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Abstract 
The aim of this study is to analyse upper secondary teachers’ perception of identity within 
Religious Education in Sweden. Through interviews with seven teachers, the study found that 
they perceive identity differently regarding the position, function, structure and content of the 
concept in their education. The different perceptions can be described as different aspects of a 
spectrum, where the informants emphasised identity either as central starting-point or as an 
addition. Furthermore, whose identity the Religious Education focused on, according to the 
teachers, also differed. Some of them depicted the pupils’ own identity and the identity of 
others as separated parts of the education, while others discussed the possibility and necessity 
to teach the two aspects in relation to each other. Lastly, there was a difference between the 
absence of an intersectional perspective and an implicit presence of one, when discussing the 
structure of an identity. These findings are thereafter discussed in relation to their didactic 
implications regarding the pupils learning of themselves and of others in the Swedish 
multicultural society in a self-reflecting process.  
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1.	Inledning	
I dagens mångkulturella samhälle finns ett allt större och variationsrikt vetenskapligt och 

samhälleligt intresse för identitet. Detta har sin grund i den pluralistiska samtiden, där 

hävdandet av olika identiteter och åtskillnaden mellan olika grupper är tydliga. Häri utgör 

identitet ett potentiellt politiskt verktyg och en referenspunkt för gruppering och organisering 

i det offentliga.1 Det är inom denna kontext som skolan är ett instrument för att behandla 

dagens förutsättningar. Medlemmar i det mångkulturella samhället, med sitt särpräglade 

intresse för identitet, ska kunna förhålla sig gentemot den egna och andras identiteter.2 

Läroplanen ålägger skolan att ”låta varje enskild elev finna sin unika egenart och därigenom 

kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet”.3 Detta eftersom 

Skolverket menar att ”En trygg identitet och medvetenhet om det egna och delaktighet i det 

gemensamma kulturarvet stärker förmågan att förstå och leva sig in i andras villkor och 

värderingsgrunder”.4 Uppdraget att bilda medborgare återkommer även i Religionskunskap 

och då formulerat som kunskaper och förmågor som eleverna ska utveckla. I ämnesplanen för 

Religionskunskap beskrivs ämnets syfte på följande sätt:  

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 
fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna 
möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av 
mångfald […] Undervisningen ska leda till att eleverna utvecklar kunskaper om hur 
människors moraliska förhållningssätt kan motiveras utifrån religioner och 
livsåskådningar. 5 

Skolverkets formulering av ämnesplanen återger ett sociokulturellt perspektiv på 

identitet där denna ska positionernas i relation till religioner och livsåskådningar. 

Utifrån detta undersöker denna uppsats undersöker hur gymnasielärare i 

Religionskunskap uppfattar och förstår identitet ur ett didaktiskt perspektiv. Lärare 

tillhandahåller i sin profession olika intentioner och insikter om den undervisning de 

önskar bedriva och i klassrummet möter de elever med olika föreställningar om 

religionsämnet. Undersökningen är därmed både en del av det breda intresse som 

                                                
1 Roth, Hans Ingvar, "Identitet och pluralism": en forskningsöversikt med särskild hänsyn till 
religionsvetenskapliga aspekter, Linköping University Electronic Press, Linköping, 2003, s. 15–16.    
2 Roth 2003, s. 35.  
3	Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, 
Stockholm, 2011a, s. 5.  
4	Skolverket 2011a, s. 5.	
5 Skolverket 2011a, s. 137. 
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riktas mot det komplexa identitetsbegreppet och samtidigt syftar den till att 

aktualisera de förutsättningar som olika diskussioner om identitet, vetenskapliga som 

allmänna, medför på skolans undervisning i religionsämnet.  

1.1	Forskningsskiss	och	pedagogisk	kontext	
Under de följande två rubrikerna presenteras en skiss över det svenska religionsdidaktiska 

forskningsläget av den pedagogiska kontext som är relevant för denna uppsats undersökning. 

Redogörelsen erbjuder därmed en bakgrund till det område som studeras i denna studie. 

Denna skildring föregår uppsatsens syftesformulering, då syftet finner sin motivering utifrån 

den pedagogiska kontexten och forskningsläget. Först presenteras de aktuella styrdokumenten 

med kritisk kommenterar med syftet att skildra de institutionella ramar som berör 

undervisningens utformning gällande identitet. Sedan redogörs för etnografisk forskning som 

har bedrivits i klassrum och därigenom studerat identitet i relation till religion och 

livsåskådning såsom detta aktualiseras i skolans praktik. Skissen bidrar även med ett par av de 

teoretiska perspektiv som uppsatsen förhåller sig gentemot. 

1.1.1	Aktuella	styrdokument	
Ämnes- och kursplaner är, beskriver Bengt Schüllerqvist, en frysning av ett ämnesområde och 

dess ständiga utveckling där ett specifikt urval sker av de delar i ämnet som anses vara mest 

centrala.6 Maria Olson återger hur lärare befinner sig, oavsett ämnes- och 

kursplansformuleringar, i ett professionellt frirum där det frysta religionsämnets stoff ska 

tolkas och översättas in i undervisningen och presenteras för eleverna.7 Läroplanen för 

gymnasieskolan som lanserades 2011, Lgy 11, likt en ny frysning av religionsämnet, 

medförde sålunda vissa förändringar gällande ämnets centrala innehåll jämfört med tidigare 

ämnes- och kursplaner i Gy 2000. Enligt Skolverket inbegriper en av dessa förändringar 

accentueringen av relationen mellan identitet och religioner samt livsåskådningar. Detta fokus 

berör frågor som beskrivs vara av betydelse ”för studier av såväl individualitet som 

kollektivitet i ett mångfaldssamhälle – men också för studier av förhållanden och relationer i 

                                                
6 Schüllerqvist, Bengt, ”Ämnesdidaktisklärarforskning - ett angeläget forskningsfält”,  
Schüllerqvist, Bengt, Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, Christina (red.), Ämnesdidaktiska insikter och 
strategier: berättelser från gymnasielärare i samhällskunskap, geografi, historia och 
religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 2009, s. 13. 
7	Olson, Maria, ”Att ’bilda sig’ och att ’bilda sig’: Om religionslärarens frirum som medborgarbildare 
i det nya gymnasiet”, Skeie, Geir & Olsson, Maria (red.), Spänningsfyllda erfarenheter: ämnesdidaktik 
i skilda kontexter, Stockholms universitets förlag, Stockholm, 2013, s 51–52.	
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mer eller mindre tydliga enhetssamhällen”.8 I denna normativa förändring av ämnets syfte har 

fokus förflyttas från elevens egna reflektioner, positionering, och förståelse som skulle bidra 

”till utveckling av elevens språk i tolkning och förhandling av livsförståelse”9 till att behandla 

religion som ett socialt fenomen.10  

     I Lgy 11 syftar ämnet istället till att erbjuda eleverna förutsättningar att utveckla 

”Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar”. 11 Detta ska 

medföra en beredskap för delaktigheten i ett mångkulturellt samhälle karaktäriserat av 

olikheter.12 Skolverkets formuleringar av identitetsbegreppet präglas även av ett 

intersektionellt perspektiv på identitetsskapandet, vilket beskrivs på följande sätt:  

Det innebär att man i ämnet religionskunskap kan studera människors identiteter på 
ett mer problematiserande och nyanserat sätt. En människas religiösa tillhörighet kan 
vara bara en av de faktorer som bestämmer hennes sätt att förhålla sig till andra 
människor och till omvärlden i stort. Den enskilda människans kön, etnicitet, 
socioekonomiska status osv. är också av betydelse, vilket innebär att det kan finnas 
såväl likheter som olikheter inom en och samma religions praxis.13  

Utifrån detta menar Olson att ett av ämnets huvudtema är just möjliggörandet av elevernas 

förståelse om individers identitetskonstruktioner i relation till religiositet och livsåskådningar. 

Detta tema betonar ett ”kunnande” som förutsätter ett ”vetande” om något förhandsgivet och 

där elevers reflektioner om sig själva i relation till det studerade inte betonas. 

Formuleringarna innefattar en produktionsorienterad ansats i undervisningen, där eleverna ska 

”kunskapa-om-något förhandsgivet. Det vill säga ett slags kunnande-om något, för att på detta 

sätt skapa förtrogenhet med detta ’något’ genom ett (därefter kommande) vetande om det”.14 

Problematiken med en produktionsbetonad undervisning är att den dels vänder sig bort från 

eleverna och att den dels försvårar dekonstruktion av det abstrakta och distanserade 

                                                
8Om ämnet Religionskunskap, Skolverket, Stockholm, 2011b, https://www.skolverket.se/laroplaner-
amnen-och-
kurser/gymnasieutbildning/gymnasieskola/rel?subjectCode=REL&courseCode=RELREL01&lang=sv
&tos=gy#anchor_RELREL01, (hämtad 2017-02-21).   
9 Osbeck, Christina, Kränkningens livsförståelse: en religionsdidaktisk studie av livsförståelselärande 
i skolan, Religionsvetenskap, Karlstads universitet, Diss. Karlstad : Karlstads universitet, 2006, 
Karlstad, 2006, s. 122.  
10 Kittelmann Flensner, Karin, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, Department of 
Literature, History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs 
universitet, 2015, Göteborg, 2015, s. 43. 
11 Skolverket 2011a, s. 137.  
12 Skolverket 2011a, s. 137.  
13 Skolverket 2011b.  
14 Olson 2013, s. 59. 
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sambandet mellan identitet, religioner och livsåskådningar.15 Utöver kunskapsmässiga 

konsekvenser av ämnes- och kursplanernas formuleringar inbegriper detta därmed även en 

demokratisk fråga för vilken förståelse av religioner och religiositet som betonas eller 

underbetonas i skolans förutsatta ”neutrala” demokratiska arbete. Religionskunskap som ett 

kunnande och vetande kan medföra att vissa individer och grupper, vars levnadsmönster ej 

sammanfaller med denna kunskap, inte igenkänns. Därigenom kan ämnet undergräver sin 

egen relevans i samtiden.16 

     Identitetsbegreppets placering i ämnes- och kursplaner medför därmed att lärare i sitt 

frirum, bedriver en icke-definierad eller avgränsad utforskning av identitet i relation till 

religiositet och livsåskådningar i termer av kunnande och vetande. I förhållande till dessa 

förutsättningar framhåller Olson behovet av att vända undervisningen till eleverna själva och 

utveckla deras självreflektion.17 Häri ska undervisningen ”ge utrymme för ett kritiskt 

’osäkrande’ snarare än ett ’säkrande’ av de egna och de studerandes erfaranden och 

utforskanden av det kunnande och vetande (om annat, om andra) som förväntas äga rum i 

ämnet”.18 En befogad grund för detta, finner Olson, gentemot ämnesplanens vaga betoning av 

aspekten, i läroplanens formuleringar om lärares medborgarbildande uppgift. Enligt denna ska 

den enskilda eleven låtas erhålla ”sin unika egenart” och genom detta medverka i samhället 

som en av dess medborgare med egen ansvarig frihet.19 Sålunda bör lärare placera ”’det 

egenlevda’ och det egna i fokus, utan att göra avkall på det sammanhang i vilket detta 

egenlevda blir till och tar form”.20 

     Relationen mellan styrdokumenten och själva undervisningen är därmed inte på förhand 

given. Styrdokument som reglerar skolans praktik ska, enligt Stephen Ball et al., främst 

förstås som en mångfacetterad process av tolkningar. Sådana dokument implementeras inte 

”rakt av” utan tolkas på lokal nivå och appliceras på verksamheten på originella och kreativa 

sätt. Processen begränsas dock av olika diskurser, historiska förutsättningar, resurser samt hur 

dessa skoldokument uppfattas som relevanta för den enskilda läraren.21 Skolan ska således 

förstås som en institution konstruerad utav flertalet intentioner, vissa explicita och andra 

implicita, där den tolkande processen genererar kompromisser utifrån praktiska 

                                                
15 Olson 2013, s. 59–60. 
16 Olson 2013, s. 66–67. 
17 Olson 2013, s. 60, 66–67. 
18 Olson 2013, s. 67.  
19 Skolverket 2011a, s. 5. 
20 Olson 2013, s. 66.  
21 Ball, Stephen J., Maguire, Meg, Braun, Annette, Hoskins, Kate & Perryman, Jane, How schools do 
policy: policy enactments in secondary schools, Routledge, London [u.a.], 2012, s. 2-4.   
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förutsättningar. Lärares arbete och undervisning formas därmed av praktiska kompromisser 

där institutionella ramar och dolda praktiker utgör villkorande premisser.22 Medan Olson 

diskuterar i termer av ett frirum, uttrycker Christina Osbeck detta som en villkorad 

positionering bland lärare utifrån institutionens tradition och styrdokument där diskurser23 

”interpellerar subjektet och manifesterar därmed sin performativa kraft. Skolan fostrar inte 

bara eleven utan också läraren”.24  

1.1.2	I	klassrummet	
Kittelmann Flensners avhandling Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden 

(2015) undersökte lärares och elevers yttringar av religioner och livsåskådningar, av 

relationerna mellan ”vi” och ”de andra” samt dessas betydelse för den egna och andras 

uppfattade identiteter.25 Dessa artikuleringar kategoriserar Kittelmann Flensner i tre olika 

diskurser.26 Den sekularistiska diskursen var den dominerande där religion omtalades som en 

historisk artefakt, utan relevans för en modern rationell individualistisk individ i ett modernt 

och rationellt samhälle. Rationellt och kritiskt tänkande associerades med icke-religiositet och 

ateism. Den andliga diskursens sätt att presentera religiositet i termer av spiritualitet kunde 

emellertid utmana den hegemoniska sekulära diskursen. Kittelmann Flensner menar att 

religiositet eller religiös tillhörighet definierades som irrationell underkastelse av en 

institutionaliserad religion, medan spiritualitet förstods som något privat samt 

självförverkligande och därmed uppfattades positivt. I den tredje diskursen, 

svenskhetsdiskursen, förknippades en svensk identitet med Sveriges kristna historia, 

värderingar och traditioner. Diskurs aktualiserades inte i samtal om religiösa eller personliga 

övertygelser, utan i samtal om ett ”vi” i relation till ”de andra”.27  

     Konstruktionen av ett ”vi” i klassrummet genom ett specifikt tal om religiositet 

framkommer även i Anders Karlssons etnografiska fallstudie Vilket religionskunskapsämne? 

(2015). Medan Kittelmann Flensner tillhandahåller en diskursiv teoretisk referensram, utgår 

Karlsson från förgrundens relevans i relation till en bakgrund; teoretiska begrepp vilka syftar 

till att skildra hur vissa aspekter värderas inom religionsämnet. Positioneringen och 
                                                
22 Osbeck 2006, s. 13–14. 
23 Diskurs innebär för Osbeck en språklig och kommunikativ resurs för en kollektiv konstruktion och 
rekonstruktion av olika livsförståelse som är både normerande och värderande. De utgör ett fastställt 
sätt att förstå och tala om omgivningen i sin helhet eller aspekter av den. Se Osbeck 2006, s. 10, 13. 
24 Osbeck 2006, s. 25.	
25 Kittelmann Flensner 2015, s. 64.  
26 Kittelmann Flensner delar Osbecks definition av diskurs som något meningsskapande där språket är 
en avgörande faktor i denna process: ”ett specifikt sätt att tala om och förstå olika företeelser och som 
premierar vissa positioner men försvårar andra”. Se Kittelmann Flensner 2015, s. 282.  
27 Kittelmann Flensner 2015, s. 256.  
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värderingen av olika aspekters relevans beror på en bakgrund: en ontologisk förförståelse och 

socialisering som förklarar och erbjuder perspektiv på det som utgör fokus i förgrunden. Det 

är denna bakgrund som undervisningen syftar till att utmana och nyansera.28 I klassrummet 

framförhandlades emellertid en förståelse av religion och religionsutövare som annorlunda 

och avvikande i relation till ett sekulärt ställningstagande som bland eleverna utgjorde en 

dominerande norm. Undervisningens innehåll jämfördes gentemot denna norm och utifrån 

detta förstods ett religiöst liv som begränsat. I detta sekulära värdesystem, eller sekularistisk 

diskurs i Kittelmann Flensners termer, utgjorde individualismen ett centralt värde som inte 

uppfattades förenligt med institutionaliserade religioner. I Karlssons undersökta fall präglades 

undervisningen av ett ensidigt etiskt perspektiv och av en icke-utmanad sekulär norm, vilket 

resulterade i en kontraproduktiv undervisning. Elevernas negativa uppfattningar och fördomar 

blev inte utmanade eller nyanserade. Med ett dominerande etiskt perspektiv begränsades 

utrymmet att, genom ett emiskt perspektiv, skildra religiositet och religioner som något 

pulserande. Istället genereras ytterligare diskrepans mellan elever och innehåll.29 Karlsson 

diskuterar dessa praktiker och samtal i klassrummet på följande sätt:  

Det annorlunda är en upplevd okunskap om det som eleverna uppfattar som 
självklart i det sekulära samhället de lever i och den ofrihet som det religiösa livet 
upplevs innebära. Det sekulära livet ses som det goda livet, medan det religiösa livet 
står för odemokratiska värderingar och ofrihet.30 

Även Skolinspektionen fann i sin undersökning Mer än vad du kan tro (2012) att 

religionsundervisningen till stor del utgjordes av ett etiskt perspektiv och faktaförmedling som 

inte aktualiserade elevernas intressen och erfarenheter, specifikt bland elevgrupper med ett 

ointresse gentemot ämnet. I och med den faktafyllda undervisningen uteblev behandlingen av 

religion som något levande ur ett emiskt perspektiv: hur denna uttrycks i och för individer 

samt hur religioner och livsåskådningar kan medverkar i en identitetsskapande process.31 

Dessutom begränsades möjligheterna till självreflektion i denna typ av undervisning. 

Utrymmet för självreflektion, vilken enligt myndigheten kan minska distansen till 

                                                
28 Karlsson, Anders, Vilket religionskunskapsämne?: ämneskonstruktioner i religionskunskap på 
gymnasiet med samtalsförhandlingar i centrum, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, 
Pedagogiskt arbete, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad : Karlstads universitet, 2015, 
Karlstad, 2015, s.133.		
29 Karlsson 2015, 125.	
30 Karlsson 2015, s. 131–132. 
31 Mer än vad du kan tro [Elektronisk resurs] : religionskunskap i gymnasieskolan,  
Skolinspektionen, Stockholm, 2012 
http://www.skolinspektionen.se/Documents/Kvalitetsgranskning/rela/kvalgr-rela 
slutrapport.pdfs, (hämtad 2017-02-21), s.11. 
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studieobjektet samt motverka negativa fördomar, reducerades då lärare ibland önskar undvika 

känsliga eller obehagliga diskussioner i klassrummet.32 Utifrån detta är en av 

Skolinspektionens slutsatser att ”Undervisningen i religionskunskap behöver […] utvecklas 

mot att mer behandla samtida religioners och livsåskådningars uttryck och hur de påverkar 

människors identiteter”.33 Samtidigt uppger Skolinspektionen att de elever som fick 

möjligheten att reflektera över sina egna liv uppskattade detta och att lärare borde utgå från 

eleverna i sin undervisning. Detta eftersom denna didaktiska strategi ökar elevernas 

motivation, då de känner att undervisningens innehåll angår dem.34 

     En undervisning som tillhandahåller ett fokus på eleverna själva har även didaktiska 

fördelar utöver dess eventuella motivationshöjande effekter. Keijo Eriksson anför, i sitt 

resonemang av elevers livsförståelser och uppfattningar av religionsundervisning, att 

diskussioner om religioner, livsåskådningar, andra individer och grupper erfordrar först en 

självreflektion. Eleverna behöver “train themselves in examining their own personal 

viewpoint” för att kunna stärka dessa diskussioner.35 Detta inåtvända fokus, med syfte att 

bedriva ett elevutvecklande lärande, kan praktiseras genom en interaktiv dialog mellan elever 

samt elever och material.36 Det är därmed nödvändigt att undervisningen inte utgöra en alltför 

trygg zon, utan att undervisningen möjliggör kontrollerade dialoger över och utifrån 

meningsskiljaktigheter. Detta för att problematisera och utmana elevernas föreställningar och 

därmed bedriva faktisk undervisning.37 Utöver dialoger, som en didaktisk strategi, återger 

Skolinspektionen även de didaktiska fördelarna med att kontinuerligt låta religionskursernas 

olika moment stärka varandra i lärares planering och undervisning istället för att behandla 

dem separat.38 Kittelmann Flensner benämner denna typ av klassrumspraktik som tematisk. 

Här är undervisningen med dialog som sitt främsta didaktiska verktyg, mer utforskande och 

reflekterande, samt att ämnets innehåll nyanseraseras genom ett synliggörande av olika 

perspektiv och aspekter.39 Enligt Kittelmann Flensner innebär detta en större möjlighet att 

utveckla elevernas konceptuella förståelse och analytiska förmåga, samtidigt som det även 

bjuder in eleverna till att närma sig studieobjektet:  

                                                
32 Skolinspektionen 2012, s. 16. 
33 Skolinspektionen 2012, s. 24. 
34 Skolinspektionen 2012, s. 7	
35 Eriksson, Keijo, ”In Search of the Meaning of Life: A Study of the Ideas of Senior Compulsory 
School Pupils on Life and its Meaning in an Experiential Learning Context”, British Journal of 
Religious Education, Vol. 22, No. 2, 2000, s. 123. 
36 Eriksson 2000, s. 118. 
37 Kittelmann Flensner 2015, s. 273–274. 
38 Skolinspektionen 2012, s. 6–7, 10–11. 
39 Kittelmann Flensner 2015, s. 271. 
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If students are given the opportunity to reflect upon how they perceive different 
concepts and questions, it may become easier for students who do not have any 
personal religious experiences and reference points to understand and see similarities 
and differences between different religious and non-religious traditions and 
worldvews [sic].40  

1.1.3	Sammanfattning	–	bildandets	dimensioner		
Avslutningsvis kan denna forskningsskiss sammanfattas utifrån Olsons differentiering av 

bildning som ett kunskapstillägnande och undervisningens möjligheter att låta elever bilda sig 

och bilda sig. Det förstnämnda innefattar ett ”objektiv” erhållande av faktakunskaper om 

religioner och livsåskådningar. I Lgy 11 skildras religioner och livsåskådningar som sociala 

fenomen samtidigt som dessa styrdokument är svaga gällande betoning på elevernas egna 

erfarenheter och förförståelse, vilket kan resultera i att eleverna ensidigt bildar sig. Denna 

bildning sker även gentemot något abstrakt som flertalet elever upplever ett främlingskap 

inför, vari undervisningen kan reproducera en andrifiering av religiösa individer och grupper. 

När elever bildar sig inbegriper detta ett subjektivt växande utifrån undervisningens innehåll, 

vilket enligt Olson är nedtonat i Lgy 11:s ämnesplan för Religionskunskap. 41 

     Identitet i relation till en levd religiositet behandlas ej i tillräcklig stor utsträckning i 

undervisningen. Vidare aktualiserar undervisningen inte samtliga elevers egen förförståelse – 

vilket kan vara ett resultat av styrdokumentens formuleringar – i en tillräcklig stor 

utsträckning. Genom att fokusera på en faktabaserad undervisning kan lärare eventuellt 

undvika känsliga samtalsämnen samtidigt som en sådan typ av undervisningspraktik föder fler 

fördomar än nyanserar dem. Undervisningens kärna borde utgå från elevernas förståelse av 

religioner och det religiösa, präglade av olika normskapande diskurser om religioner, 

livsåskådningar och religiositet. Lärare bör sålunda, utifrån sin tolkning i frirummet, ”osäkra” 

undervisningen, vända sig till eleverna som lärande subjekt med föreställningar om det 

specifika undervisningsinnehållet och utmana dessa. Utgångspunkten bör tas i eleverna själva 

och därmed används deras föreställningar som didaktiska verktyg för det fortsatta lärandet 

gällande både det etiska, emiska och självreflektion. Därigenom kan eleverna bilda sig och 

undervisningen kan uppfylla sitt demokratiska syfte. Olson menar att det häri finns en 

balansgång för lärare i sina tolkande frirum, där det väsentliga är att ”vidmakthålla 

spänningen mellan att de studerande ’bildar sig’ och att ’bildar sig’ i ämnet”.42  

                                                
40 Kittelmann Flensner 2015, s. 272. 
41 Olson 2013, s. 53–54.  
42 Olson 2013, s. 67.  
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1.2	Syfte	och	frågeställning	
Syftet med denna uppsats är att undersöka religionslärares olika didaktiska uppfattningar av 

begreppet identitet inom religionsundervisningen på gymnasiet. Detta syfte bearbetas och 

besvaras utifrån följande frågeställningar:  

• Hur uppfattar de undersökta lärarna identitetsbegreppet i relation till religionsämnets 

struktur och innehåll? 

• Hur uppfattar de undersökta lärarna identitetsbegreppet i relation till sina elever som 

lärande subjekt? 

Syftet riktar fokus mot lärares didaktiska förståelse kring identitetsbegreppet då detta utgör en 

grundläggande förutsättning för undervisningens potential och möjliga utformning. Ference 

Marton och Shirley Booth diskuterar detta undersökningsfokus i termer av att ”in order to 

make sense of how people handle the problems, the situations, the world, we have to 

understand way in which the experience the problem, the situation, the world, that they are 

handling or in relation to which they are acting”.43 Uppsatsen utgår här från Geir Skeies 

definition av didaktik. Skeie beskriver didaktik som det överbryggande fältet mellan 

religionspedagogik, vilket är en tvärvetenskaplig disciplin, och religionsundervisningens 

förutsättningar i klassrummet.44 Detta skildrar hur lärares pedagogiska ämneskompetens och 

klassrummets premisser utgör två faktorer som dels påverkar deras uppfattning av 

identitetsbegreppet och dels påverkar hur de väljer att behandla temat i undervisningen. 

Didaktik ”sker” därmed i frirummet där lärare ”står mitt emellan det hon har professionella 

skyldigheter att utgå från och uppfylla – nämligen centralt utställda läro-, ämnes- och 

kunskapsplaner – och de studerande hon möter”.45 I enlighet med detta har undersökningen 

även sin utgångspunkt i lärprocessens förarbete och förutsättningar, med ändamålet att just 

skildra vilka specifika intentioner och insikter lärarna arbetar utifrån i deras professionella 

frirum och som ligger till grund för deras undervisning.46 Med detta perspektiv bidrar 

uppsatsen till den religionsdidaktiska forskningen genom att uppmärksamma lärarna i sitt 

undervisande profession.47 

                                                
43 Marton, Ference & Booth, Shirley, Learning and awareness, Erlbaum, Mahwah, N.J., 1997, s. 111. 
44 Skeie, Geir, En kulturbevisst religionspedagogikk, Norges teknisk-naturvitenskapelige univ. 
(NTNU), Diss. Trondheim : Norges teknisk-naturvitenskaplige universitet, 1998,Trondheim, 1998, s. 
210, 237–239.  
45 Olson 2013, s. 51. 
46 Osbeck 2006, s. 99. 
47 Osbeck, Christina, ”Religionsdidaktik som kunskaps- och forskningsfält”, Löfstedt, Malin (red.), 
Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, 1. uppl., Studentlitteratur, Lund, 2011, s. 37. 
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     Lärares profession syftar till att utveckla elevers kunskaper och färdigheter genom att 

erbjuda dem nya upplevelser. Detta fordrar en medvetenhet hos lärare om hur elever kan 

relatera till undervisningsstoffet och hur de väljer att försöka närma eleverna religionsämnets 

innehåll. I forskningsskissen aktualiserades emellertid utmaningarna med att bedriva en 

undervisning som möjliggör en djupare förståelse hos eleverna om ett innehåll som för 

flertalet av dem är främmande och uppfattas vara oförenligt med dominerande sekulära 

värderingar. Religion och religiösa identiteter uppfattas tillhöra det premoderna samhället, 

vilket fängslar individen och beslagtar möjligheterna för individen att agera fritt. Elevers 

förutsättningar att relatera till studieobjektet är sålunda avgörande i lärprocessen och lärandet 

för den undervisning som åsyftar att på ett gynnsamt sätt uppnå ämnes- och kursplanens mål 

och möjliggöra en självreflektion hos eleverna. Lärares intentioner, samt insikter om 

undervisningen generellt och identitetsperspektivet, specifikt bör således stå i relation till 

eleverna och innehållet för att lärare därigenom ska kunna realisera dessa mål.48 Det är just 

dessa intentioner och insikter, som en del av lärares religionsdidaktiska praktik i deras frirum, 

vilka undersöks i denna uppsats. 

2.	Teoretisk	grund		
Uppsatsen har tagit inspiration från både en fenomenografisk beskrivning av lärande och 

religionsdidaktiskt perspektiv på lärande, vilka diskuterar detta lärande i termer av en process 

av kunskapsrekonstruktioner. Redogörelsen presenterar även den definition av identitet som 

studien utgår från. Den teoretiska grunden tillhandahåller en enhetlig teoribildning eller 

pedagogisk ansats, utan olika begrepp och infallsvinklar som behandlar relationen elever och 

innehåll sinsemellan och som sammantaget bildar en teoretisk grund. Häri problematiseras de 

resonemang samt motiveringar som aktualiserades i ovanstående syftesformulering och 

forskningskiss över den pedagogiska kontexten. Forskingskissen och detta perspektiv på 

lärande utgör uppsatsens teoretiska referensram, vilka den bearbetade empirin diskuteras 

gentemot.  

2.1	En	definition	av	identitet		
Identitet, i dess mest övergripande definition, innefattar uppfattningen av ett jag och en 

självbild, individuell som kollektiv, i förhållande till den yttre omgivningen, andra individer 

och grupper. Centralt för hävdandet och reproduktionen av en identitet är, enligt Stuart Hall, 

att: 

                                                
48 Marton & Booth 1997, s. 175. 
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they emerge within the play of specific modalities of power, and thus are more the 
product of the marking of difference and exclusion, than they are the sign of an 
identical, naturally-constituted unity – an ‘identity’ in its traditional meaning (that is, 
an all-inclusive sameness, seamless, without internal differentiation).49 

En definition av identitet specifikt utformad för religionsämnet och dess undervisning, erbjuds 

i Skeies teoretisering av religionspedagogiken, vilken betonar en kulturmedvetenhet. Häri 

särskiljs religion och religiositet i termer av en social och individuell nivå där identitet 

innefattar ”en lokalisering av individet i kulturen ved at ulike kulturelle ressurser bidrar til en 

(selv-) biografisk forankret fortelling”.50 Denna lokalisering beskrivs som en identifisering – 

där olika aspekter och attribut hos individen betonas eller tonas ner – och står i relation till en 

given kontext. Inom detta kulturella perspektiv är det dessutom inte möjligt att göra en skarp 

uppdelning mellan en religiös och icke-religiös identitet. Identitet bör istället betraktas som en 

kontinuerlig process av identifisering där religion kan, i varierande omfattning, utgöra en 

påverkande faktor inom en bestämd kontext. Väsentligt i denna process är relationen och 

spänningen mellan religioner som tradition eller religiöst system och en levd religiositet.51   

2.2	Lärandet	i	mötet	
Lärande är ett resultat av förändringar i relationen mellan den lärande och dennes omgivning. 

Förändringar i relationerna medför därmed förändringar i individens uppfattning av 

omgivningen, vari befintlig kunskap modifieras. Lärande är, som Marton och Booth 

formulerar det, ”mostly a matter of reconstituting the already constituted world”.52 Eleverna 

har olika föreställningar om ämnesinnehållet som undervisningen åsyftar att utmana, nyansera 

eller utveckla.53 I all undervisning bedrivs därmed ett lärande där eleverna möts av nya 

upplevelser och i religionsundervisningen kan detta möte definieras genom Robert Jacksons 

term reflexivitet. Begreppet innebär en reflektion av sin egen livstolkning utifrån de nya 

upplevelser som eleven möter i undervisningen.54 Jackson förklarar att detta inbegriper ”the 

relationship between the experience of researchers/students and the experience of those whose 

                                                
49 Hall, Stuart, “Introduction: Who needs identity?” Hall, Stuart & Du Gay, Paul (red.) Questions of 
cultural identity, Sage, London, 1996, s. 4. 
50 Skeie 1998, s. 158. 
51 Skeie 1998, s. 158–159.	
52 Marton och Booth 1997, s. 139. 
53 Marton, Ference, ”Phenomenography: Describing conceptions if the world around us”, Instructional 
Science, Vol. 10, No. 2, 1981, s.183.	
54 Jackson, Robert, Rethinking religious education and plurality: issues in diversity and pedagogy, 
Routledge Falmer, London, 2004, s. 88. 
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way of life they are attempting to interpret”.55 Detta innefattar att eleverna pendlar mellan den 

studerade individen, dennes grupptillhörighet eller traditionstillhörighet och relatera detta 

innehåll till sig själv.56 Centralt i processen av reflexivitet är det transformativa konceptet och 

aktiviteten edification.57 Begreppet, som är synonymt med ”uppbyggelse” och ”upplysning”, 

åsyftar en moralisk eller intellektuell progression hos individen.58 I detta ska ”learners re-

assessing their understanding of their own way of life (being ’edified’ through reflecting on 

another’s way of life)”.59  

     Gentemot definitionen av lärande som mötet av nya upplevelser återger forskningsskissen 

hur det finns ett förhindrande främlingskap mellan elever och innehåll, vilket motverkar en 

målsuppfyllande undervisning. Thérèse Halvarson Britton diskuterar att ”när Jackson då talar 

om att mötet med en annan tro förutsätter att få syn på sin egen tradition blir den resan för 

dessa elever lång, eftersom många svenska elever saknar mening och något att relatera till i 

det religiösa språk de möter”.60 Samtidigt ska detta mötet – elever och innehåll sinsemellan – 

utgöra undervisningens centrala innehåll. Kittelmann Flensner menar att det finns 

förutsättningar för att elever kan upprätthålla en mer personlig relation till materialet och 

sålunda praktisera en förståelseproduktion som även är riktad mot eleverna själva. När detta 

sker kan det eventuellt ”contribute to students expressing opinions out of a personal 

conviction and a personal worldview, even if they articulate the opinion in the third person 

and in generalist terms”.61 Detta är möjligt, diskuterar Kittelmann Flensner, då förståelsen av 

personliga livsåskådningar öppnar upp för insikten om parallella eller avvikande tolkningar av 

livet. De diskursgenererade ”kraven” på personliga livsåskådningars följdriktighet och 

koherens är lägre än de som riktas gentemot mer institutionaliserade religiösa livsåskådningar 

och sålunda granskas inte de personliga ställningstagandena på ett likartat kritisk sätt. Detta 

eftersom det personliga sammanfaller med individualismen, även om denna positionering kan 

                                                
55 Jackson, Robert, ”The Interpretive Approach to Religious Education and the Development of a 
Community of Practice”, Ipgrave, Julia, Jackson, Robert & O'Grady, Kevin (red.), Religious education 
research through a community of practice: action research and the interpretive approach, Waxmann, 
Münster, 2009, s. 25. 
56 Halvarson Britton, Thérèse, Studiebesök i religionskunskapsundervisningen: elevers tal om islam 
före, under och efter ett moskébesök, Fakulteten för humaniora och samhällsvetenskap, Pedagogiskt 
arbete, Karlstads universitet, Licentiatavhandling Karlstad : Karlstads universitet, 2014,Karlstad, 2014, 
s. 19.	
57 Jackson 2009, s. 25–26 
58 Halvarson Britton 2014, s. 23. 
59 Jackson 2004, s. 88. 
60 Halvarson Britton 2014, s. 23. 
61 Kittelmann Flensner 2015, s. 264.  
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frångå det dominerande sekulära värdesystemet.62  

     Hur lärare hanterar dessa utmaningar mellan de etiska, emiska och självreflekterande 

perspektiven kan diskuteras i termer av specifika intentioner med undervisningen och insikter 

om ämnet. Osbeck återger att dessa intentioner och insikter motsvarar ramskapande relationer, 

där intentionerna är normerande för insikten eftersom intentionerna formar lärares uppfattning 

om vad en god undervisning innebär. Samtidigt är insikten normerande för intentionen och 

den lärare som åsyftar att bedriva sin verksamhet utifrån realistiska intentioner.63 Intentioner 

och insikter gällande mötet mellan elever och religionsämnets innehåll kan beskrivas som 

vidgandet av elevers förståelse av ”den oundgängliga relationen sig själv-omvärld”.64 

Emellertid medför detta en utmanande balansgång för lärare mellan elev och omvärld. Osbeck 

utvecklar detta på följande sätt: 

Balansen riskerar att förskjutas å ena sidan i riktning mot en extrempunkt där 
undervisning får form av orientering om externa fenomen, närmast utan knytning till 
de lärande subjekten. Å andra sidan riskerar balansen att förskjutas i riktning mot en 
extrempunkt där undervisningen inte förmår vidga horisonten bortom den lärandes 
befintliga position och därmed riskerar att bli närmast terapeutisk.65  

Detta resonemang om balansering mellan olika hänseenden uppvisar likheter med det 

resonemang Olson skildrar mellan att elever etiskt bildar sig och emiskt samt självreflektivt 

och bildar sig. Ett ensidigt etiskt fokus på omvärlden riskerar därmed resultera i den situation 

som Karlsson fann i sin undersökning, där undervisningen förblev ytlig och ökade distansen 

mellan eleverna och det studerade – en distans som är påtaglig för flertalet av eleverna redan 

inför ämnet. Ett ensidigt fokus på eleven riskera göra avkall på den kontext som påverkar 

elevernas föreställningar och ställningstaganden. En undervisning som inte utvecklar 

relationen mellan individ och omvärld, eller som enbart behandlar någon av dess 

extrempunkter, riskerar att inte engagera och motivera eleverna eller att styrdokumentens mål 

ej uppnås.66  

                                                
62 Kittelmann Flensner 2015, s. 259–260. 
63 Osbeck, Christina, ”Religionskunskapslärare”, Schüllerqvist, Bengt, Schüllerqvist, Bengt & Osbeck, 
Christina (red.), Ämnesdidaktiska insikter och strategier: berättelser från gymnasielärare i 
samhällskunskap, geografi, historia och religionskunskap, Karlstad University Press, Karlstad, 2009, 
s.191. 
64 Osbeck 2009, s. 192. 
65 Osbeck 2009, s. 193. 
66 Jackson 2009, s. 26.		
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3.	Metodologisk	grund	
I följande avsnitt redogörs uppsatsens metodologiska tillvägagångsätt gällande avgränsning, 

urval, insamling och bearbetning av empirin. Uppsatsen har inhämtat verktyg från litteratur 

om den fenomenografiska forskningsansatsen, specifikt Martons beskrivning av ansatsen, och 

forskningsartiklar med en fenomenografisk metod för att analysera informanternas 

uppfattning av identitetsbegreppet. Materialet från intervjuerna tillsammans med den 

fenomenografiska ansatsen syftar även till att vidareutveckla och diskutera uppsatsens 

teoretiska grund.  

     Fenomenografins utgångspunkt är att beskriva fenomen utifrån individers varierande 

uppfattningar av dem, specifikt inom utbildning och pedagogisk verksamhet.67 En större 

förståelse för hur skolans olika aktörer uppfattar olika aspekter av undervisningen eller 

sociala företeelser kan stärka skolans undervisning genom denna kunskap om olika 

uppfattningar och dess påverkan.68 ”Förståelse” betyder således ”uppfattning”, som i en 

bredare innebörd av kunskapsbegreppet vilken betonar kunskapens meningsskapande 

aspekter.69 

3.1	Insamling	av	empiri	
Uppsatsen undersöker lärares uppfattningar av identitetsbegreppet då detta, likt vad som 

hittills har diskuterat, utgör en avgörande faktor för vilka intentioner och insikter 

undervisningen formas efter. En initial kontakt med ett tiotal potentiella informanter 

möjliggjordes genom Linköpings universitets nätverk med olika skolor i Linköpings kommun 

inom lärarutbildningens verksamhetsförlagda praktik. I studien har sammanlagt sju 

anonymiserade lärare deltagit och deras arbetserfarenheter varierade mellan 23 och åtta år. De 

tillfrågades antingen personligen eller genom mail, där uppsatsen syfte presenterades som en 

undersökning om lärares uppfattningar av ämnesplanen och dess olika teman. Denna 

modifiering av syftet till en mer vag formulering gjordes för att undvika generering av 

oönskade reaktiva effekter i materialet, exempelvis att informanterna skulle återge en lexikal 

definition av identitetsbegreppet.70 Etiska krav på information om uppsatsens syfte behövde 

sålunda balanseras gentemot undersökningens ambition att besvara syftet med god validitet 

och reliabilitet. Antalet deltagare i denna studie avgränsades i relation till en upplevd mättnad 

                                                
67 Marton & Booth, s. 111. 
68 Marton 1981, s. 183.	
69 Kroksmark, Tomas, Fenomenografisk didaktik, Acta Universitatis Gothoburgensis, Diss. Göteborg : 
Univ.,Göteborg, 1987, s. 228–229.	
70 Dahlgren, Lars Owe & Johansson, Kristina, ”Fenomenografi”, Fejes, Andreas & Thornberg, Robert 
(red.), Handbok i kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 162.	
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i den insamlade empirin, som bedömdes vara ett tillräckligt omfång för att besvara uppsatsens 

syfte och frågeställningar.  

     Eftersom denna uppsats intresserar sig för uppfattningar av identitetsbegreppet utgjorde 

intervjuer en lämplig insamlingsmetod av data, då detta innefattar en av få möjligheter till att 

erhålla individers upplevelser.71 Intervjuerna skedde enskilt med varje informant och var av 

en semistrukturerad karaktär.72 Vid intervjutillfällena brukades ett stimulusmaterial som 

bestod av en utskriven version av ämnesplanen för Religionskunskap,73 vilken informanterna 

tilläts läsa innan intervjun och uppmuntrades att notera aspekter de fann intressanta eller 

reagerade på. Materialet med lärarnas kommentarer utgjorde sedan en referenspunkt under 

den fortsatta intervjun. Då Religionskunskap 1 är en gymnasiegemensam kurs på alla program 

som samtliga gymnasieelever läser, utgick intervjuerna från denna kursplan vid sidan av 

ämnesplanen.74 Utöver detta fick lärarna även kommentera ett citat från Skolverkets 

kommentarmaterial om Lgy 11:s ämnesplan för religionsämnet. Där berättar myndigheten att 

”Det finns jämfört med Gy 2000 även en tydligare betoning på frågor om hur identitet och 

tillhörighet kan relateras till religioner och livsåskådningar under ömsesidig påverkan”.75 

Citatet fungerade, likt ämnesplanen, som ett stimulusmaterial. Intervjuerna koncentrerade sig 

även på probing, där informanterna tillbads utveckla sina uttalanden i syfte att erhålla ett mer 

utförligt datamaterial.76 De inspelade intervjuerna, som varade i ungefär 20-30 minuter, 

transkriberades i sin helhet. 

3.2	Analys	av	empirin	
Det transkriberade materialet, som motsvarade en sorts ”pool of meaning”,77 bearbetades i två 

stadier. I båda av analysens stadier eftersöktes likheter och skillnader i vad informanternas 

yttranden framhöll eller inte framhöll om identitet inom religionsämnet och i undervisningen. 

Detta inbegrep en reduktion och gruppering av empirin, vilken utgick från teoretiska 

avgränsningar erhållna från forskningsskissen och den teoretiska grunden.  

     Det första stadiet innefattade att olika explicita och implicita föreställningar, som 

informanterna exemplifierade i sina utsagor, grupperades i preliminära kategorier och 

                                                
71 Szklarski, Andrezj, ”Fenomenologi”, Fejes, Andreas & Thornberg, Robert (red.), Handbok i 
kvalitativ analys, 2., utök. uppl., Liber, Stockholm, 2015, s. 136.  
72 En intervjuguide användes under intervjuerna och denna bifogas som en bilaga i detta arbete. 
73 Ämnesplanens syftesformulering går att finna i läroplanen. Se Skolverket 2011, s. 137. 
74 Skolverket 2011a, s. 138. 
75 Skolverket 2011b.  
76 Marton & Booth 1997, 130. 
77 Marton & Booth 1997, s. 133 
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därigenom skedde en primär kondensering och jämförelse av materialet.78 Denna process 

formades utifrån två referenspunkter: dels bearbetades de utvalda passagerna gentemot andra 

passager i det samlade materialet som aktualiserar ett likartat stoff och dels gentemot den 

enskilda intervjun.79 Häri pendlade analysen mellan den enskilda intervjun och det empirin 

som en helhet.  

     I det andra stadiet genomfördes en metaanlys av de preliminära kategorierna, där 

övergripande förhållanden mellan grupperingen av empirin identifierades.80 Denna fas av 

analysen syftade till att kondensera och jämföra kategorierna, för att erhålla kategorier som 

var avgränsade gentemot varandra samt att deras inbördes relationer fastställdes.81 Därmed 

eftersöktes och konstruerades kvalitativa kategorier, vilka återgav olika sätt att uppfatta och 

uttrycka identitetsbegreppet i den samlade empirin.82 Dessa två stadier var dock inte 

separerade från varandra i bearbetning, utan fortgick jämsides kontinuerligt genom analysen. 

Bearbetningen av empirin motsvarade därmed en process som kan sammanfattas på följande 

sätt:  

The whole process is a strongly iterative and comparative one, involving the 
continual sorting and resorting of data, plus ongoing comparisons between the data 
and the developing categories of description, as well as between the categories 
themselves.83  

Föreställningar och hur de aktualiseras är beroende av ett sammanhang, vilken till en viss del 

bestämdes i denna studie av de enskilda informanterna genom hur de besvarade frågor och 

förde resonemang utifrån sin förståelse av sammanhanget.84 Samtidigt avgränsades även 

sammanhanget avsiktligt i relation till både ämnes- och kursplaner samt elever. Dessa 

avgränsningar gjordes inför intervjuerna utifrån undersökningens syfte och teoretiska 

referensram och därigenom gav datainsamlingen en viss struktur. Detta fungerade, likt Annika 

Lantz diskuterar, som en kompass för ”att skapa en god balans mellan styrning och 

                                                
78 McLean, Angela J., Bond, Carol H. & Nicolson, Helen D., ”An anatomy of feedback: a 
phenomenographic investigation of undergraduate students’ conceptions of feedback”, Studies in 
Higher Education , Vol. 40, No. 5, 2015, s. 924.	
79 Marton & Booth 1997, s. 133.  
80 McLean et al. 2015, s. 924.  
81 Åkerlind, Gerlese S., ”Variation and commonality in phenomenographic research methods”, Higher 
Education Research & Development, Vol. 31, No. 1, 2012, s 177.  
82 Marton & Booth, s. 133–134. 
83 Åkerlind 2012, s.118. 
84 Pedersen, Svend, Om elevers förståelse av naturvetenskapliga förklaringar och  
biologiska sammanhang: [Students' understanding of scientific explanations in  
relation to biological contexts], Almqvist & Wiksell International, Diss. Stockholm :  
Univ.,Stockholm, 1992, s. 48. 
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följsamhet”.85 Gällande sammanhangens betydelse diskuterar Svend Pedersen hur 

uppfattningar kan konstrueras under själva intervjun likt frigjorda övertygelser som i 

varierande grad speglar informanternas uppfattningar och således påverkar studiens 

möjligheter att presentera reliabla slutsatser. Pedersen utvecklar detta resonemang på följande 

sätt: ”vissa [föreställningar] svarar mot vad som intuitivt kan förstås som en manifest 

föreställning hos individen, där andra är föreställningar som individen resonerar sig fram till 

vid intervjutillfället och där andra slutligen kan vara uttryck för tillfälliga konstruktioner”.86  

Analysen av empirin tog hänsyn till dessa tendenser i intervjumaterialet vid formningen av 

olika kategorier och primärt eftersöktes manifesta föreställningar. Således riktade analysen 

uppmärksamhet mot hur informanterna formulerade sina uttalanden genom intervjun.  

4.	Resultat	
I lärarnas uttalande om religionsämnet och identitetsbegrepp återfanns sex olika – dock inte 

skilda – kategorier. Dessa karaktäriserades av olika förhållningssätt gentemot och 

uppfattningar av begreppets position i undervisningen utifrån kursen Religionskunskap 1. 

Dessa kategorier kan förstås likt olika delar av ett spektrum och krasst skildrat bildar tre 

kontrasterande par. Lärarna rörde sig inom detta spektrum och kunde i sina uttalanden befinna 

sig i olika delar av spektrumet, beroende på vilken kontext läraren diskuterade begreppet 

inom. De sex kategorierna är följande: Identitet som en central utgångspunkt, Identitet som ett 

tillägg, Elevens identitet, ”Den andres identitet”, En intersektionell identitet och En icke-

intersektionell identitet. Kategorierna presenteras som tre kontrasterande förhållningspunkter 

och i en sådan ordning där de två första, Identitet som central utgångspunkt och Identitet som 

tillägg figurerar likt två övergripande kategorier som de övriga fyra relaterar till i en 

hierarkisk ordning. Utöver dessa sex uppfattningskategorier återkom i samtliga intervjuer 

kommentarer gällande kursens upplägg och tidsomfattning, vilket lärarna förhöll sig till 

utöver det centrala innehållet och eleverna. Således bedömdes detta vara relevant för 

undersökningens möjligheter att på ett adekvat sätt analysera dess resultat. Denna ramfaktor 

presenteras sist som en egen del i resultatet under rubriken ”Ramskapande faktorer”.  

4.1	Identitet	som	en	central	utgångspunkt	och	identitet	som	ett	tillägg	
Samtliga lärare uppgav att identitetsbegreppet inom religionsämnet utgjorde en given aspekt 

och att religionsvetenskap på ett naturligt sätt inbegriper ett identitetsperspektiv. Denna 

                                                
85 Lantz, Annika, Intervjumetodik, 3., [omarb.] uppl., Studentlitteratur, Lund, 2013, s. 69.	 
86 Pedersen 1992, s. 51.	
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naturliga koppling framkom i de kommentarer vissa lärare gjorde mellan begreppet och den 

föregående ämnesplanen i Gy 2000, då dessa lärare berättade att de hade behandlat identitet 

redan under Gy 2000. Daniel var en av dessa och diskuterade att ”Jag tycker egentligen inte 

att den är så annorlunda än hur man betedde sig innan […] pratar man religion så pratar man 

ändå om hur det påverkar en persons identitet och samhörighet och hur man ser på andra 

människor eller hur man ser på varandra.”87 Skolverkets betoning av denna aspekt i Lgy 11:s 

ämnesplan beskrevs av en informant likt ett förtydligande i den nuvarande ämnesplanen som 

erbjöd en modell till aspekten. Andra lärare, likt Rut, anförde att ”den fanns knappt inte alls 

innan” och hänvisade till föregående ämnesplan.88 Flertalet informanter återberättade även hur 

deras ämnesmässiga utbildning och kunskap stöttade dem i bearbetningen av ämnes- och 

kursplanernas identitetsteman. Denna varierade i viss utsträckning beträffande vilka delar av 

den religionsvetenskapliga disciplinen de hade bildning inom.  

     Kopplingen mellan religioner eller livsåskådningar och deras betydelse för individen 

beskrevs av lärarna som väsentligt för att frångå ett allt för teoretiserande perspektiv på ämnet 

och möjliggöra en praktisk ingång till ämnet. Ester skildrade att detta gör ”religionen köttigt 

för att det inte bara är en teori. Utan att vi måste förstå att det här är någonting som är på 

allvar och dygnet runt, året om för människor”.89 Ett teoretiserande perspektiv, där 

världsreligionerna presenteras i enlighet med en mer traditionell religionshistorisk 

tillämpning, associerades med religionsundervisning på grundskolans senare del. Detta 

beskrevs av lärarna som delvis uttråkande för eleverna. Identitetsbegreppet igenkändes som 

ett förlösande perspektiv, vilket Ruts uttalande exemplifierade:  

det är ju när du börjar prata heliga skrifter och sådana här tråkiga saker som de har 
nött i grundskolan, det är ju då de fortsätter tycka att det är tråkigt. Men börjar du gå 
in på andra saker så som kanske identitet, som man inte kanske har pratat mycket om 
[…], då kan man öppna lite nya dörrar.90  
 

I relation till det mångkulturella samhället och en svensk samtid präglad av det sekulära och 

individualism, ansågs identitetsbegreppet av samtliga informanter fylla ytterligare en roll. 

Genom religionsundervisningen ska eleverna erhålla förmågor som medför en beredskap att 

med förståelse och tolerans delta i samhällen präglade av mångfald. Häri riktades fokus mot 

religionsämnets samhälleliga funktion, där undervisningen ska generera en ökad förståelse 

                                                
87 Intervju med Daniel 2017-04-26.  
88 Intervju med Rut 2017-04-26.	
89 Intervju med Ester 2017-04-24. 
90 Intervju med Rut 2017-04-26. 
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bland eleverna. Just ordet ”förståelse” återfanns bland samtliga informanters uttalande i deras 

tolkning av identitetsbegreppets syfte i ämne. Det är, enligt dem, genom identitetsperspektiv 

som förståelse delvis kan uppnås. Gällande mångfaldens och det sekuläras betydelse 

framhölls det exempelvis att ”Vi har i Sverige en ganska stor invandring, människor blandas 

mer, det finns ett behov av ökad förståelse”.91 Ester fokuserade på det sekulära som beskrevs 

prägla eleverna samtidigt som ”vi är onormala och de [andra individer och grupper] som är 

religiösa är normala. Om man menar ’normal” i ”vanligt förekommande’”.92 Gentemot detta 

utvecklade informanten att ”när vi lever i ett samhälle som har blivit mer religiöst trots att det 

är så oerhört sekulariserat så är det ännu viktigare att förstå varifrån värderingar och 

förförståelse kommer ifrån”.93 Andra lärare betonade individualismens inverkan på eleverna, 

exempelvis att ”det ligger i tiden, att tanken på identitet har blivit viktigt […] Att det ligger 

lite någonstans i vårt behov idag av att utveckla tanke på vem jag är, kanske än tidigare. För 

våra val är så oändligt många fler”.94   

     Därmed betraktade samtliga lärare identitetsbegreppet som en central och given 

utgångspunkt inom religionsvetenskap som en övergripande disciplin. Emellertid uppvisade 

lärarnas uttalande skillnader i identitetsbegreppets positionering inom undervisningen och de 

premisser de berättade att undervisningen utgick från. De lärare som behandlade identitet likt 

en central utgångspunkt i deras undervisning uppgav att för dem möjliggjorde begreppet en 

röd tråd genom Religionskunskaps 1-kursen. Jonas uttalande exemplifierade detta 

resonemang på följande sätt:  

Jag har gärna det [identitetsbegreppet] som någon form av… kanske det vi utgår från 
eller siktar mot och man tycker att det blir tydligt att prata både om religionshistoria, 
prata om moral, prata om vetenskap utifrån ett sådant perspektiv. Så det kanske blir 
någon form av, i alla fall mitt sammanhang, eftersom det knyter ihop områdena.95  

Framställningen av identitetsbegreppet som en central utgångspunkt formulerades även i 

uttalande om det utrymme aspekten, enligt lärarna, tilldelades under deras lektioner. När 

religiositet, den levda religionen och den samtida religionen återgavs vara områden som 

upptog en väsentlig del av undervisningen, beskrev dessa lärare identitetsaspekten som en 

framträdande position. Rakel berättade hur eleverna, likt tidigare nämnt, erhåller 

religionshistoriska kunskaper sedan grundskolan och således ”försöker nog mer att se det 

                                                
91 Intervju med Mika 2017-04-28. 
92 Intervju med Ester 2017-04-24. 
93 Intervju med Ester 2017-04-24. 
94 Intervju med Jona 2017-04-26.	
95 Intervju med Jona 2017-04-26. 
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mera i dagens samhälle som en större del utav undervisningen”.96 Detta resonemang 

motiverade informanten utifrån att ”det är det man möter i större utsträckning […] Om jag 

bara tittar på den tidiga delen av historien, men inte hur den levda, så att säga, formuleras idag 

så kommer inte mina elever förstå det de möter i alla fall”.97  

     I Rakels uttalanden framhölls progressionen från grundskolan till gymnasium där de 

kunskaper och förmågor eleverna har med sig sedan tidigare ska utvecklas. Andra lärare 

problematiserade emellertid möjligheterna till att vidareutveckla elevernas kunskaper i 

religionsämnet från grundskolan. Fokus på samtiden eller religioners och livsåskådningars 

betydelse för identiteten begränsas då denna aspekt, likt Debora diskuterar, ”hinner man inte 

eftersom eleverna sällan har med sig särskilt... eller majoriteten av elever inte har med sig så 

djupa kunskaper från grundskolan. Det var längesen de läste, de kan ha glömt, liksom, de här 

baskunskaperna”.98	Med dessa förutsättningar angav Debora och andra informanter att delar 

av lektionerna bestod av repetitioner. Denna återförmedling av kunskaper och fakta beskrevs 

av lärarna som nödvändiga för att sedan knyta an till identitetsbegreppet. Gällande relationen 

mellan religionshistoria och religiositet uttryckte en av lärarna att ”det kanske måste börja 

med att man förstår en religionshistoria och ska vi säga grundlägga levnadsätt, livsväg så att 

säga, för att man sedan ska kunna haka på en identitet i relation till den här religionen”.99 

Andra lärare diskuterade även hur identitetsaspekten, i relation till övriga delar av det centrala 

innehållet och kunskapskraven, inte utgör en lika explicit artikulerad del av undervisningen. 

Ester formulerade detta i ordalag av att ”Jag vet inte om det får lite tid, jag tror att eleverna 

kanske inte förstår att det är det vi pratar om”.100  

     Utöver den upplevda brister bland elevernas förkunskaper och det religionshistoriska 

perspektivets grundande funktion till identitetsaspekten framkom det i vissa av lärarnas 

uttalanden en dissonans mellan det som återgavs vara ämnets syfte och kunskapskravens 

omfattning för Religionskunskap 1. Denna dissonans gällde ämnesplanens syfte, det centrala 

innehållet och kunskapskraven, som eleverna ska bedömas gentemot. Fokus upplevdes falla 

på den religionshistoriska aspekten i kunskapskraven medan syftet accentuerade behovet av 

förståelse i ett samhälle präglat av mångfald. För Debora medförde detta en känsla av kamp 

och frustration då ”vi behöver mer kunskap för att kunna få till den här identitetsbiten”.101 I 

                                                
96 Intervju med Rakel 2017-04-28. 
97 Intervju med Rakel 2017-04-28. 
98 Intervju med Debora 2017-04-27.	
99 Intervju med Mika 2017-04-28. 
100 Intervju med Ester 2017-04-24. 
101 Intervju med Debora 2017-04-27. 
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sin förklaring av vilka typer av kunskaper som undervisningen ska förmedla återgav 

informanten det centrala innehållets olika moment, likt världsreligionerna, etik och ”sen då 

identitetsbiten som man ska försöka klistra på alltihopa” som en avslutande kommentar.102 

Med hänvisningar till de kunskaper och förmågor som kunskapskraven efterfrågar, och 

möjligheten att skapa en balans mellan dem, kom identitetsaspekten att häri artikulerades som 

ett utmanade tillägg. Detta framkom exempelvis i följande uttalande från en av informanterna:  

Nej alltså den [identitet] försöker jag väl liksom... den försöker man väl få in i det 
stora hela när man diskuterar andra saker och jag kan väl tycka ibland att det är 
väldigt svårt att få in den just för att man ska få in mitt bland allt det här andra som 
man gör, så ska man försöka få in identitetsbiten. Så att jag kan tycka att den ofta 
haltar i Religion 1, att den blir en sådana här som man pytsar in.103  

Sammanfattningsvis utgjorde Identitet som en central utgångspunkt och Identitet som ett 

tillägg kategorier vilka återspeglar olika fokus. Dessa aktualiserades i informanternas 

uttalande om identitetsbegreppets didaktiska funktion i den religionsvetenskapliga disciplinen 

och skolämnet religionskunskap. Lärarna var enliga om begreppets och aspektens signifikans 

för religionsvetenskap samtidigt som de påvisade olikheter i hur de förhåll sig till 

identitetskapet i sin undervisning. Här upplevde några lärare identitet som en artikulerad 

utgångspunkt som skapade en sammanhängande religionsundervisning och andra lärare 

uttryckte en problematik eller utmaning att integrerar aspekten i sin undervisning och att 

denna process närmaste beskrev i termer av ett tillägg.   

4.2	Elevens	identitet	och	”den	andres”	identitet	
Flertalet av informanterna beskrev hur de arbetar med ett område som enskilt avhandlar det 

centrala innehåll i Religionskunskap 1 som direkt berör identitet.104 Inom detta moment 

återgav några lärare hur de väljer att sätta fokus på elevernas egna ställningstaganden och 

föreställningar. I detta inbjuds eleverna, enligt lärarna, till reflektion över vad som är 

värdefullt för dem, förebilder, fördomar eller att eleverna ombes att inta hypotetiska roller. Ett 

par informanter diskuterade även hur ett elevfokuserat identitetsperspektiv är centralt i det 

arbetsområde som behandlar etik och moral, där elevernas egna normer och värderingar utgör 

undervisningens premisser. En av informanterna återgav att ”det pratar jag mer om i 

egentligen mer om i etiken och moralen i vad det som identifierar en person utifrån […] alltså, 

                                                
102 Intervju med Debora 2017-04-27. 
103 Intervju med Rut 2017-04-26.	
104 Undervisningen ska enligt kursplanen för Religionskunskap 1 behandla ”Individers och gruppers 
identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion och livsåskådning utifrån till exempel 
skriftliga källor, traditioner och historiska och nutida händelser”. Se Skolverket 2011a, s. 138. 
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hur man bestämmer, till exempel, om man ska borsta tänderna på morgonen eller inte”.105 På 

frågan om vad en elevfokuserad undervisning eventuellt skulle erbjuda eleven diskuterade 

Rut, med ett likartat resonemang, att ”när man pratar etik, när man pratar identitet, alltså att 

man kan hitta saker hos sig själv som man inte kanske tänkt på innan för att man måste ta tag i 

saker som man inte kanske hade behövt”.106 Under detta enskilda moment berättade vissa 

informanter att utgångspunkten låg i ett icke-religiöst sammanhang och i vardagen. Syftet 

med att fokusera på denna typ av kontext återkopplades till lärarnas resonemang om den 

sekulära kontext de undervisade inom. Flertalet av eleverna, som lärarna uppgav sig möta i 

sina klassrum, betecknar inte sig själva som religiösa och för att inledningsvis introducera 

detta begrepp ansågs en bredare ansats till identitet vara mer fördelaktig. För eleverna 

uppfattades identitet generellt vara intresseväckande eftersom eleverna, likt exempelvis Jona 

diskuterar, är ”i en process själva nu då […] inte minst så är det så mycket idag att eleverna 

själva eller som människan själv ska ju genom sin val skapa sig själv i en form av sartreiansk- 

eller kierkegaardstradition”.107 Utgångspunkten i eleverna betraktades även som en 

motivationshöjande strategi i undervisningen för att generera en känsla av att ämnet angår 

elevernas själva och har en relevans för dem, oavsett eventuella övertygelser och 

livsförståelser.  

     Samtidigt uppgav flera lärare att medan eleverna i muntliga resonemang kan diskutera 

identitet, har eleverna en begränsad förståelse av begreppet och identitetsskapande processer 

förankrad i en teoretisk modell. Förmågan att presentera slutsatser utifrån deras kunskaper om 

identitet i relation till religioner eller livsåskådningar, vilket efterfrågas i kunskapskraven, 

beskrevs som utmanande för eleverna. Dessa kunskapsmässiga utmaningar relaterades till 

kulturella föreställningar om identitet. En av lärarna skildrade att ”de har väldigt svårt, för de 

ser ju inte identitet, de ser ju identitet som min individuella identitet, de ser ju inte identitet 

som någonting som formas av någon annan”.108  

     När fokus faller på elevens egen identitet, ställningstaganden eller föreställningar återgav 

lärarna att detta inbegrep didaktiska fördelar då ”det är lättare att förstå hur saker och ting 

upplevs om jag kan identifiera mig själv i det som vi pratar om”.109 Debora gav exempel på 

ett likartat resonemang gällande föreställningen om betydelsen av att eleverna förstår sig 

                                                
105 Intervju med Daniel 2017-04-26. 
106 Intervju med Rut 2017-04-26. 
107 Intervju med Jona 2017-04-26. 
108 Intervju med Daniel 2017-04-26. 
109 Intervju med Rakel 2017-04-28. 
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själva och därigenom ska kunna förstå andra individer samt grupper. Informanten diskuterade 

hur: 

man måste kunna ta luppen och sätta på sig själv ner i naveln: ’Vem är jag?’ […] Jag 
tänker såhär att man behöver titta bakåt: ’Vad är min familj präglad av?’ Och då, när 
man börjar tänka så, då kan man kanske också förstå andra, som kommer från andra 
kulturer att även om de kanske inte tycker att de är så präglade så tycker jag att de är 
jättepräglade och då kanske andra kan se så på mig.110  

Uttalandet exemplifierar en didaktisk strategi vissa lärare diskuterad, där elevens 

föreställningar och ställningstagande behandlas i relation till andra individer och grupper. 

Detta upplägg uppgavs möjliggöra paralleller mellan de två områdena i undervisningen. 

Möjligheten att upprätta nya personliga relationer hos eleverna gentemot det studerade 

materialet utgjorde emellertid inte nödvändigtvis en central aspekt bland majoriteten av 

lärarnas resonemang. Daniel angav, i relation till religioner och livsåskådningar, följande:   

det här att de reflekterar över sin egen identitet jämfört med någon som har en annan 
religiös identitet, den tror inte jag är lika, det är inte lika lätt att göra den bryggan 
utan oftast när vi pratar identitet […] så pratar vi nästan bara om grupper som är 
annorlunda och den kopplingen att de reflekterar över... den hamnar mer i etikdelen i 
sådana fall. Att de reflekterar över det.111  

Den elevcentrerad behandling av identitetsaspekten nämndes som en utgångspunkt för senare 

behandling av andra individers och gruppers identitet. Häri sammankopplades informanternas 

uttalanden återigen med de resonemangen om religionsämnets och identitetsbegreppets 

relevans för dagens samhälle och syftet att skapa förståelse för andra i denna kontext. Då 

undervisningen flyttar fokus till att bearbeta världsreligioner och livsåskådningar,112 

förflyttades även fokus från elevens identitet till ”den andres” identitet bland flertalet av 

lärarnas uttalanden. Gällande elevernas kunskapsmässiga relation till en religiös identitet 

framkom det bland uttalandena vissa skillnader. Elevers möjlighet att igenkänna religiösa 

identiteter utifrån urskiljningsbara fysiska attribut diskuteras av Daniel, som anförde att ”de 

tycker väl egentligen så här att muslimer och framför allt muslimska kvinnor, det är de som 

bär slöja, det är så man ser det på dem. De äter inte fläskkött, det är någonting som de tänker 

på”.113 Utifrån detta skildrades anknytningen till attribut som ett didaktiskt redskap för att 

                                                
110 Intervju med Debora 2017-04-27.	
111 Intervju med Daniel 2017-04-26.	
112 Undervisningen ska enligt kursplanen för Religionskunskap 1 behandla ”Kristendomen, de övriga 
världsreligionerna och olika livsåskådningar, deras kännetecken och hur de tar sig uttryck för individer 
och grupper i samtiden, i Sverige och i omvärlden”. Se Skolverket 2011a, s. 138. 
113 Intervju med Daniel 2017-04-26. 
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konkretisera det innehåll som undervisningen berörde. Ruts uttalande sammanfattade detta 

som att:  

De har nästan lättare för en religiös identitet, kan jag tycka, för då kan de koppla det 
till attribut, de kan koppla det till saker. Men om man pratar om identitet som bara 
’Hur skulle du identifiera dig själv?’ eller ’vad skulle du...’ då har de mycket svårare 
för ofta är de inte troende heller, de kan inte koppla det till någonting riktigt. Så jag 
upplever nog att det blir lättare att ge dem konkreta exemplen på vad det skulle 
kunna vara.114  

I viss kontrast mot detta återberättade ett par av lärarna att en religiös identitet är mer 

utmanade för flertalet av eleverna att skapa sig en förståelse kring, specifik för de som 

identifierar sig själva som icke-religiösa. Mika gav exemplet att ”En del är ganska 

misstänksamma mot religion och ’det går inte att bevisa’ och allt det här, och därmed så känns 

det konstigt för dem att det på något sätt är med i en identitet hos någon som är troende. Och 

det är bara trams och leder till konstiga följder”.115 

     I behandlingen av världsreligioner, livsåskådningar och kulturella uttryck, som vissa elever 

inte antas ha en personlig relation till, återberättade flera av informanterna att de använde sig 

även av specifika utryck, vilket illustrerades i följande uttalande: ”i alla religioner så säger 

jag: ’Jag som bekännande kristen, jag som troende muslim, jag som hindu’ och så utgår man 

från det”.116  Dessa språkliga formuleringar betraktades som didaktiska verktyg i ett försök att 

skapa en inklusion, närhet eller ett ”oss” mellan eleverna och undervisningens innehåll. 

Lärarnas uttalande framhöll strävan att upprätta en förståelse för andra individer och andra 

grupper i behandlingen av världsreligionerna och livsåskådningar. Samtidigt aktualiserade ett 

par av dem hur undervisningen om ”den andres” religiösa identitet kan medföra oönskade 

generaliseringar och att den eftersökta nyanseringen blev svårare att realisera. 

Undervisningens möjlighet att producera och reproducera ett ”vi” och ett ”de” i klassrummet 

genom olika didaktiska val, diskuterades av Rakel som vidareutvecklade generaliseringarna 

över ”de andra” på följande sätt:  

Vi pratar väldigt mycket om det här att det är farligt att säga: ’Han är muslim och 
hon är jude’ och göra för stora generaliseringar. Utan vi tittar väldigt mycket på 
bredden inom religionen. Det finns människor som är troende men saknar de yttre 
attributen men att det inte ligger, så att säga, ett värde i vem som är mer eller mindre 
religiös.117  

                                                
114 Intervju med Rut 2017-04-26.	
115 Intervju med Mika 2017-04-28. 
116 Intervju med Ester 2017-04-24. 
117 Intervju med Rakel 2017-04-28. 
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Sammantaget var spänningen mellan kategorierna Elevers identitet och ”Den andres” 

identitet primärt knutna till vilka delar av det centrala innehållet i Religionskunskap 1 som 

avhandlades och där den slutgiltiga målsättningen var att generera förståelse. En elevcentrerad 

behandling av identitet ansågs möjliggöra ett närmande av andra individers och gruppers 

identiteter samtidigt som behandlingen av andra individers och gruppers identiteter inte 

nödvändigtvis sammanbands med elevernas identiteter av samtliga informanter. Andra 

uttalande fokuserade mer möjligheten att skapa en relation mellan elever och det studerade 

innehållet.  

4.3	En	intersektionell	identitet	och	en	icke-intersektionell	identitet	
I diskussion om ämnesplanen, identitet, det sekulära och det mångkulturella samhället, gjorde 

Ester följande uttalande:  

Jag tänker att om vi ska förstå varandra, så att vi ska leva liksom i större förståelse 
och tolerans, vilket är mål för en fungerande demokrati, då måste man förstå att min 
identitet, att jag som person, mina värderingar, det jag sätter som viktigast, som 
präglar mig, min identitet, den är min religiositet. Att man inte bara är religiös privat 
utan att det här någonting som styr och påverkar allt jag tänker och allt jag gör.118  

Uttalandet är av intresse då det aktualiserade identiteters funktion, innehåll och möjligheten 

för eleverna att förstå sig själv och andra, vilket enligt styrdokumenten ska bearbetas utifrån 

ett intersektionellt perspektiv.119 I beskrivningarna av identitetsbegreppet och dess angivna 

roll i undervisningen figurerade emellertid det intersektionella perspektivet som en implicit 

referenspunkt bland några av informanterna. Sådana uttalanden fokuserade på religioner, 

livsåskådningar och övertygelser som en del av identitetsskapande processer och kulturella 

faktorer som i varierande grad påverkar individens självuppfattning tillsammans med andra 

sociala kategorier, exempelvis sexualitet. Debora var den informant som explicit diskuterade 

hur styrdokumenten utgår från ett intersektionellt perspektiv på identitet. Informanten beskrev 

intersektionalitet som en utmaning att arbeta utifrån. Detta eftersom det uppgavs vara ett 

krävande perspektiv att integrera i undervisningen och att lärare saknar ämneskunskaper om 

intersektionalitet, då tidigare lärarutbildningar har ej behandlat detta teoretiska och 

metodologiska perspektiv. Utifrån detta anförde Debora att det ”känns som att om man 

[Skolverket] skriver en läroplan så får man [Skolverket] också titta på vad det är som ingår i 

                                                
118 Intervju med Ester 2017-04-24, min kursivering. 
119 Undervisningen ska enligt kursplanen för Religionskunskap 1 behandla ”Religion i relation till kön, 
socioekonomisk bakgrund, etnicitet och sexualitet”. Se Skolverket 2011a, s. 138.	
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lärarens utbildning”.120  

     Graden av det intersektionella perspektivets omfattning varierade bland de informanter 

som knöt an till begreppet i sina uttalanden. Flertalet av lärarna nämnde att deras undervisning 

satte individen eller grupper i förhållande till den mångkulturella, individualistiska och 

sekulära kontext som nämnts tidigare. En lärare omtalade detta i termer av ”hur man uppfattar 

sig själv i en kontext bland andra människor och hur man uppfattar andra människor i 

förhållande till var de tror och vad de har för bakgrund och sådana saker”.121 Vidare 

bearbetade lärarna området utifrån fysiska identitetsbärande attribut och bruket av 

identitetsskapande urkunder. I dessa resonemang återgavs religioner och livsåskådningar som 

normerande och socialiserande för individers samt gruppers beteende och således 

identitetsskapande. Vissa lärare beskrev att denna grund erhåller eleverna genom studier av 

olika urkunder där det, enligt Jona, ”handlar […] väldigt mycket om vad är det för bild om 

människan som står här, vad vill man förmedla. För det är ju otroligt normbärande, allt 

religion är normer och då landar man på nytt här: ’Vad innebär det för mig som 

människa?’”.122 

     I de uttalande som berörde perspektivet implicit associerades det med möjligheten att 

bedriva en nyanserande undervisning och variationen av religiösa uttryck inom en tradition. 

Det intersektionella förhållningssättets möjlighet till fördjupning och nyansering inom 

religionsämnets identitetsaspekt diskuterades av Debora på följande sätt:  

Alltså man försöker rita upp ringar så här, att man kan ingå i flera olika och lite 
sådär. Och sedan så kommer det ju in när man läser om olika världsreligioner, olika 
etniska modeller […] då kommer man ju till den här nyanseringen, att […] en 
muslimsk kvinna som är ståuppkomiker och bor Bryssel kanske har mer gemensamt 
med andra kvinnliga, ja i sitt yrke, än vad en muslimsk kvinna har i, ja Uzbekistan 
eller någonting.123  

En grundläggande nyansering, som informanterna gav exempel på, var påpekandet av 

skillnaden mellan utsagor i religiösa eller centrala urkunder och dess betydelse eller funktion i 

nutida samhällen och för kollektiv samt individer. Förståelsen av ”att allting inte är så svart 

och vitt, alltså det som står i religiösa skrifter, sådana saker, har en anledning som inte är den 

det är idag [för att kunna] gräva djupare i religionsämnet och förstå att allting finns av en 

anledning” presenterades som en väsentlig kunskap undervisningen ska förmedla till 

                                                
120 Intervju med Debora 2017-04-27.	
121 Intervju med Rut 2017-04-26. 
122 Intervju med Jona 2017-04-26. 
123 Intervju med Debora 2017-04-27. 
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eleverna.124 Betoningen av andra faktorer inom det identitetsskapande förekom även och detta 

aktualiserades i både gällande eleverna och andra individer sant grupper. När ett 

intersektionellt fokus föll på ”den andres identitet” uppgavs hur olika sociala kategorier 

medföra den tidigare nämnda nyanser. Exempelvis Mika berättade hur eleverna får tänka sig 

in i olika roller, exempelvis ”bisexuell, djupt troende jude”.125  

     I yttranden som beskrev en elevcentrerad undervisning av identitetsaspekten accentuerades 

det intersektionella förhållningssättet i skildringar av en identitets olika beståndsdelar, där 

religioner och livsåskådningar som olika övertygelser presenterades likt sådana formande 

faktorer. Häri fungerade förhållningssättet som en brygga mellan elevernas egen identitet och 

”den andres” identitet. Detta sammanfattades av Rakel i följande resonemang: 

Att vi måste förstå att identitet formas på olika sätt. Religionen utgör en aspekt i min 
identitet, men det finns också andra aspekter, vilket gör att man, tycker jag, kan få 
elever tydligare förstå att identiteten är viktig oavsett om du har en tro eller inte. Och 
det tycker jag skapar en stor möjlighet att får elever att förstå att det inte finns 
troende människor å ena sidan och icke-troende åt andra och icke skall de förstå 
varandra, så att säga.126  

Det intersektionella perspektivet, avslutningsvis, saknades bland vissa av informanternas 

beskrivningar och resonemang om identitet i religionsundervisningen. Denna avsaknad 

innebar att lärarna ej knöt an till antingen andra sociala kategorier betydelsefulla för 

hävdandet eller igenkännandet av en identitet eller identiteters fragmentariska karaktär. Fokus 

inom denna behandling av identiteter, specifikt religiösa identiteter, föll istället på religiösa 

praktiker, attribut och urkunder. Bland de lärare som implicit i sina utsagor anslöt sitt tal om 

identitet till det intersektionella perspektivet, skedde detta i varierande grad och det utrymme 

förhållningsättet tilldelades varierade även i relation till vems identitet som diskuterades. 

4.4	Ramskapande	faktorer		
Alla informanter utom en framhöll kursplanens utformning och tidsomfattning för 

Religionskunskap 1 som en förhindrande faktor för den undervisning de uppgav vilja bedriva 

och begränsade möjligheterna att behandla ämnets identitetsaspekt. Återkommande bland de 

aktuella uttalandena var frustrationskänslor uttryckta på olika sätt och ord som ”kort”, ”liten 

kurs”, ”stressigt” och ”bråttom”. Berörande de förutsättningar som styrdokumenten upprättar 

för lärarna, nämnde Mika att ”Jag förstår ingenstans varför det här inte är en 100-poängskurs, 

det är fem världsreligioner, det är identitetsavsnitt, det är vetenskap och religion, det etik... Ja, 
                                                
124 Intervju med Daniel 2017-04-26. 
125 Intervju med Mika 2017-04-28. 
126 Intervju med Rakel 2017-04-28. 
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jag kan uppleva att det är väldigt bråttom med allting”.127 Den upplevda problematiken med 

kursens omfattning riktades bland annat mot det centrala innehållet och kunskapskraven, 

vilket Ester yttrade i följande dialogsutbyte:  

A - Vilka faktorer finns det som försvårar den här undervisningen du vill bedriva?  
 
Ester - Kunskapskraven. 
  
A - På vilket sätt då? 
  
Ester - Att de är alldeles för många. De är för […] alltså de innehåller alldeles för 
mycket kunskaper och det går inte att göra på en sådan liten kurs.128  

Kunskapskraven ålägger undervisningen, enligt lärarna, ett utvecklande av elevers kunskaper 

och färdigheter på ett sådant sätt som de finner utmanande att behandla och examinera minst 

två gånger inom ramen för Religionskunskap 1-kursen. Detta genererade stress för vissa av 

informanterna och de beskrev hur kursen därmed uppfattas som ”ytlig”.  Denna motsättning 

mellan kursplan och tidsomfattning som informanterna diskuterade, ansågs resultera i två 

olika typer av eventuella tillkortakommanden i deras undervisning. Begränsat tidsutrymme för 

diskussion aktualiserades av Rakel, som uttryckte att ”jag tycker att vi hade behövt lite mer 

tid på dem [centralt innehåll], för att vissa ämnen, alla ämnen naturligtvis, kräver ju 

diskussioner och möten mellan människor och det skulle jag nog vilja ha mycket, mycket 

mera av”.129 Häri blir möjligheten till dialog i klassrummet mellan elever samt elever och 

material limiterad. Inhämtningen av kunskaper beskrevs som en tidstagande process och den 

fortsatta bearbetningen av denna kunskap i form av reflektion kräver ytterligare tid. Andra 

lärare accentuerade, likt ovan skildrat, att den mängden kunskaper och färdigheter som krävs 

för att bedriva en nyanserande undervisning ej kan förmedlas eller realiseras utifrån dessa 

förutsättningar. Detta anknöt Debora till identitetsaspekten då ”Man ser ju att vi behöver mer 

kunskap för att kunna få till den här identitetsbiten. Man kan inte bara klistra på 

identitetresonemanget utan att ha kunskap. Så kursen är för liten för det här innehållet, i 

tid”.130 

     Samtidigt, och i viss kontrast till sina lärarkollegor, gav Jona inga sådana exempel på 

faktorer som var specifikt utmanande för Religionskunskap i jämförelse med andra 

skolämnen. Informanten vidareutvecklade att ”Alltså allt som har med förutsättningar, lokaler, 

                                                
127 Intervju med Mika 2017-04-28. 
128 Intervju med Ester 2017-04-24. 
129 Intervju med Rakel 2017-04-26. 
130 Intervju med Debora 2017-04-27.	
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gruppstorlekar... Men annars är det framför allt elevens ambition och intresse som kan vara 

svårare. Men det är också mitt uppdrag att väcka. Eller hur?”.131  

5.	Diskussion	
Nedan följer en diskussion av studiens resultat hur dessa kan förstås i relation till uppsatsens 

teoretiska grund och forskningsskiss. Således tar diskussionen sin utgångspunkt i lärarnas 

positionering och värderingar av identitetsperspektivet i relationen till mötet mellan elev och 

omvärld. Mötet utgör den centrala definitionen av lärande med en rekonstruktion av tidigare 

kunskaper utifrån nya upplevelser. Därefter följer en diskussion om hur lärarna beskriver 

identitetens struktur och innehåll i sina uttalanden. Häri evalueras vilken betydelse lärarnas 

uppfattningar av identitetsbegreppet har i relation till undervisningen och eleverna som 

lärande subjekt. Fokus riktas mot vad dessa intentioner och insikter kan medföra i 

undervisningen och hur detta kan påverka elevernas kunskapsinhämtning eller utvecklande av 

förmågor i termer av olika bildande. Dessa uppfattningar diskuteras även i relation till 

styrdokumenten som villkorskapande för dessa intentioner och insikter samt ramskapande för 

lärare i deras frirum. 

5.1	Elev	och	omvärld	
Lärarna i denna studie uppger att intentioner med deras undervisning i religionsämnet, och 

vad de uppfattar utgöra en god undervisning, karaktäriseras av en strävan att förmedla en 

förståelse hos eleverna för både sig själv och andra. Förståelsen för andra betonas dock i 

större utsträckning än elevernas självförståelse, vilket speglar ämnesplanens formuleringar. 

Denna förståelse innefattar både ett vidgande och fördjupande av det som Osbeck beskriver 

likt relationen mellan den enskilda eleven och omvärlden. Medan den aktuella 

religionsdidaktiska forskningen efterfrågar en undervisning som utforskar denna ömsesidigt 

konstruerande relation av föreställningar och självuppfattningar, innebär den en utmaning för 

lärare. Utmaningen ligger i hur dessa två dimensioner ska behandlas i undervisningen på ett 

adekvat sätt. Osbeck menar, i sin diskussion av elev och omvärlds-relationen, att denna 

inbegriper en balansgång för lärarna, vilken de hanterar på olika sätt. Häri borde de, enligt 

Osbeck, sträva efter att upprätthålla en jämvikt mellan en etisk eller emisk behandling av 

religionsämnet och en självreflekterande undervisning i en sorts fullbordad relation 

sinsemellan. Relationen innebär här att självreflektionen tar sin näring i mötet med något för 

eleverna annorlunda samtidigt som självreflektionen inger en ökad förståelse för det 
                                                
131 Intervju med Jona 2017-04-26. 
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uppfattade annorlundaskapet. Denna balansgång berör därmed mötet mellan elever och 

religionsämnets innehåll och de nya kunskaper samt färdigheter genom detta möte. Detta i 

enlighet med hur Marton och Booths beskriver en rekonstruktion av tidigare kunskap.  

     Lärandet av denna karaktär kan uppnås i undervisningen utifrån Jacksons didaktiska 

begrepp reflexivitet, som beskriver hur elever kan reflektera över sin egen livstolkning genom 

dessa nya upplevelser. Detta bygger på en process av edification där elevernas ombedömning 

av sig själva möjliggörs genom denna reflektion av andras leverne. Möjligheten till 

självreflektion i förhållande till någon annan är dock inte något som samtliga av studiens 

informanter framhåller som väsentligt för undervisningens mål. Här omtalas identitet som ett 

tillägg i undervisningen och med en oförenlig uppdelning mellan elevers egen position och 

”de andra”. Behandlingen av omvärlden i dessa termer av något extern förlagt fenomen har, 

som Osbeck återger, ingen anknytning till eleverna själva och att relationen mellan dem och 

omvärlden diskuteras inte. Detta är problematiskt, likt Olson diskuterar, då det kunnande och 

vetande eleverna erhåller genom denna undervisning inte utgör tillräckliga verktyg för att de 

ska förstå sin omgivning. Istället låts eleverna ensidigt bilda sig. Därefter riskerar 

undervisningen ge eleverna kunskaper och färdigheter som inte motsvarar omgivningens olika 

uttryck, manifestationer och leverne. Detta kan närmast beskrivas likt en fragmenterad 

undervisning. Möjligheten att uppnå en balans i relationen mellan elev och omvärld försvåras 

när undervisningen fragmenterar behandlingen av identitet och särskiljer elevers och ”den 

andres” identitet. Elevernas bakgrund, som Karlsson diskuterar gällande deras sociala 

avlagringar representerade i normer och värderingar i förgrunden, riskeras lämnas orörd i en 

sådan undervisning. Problematiken med detta är att förståelse för andra är beroende av en 

självförståelse.  

     Gentemot detta framhåller Kittelmann Flensner möjligheterna för eleverna att upprätta nya 

relationer till det studerade ämnet och finna mening i det när de får en förståelse för sina 

personliga övertygelser. Förståelsen riktas här mot eleverna själva och i relation till några 

andra eller något annat. Detta kan delvis åstadkommas när identitetsbegreppet aktualiseras i 

undervisningen på ett kritiskt sätt. Något tillspetsat kan resonemanget beskrivas i termer av 

förståelse för förförståelsen där eleverna, likt Eriksson poängterar, förmås utvärdera sina egna 

personliga föreställningar och ställningstaganden i relation till den samhälleliga kontext de 

befinner sig inom. Detta inbegriper, i enlighet med Karlsson, att elevernas bakgrunder utgör 

undervisningens utgångspunkt för att uppnå en förändring i förgrundens uttryckta förståelse 

av den mångkulturella omvärlden. En reell förståelse, vad än Skolverket åsyftar med detta, 

möjliggörs först då denna förförståelse poängteras och därigenom synliggör förhållandet till 
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omvärlden. I enlighet med Olson kräver elevernas möjlighet att bilda sig att det sammanhang 

där deras föreställningar och ställningstaganden produceras och reproduceras framhålls. 

Självreflektion syftar till, likt Osbeck diskuterar, att vidga förståelsehorisonten bortom 

elevens egen position i en mångkulturell, sekulär och individualistisk kontext, vilket flertalet 

av eleverna befinner sig inom. En felfördelad balansering där tyngden ensidigt faller på ett 

självreflekterande perspektiv av elevernas egna identitetspositionering, utan anknytning till 

den kontext som formar bakgrunden, riskerar att inte förmå detta vidgande av elevernas 

förståelsehorisonter. Lärare behöver föra fram frågan om vilken blick som riktas mot 

omvärlden och vad den observerar.  

     Vissa av studiens informanter ger uttryck för denna didaktiska förståelse av 

identitetsperspektivets möjliga position i undervisningen när de beskriver begreppet som en 

central utgångspunkt och att elevens egna ska behandlas i relation till något annat eller någon 

annan. Här tillhandahåller dessa lärare utgångstagandet i identitetsbegreppet som en strategi 

för att hantera religionsämnet i skolan, vilket kan stödja dem i sin undervisning och fullborda 

relationen mellan elev och omvärld. Deras uttryckta förståelse av identitetsbegreppet kan 

betraktas som ett försök att hantera och minska den distans mellan elev och ”den andre”, 

vilket enligt Halvarson Britton annars kan förhindra självreflektionen. Med begreppet som en 

central utgångspunkt kan undervisningen levandegöra religionsämnets innehåll och göra det 

relevant samt aktuellt. Utifrån detta kan religioner och livsåskådningar presenteras på ett 

sådant sätt som eleverna möter dem i samhället och identitetsaspektens sammanlänkande 

behandling kan närma eleven och ”den andra”. En undervisning där balansens båda 

dimensioner relateras till varandra ger sålunda en möjlighet för eleverna att finna 

referenspunkter och mening i ett levandegjort studieinnehåll. Därigenom kan en kritisk 

relation mellan elev och omvärld upprättas och självreflektionen kan gynnas då det egna 

relateras till något annat. Eleverna bildar sig och bildar sig ömsesidigt genom undervisningen 

där deras förståelsehorisont vidgas. Detta motsvarar en undervisning som avhandlar 

religionsämnet och dess olika moment på ett tematiskt sätt och låter de olika aspekterna i 

kursplanens centrala innehåll berika varandra, istället för att behandlas separat. Häri stärker 

bildandets olika dimensioner varandra i en process av att utforska sig själv och det andra likt 

en ömsesidig konstruerande relation. 

     Detta avvägande i undervisningens fokus och innehåll genererar olika känslor av både 

frustation och möjligheter bland lärarna. De uppfattningar som lärare tillhandahåller 

beträffande identitetsaspektens positionering och värdering grundas även i deras 
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professionella omdöme som religionslärare. Detta diskuteras mer nedan under rubriken 

”Lärarna i frirummet”. 

5.2	Identitetens	struktur	och	innehåll	
Ovanför betonades undervisningens behov att placera dess ämnesinnehåll i förhållande till en 

given kontext. Detta innefattar att identiteter och dess uttryck inte är något essentiellt eller ett 

givet varande som existerar inom ett villkorslöst vakuum. Identiteters struktur och innehåll 

utgör en aspekt i balanseringen mellan elev och omvärld, oavsett om detta berör elevernas 

egna identiteter eller andra individers eller gruppers identiteter. Lärarna återger, i sina 

intentioner, just hur denna struktur och innehåll kan beskrivas för att bringa den eftersökta 

förståelsen. Uppfattningarna av religionsämnet och av identiteter, religiös som icke-religiös, 

relateras främst till den mångkulturella, individualistiska och sekulära samtiden. I 

ämnesplanen beskrivs emellertid även identiteters samspel och ömsesidigt konstruerande 

förhållande med dess omgivning i termer av ett intersektionellt perspektiv. Där beskrivs 

socioekonomisk status, kön eller genus, sexualitet och etnicitet som väsentliga för 

identitetsskapande processer. I relation till detta kan religiös eller icke-religiösa positioner 

vara en påverkande faktor. Perspektivet erbjuder därmed en möjlighet att problematisera och 

nyansera undervisningen. Utifrån Skeies kulturmedvetna religionspedagogik kan dessa olika 

sociala kategorier förstås likt kulturella resurser som inverkar på hävdandet, eller 

igenkännandet, av en identitet genom att en process av identifisering av dessa aspekter. Ett 

sådant perspektiv stödjer undervisningen ytterligare i dess ambition att skildra dess innehåll 

som något levt och aktuellt. Detta innebär att undervisningen inte enbart ska utgå från olika 

aktuella och relevanta kontexter som påverkar och påverkas av religioner och livsåskådningar 

samt uppfattningen av dem både inom ett emiskt och etiskt perspektiv. Identifiseringen 

samspelar nämligen med olika sociala kategorier inom denna kontext. 

     Gällande det intersektionella perspektivet är det problematiskt att perspektivet inte explicit 

är centralt i lärarnas samlade uppfattningar om identitetsbegreppet. Det är anmärkningsvärt 

eftersom detta perspektiv motsvarar ett av Religionskunskap 1:s centrala innehåll och betonas 

i myndighetens kommentarer i ämnet. Detta betyder inte att aktualiseringen av samtidens 

specifika förutsättningar är mindre önskvärd. Tvärtom betonar denna uppsats vikten av att 

kritiskt använda sig av dessa förutsättningar i undervisningen. Dock genererar studiens 

resultat frågor om lärares förtrogenhet med det intersektionella perspektivets egentliga 

innebörd och funktion ämnet i relation till identitetsaspekten. När undervisningen ensidigt 

hänvisar en religiös identitets struktur och innehåll till olika typer av dogmer och attribut 
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försvinner den identitetsskapande processen, som sker både utifrån den pluralistiska 

samtidskontexten och olika sociala kategorier. De didaktiska och kunskapsmässiga vinsterna 

med perspektivet riskerar omintetgöras när undervisningen fragmenterar ämnets innehåll och 

om den eventuella kopplingen mellan olika sociala kategorier och religioner och 

livsåskådningar inte tydliggörs. 

     I Skeies definition av identitetsskapande processer, och hur religiositet kan utgöra en 

faktor inom denna process, framhålls spänningen mellan religioner som traditioner och en 

levd religiositet. Det intersektionella perspektivet bidrar till exemplifieringen av denna 

relation och av identitet som en process genom identifisiering inom givna kontexter. En sådan 

dekonstruktion av identiteter möjliggör samtidigt ett minskande av distansen mellan elever 

och religionsämnets innehåll, eftersom tidigare ej betraktade referenspunkter därigenom kan 

erhållas. Beträffande både eleverna själva och deras omvärld, bidrar perspektivet genom 

samtal om socioekonomisk status, sexualitet, kön och genus eller etnicitet till att 

levandandegöra den religiösa individen eller gruppen som möts i undervisningen. I relation 

till Osbecks balans mellan elev och omvärld, inbegriper det att lärarna sålunda tillhandahåller 

ytterligare ett verktyg för att fullborda relationen mellan de båda dimensionerna. 

Föreställningar gällande en krass uppdelning av religiositet och icke-religiositet kan härmed 

nyanseras och istället betona de kontinuerliga och variationsrika identitetsskapande 

processerna.   

5.3	Lärarna	i	frirummet	
Samtidigt som lärares intentioner är normerande för vad som uppfattas vara en god 

undervisning, är insikten normgivande för vad som uppfattas vara en rimlig undervisning. 

Intentionen och insikten är vägledande för varandra och inrättar ramar för lärarnas arbete, 

stundom skapas det även motsättningar sinsemellan. I lärares uppfattningar av 

identitetsaspekten utgör styrdokumentens formuleringar av religionsämnets syfte, centrala 

innehåll och kunskapskrav, en grund för förståelsen av en rimlig och realistisk undervisning. I 

detta avseende är ämnes- och kursplaner problematiska för lärare i deras uppfattning av ämnet 

generellt. Religionskunskap 1 upplevs vara en kort kurs i relation till det ämnet ska behandla. 

Den fragmenteringen i förståelsen av identitetsbegreppet kan vara ett resultat av en 

fragmenterad tolkning av styrdokumenten i lärarnas översättning av ämnets stoff till något 

konkret i deras frirum. Det kan råda en tolkningsdissonans i frirummet när insikterna om 

Religionskunskap 1:s omfång, vilket i vissa fall begränsar lärares intentioner och utgör en 

förhindrande faktor för den undervisning som önskas bedrivas. Denna tolkningsdissonans 
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artikuleras just i den didaktiska kamp vissa lärare, i sina uppfattningar om identitets betydelse 

och funktion i ämnet, beskriver att begreppet inbegriper. När undervisningen fragmentiseras, 

som ett resultat av kampen, och inte låter momenten stärka varandra i tillräcklig stor 

utsträckning, kan detta medföra svårigheter i den tids- och omfångsmässiga behandlingen av 

det centrala innehållet och kunskapskraven.  

     Tolkningen som utövas i frirummet beror på både lärarnas ämneskompetenser inom den 

religionsvetenskapliga disciplinen och deras kunskaper om och i de aktuella styrdokumenten. 

Processen sker utifrån ett professionellt omdöme. En större medvetenhet och metakunskap om 

de ramar som upprättar undervisningens yttre gränser möjliggör en tryggare tolkning av dem 

och därigenom undviks eventuell dissonans. Vikten av en fullbordad undervisning mellan 

elev och omvärld i en ömsesidigt konstruerande relation, som framhålls ovan, är inte explicita 

aspekter efterfrågade i ämnes- och kursplanen. Syftet, det centrala innehållet och även 

Skolverkets kommentarer till religionsämnet framhåller inte det egenlevda perspektivet. 

Identitet och det intersektionella perspektivet skildras, som Olson framhåller, i termer av ett 

kunnande och vetande om något förhandsgivet. Detta ointecknade utforskande tar sig uttryck i 

de olika förhållningssätt som denna studie har identifierat gällande hur lärarna uppfattar 

identitetsbegreppet inom religionsämnet och gentemot eleverna. Dessa skillnader kan därefter 

medföra skillnader i den undervisning eleverna får ta del av och hur de bildas.132 Utforskandet 

kan antingen beskrivas som ett professionellt ansvar och frihet för den egna undervisningens 

form och innehåll utifrån dessa ramar, eller att myndigheten lämnar lärarna tomhänta utan 

tillräckliga verktyg för att möjliggöra en trygg navigeraring i frirummet. Det sistnämnda är 

närmast paradoxalt då lärare upplever att ämnes- och kursplaner kräver mycket av 

undervisningen gällande centralt innehåll och kunskapskrav. Dock kan vissa av dessa aspekter 

beskrivas just som något förhandsgivet där det tolkande ansvaret av dess innehåll placeras hos 

lärarna.  

     I denna studies skiss av aktuell religionsdidaktisk forskning betonas fördelarna med att 

utgå från eleverna själva i Religionskunskap. Samtidigt aktualiseras inte denna aspekt explicit 

i ämnesplanen, som istället framhåller studieobjektet likt något externt beläget socialt 

fenomen. I relation till detta tolkar sålunda vissa lärare in ett elevcentrerat perspektiv. En 

undervisnings som aktivt och medvetet låter eleverna bilda sig är därmed ett resultat av 

enskilda lärares tolkning i deras frirum utifrån deras specifika ämneskompetens och 

förtrogenhet med styrdokument. Utifrån olika didaktiska och demokratiska grunder skildras 
                                                
132 Jämför Bäck, Ellen, Att bilda, men inte bildas: elevers uppfattningar av religionsundervisningen, 
examensarbete vid Linköpings universitet 2017. 
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den självreflekterande undervisningens värde likt något givet för en framgångsrik 

undervisning, även av Skolinspektionen. Därmed är det relevant att lyfta frågan vilka 

förutsättningar Sveriges andra skolmyndighet, Skolverket, ger lärarna och vad som lärarna 

åläggs att utföra i sin undervisning. Ämnes- och kursplaner ska vara ett stöd i undervisningen 

och ett medel för att skolan ska kunna erbjuda eleverna en jämlik utbildning med hög kvalitet. 

Emellertid har denna studie funnit att religionsämnets styrdokument är problematiska då 

lärarna uppfattar att dessa som negativt utmanande och mer stjälpande än hjälpande. Ett 

centralt didaktiskt verktyg i undervisningen är dialog, vilket både lärarna och 

forskningsskissen framhåller, och denna dialog fodrar grundläggande kunskaper att delvis 

föra diskussionen utifrån. Erhållandet av dessa kunskaper och dialogerna kräver tid, vilket 

lärarna menar inte finns i kursens nuvarande form. Därefter är den innehållsmässiga kvaliteten 

på lärarutbildningen inom religionsämnet och religionsdidaktik av relevans, eftersom det är 

given grund för en professionell och motiverad tolkning i frirummet. Detta innebär att 

utbildningen ger de kritiska verktygen som lärare behöver för att kunna med stor förtrogenhet 

förhålla sig gentemot styrdokumenten, som är grunden för undervisningen.  

6.	Slutsats		
Syftet med denna uppsats var att undersöka religionslärares didaktiska uppfattningar av 

begreppet identitet inom religionsundervisningen på gymnasiet i förhållande till lärprocessens 

förarbete och förutsättningar. Dessa förståelser är grundläggande för lärarnas design av 

undervisningen utifrån deras intentioner och insikter gällande religionsämnet, samt vilka 

former av bildning detta möjliggör för eleverna. Genom en undersökning inspirerad av en 

fenomenografisk forskningsmetod har uppsatsen funnit att de intervjuade lärarna uppfattade 

identitet på olika sätt i relation till ämnes- och kursplanen för Religionskunskap 1 samt i 

relation till eleverna. Slutsatserna har inte ändamålet att ge en generell bild av hur 

religionslärare uppfattar identitetsperspektivet, utan åsyftar att reflektera lärarnas i denna 

studie förståelse som ett bidrag till studieobjektet generellt. Denna skillnad bland 

informanternas uttalanden gällande begreppet kan liknas vid ett spektrum med olika 

betoningar av identitetsaspektens betydelse och position i undervisningen, olika betoningar av 

elevers identiteter respektive andras identiteter, samt olika betoningar av det intersektionella 

perspektivet. Detta innebär olika möjligheter för eleverna att kunna relatera till det som 

studeras. Utifrån uppsatsens resultat och diskussion av dessa ska uppsatsens två 
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frågeställningar besvaras nedan. Utifrån dessa slutsatser föreslås fortsatt forskning av de 

religionsdidaktiska frågor som har undersökts i studien. 

6.1	Lärarnas	uppfattningar	av	identitetsbegreppet	i	relation	till	religionsämnets	
struktur	och	innehåll	
Den förstnämnda betoningen, bland lärarnas uttalanden, berör förståelse av begreppet i 

relation till ämnets struktur och innehåll. Den undersökta aspekten uppfattades utgöra en 

väsentlig del inom den religionsvetenskapliga disciplinen. Skillnaden återfanns emellertid i 

lärarnas uttalanden om identitetsaspektens position i undervisningen, där det positionerades 

antingen som en central utgångspunkt eller som ett tillägg i relation till övrig undervisning. 

När identitetsbegreppet artikulerades likt ett tillägg uttryckte vissa av lärarna hur 

undervisningen fragmenterade ämnets olika moment och identitetsaspekten tillskrevs en 

position skild från övrig undervisning. Detta förhållningssätt kan jämföras med 

identitetsbegreppet som en central utgångspunkt. Häri integrerade vissa lärare aspekten med 

ämnets andra moment och brukade det som en strategi att förena Religionskunskap 1:s 

centrala innehåll. Lärarna kan genom detta stärka sina möjligheter att både behandla olika 

religioner, religiositet och livsåskådningar runt omkring eleverna samt behandla elevernas 

egna förhållningssätt och ställningstaganden i relation till denna omvärld. Identitetsbegreppet 

uppfattat som ett tillägg kan istället producera en obalans mellan elev och omvärld. Detta 

eftersom denna förståelse riskerar öka distansen mellan dessa två dimensioner, där vissa 

elever redan upplever en irrelevans inför ämnet.  

     I skildringen av identitetsaspektens position och betydelse i undervisningen framkom det 

även skillnader i hur det intersektionella perspektivet aktualiserades. Vissa lärares refererade 

enbart till religiösa attribut, olika urkunder och dogmer gällande religiösa identiteters struktur 

och innehåll medan andra exemplifierade hur identiteter generellt förhöll sig till olika sociala 

kategorier, exempelvis sexualitet, i deras processer. Emellertid artikulerades perspektivet 

främst implicit i utsagorna. Den mångkulturella, sekulära och individualistiska samhälleliga 

kontexten framhölls i större utsträckning än olika sociala kategorier som påverkande faktorer i 

identitetsskapande processer. De olika betoningarna gällande denna aspekt aktualiserades 

även i lärarnas uppfattningar av identitet i relation till eleverna, vilket presenteras nedan. 

6.2	Lärarnas	uppfattningar	av	identitetsbegreppet	i	relation	till	eleverna	som	
lärande	subjekt	
Vems identitet som undervisningen utgick från skilde sig mellan lärarna gällande hur och när 

detta avhandlades, samt hur dessa identiteters innehåll och struktur diskuterades. Vissa lärares 
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resonemang påvisade en didaktisk förståelse av identitetsbegreppet som särskilt mellan 

elevernas egna förhållningssätt och ställningstaganden och de hos andra individer och 

grupper. Häri omtalades andra individers och gruppers identiteter i relation till 

världsreligionerna och livsåskådningar, vilket eleverna själva inte nödvändigtvis skulle 

bedriva en självreflektion utifrån. Gentemot detta framkom andra uppfattningar gällande 

vems, när och hur identitet ska behandlas i undervisningen. Dessa lärare skildrade i sina 

utsagor en mer sammanlänkande förståelse av identitetsaspektens position i undervisning, där 

förståelsen av sig själv uppfattades vara en förutsättning för förståelsen av andra. Ett fokus på 

elevers identiteter i relation till någon annans identitet innebär en möjlighet att förena 

relationen mellan elev och omvärld. Detta då dessa två dimensioner i undervisningen närmar 

sig varandra genom att studera dem i ljuset av varandra. Härigenom kan ett vidgande av 

elevernas förståelse av sig själva möjliggöras genom en självreflektion.  

     De olika uppfattningarna av identitetsaspekten i lärarnas uttalanden kan beskrivas som ett 

resultat av lärarnas skilda tolkningar i deras frirum, där de översätter styrdokumentens 

innehåll till de rådande förutsättningarna i klassrummet. Lärarnas intentioner och insikter om 

en god och rimlig undervisning har sin utgångspunkt i detta frirum. Tolkningarna sker utifrån 

lärarnas förmågor och omdöme ämneskompetens och förtrogenhet med styrdokumenten. Den 

enskilde lärarens professionella känsla och förnuft är ledsagande för hur styrdokumentens 

olika föreskrifter och den religionsdidaktiska forskningens slutsatser ska tolkas och 

omformuleras in i undervisningen och göra den relevant för eleverna som lärande subjekt.  

6.3	Fortsatt	forskning	
Denna studie har påvisat att det förekommer en problematik i hur lärare upplever ämnes- och 

kursplaner för religionsämnet, vilket påverkar dem negativt i deras förarbete. Utifrån detta är 

det relevant att i religionsdidaktisk forskning undersöka denna problematik närmare för att 

kunna stärka lärarna i deras profession och stimulera en diskussion av innehållet och 

strukturen i ämnesplanen för Religionskunskap. Skolans styrdokument är en frysning av 

ämnesdiscipliners innehåll och värden som anses vara relevanta och betydelsefulla vid det 

specifika tillfället. Därefter tolkas dessa i en översättningsprocess som denna studie har 

närmat sig. Processen behöver studeras ytterligare för att syna ramfaktorer och dess påverkan.  

     Centralt i denna uppsats är även möjligheten att generera ett personligt förhållningssätt till 

undervisningens innehåll för samtliga elever. Detta beskrivs möjliggöras av ett närmande 

mellan elev och omvärld genom att studera dessa två dimensioner i ljuset av varandra och 

vikten av en förståelse för det egna och den egna kontexten. Detta kan närmast beskrivas som 
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en möjlig didaktisk ansats till skolämnet. En mer konkret skildring av den potentiella 

ansatsens praktik och yttringar i klassrummet utgör därmed ett tänkbart studieobjekt för 

fortsatt forskning. 
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Bilaga		
Intervjuguide 

1: Utbildning och erfarenhet 

• Hur länge har du arbetat som lärare och undervisat i religion? 

• Vilka aspekter stod i fokus när du studerade ämnet i din lärarutbildning? 

 

2: Ämnesplanens syfte  

• Vad anser du utgöra ämnets kärna i dagens ämnesformulering? Varför?  

• Relationen mellan syfte och det centrala innehållet samt kunskapskraven?  

 

3: Identitetens betydelse enligt Skolverket 

Skolverket menar att ”Det finns jämfört med Gy 2000 även en tydligare betoning på frågor 

om hur identitet och tillhörighet kan relateras till religioner och livsåskådningar under 

ömsesidig påverkan”.   

• Hur tolkar du denna ”nya” betoning? Varför? 
 

4: Undervisningens utgångspunkter och utformning 

• Identitetens plats i undervisningen?  

• Begreppets utgångspunkter? Varför 

• Religionshistoria och religiositet i undervisningen? 

• Vems identitet?  

• Hur upplever du att eleverna förhåller sig till religionsbegreppet och 

identitetsbegreppet  

 

5: Sammanfattning: intentioner och insikter 

• Vad är det för slags kunskaper och färdigheter du försöker förmedla till eleverna? 

Varför? 

• Finns det faktorer som försvårar denna undervisning? 

• Finns det faktorer som underlättar denna undervisning 


