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Syftet med studien är att undersöka en grupp elever i årskurs 6 gällande deras uppfattning 

av religionsundervisningens betoning på fakta och förståelse. Undersökningen sker genom 

individuella semistrukturerade intervjuer med sju stycken elever i årskurs 6. Studien har 

en hermeneutisk vetenskapsteoretisk inriktning, vilket innebär att jag som forskare tolkar 

och analyserar elevernas svar och reflektioner, med koppling till forskning. I resultatet 

presenteras elevernas svar och reflektioner, där det tydligt framkommer att empirin 

stämmer överens med tidigare forskning. Resultatet visar på att eleverna inte utvecklar 

förståelse för andra människors sätt att leva och agera, vilket kursplanen för 

religionskunskap (2011a) betonar att eleverna ska utveckla genom undervisningen i 

religionskunskap. Resultatet visar snarare att eleverna utvecklar faktakunskaper om 

exempelvis högtider, gudar och heliga platser. Det framkommer även i resultatet att 

eleverna efterfrågar mer utrymme till diskussion och reflektion, då merparten av eleverna 

anser att det väcks mycket frågor i religionsundervisningen samt att det händer mycket 

hemska saker runt om i världen som de anser är viktigt att diskutera. Studien visar därför 

att eleverna genom religionskunskapen inte är stimulerade i frågan om att utveckla sin 

förmåga att skapa förståelse för andra. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



	

	

ABSTRACT 
 
Karlsson Johanna 
 
 

The purpose of this study is to examine the pupils’ perception of the religious education in 

school with an emphasis on facts and understanding. This study has been done through 

individual semi-structured interviews with seven pupils in sixth grade. The study has a 

hermeneutic science theoretical orientation, which means that I as a researcher analyze the 

pupils answers and reflections, with connection to research. The result represent the pupils 

answers and reflections, which clearly reveals that the empirical data are consistent with 

my own experience and previous research. The result shows that the pupils do not develop 

their understanding for other people’s way of living, which the syllabus for religious 

education (2011a) mean is what they should develop through the religious education. 

Instead, the result shows that the pupils develop factual knowledge, for example special 

celebrations, gods and sacred places. The result also shows that the pupils wants more 

space for discussion and reflection in the religious education. The pupils state that they 

have a lot of questions about religion which calls for discussion, and they also want to 

discuss all the terrible things that happens in todays society. The conclusion is therefore 

that the pupils are not stimulated when it comes to their opportunities and abilities to 

develop their understanding for other people. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Sökord: religious education, factual knowledge, understanding knowledge 
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1.	INLEDNING	
	
Religionsundervisningen har idag en väldigt viktig roll i unga barns liv. Detta eftersom 

religionskunskap ska bidra till att elever utvecklar förståelse och empati för andra människor, 

vilket i sin tur leder till att de stereotypa föreställningar och fördomar som förekommer i vårt 

samhälle kan motverkas (Löfstedt, 2011). Religionsundervisningen idag väcker mycket 

åsikter, och är under ständig debatt. Hur ska undervisningen i religionskunskap egentligen 

bedrivas? Med tanke på allt som sker i vår omgivning, exempelvis konflikter och krig, menar 

Löfstedt (2011) att det är därför är viktigt att elever genom religionsundervisningen utvecklar 

förmågan att skapa förståelse för andra människor. Enligt forskning och mina egna 

erfarenheter, från både tidigare verksamhetsförlagda utbildningar samt min egen skolgång, 

tyder det dock istället på att undervisningen i religionskunskap tenderar att objektifiera den 

andre och att verklig förståelse och empati då uteblir. 

 

Enligt kursplanen för religionskunskap (2011a) ska undervisningen bidra till att elever 

utvecklar kunskap om olika religioner samt förmågan att diskutera och reflektera. Forskning 

visar dock på att elever inte utvecklar förmågan att skapa förståelse för andra, och Thompson 

(2011) menar att det är mycket på grund av att det idag nästan enbart bedrivs en faktabaserad 

undervisning i religionskunskap. I min undersökning har jag därför valt att undersöka hur 

elever i årskurs 6 uppfattar religionsundervisningen och huruvida den bild som framträder 

sammanfaller med vad tidigare forskning har antytt.  

 

Inledningsvis kommer jag i kapitel två, att redogöra för syftet med min studie samt de 

frågeställningar som jag utgår från. I kapitel tre redogör jag för den metod som har bedömts 

vara mest lämplig för den typ av studie jag har valt att genomföra, samt det material som jag 

har använt. I kapitel fyra presenterar jag tidigare forskning som är av relevans för min studie. 

Vidare i kapitel fem kommer bakgrunden, som är av stor vikt för att få förståelse för kapitel 

sex, där resultatet presenteras. Resultatet består av de intervjuade elevernas svar. 

Avslutningsvis, i kapitel sju, presenteras resultatdiskussionen och metoddiskussionen. I 

resultatdiskussionen gör jag egna tolkningar och analyser av de intervjuade elevernas svar, 

med delvis koppling till forskning samt kursplanen för religionskunskap. Jag kommer även att 

dra egna slutsatser i resultatdiskussionen. I metoddiskussionen resonerar jag kring fördelar 

och nackdelar med mina val av metoder samt hur fortsatt forskning skulle kunna bedrivas. 
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1. SYFTE	OCH	FRÅGESTÄLLNING	
	

En tidigare genomförd litteraturstudie har visat att undervisningen i religionskunskap inte 

bidrar till att elever utvecklar förståelse för religiösa handlingar eller andra människors sätt att 

leva och agera. Undervisningen i religionskunskap tenderar därmed istället på att fokusera på 

att eleverna ska utveckla faktakunskaper. Syftet med den här studien är därför att undersöka 

hur en grupp elever från samma klass i årskurs 6 uppfattar religionsundervisningen. 
 

Studiens syfte ska uppnås genom följande frågeställning:  

• Hur uppfattar elever religionsundervisningen när det kommer till betoningen på fakta 

och förståelse? 
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3.	BAKGRUND	
	

Syftet med studien är att undersöka hur elever uppfattar religionsundervisningen. Jag kommer 

därför i detta kapitel att redogöra för begrepp som är relevant för resultatet. Detta för att bidra 

till en större förståelse för resultatet. 

 

3.1	Kursplanen	för	religionskunskap 
Undervisningen i religionskunskap ska bidra till stimulans hos samtliga elever. För att 

möjliggöra detta måste undervisningen därför utgå från elevernas egna förutsättningar 

(Skolverket, 2011a; SFS, 2010:800). 

 

I syftesdelen för kursplanen i religionskunskap beskrivs det att undervisningen ska bidra till 

att elever utvecklar kunskaper om olika religioner samt att undervisningen ska skapa 

möjligheter och förutsättningar för att elever ska utveckla förståelse samt empati för andra 

människor. Elever ska genom exempelvis diskussioner och resonemang ges möjlighet att 

utveckla sin förmåga att förstå andra människors sätt att tänka och leva. Detta för att elever 

ska utveckla respekt, förståelse samt empati för andra människor. För att eleverna ska ges 

möjlighet att utveckla de förmågor som de syftas utveckla genom religionsundervisningen är 

det därför av stor vikt att det ges utrymme åt de ovanstående i undervisningen (Skolverket, 

2011a). 

 

 De förmågor som elever genom religionsundervisningen ska utveckla är följande:  

• Eleverna ska kunna analysera om olika religioner samt göra tolkningar kring olika 

livsåskådningar. 

• Eleverna ska kunna reflektera kring olika frågor som exempelvis livsfrågor och 

identitet samt kunna diskutera och resonera kring dessa. 

• Reflektera och analysera om religioners betydelse och påverkan. 

• Värdera olika källors trovärdighet samt kunna söka information om olika religioner.  

I kursplanen för religionskunskap finner vi även det centrala innehållet, vilket beskriver vad 

som ska behandlas i undervisningen. Religioner och andra livsåskådningar, livsfrågor och 

identitet, etik samt samhälle och religion är de områden som undervisningen i 

religionskunskap ska behandla. Läraren bedömer sedan elevernas förmågor och kunskaper 
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utifrån olika kunskapskrav som betecknas med bokstäver. E är det lägsta kunskapskravet och 

A är det högsta kunskapskravet. En elev som får betyget E i slutet av årskurs 6 har 

grundläggande kunskaper om exempelvis heliga platser och levnadsregler och kan föra enkla 

resonemang och diskussioner om exempelvis livsfrågor. En elev som får betyget A i slutet av 

årskurs 6 kan däremot föra välutvecklade resonemang och diskussioner samt att eleven har 

mycket goda kunskaper om exempelvis heliga platser och levnadsregler (Skolverket, 2011a). 

 

Kommentarmaterialet för religionskunskap (2011b) menar att om elever utvecklar förståelse 

för andra människor, kommer det att motverka de fördomar och stereotypa bilder som idag 

förekommer i vårt samhälle. Det är därför av stor vikt att det ges utrymme åt diskussioner och 

resonemang i religionsundervisningen, då detta skapar förutsättningar samt möjligheter för att 

elever ska utveckla sin förmåga att skapa förståelse för sin omgivning (Skolverket, 2011b). 

 

 

3.2	Färdighet,	fakta,	förståelse	och	förtrogenhet	

Ett sätt att ringa in vad jag menar med förståelse i den här uppsatsen går via Gustavsson 

(2002). Gustavsson (2002) gör en distinktion mellan fyra dimensioner i kunskapsbegreppet 

som han benämner som färdighetskunskap, faktakunskap, förståelsekunskap och 

förtrogenhetskunskap. Han beskriver att undervisningen bör grunda sig på dessa fyra 

kunskapsformer, och han beskriver även hur de förhåller sig till varandra i undervisningen. 

Gustavsson (2002) menar att eftersom de hänger samman med varandra, går det därmed inte 

att utesluta någon utav dom i undervisningen. De fyra kunskapsformerna kallas för de fyra 

F:n.	
 

En elev som besitter en färdighetskunskap, vet hur någonting ska genomföras och för att det 

ska vara möjligt för eleven att utveckla en färdighet måste eleven först ha faktakunskaper. 

Det kan exempelvis vara faktakunskaper som handlar om hur olika normer och regler 

fungerar. Förståelsekunskap innebär att eleven har skapat förståelse för andra människor. 

Detta visar sig genom att eleven kan sätta in andra utifrån dennes förutsättningar, men även 

sig själv, i olika sammanhang och kontexter. Den sista byggstenen, förtrogenhetskunskap, 

innebär att genom de kunskaper eleven besitter, kan denne uttrycka samt yttra sig på olika sätt 

(Gustavsson, 2002).  
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Ytterligare ett sätt att beskriva vad jag menar med förståelse går genom det Gustavsson 

(2002) benämner som ett utifrån- och inifrånperspektiv. Ett utifrånperspektiv innebär att 

eleven inte har förmågan att skapa förståelse för en annan människa. Det kan exempelvis 

handla om att, genom att eleven inte har förståelse för andra, kan eleven inte heller sätta sig in 

i dennes situation och därmed inte heller utgå från dennes förutsättningar. Konsekvensen av 

att ha ett utifrånperspektiv kan leda till att eleven utvecklar misstro och misstankar om sådant 

som eleven inte känner till. En elev som istället har ett inifrånperspektiv, kan sätta sig in i en 

annan människas situation, och föreställa sig dennes perspektiv utifrån de förutsättningar som 

finns. Genom att eleven har ett inifrånperspektiv utvecklar eleven även förmågan att ha 

respekt och empati för andra människor, vilket inte ett utifrånperspektiv bidrar till. Empati 

och respekt är två viktiga nyckelord som Gustavsson (2002) nämner i sin beskrivning av 

förståelse för andra.  
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4.	TIDIGARE	FORSKNING	
	
Enligt Franck (2010) och Britt (2006) måste reflektion, resonemang och diskussion utgöra en 

stor del i undervisningen för religionskunskap. Detta eftersom det kommer bidra till att elever 

utvecklar sin förmåga att skapa förståelse, empati och respekt för andra människor.  

 

Thompson (2011) som har genomfört en studie i Storbritannien gällande 

religionsundervisningen, menar att det idag bedrivs en undervisning i religionskunskap som 

fokuserar mer på att elever ska utveckla sina faktakunskaper, än förmågan att skapa förståelse 

för andra människor. Thompson (2011) menar att på grund av detta, leder det inte till att 

elever utvecklar förståelse för andra människor, och konsekvensen av att fokusera mer på 

faktakunskaper kan därför bli att elever istället uppfattar religion och religiösa människor som 

något som är avvikande. Detta i en negativ bemärkelse (Thompson, 2011). Att lärare inte ger 

utrymme åt diskussion, reflektion och resonemang i religionsundervisningen, menar Britt 

(2006) är vanligt förekommande, och som tidigare nämnt beskriver Thompson (2011) att det 

då inte leder till att elever utvecklar förmågan att skapa förståelse för andra människor när de 

endast får ta del av en undervisning i religionskunskap som fokuserar på faktakunskaper 

(Thompson, 2011). Britt (2006) beskriver att en av anledningarna till att elever inte får ta del 

av undervisning där de ges utrymme åt diskussioner och reflektioner är på grund av lärarens 

rädsla att kränka någon. Detta eftersom religion kan anses vara väldigt känsligt att diskutera 

kring samt för att religion för många är något som är privat. Franck (2010) betonar dock 

vikten av att skapa förutsättningar för att elever ska utveckla förmågan att skapa förståelse, 

respekt och empati för andra människor, eftersom det inte är en förmåga som utvecklas av sig 

själv. Då träning ger färdighet, är det en förmåga som det behövs arbeta aktivt med i 

undervisningen (Franck, 2010). 

 

I enighet med Britt (2006), menar även Berglund (2011) och Watson (2007) att det idag är 

vanligt förekommande att elever inte ges möjlighet åt att diskutera, resonera och reflektera i 

religionsundervisningen, och att det då kan leda till att elever inte utvecklar förståelse för 

andra människor. Gustavsson (2002) nämner de fyra olika kunskapsformerna som måste 

samspela med varandra i undervisningen för att gynna elevers utveckling. 

Förtrogenhetskunskap, förståelsekunskap, färdighetskunskap samt faktakunskap. Att utesluta 

någon utav dessa kunskapsformer eller enbart fokusera på faktakunskaper menar Watson 

(2007) och Berglund (2011) kan leda till att elever inte tar religiösa handlingar på allvar, som 
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exempelvis ramadan1. Detta eftersom elever inte ges förutsättningar och möjlighet till att 

utveckla förståelse, respekt och empati för andra människor. 

 

 

 

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	

	
	

																																																																				
1	Ramadan	är	en	fastemånad,	vilket	är	en	islamsk	högtid.	Det	innebär	att	man	endast	får	förtära	mat	och	
dryck	från	solnedgång	till	soluppgång	(Nationalencyklopedin,	u.å).	
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5.	METOD	OCH	MATERIAL	

 

Studien har inspirerats av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk inriktning. Hermeneutik kan 

enligt Ödman (2007) anses vara både metod och teori. Att använda hermeneutiken som teori 

menas att jag som forskare på bästa sätt ska kunna skapa en vetenskaplig uppfattning gällande 

det som ska undersökas. Att använda hermeneutiken som metod enligt Ödman (2007) innebär 

att jag gör en tolkning av det som yttrats. I detta fall är det att jag tolkar elevernas svar och 

reflektioner kring deras uppfattning av religionsundervisningens betoning på fakta och 

förståelse. Två stycken begrepp som kan klargöra för vad hermeneutik innebär är, förståelse 

och tolkning. Det innebär att jag som forskare i den här studien kommer att göra mina egna 

tolkningar utifrån vad eleverna säger, och på så sätt skapar jag förståelse för det som har 

yttrats. Med det menas alltså, att en annan forskare som undersöker samma sak, kan ha 

annorlunda tolkning samt annorlunda förståelse än min egen, eftersom denne forskares synsätt 

kan skilja sig från hur jag har tolkat och förstått (Ödman, 2007).  

 

3.1	Val	av	metod	och	kriterier	för	urval	
Jag har genomfört semistrukturerade intervjuer med sju stycken elever från årskurs 6. 

Intervjuerna har genomförts individuellt och jag har valt att intervjua de elever som jag haft i 

min klass under min senaste verksamhetsförlagda utbildning.  

 

Jag har i min undersökning valt att genomföra semistrukturerade intervjuer, eftersom jag ska 

göra en kvalitativ undersökning. Att göra semistrukturerade intervjuer när man ska göra en 

kvalitativ studie menar Bryman (2011) är givande för resultatet. Semistrukturerade intervjuer 

innebär att jag som intervjuare har ett formulär med intervjufrågor som jag måste förhålla mig 

till. Det betyder dock inte att jag behöver vara bunden till mitt formulär med intervjufrågor, då 

semistrukturerade intervjuer innebär att jag även kan ställa andra frågor som uppkommer 

under tiden som intervjun pågår. Följdfrågor som är beroende av vad eleven svarar är ett 

exempel. Semistrukturerade intervjuer innebär även att jag som forskare kan ändra på 

ordningen av frågorna (Bryman, 2011). 
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För att jag inte ska behöva anteckna långa svar under tiden som intervjun pågår, och riskera 

att missa viktig information som är relevant för resultatet, har jag valt att spela in intervjuerna. 

Intervjuerna har sedan transkriberats. Viktigt att tillägga är även att inspelningarna finns 

arkiverade i min ägo. Efter transkriberingen genomförts har jag noga läst elevernas svar för att 

skapa en uppfattning om det som yttrats. Enligt Bryman (2011) menas det att man har en 

induktiv syn. Alltså, först samlar forskaren in empirin som sedan ska analyseras. 

Avslutningsvis drar forskaren en slutsats kring det som yttrats.  

 

De kriterier som jag har i mitt urval för studien är följande:  

• Eleverna ska gå i årskurs 6. 

• Det ska finnas en heterogen sammansättning avseende kön.  

Anledningen till att jag har valt att intervjua elever från årskurs 6 och inte elever från 

exempelvis årskurs 4 och 5 är på grund av att de har haft religionsundervisning en längre tid 

och har därmed mer erfarenheter samt kunskaper som de kan dela med sig av. Jag har även 

valt att det ska finnas en heterogen sammansättning avseende kön då syftet med studien inte 

är att undersöka endast tjejers eller killars uppfattning av religionsundervisningen.  

 

3.2	Genomförande	
Under vårterminen 2016 när jag skulle genomföra min sista verksamhetsförlagda utbildning, 

valde jag att se över möjligheten att komma tillbaka dit och intervjua eleverna i årskurs 6.  

 

Efter noga övervägande för för- och nackdelar valde jag till slut att intervjua elever från den 

klass jag kom att genomföra min sista verksamhetsförlagda utbildning hos. Då jag inte skulle 

ha eleverna i religionskunskap under dessa veckor, såg jag inget hinder med att intervjua dem 

kring deras uppfattning av religionsundervisningen. Detta eftersom jag inte skulle ha någon 

egen uppfattning eller upplevelse av deras religionsundervisning, som skulle kunna påverka 

min tolkning och analys som sammanställs i resultatdiskussionen. Då syftet inte har varit att 

undersöka skillnader mellan olika klasser eller olika skolor har jag medvetet valt att 

undersöka elever från samma klass, när det kommer till deras uppfattning om 

religionsundervisningen. 
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Jag delade ut blad för samtycke av deltagande till samtliga elever i årskurs sex, och de som 

ville delta fick ta med sig bladet hem för att även vårdnadshavare skulle ge sitt samtycke, och 

detta skedde genom en underskrift. Då det inte var speciellt många elever som ville vara med, 

fick samtliga sju elever som deltog vara med i min studie. 

 

3.3	Forskningsetiska	principer	

Studien utgår från olika forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002) nämner som 

fyra grundkrav för att forskningen ska vara etisk. Det första är informationskravet, vilket 

innebär att samtliga elever som deltagit har blivit informerade om vad min studie innebär. 

Eleverna har även blivit informerade om att det är frivilligt att delta i min studie samt att de 

har rätt att avbryta sitt deltagande under processens gång. Samtyckeskravet innebär att 

eleverna som deltar måste ha givit sitt samtycke för att ett deltagande ska ske, och i detta fall, 

eftersom eleverna har varit under 15 år, måste så även vårdnadshavare ge sitt samtycke för 

deltagandet. Konfidentialitetskravet betyder att ingen ska få möjlighet att ta del av elevernas 

personuppgifter, och de namn som förekommer i min undersökning är därför fingerade. Det 

sista grundkravet, nyttjandekravet, innebär att det insamlade materialet endast får användas 

till min studie. 
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6.	RESULTAT		

	

I detta kapitel presenteras elevernas svar och reflektioner kring deras uppfattning av 

religionsundervisningen, med betoning på fakta och förståelse. Resultatet är indelat utifrån 

olika kategorier, som är baserade på de frågor som jag har ställt i intervjuerna. Jag har valt att 

inte skriva ut elevernas fullständiga svar. Detta är delvis på grund av att vissa elever svarar 

mer ingående än andra. Jag har även valt att lägga in citat från eleverna, då det även bidrar till 

en större tyngd i resultatet. 

 

6.1	Elevernas	upplevelse	av	religionsundervisningen	
Samtliga elever anser att religionsundervisningen är bra, och merparten av eleverna beskriver 

det är viktigt att man lär sig fakta om de olika religionerna.  

 

Simon berättar att han upplever religionsundervisningen som rolig eftersom de fick arbeta 

med en specifik religion. Han berättar även att de fick leta reda på fakta om den religion som 

de blivit tilldelad sig. Fakta som exempelvis heliga skrifter, gudar och tecken är sådant som 

han nämner att de skulle leta reda på. Simon menar att det är väldigt viktigt att man lär sig att 

respektera andras tro och religion, då det är lätt hänt att man hånar andra när man inte förstår 

deras handlingar.  

 
Om	någon	gör	något	som	man	 inte	 fattar,	 så	 istället	 för	att	håna	dom	så	kan	vi	 lära	oss	vad	det	

betyder	[…].	(Simon,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	

 

Att få lära sig om religion och att lära sig att respektera andra är viktigt anser Simon, då han 

menar att det är religion som bidrar till att det blir krig. Han nämner Hitler som exempel, att 

om Hitler hade fått lära sig mer om religion när han var barn, så hade han förmodligen lärt sig 

att respektera judarna.   

 
Viktigt	så	man	lär	sig	respektera	andra	för	det	kan	ju	lätt	bli	bråk	mellan	religionerna.	Krig	och	så,	

det	 är	 ju	 religionerna	 som	 ställer	 till	 det.	 Viktigt	 att	man	 lär	 sig	 om	 det	 […].	 (Simon,	 personlig	

kommunikation,	21	mars,	2016)	

 
Kriget,	Hitler	han	gillade	ju	inte	judar.	Om	han	hade	fått	lära	sig	mer	om	religion	när	han	var	yngre	så	

hade	han	kanske	respekterat	dom	[…].	(Simon,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	
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Aisha berättar att hon upplever religionsundervisningen som bra, precis som Simon eftersom 

hon har fått lära sig mycket om andra kulturer och vilka gudar som finns. Dock så berättar 

Aisha i likhet med Simon, att religion inte alltid är något som behöver vara positivt. Aisha 

menar, precis som Simon, att mycket har blivit fel på grund av religion. Det sker hemska 

saker väldigt ofta menar hon, och Aisha nämner exempelvis att det finns människor som letar 

skäl till att få komma till sin gud och att dessa människor väljer därför att straffa de människor 

som inte tänker på samma sätt som dom själva gör. 

 

Religion	behöver	 inte	alltid	vara	något	bra.	För	det	är	 så	mycket	 som	har	blivit	 fel	och	dåligt.	Vissa	

letar	skäl	till	att	få	göra	som	dom	gör	bara	för	att	få	komma	till	deras	gud	och	kanske	straffar	andra	för	

att	 dom	 inte	 tänker	 på	 samma	 sätt	 som	 dom	 gör	 […].	 (Aisha,	 personlig	 kommunikation,	 21	 mars,	

2016).	

 

Även Jens upplever religionsundervisningen som bra, och han berättar att de i årskurs 6 har 

fått leta reda på fakta om olika gudar samt ta reda på vilka länder som religionen finns i. Han 

menar att det är bra att ha kunskap om religion, så att man inte gör fel när man kommer till ett 

nytt land.  

Ifall	man	behöver	be	 innan	man	går	 in	 i	en	kyrka.	Man	blir	kanske	utslängd	då	 […].	 (Jens,	personlig	

kommunikation,	21	mars,	2016).	

Här nämner Jens som exempel hur man ska bete sig i olika kyrkor, att det är viktigt att man 

får lära sig hur man ska bete sig så att man inte blir utslängd från kyrkan. Jens anser dock att 

det är för mycket läsning i religionsboken och att lektionerna i religionskunskap ofta blir 

långtråkigt på grund av det. Stina berättar i likhet med Simon, Aisha och Jens att 

religionsundervisningen är bra. Stina berättar att hon tycker det är roligt att lära sig ny fakta 

om olika religioner. Här nämner hon högtider och skillnader mellan de olika religionerna som 

exempel på den fakta som de skulle ta reda på i religionsundervisningen. Precis som Jens, 

tycker Stina att det är viktigt att ha kunskap om religion och hon berättar att det är viktigt att 

man får lära sig om de största religionerna. Stina berättar att det hon anser att hon har fått 

mest kunskap om är om de olika gudarna som finns samt de högtider som förekommer inom 

de fem största religionerna. Johan och Jasmina anser att upplevelsen av 
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religionsundervisningen är bra, och de tycker att det är viktigt lära sig om hur andra 

människor lever. 

 
Bra.	För	att	man	lär	sig	mycket	om	olika	grupper	[…].	(Johan,	personlig	kommunikation,	21	mars,	

2016)	

 

Johan nämner Buddhister som exempel, och berättar att han även har fått lära sig vilka tecken 

som finns inom buddhism. Jasmina tillägger att hon tycker att religionskunskap är det 

roligaste ämnet, eftersom hon får lära sig om olika religioner samt för att hon anser att det är 

intressant att få lära sig hur andra människor lever. Azra tycker att det är bra att man får lära 

sig om sådant man inte visste tidigare. Exempelvis om hinduismen och speciella dagar 

nämner hon. Azra berättar att hon själv är muslim och att hon fick hjälpa sina klasskamrater 

som arbetat med islam. Klasskamraterna frågade henne om vad de hade för speciella dagar 

och vad ramadan innebär. Att få hjälpa sina klasskamrater tycker Azra var roligt. 

 

6.2	 Elevernas	 reflektioner	 kring	 syftet	 med	 att	 ha	 religionsundervisning,	

samt	varför	det	är	viktigt	med	religionskunskap	
Aisha, Jasmina och Simon menar att syftet med religionsundervisningen är att få förståelse för 

andra människor. Johan menar likt Azra att syftet är för att få lära sig om andra religioner än 

enbart sin egen. Stina menar att syftet med religionsundervisningen är för att ha nytta av det i 

framtiden, exempelvis för att jobba. Stina menar även att det är viktigt med 

religionsundervisning eftersom man borde ha faktakunskaper om de fem världsreligionerna, 

medan Jasmina tycker det är viktigt med religionsundervisning för att få lära sig hur andra 

människor lever och vad andra tror på. Jasmina berättar att hon är muslim, och att det 

möjligtvis hade varit roligt att få dela med sig av sin tro och religion till sina klasskamrater, 

men att hon inte har blivit tillfrågad av sin lärare till att dela med sig av sina kunskaper eller 

erfarenheter om islam. Azra berättar att hon tycker det är viktigt med religionskunskap 

eftersom de som inte har så mycket kunskap om muslimer, då kan få lära sig mer. Exempelvis 

varför de har på sig vissa kläder. Azra tillägger även att hon fick lära sig mycket om hinduism 

eftersom det var den religion som hon blev tilldelad att arbeta med.  

 

Jens berättar att det är viktigt att man får lära sig om hur andra människor lever, men att de till 

mesta del fått lära sig om vad andra äter och vilka olika högtider som finns inom religionerna. 
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Jens berättar varför det är viktigt att ha förståelse för andra människor, då han menar att man 

kanske får en annan uppfattning om en person när man förstår att deras handlingar och 

agerande är kopplat till deras religion. Dock så tillägger Jens att han aldrig har mött en sådan, 

så han vet inte om han själv hade ändrat sin uppfattning om personen i fråga. 

 

Jag	har	aldrig	mött	någon	sådan.	Men	jag	tror	det	[…].	(Jens,	Personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	

	

Simon anser i likhet med Jens, att religionsundervisning är viktigt för att få möjlighet att 

utveckla sin förståelse för andra människor. Simon berättar att när man får lära sig mer om 

religion i skolan så kan det leda till att man kanske man börjar tro på något annat än det man 

redan tror på. 

 

Vidare berättar Aisha att hon inte förstår varför vissa människor gör dumma saker som 

exempelvis dödar andra människor. Aisha säger att detta är kopplat till religion eftersom det 

är vad hennes pappa har sagt. Det är många lärare som undanhåller mycket, sådant som är 

viktigt att veta berättar Aisha. Hon förklarar att hon även vill lära sig om de dåliga sakerna 

som händer, samt att det är viktigare att få lära sig om sådant som händer i världen än att få 

lära sig om vad andra äter. 

 
Det	jag	behöver	veta	är	om	dåliga	saker	också.	Inte	bara	bra	saker.	Det	är	viktigare	att	veta	än	vad	

dom	äter	[…].	(Aisha,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	

	

	

6.3	Begreppet	religion	för	eleverna		
Samtliga elever menar att religion för dem är en tro, att man tror på något. Simon berättar att 

man genom sin tro har ett hopp när det är svårt, att man exempelvis ber och att det på så vis 

kan kännas bättre för att man har något att tro på. Även Stina beskriver att religion är kopplat 

till något som man tror på.  

 
Folk	uppdelade	i	grupper	som	tror	på	olika	saker	[…].	(Stina,	personlig	kommunikation,	21	mars,	

2016)	
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Simon tillägger även att det hade varit konstigt om alla människor hade haft samma religion. 

Jens och Johan nämner i likhet med Simon även böner som exempel när de talar om religion, 

och de berättar att det finns olika gudar. Religion enligt Johan är att man har olika regler att 

förhålla sig till. Exempelvis kan det handla om svordomar och bibeln. Aisha har liknande syn 

på religion som Jens, och menar att religion är ett sätt för andra människor att se skäl till att 

göra vissa saker. Simon förklarar att världen hade sett annorlunda ut om vi inte hade haft 

religion, eftersom religion bidrar till mycket krig och bråk.  

 

Om	vi	 inte	hade	haft	några	religioner	då	hade	vi	 inte	haft	krig.	Men	det	vet	vi	egentligen	 inte	 för	då	

hade	ett	kanske	varit	krig	för	något	annat	[…].	(Simon,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	

 

Detta menar han på eftersom man har olika tro och man kanske tycker att andra har fel som 

inte tror på samma sak som en själv. Simon säger även att vi då kanske hade haft krig för 

någon annan anledning om religion inte funnits, men det vet vi egentligen inte. Simon nämner 

även att detta har de inte diskuterat om i religionsundervisningen. 

 

6.4	 Elevernas	 tankar	 kring	 utrymmet	 åt	 diskussioner,	 reflektioner	 och	

resonemang	i	religionsundervisningen	
Flera av eleverna berättar att de har fått väldigt begränsat med tid åt att reflektera kring deras 

egna åsikter samt tankar. Samtliga elever berättar även att det som religionsundervisningen 

handlar mycket om, är faktakunskaper. 

 

Aisha och Stina berättar att de mest har fått prata om skillnader och likheter, som exempelvis 

hur man beter sig inom de olika religionerna och vilka kyrkor som finns. Aisha tillägger även 

att inte att de har fått möjlighet till att reflektera över varför det är på ett visst sätt eller varför 

vissa beter sig om de gör. Stina förklarar att det som de har fått reflektera över är varför de 

ska lära sig om religionerna, varpå hon säger att det är viktigt för att veta vilka religioner som 

finns. Stina berättar även att de har diskuterat mycket om skillnaderna mellan judendomen 

och kristendomen. Jasmina och Johan berättar att det var mest fakta kring de olika 

religionerna de diskuterat, och Johan nämner som exempel högtider och vilka tecken som 

finns inom de olika religionerna. Jasmina berättar även att det inte var deras egna tankar och 

åsikter kring religion som diskuterades. 
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Både Azra och Jens berättar att det var läraren som ställde frågorna, och Azra berättar att de 

skulle svara på frågorna tillsammans med sin bänkkamrat och att frågorna handlade om fakta. 

Exempelvis vilken gud som finns i Asien nämner Jens. 

Simon, Aisha och Jasmina berättar att de inte fått tid och möjlighet till att diskutera och 

resonera kring deras egna tankar samt åsikter i religionsundervisningen. Simon tycker att det 

borde ges större utrymme åt diskussion kring deras tankar och åsikter i 

religionsundervisningen eftersom han menar att det finns så mycket frågor att ställa om 

religion. Simon berättar även att det väcks mycket tankar i religionsundervisningen. 

Skulle	vilja	ha	mer	diskussion	i	undervisningen,	det	finns	ju	mycket	frågor	att	ställa	om	religion	[…].	

(Simon,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016).	

	

6.5	 Elevernas	 tankar	 kring	 vad	 de	 saknar	 i	 religionsundervisningen	 samt	

vad	som	borde	ges	mer	utrymme	åt	
Azra, Jens, Stina och Johan svarar kortfattat att de inte tycker att det fattas eller saknas något i 

religionsundervisningen medan Jasmina, Aisha och Simon gav något mer utförligt svar kring 

deras tankar. 

 

Jasmina tycker att man får arbeta mycket själv i religionsundervisningen och att det handlar 

mycket om att man ska leta fram fakta. Även Aisha antyder på att det är mycket 

faktakunskaper, då hon berättar att det inte diskuteras om sådant som händer runt om i världen 

på lektionerna i religionsundervisningen. Aisha tycker att det finns en viss fördel med att det 

inte diskuterar de negativa företeelser som händer runt om i världen, för då behöver hon inte 

tänka på sådant som är jobbigt menar hon. Dock så påpekar Aisha att hon ändå hade velat ha 

mer utav det som händer i världen i religionsundervisningen. 

 
Nej.	Eller	fast	dom	berättar	ju	inte	så	mycket	om	sånt	som	händer	i	världen.	Fast	det	är	ändå	skönt	

[…].	(Aisha,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	

 

Simon berättar att eftersom det finns några i klassen som är muslimer kan det vara bra att ha 

kunskap om islam. Han menar att det kanske finns dom som undrar varför de ibland inte äter 

under vissa perioder. 
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När	dom	inte	äter	undrar	man	ju	[…]	(Simon,	personlig	kommunikation,	21	mars,	2016)	

 Simon nämner även att eftersom han blev tilldelad islam så har han mest kunskaper om just 

den religionen.  
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7.	DISKUSSION	

I det här avsnittet presenteras resultatdiskussionen och metoddiskussionen.  

 

7.1	Resultatdiskussion	
Jag anser att min frågeställning har blivit besvarad, och jag har analyserat samt tolkat 

resultatet dels utifrån syftet och frågeställningen, vilket har sammanställts i detta avsnitt. Då 

min studie inspireras av en hermeneutisk vetenskapsteoretisk inriktning, kommer jag i det här 

avsnittet att göra egna tolkningar och analyser av elevernas svar och reflektioner kring hur de 

uppfattar religionsundervisningen, med betoning på fakta och förståelse. I det här avsnittet 

kommer jag även att koppla mina tolkningar och analyser till bakgrunden samt tidigare 

forskning. I resultatdiskussionen kommer jag även att dra slutsatser som jag har kommit fram 

till genom min undersökning. 

 

Resultatet visar på att eleverna till mesta del är eniga i deras svar och reflektioner gällande 

deras upplevelse av religionsundervisningen. Resultatet i studien visar på att elevernas 

upplevelse av religionsundervisningen är att de till största del har fått ta del av en faktabaserad 

religionsundervisning, och att de i undervisningen inte anser att de har fått utrymme för att 

diskutera och reflektera. Detta visar sig tydligt då eleverna själva uttrycker att de skulle leta 

reda på fakta om den religion de blivit tilldelad att arbeta med av läraren. Faktakunskaper som 

heliga skrifter och platser, gudar, högtider samt mat är några av de exempel som eleverna 

nämner. Resultatet visar även på att eleverna anser att det är viktigt att ha faktakunskaper om 

olika religioner, men det tycker även att det är viktigt att man skapar förståelse för andra 

människor. Flera av eleverna är medvetna om att det är viktigt att ha förståelse för andra 

människors sätt att leva och tänka samt att ha respekt och empati för andra. Trots det faktum 

att de är medvetna om detta, visar resultatet på att resonemang, diskussion och reflektion inte 

är något som eleverna anser att de har fått utrymme åt i religionsundervisningen. Eleverna 

tillägger även själva att detta är något som de vill ha mer av, då de har mycket funderingar 

kring olika frågor som berör religionsundervisningen. Viktigt att tillägga är att jag har 

undersökt elevernas egen upplevelse och uppfattning av undervisningen i religionskunskap, 

och att det därmed inte behöver stämma överens med lärarens upplevelse av vad 

undervisningen fokuserar på eller huruvida deras upplevelse av religionsundervisningen 

stämmer överens med den sanningsenliga bilden av hur undervisningen egentligen bedrivs.  
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I kursplanen för religionskunskap står det att undervisningen i religionskunskap ska bidra till 

att elever utvecklar kunskaper om olika religioner samt hur religiösa handlingar och 

traditioner kan uttrycka sig på olika sätt. Religionsundervisningen ska även bidra till 

stimulans hos eleverna där de får tillfälle till att reflektera samt utveckla förståelse för andra 

människor (Skolverket, 2011a). Enligt skollagen (SFS, 2010:800) ska undervisningen 

stimulera samtliga elever utifrån deras egna förutsättningar. Utifrån min tolkning och analys 

av resultatet anser jag att merparten av eleverna inte är stimulerade i frågan om förståelse för 

hur andra människor tänker, och varför de agerar på ett visst sätt. Detta eftersom det 

uttrycktes av några elever att religionsundervisningen väcker mycket frågor samt att det är 

viktigt att få förståelse för varför vissa agerar på ett visst sätt. Flera elever påpekade även att 

de inte ges tillfälle att reflektera kring sina egna tankar och åsikter, utan att de endast 

diskuterade faktakunskaper. Exempelvis uttryckte Aisha att hon inte förstår varför vissa 

människor gör dumma saker som exempelvis dödar andra, men att hennes pappa säger att det 

är kopplat till religion. Här har skolan en väldigt viktig roll och Thompson (2004) betonar 

vikten av att ge eleverna möjlighet till att reflektera kring och skapa förståelse för andra 

människors handlingar. Detta för att kunna motverka de negativa fördomar och stereotypa 

föreställningar som finns om religion. Aisha uttryckte även att hon inte tycker att det pratas 

om de negativa händelser som sker runt om i världen, och att detta är något hon hade velat ha 

mer av i religionsundervisningen. Britt (2006) menar att det vanligt förekommande bland 

religionslärare att de medvetet väljer bort att diskutera sådant på grund av det kan anses 

känsligt att diskutera, samt för rädsla av att någon ska känna sig kränkt. Detta kan ge en 

förklaring till Aishas reflektion gällande att lärare väljer att lära ut om andra människors 

matvanor istället för varför vissa människor agerar på ett visst sätt. 

 

Simon anser att religion bidrar till mycket elände, exempelvis krig och bråk, och han 

resonerar kring huruvida Hitler hade varit en bättre människa om han hade fått lära sig mer 

om religion när han var mindre. Jag anser att Simon genom detta uttalande visar på en god 

förmåga att reflektera, men att han inte ges möjlighet att vidare utveckla sin förmåga att 

reflektera då han själv anser att det inte ges utrymme åt reflektion, diskussion och resonemang 

i religionsundervisningen. Att inte ge elever förutsättningar till att utvecklas anser jag vara att 

begränsa eleverna. Detta leder i sin tur till att de inte utmanas eller blir tillräckligt stimulerade 

i undervisningen, vilket som jag tidigare nämnt att även skollagen (SFS, 2010:800) framhäver 

är viktigt för elevers utveckling. Simon menar att det är viktigt att man får lära sig att 

respektera andra människors tro, vilket även Franck (2010) belyser, då förståelseförmågan 
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inte utvecklas självmant. För att elever ska utveckla sin empatiska förmåga måste de därför i 

undervisningen ges möjlighet att resonera, diskutera och analysera (Franck, 2010). Detta är 

något merparten av eleverna anser att de inte att de får tillräckligt med utrymme till i 

religionsundervisningen, och Simon berättar även att det väcks mycket tankar och frågor i 

religionsundervisningen. 

 

Flera av eleverna berättar att de i religionsundervisningen skulle leta fram fakta enskilt. Jens 

nämner att han upplever religionsundervisningen som delvis långtråkig, eftersom det var 

mycket att läsa i läroböckerna. Jasmina berättar att hon möjligtvis hade tyckt det var roligt att 

få dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper om islam, och Azra berättar att hennes 

klasskamrater har frågat henne om hjälp vid flera tillfällen när de arbetat med islam, men att 

läraren inte givit henne möjlighet till att få dela med sig av det hon kan om islam. Jag anser att 

detta hade varit ett ypperligt tillfälle att använda Azra och Jasmina som resurser för resten av 

klassen. Jag tror även att genom att låta eleverna berätta om sin egen religion och tro utifrån 

dem själva, om de så vill, kan det bidra till att eleverna skapar förståelse för att alla människor 

inom en religion inte agerar på samma sätt. Kommentarmaterialet för religionskunskap 

(2011b) menar att om elever får förståelse för andra människor så kan det leda till att de 

stereotypa framställningar som finns inom religion motverkas. Undervisningen i 

religionskunskap ska enligt Skolverket (2011a) skapa förutsättningar för att elever utvecklar 

förståelse för andra människors sätt att leva och tänka, och min slutsats är, att genom att 

använda eleverna som resurser för varandra, kan det bidra till att det skapas goda 

förutsättningar för elevers utveckling för förståelse. 

 

Att elever inte utvecklar förståelse för andra människors tro, sätt att leva samt religiösa 

handlingar är en konsekvens av att det idag endast, med få undantag, bedrivs en faktabaserad 

religionsundervisning. Konsekvensen av en faktabaserad religionsundervisning kan leda till 

att elever istället delar in människor i olika fack och grupper (Thompson, 2004; Watson, 

2011). Genom en analys av min studie kan jag konstatera att samtliga elever beskriver att de i 

princip endast fått ta del av en faktabaserad undervisning i religionskunskap, och att de inte 

anser att det ges utrymme i undervisningen till att resonera, diskutera och reflektera. Detta kan 

jag konstatera dels för att Stina och Johan uttrycker att de har fått lära sig om olika grupper, 

men även för att samtliga elever vid flera tillfällen nämner faktakunskaper. Jens beskriver att 

de har fått leta reda på fakta om olika gudar och i vilka länder religionen finns. Jasmina 

berättar att religionsundervisningen bestod till stor del av att man skulle leta fakta, vilket Stina 
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även påpekar. Stina beskriver även att det är väldigt viktigt att ha kunskaper om de fem 

världsreligionerna. Några av de intervjuade eleverna beskriver att det är viktigt att man 

utvecklar förståelse för andra människor, men att de inte anser att de ges möjlighet till att 

resonera och diskutera kring deras tankar. Jag kan därmed dra slutsatsen att samtliga elever 

inte är stimulerade när det handlar om att få resonera, diskutera och analysera. 

 

Något som jag finner intressant, och är värt att notera är att merparten av eleverna som jag har 

intervjuat är medvetna om att religionsundervisningen bör bidra till förståelse för andra 

människors sätt att leva och agera, samt bidra till respekt och empati för andra människor. 

Trots det faktum att eleverna är medvetna om det ovanstående, anser jag att de har ett ”vi och 

dom” perspektiv. Exempelvis så refererade Johan, Jens och Stina till religiösa människor som 

”olika grupper” och Jens nämnde att han aldrig träffat en ”sådan”. Jag anser därför, som jag 

tidigare nämnt, att undervisningen i religionskunskap har en tendens till att objektifiera 

religiösa människor, och att det då inte leder till att elever utvecklar den förståelse, respekt 

och empati för andra människor som kursplanen för religionskunskap (2011) ska bidra till. 

Som jag tidigare nämnt, hävdar Gustavsson (2002) att elever som inte har förståelse för 

andras sätt att leva och uttrycka sig, tenderar till att se andra människor i ett utifrånperspektiv, 

istället för ett inifrånperspektiv. Avslutningsvis kan jag därmed konstatera att eftersom 

eleverna refererar människor med olika religiösa bakgrunder som ”grupper” eller ”sådana 

människor”, att de har ett utifrånperspektiv samt att de behöver utveckla sitt inifrånperspektiv. 

 

7.2	Metoddiskussion	
I det här avsnittet kommer jag att redogöra för de metodval jag har gjort, samt beskriva de för- 

och nackdelar som kan förekomma med det val jag har gjort genom min studie. Materialet har 

bearbetats samt transkriberats. 

 

En av studiens starka sidor är att jag har genomfört individuella semistrukturerade intervjuer. 

Jag anser att det är en styrka för min studie då det har bidragit till att jag som intervjuare har 

fått utrymme och möjlighet till att ställa frågor utöver intervjuguiden samt följdfrågor som 

blivit ställda till eleverna utifrån deras svar. Detta anser jag även vara en bidragande faktor till 

att min frågeställning blivit besvarad samt att syftet har blivit uppnått. För att inte leda in 

eleverna på att det finns rätt eller fel svar kring deras egna åsikter och tankar var jag noga med 

att ställa frågor som var öppna och inte ledande in i någon riktning. Detta för att eleverna även 
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själva till mestadels skulle driva samtalet utifrån deras egna tankar och åsikter. Att mina 

frågor till eleverna har varit objektiva och icke ledande är även en styrka i min studie, då jag 

inte har vägt in mina personliga värderingar i intervjun. 

 

Det jag kan ställa mig kritisk till är huruvida ordningen av forskningsfrågorna är ställda, samt 

vilken påverkan det kan ha haft på resultatet. Något som jag anser kan vara både fördel och 

nackdel i min studie är huruvida jag bör ha en relation till de elever jag har intervjuat. Jag har 

valt att intervjua elever från den skola där jag har genomfört min verksamhetsförlagda 

utbildning eftersom jag ansåg att det skulle leda till ett bättre resultat, om jag har skapat goda 

relationer till eleverna. Genom att eleverna känner sig trygga med den som intervjuar, kan det 

leda till att de känner sig trygga med att ärligt besvara de frågor som ställs. Viktigt att tillägga 

dock är att jag inte har undervisat dessa elever i religionskunskap, och jag har inte heller 

deltagit i någon religionsundervisning. Jag anser att detta har varit viktigt för min studie då 

mitt perspektiv inte är relevant för studiens syfte. 

 

En annan faktor som jag kan ställa mig kritisk till i min studie är att vissa elever har lättare för 

att öppna upp sig och svara ärligt kring deras tankar och åsikter än vad andra elever har. Jag 

har i min studie valt att intervjua elever från samma klass, och inte från olika skolor, då jag 

inte anser att det skulle vara av betydelse för studien. 
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8.	FÖRSLAG	PÅ	VIDARE	FORSKNING	

	

Utifrån studien och tidigare forskning har jag tolkat det som att det är vanligare att elever får 

en faktabaserad religionsundervisning, och att det inte ges lika mycket utrymme åt diskussion, 

reflektion och resonemang i religionskunskap. Genom studien kan jag konstatera att eleverna 

efterfrågar mer utrymme åt diskussion och resonemang, då de själva uttryckt att det väcks 

mycket tankar och funderingar i religionsundervisningen. Då jag enbart har undersökt 

elevernas perspektiv gällande deras uppfattning om religionsundervisningen, hade det därför 

varit intressant att undersöka vidare utifrån lärarens perspektiv. Hur arbetar olika lärare för att 

elever ska utveckla sin förmåga att förstå andra människors sätt att uttrycka sin tro, sätt att 

leva samt religiösa handlingar? 

  



	

24	
	

REFERENSLISTA	

 

Berglund, J. (2011). Etnografiska glasögon på religion i vardagen. I M. Löfstedt (Red.), 

Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan (s. 125-141). 1. uppl. Lund: 

Studentlitteratur 

 

Britt, B. (2006). Secularism, Criticism, and Religious Studies Pedagogy. Teaching Theology 

and Religion, 9, 203-210. doi: 10.1111/j.1467-9647.2006.00285.x  

 

Bryman, A (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. 2., [rev.] uppl. Malmö: Liber 

 

Franck, O. (2010). Etisk litteracitet. A. Marmer & H. Örtegren (Red). KLÄM. 

Konferenstexter om Lärande, Ämnesdidaktik och Mediebruk (s. 178-197). Sverige: Taberg 

 

Gustavsson, B. (2002). Vad är kunskap? En diskussion om praktisk och teoretisk kunskap. 

Stockholm: Fritzes 

 

Skolverket (2011a). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011. 

Stockholm: Fritzes  

 

Skolverket (2011b). Kommentarmaterial till kursplanen i religionskunskap. Stockholm: 

Fritzes 

  

SFS: 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. Hämtad 16 maj, 2016, 

från:http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-

forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800 

 

Thompson, P. (2004) Whose confession? which tradition?. British Journal of Religious 

Education, 26, 61-72. doi: 10.1080/0141620032000149926 

 

Thompson, P. (2011). She made me think about God. Journal of Beliefs & Values, 32, 195-

205. doi: 10.1080/13617672.2011.600818 

 



	

25	
	

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning. Hämtad från: 

http://www.gu.se/digitalAssets/1268/1268494_forskningsetiska_principer_2002.pdf 

 

Watson, B. (2007). Secularism, Schools and Religious Education. I Felderhof, M. C., 

Torevell, David & Thompson, Penny (red.). Aldershot: Ashgate 

 

Watson, B. (2011). Democracy, religion and secularism: reflections on the public role of 

religion in a modern society. Journal of Beliefs & Values, 32, 173-184. doi: 

10.1080/13617672.2011.600816 

 

Löfstedt, M (red.) (2011). Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan. 1. uppl. 

Lund: Studentlitteratur 

 

Ödman, P (2007). Tolkning, förståelse, vetande: hermeneutik i teori och praktik. 2., [omarb.] 

uppl. Stockholm: Norstedts akademiska förlag 

 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/enkel/ramadan (hämtad 2016-05-03)



	

	

	

BILAGA	

• Hur upplever du religionsundervisningen? 

• Vad tycker du om religionsundervisningen? 

• Är det något du tycker saknas i religionsundervisningen? 

• Tycker du att ni ges möjlighet att diskutera, resonera och reflektera i 

religionsundervisningen? 

• Vad är religion för dig? 

• Vad tror du syftet är med religionsundervisningen? 

• Varför är det viktigt med religionsundervisning? 

 

 
 

 


