloween och jul. Jag pratade om att alla har 

rätt till vad de tänker om ...jag skrev också om att jag har respekten för varje 

religion”. / Elev 2 

”Jag minns att vi hade enkla saker när vi jobbade med religion. Jag tror det var i 

ettan sist vi jobbade med religion. Ehm. Och då vi hade ett papper som vi på 

baksidan skulle klistra fast saker som handlade om islam. Och sen varje vecka. En 

vecka hade vi temat islam, nästa vecka judendom och tredje veckan temat 

kristendom. Sen klistrade vi in fakta om de sakerna och sen fick vi måla. Vi fick 

måla till exempel kyrkan eller en bibel eller sådana saker. Vi pratade om 



  
 

religionerna, alltså alla i klassen och sen sa läraren att vi skulle prata två och två 

om vilken religion man är och vad man tycker om den religion och man skulle 

prata om de andra religionerna också. Det kändes bra att man kunde dela med 

sig om det man hade lärt sig. Jag lärde mig från mina kompisar och läraren. Jag 

så likheter men minns inte”. / Elev 3 

”Vi pratar om vad religion är och vad det betyder. Vi pratar fritt. Vi räcker upp 

vår hand och säger vad vi tror. Vi pratar om var dom går att be. Jag går och ber 

på en plats som heter Kabhi. Kristendom dom går på...vad heter det…kyrkan. Vi 

lär varandra”. / Elev 4 

Vi jobbar med jobbarkompisen ibland och så pratar vi lite och lyssnar på läraren 

ibland och så. Vi pratar om man vet någonting och sen så läser vi i SO-boken. Vi 

arbetar typ med stenciler och sådant. Typ om man ska prata om andra barn i 

världen…ehm då så har vi fått en sådan rund ring sen så är det massa barn så är 

det frågor så ska man skriva det på en lapp och rita. Man får tänka själv och lite 

sånt”. / Elev 5 

”Alltså vi gör lite så här…vi läser lite…vi har en bibel, man ska skriva lite från 

bibeln i en ruta och rita symboler i en ruta. Vi brukar kolla på filmer och lyssna 

när hon (läraren) läser i bibeln och så”. / Elev 6 

”Vi ritar ett kors i vilken färg vi vill. Sen har vi sex olika rutor som vi skriver i och 

sånt. Sen har vi tankebubblor där vi kan skriva vad det betyder (syftar på 

symboler och begrepp). Alltså typ om…först var det ett test när vi skulle testa vad 

vi trodde det betydde och vad man tror och då hade jag ju rätt. Jag hade skrivit 

kristendom och påsk för det var ju då Gud dog. Man ska rita en bild om det som 

texten handlar om”. / Elev 7 

”Vi pratar ju då…den senaste lektionen pratade vi om kristendomen. Vi har 

pratat lite om fattigdom och om barn i andra länder. Alltså vi har ju…alltså en 

liten ruta eller kanske inte en ruta men ett papper med sex rutor. Där ska man rita 

en symbol…alltså typ korset sen ska man rita en helig skrift och bibeln. Och sen 

så…ska man alltså skriva en präst för den är ju troende på Gud och så. Sen ska 



  
 

vi…byggnader är ju då kyrkan och sen så finns det ju också tradition och den 

viktigaste är ju påsk för det var ju då Gud uppstod. Inte så mycket mer, vi kan 

kolla på filmer också”. / Elev 8 

 

 

På vilket sätt får du berätta vad du vet om religion i skolan? 

”Att dom…alltså att på min gamla skola var det en tjej, en ny tjej som var kristen 

och de andra var muslimer…dom lekte inte med henne…sen frågade jag varför är 

du själv? Så hon sa, ingen vill leka med mig. Så jag sa till henne varför? Så hon 

sa för att jag inte är muslim” Dom (läraren) sa att det inte var bra. Alla är lika 

mycket värda om man har samma religion eller annan religion. Läraren pratade 

om det en kort stund för det var inte bra det de gjorde på rasten. Vi frågade varför 

dom inte leker med henne och så…Läraren sa att ibland kan man tro att om man 

inte har samma religion att man inte är snäll eller så. Alla ska vara snälla mot 

varandra och man ska hålla respekt”. / Elev 1 

”Allt jag vet om religion…min mamma och pappa lärde mig att kristendom, 

judendom och islam inte kan vara olika varandra och det finns många andra 

religioner…vi respekterar dem”. / Elev 2 

”Vi berättar för varandra fakta om den religionen som vi valt och sen skriver 

läraren upp det…jag tror på datorn. Vi har hittat faktan i google. Sen så skrev vi 

ner det på papper. Vi jobbade i par. Man fick välja om man ville jobba i par eller 

själva”. / Elev 3 

”Jag känner mig trygg. Alltså jag får säga och det är inget fel om jag säger fel. Vi 

är mest grupper, två och två eller tre och tre. Läraren väljer alla…alltså en från 

varje grupper att säga. Vi pratar med varandra och tänker vad ska vi säga”. / 

Elev 4 

”Jag berättar det jag vet och så typ om det man känner sig och sånt”. / Elev 5 



  
 

”Ehm…men alltså vi brukar läsa lite i den här SO (bok) om religion och då 

brukar vi förklara om det folk som inte vet vad det är. Då kan man få säga lite och 

så. Alltså det är vissa som inte förstår riktigt vad det handlar om och så”.  / Elev 

6 

”Jag vet inte…Läraren frågar och vi får svara. Ehm…vi läser i en bok, SO-bok. 

Där det står ofta om religion, kristendom och sånt”. / Elev 7 

” Jag brukar ju få berätta när de frågar mig…så brukar jag ju berätta om vad 

religion är”. / Elev 8 

 

Hur skulle du vilja lära dig om religion i skolan? På vilket sätt och hur? 

”Alltså jag kan…att man målar grejer. Alltså i tvåan när tjejen kom vi målade 

mest om barnkonventionen…vi målade våra händer. En var brun, en var vit och 

alltså en var ljusare och sen vi pratade om det och skrev att alla var lika mycket 

värda. Dom tror (trodde) att den som har mörkare hand är muslim. Det var bra 

att jobba så”. / Elev 1 

”Jag vill lära mig mer om kristendom och judendom. Jag är klar med islam…jag 

vet allt om islam. Jag provar att lära mig så mycket jag kan…jag vill fråga andra 

om deras religion. Om ni inte förstår någon så prova att hjälpa dom så mycket ni 

kan. Jag säger att du kan prata med en lärare…eller titta på en film om religion. 

Då lär du dig allt om religion. Vi pratar mycket om religion och om vad barnen 

har rätt att göra. Vi respektar varandra. Vi är fortfarande människor. Vi får inte 

säga till varandra, nej du måste vara islam, nej du måste vara judendom…det är 

doms val, ingenting annat”. / Elev 2 

”Lära oss om nya religioner och fakta om dom. Att jag skulle kunna berätta för 

dom om några andra religioner och om att det finns olika fakta till varje 

religion”. / Elev 3 

”Jag skulle vilja lära mig att…veta mer om dom andra…alltså hur dom gör och 

vad dom läser. När jag skriver…kanske rita lite vad dom tror”. / Elev 4 



  
 

”Jag vill veta mer om hur det är med religion för nu vet man inte lika mycket men 

man vet lite grann. Och sen vill jag veta mer hur man håller på med det…men när 

man går i en äldre klass håller man på med det lite mer. Jag hade typ…om jag 

läser kanske en text som vi brukar göra i SO-boken och så sen kanske jag stoppar 

och så säger jag att någon annan ska läsa, då vet man att den hänger med. Sen 

berättar jag hur vi ska gör typ att vi ska arbeta med en stencil och så har jag satt 

upp en agenda på tavlan. Det är ord som betyder ehm…mer om religion…sen får 

de en stencil där de ska skriva typ vad dom vet om…troende, tro och söndagar 

och sånt. Söndagar är ju en speciell dag för då går man ju till kyrkan om man är 

kristen. Kristendomen…någonting…två till (religioner) vet jag efter kristendomen 

för vi håller på och pratar om kristendomen nu”. / Elev 5 

”Jag skulle vilja att…liksom…lära mig lite mer om det nya testamentet och man 

lär sig väldigt mycket av filmer. Man lär sig väldigt mycket av det. Sen typ, kanske 

skriver ner vad man lärt sig och vad religion är och rita symboler och sådant som 

tillhör. Judendom, islam och sen tror jag att det var tre som liknade varandra”. / 

Elev 6 

” Skriva en text om det och göra en faktabild om faktatexten som vi skrivit om 

religion. Man skulle komma på något som handlade om det. Det man tänkte att 

det betydde. Läser i SO-boken för det är ganska kul”. / Elev 7 

”Kanske att man kollar på en film och sen pratar man om det. Sen skriver man 

ner och ritar något som handlar om filmen”. / Elev 8 


