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Abstract 

This is a qualitative research paper, which aims to examine how religion classes are 

conducted in inner-city and suburban schools. Interviews have been performed with two 

religion teachers, one at Grindtorp School in Alby and one at the English Gymnasium in 

Södermalm. There have been performed interviews with eight students, four from each 

school. The students have a different age, sex and religious beliefs. With these interviews we 

can get a better understanding how the students of today’s school think about the religious 

education. During the progress of the paper it became clear that the area in which students live 

had little impact on the way classes were conducted. What had a greater impact was the social 

class, which students belonged to. Students with parents with a higher education background 

displayed a will to move to the better schools to get a better education. Students with parents 

lacking higher education often chose to stay in the suburban schools where it is difficult to 

succeed as there are more noisy students than in the inner-city. We can also see that students 

how have parents with a higher education and go to better schools have a bigger respect for 

students with other religious beliefs.  
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1. Inledning och Bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för en inledning och bakgrund till ämnet. 

1.1 Inledning 

Efter åtta terminer på Södertörns högskola där jag har läst lärarutbildningen med interkulturell 

profil har det dykt upp en rad olika frågor med jämna mellanrum som jag har velat få svar på. 

Ibland kan man få svar på sina frågor genom att ställa en enkel fråga till en kunnig person och 

ibland måste man lägga ner mycket arbete för att hitta svaret man söker. Eftersom jag är 

väldigt intresserad av religion har jag valt att skriva mitt examensarbete just i detta ämne. Jag 

var bestämd angående mitt ämne till uppsatsen ganska tidigt eftersom ämnet jag har valt att 

jobba med har varit något som varit ett diskussionsämne i klassrummet väldigt många gånger. 

Jag bestämde mig för att göra en kvalitativ undersökning i två skolor i Stockholm. 

Grindtorpsskolan som ligger i södra Stockholm, närmare bestämt i Alby, och är en 

grundskola. Det Engelska Gymnasiet Södermalm ligger inne i centrala Stockholm och är en 

gymnasieskola där man följer den svenska läroplanen, men där undervisningen bedrivs på 

engelska. När jag började skriva detta examensarbete ville jag först skriva om skillnaden på 

religionsundervisningen i två skolor. Jag ville se hur undervisningen skiljer sig åt. Efter att jag 

läst Pierre Bourdieu insåg jag att klasskillnader var en vikig aspekt, därmed blev jag tvungen 

att vinkla om min uppsats.   

1.2 Bakgrund 

I både LpO 94 och Lpf 94 finns det grundläggande värden som ska följas:  

 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltas av kristen tradition och 

västerländsk humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, 

generositet, tolerans och ansvarstagande.”
1
 

 

Undervisningen i grundskolan och gymnasiet, oberoende av vilket ämne det handlar om, ska 

vara icke-konfessionell. Det är skolans uppgift att låta varje enskild individ finna sin speciella 

karaktär och därigenom delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.
2
 

                                                             
1
 Lpo 94 sid.3, LpF 94 sid.3. 

2
 Ibid. 
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Samtidigt som lärarna ska undervisa eleverna genom den etik som bland annat kristna 

traditioner uppmanar till ska de ha ett icke-konfessionellt förhållningsätt. Detta är ett problem 

som många lärare ställs inför.  

Om man samtidigt har de mänskliga rättigheterna som utgångspunkt kan man i många fall 

finna stöd för dessa inom såväl kristendom som inom andra världsreligioner. Dagens samhälle 

består av elever från väldigt många olika kulturer. Detta skapar både problem och möjligheter. 

Man måste integrera dessa elever i det svenska samhället samtidigt som man låter dem 

behålla sin kultur, religion och tradition. 

1.3 Kursplaner 

Den svenska skolan är uppdelad i sex olika skolformer, bland annat grundskolan och 

gymnasieskolan. Varje skolform har sin egen kursplan med mål och betygskriterier som man 

vill att eleverna ska uppnå inom respektive ämne.  

1.3.1 Kursplan i religionsämnet för grundskolan 

Skolans uppgift är att sträva efter att eleverna ska uppnå följande mål:  

 Begrundar över etiska, existentiella och religiösa frågor som vidrör hans eller hennes 

liv. 

 Fördjupar sina kunskaper om andra religioner och livsåskådningar i vår egen tid och i 

historisk tid. 

 Utvecklar uppfattning av samhällens och religioners gemensamma påverkan, såväl i 

nutid som i ett historiskt perspektiv. 

 Utvecklar medkänsla av hur kristendomen påverkat det svenska samhället. 

 Utvecklar kunnande om olika religioners påverkan på det svenska samhället. 

 Lär sig att se om likheter och olikheter mellan etablerade religioner, andra 

livsåskådningar och nya religiösa rörelser samt fenomen. 

 Förbättrar förståelsen av ställningstaganden i religiösa och etiska frågor samt en 

grundläggande etisk hållning som grund för egna ställningstaganden och eget 

handlande. 

 Får pröva på olika estetiska uttryck som dans, konst och musik och får möjlighet att 

utforma sina kunskaper i ämnet med hjälp av sådana uttrycksformer. 
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En elev som går ut nian ska kunna reflektera kring viktiga livsfrågor enligt honom/henne. 

Denne ska kunna föra etiska resonemang och se vilka konsekvenser som uppstår beroende på 

vilket ställningstagande man har. Man ska ha kunskap om hur kristendomen har påverkat det 

svenska samhället. Dessutom ska man han kunskaper om riter, symboler, centrala berättelser 

och trosuppfattningar i några världsreligioner.
3
 

1.3.2 Kursplan i religionsämnet för gymnasiet 

På gymnasienivå finns det två olika kurser i religion, nämligen Religionskunskap A och 

Religionskunskap B, båda kurserna är 50 poängskurser.  

En elev som läser Religonskunskap A skall: 

 Kunna skildra och förstå hur religon och livsåskådningning tar sig uttryck i 

människornas tänkande och handlande. 

 Känna till kristendomens, några andra världsreligioners och andra livsåskådningars 

främsta uttrycksformer, tro och idéer.   

 Kunna koppla religioners och andra livsåskådningars uttrycksformer, tro och idéer till 

problemsituationer i vardags- och yrkesliv 

 Kunna prata om problemsituationer i vardagen och i yrkeslivet ur en given etisk och 

moralisk utgångspunkt 

 Kunna känn igen och ta ställning till sådant som främjar eller som strider mot 

grundläggande värden i samhället 

 Kunna spegla över andra människors olika sätt att tänka om liv, tro och etik, förstå vad 

de egna värderingarna föreställer för självuppfattningen och för hur man uppfattar 

människor i sin närhet.
4
 

En elev som läser Religionskunskap B skall: 

 Kunna bevisa med hjälp av texter och urkunder kunskaper om kristendomens och 

några andra världsreligioners och livsåskådningars grundtankar, traditioner och 

uttrycksformer därtill förmå bedöma och överlägga olika religioners människo- och 

samhällsuppfattningar. 

 

                                                             
3
 www.skolverket.se 

4 www.skolverket.se 
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 Kunna känn igen och framställa viktiga och principiella frågor som har med tro, etik 

och livsåskådning att göra. 

 Kunna förklara och ge motiv för olika tolkningar om tro, etik och livsåskådning samt 

förstå betydelsen i sådana motiveringar. 

 Kunna diskutera för en ståndpunkt i frågor om tro, etik och livsåskådning.
5
 

 

1.4 Historisk bakgrund om religionsundervisningen 

Under Sveriges 150-åriga folkskolehistoria var religionsämnet länge ett huvudämne. I slutet 

av 1800-talet hade man 32 timmars religionsundervisning i vecka i skolan. Den handlade då 

först och främst om bibelhistoria och katekesen. Katekesen är en översikt av kristendomens 

centrala trosinnehåll. Under 1500-talet kom ordet att betyda en tryckt sammanfattning av den 

kristna tron. Luthers lilla katekes är den mest kända i Sverige och har använts sedan 1500-

talet.
6
 Det förekom mycket protester i slutet av 1800-talet och många ville att man skulle 

lägga upp undervisningen på ett nytt sätt. Man vill inte att prästerna skulle ha kvar sina 

självklara platser i skolstyrelsen. Under 1900-talets början menade många lärare att prästerna 

såg ner på dem trots att de hade en pedagogisk utbildning, vilket prästerna saknade.
7
 

Under 1900-talet har religionsundervisningen ändrats från att bara bestå av 

kristendomskunskap till att börja innehålla fler olika religioner samt livsåskådningar. Fram till 

1919 var religionskunskapen det främsta ämnet i skolan trots att antalet timmar minskade. Det 

var först i 1962 års läroplan som religionsämnet blev inkorporerat i SO-ämnena, samt kravet 

på objektivitet lyftes fram.  

Dagens lärare har så mycket egen frihet att de nästan kan utforma undervisningen hur de 

själva vill. Livsfrågeperspektivet från 1980 års läroplan har fått en mer central roll inom 

religionsundervisningen. Tidigare låg centrum på kristendomen, men nu ligger den mer på 

elevernas egna erfarenheter och frågor som rör livet.
8
 

 

 

 

                                                             
5 www.skolverket.se 
6
 www.ne.se 

7
 Hartman m.fl. 2000, s 215 

8 Hartman m.fl. 2000,s. 216-221 
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2. Syfte, frågeställningar och teorianknytning 

I detta stycke kommer jag att behandla examensarbetets syfte, frågeställningar och teoretiska 

utgångspunkter samt dispositionen. 

2.1 Syfte 

Syftet med mitt examensarbete har först och främst varit att studera hur lärare och elever ser 

på religionsundervisningen i en grundskola i förorten samt en gymnasieskola i innerstaden. 

Jag vill med hjälp av detta examensarbete kunna hitta likheter och skillnader i de olika 

skolorna när det gäller undervisningsmetoder samt innehåll i undervisningen. Examensarbetet 

kommer att behandla en högstadielärare i SO, en religionslärare på en gymnasieskola samt 

åtta elever med olika religiösa tillhörigheter.  

2.2 Frågeställningar 

Jag har valt att fokusera mitt examensarbete på en frågeställning, eftersom jag anser att den 

kan hjälpa mig att besvara mitt syfte på bästa möjliga sätt. 

 Hur skiljer sig religionsundervisningen åt mellan en grundskola i förorten och en 

gymnasieskola i innerstaden, när det gäller synen på religionsämnet hos lärare och 

elever?  

 

2.3 Teoretiska utgångspunkter/Tidigare forskning 

Som teoretisk utgångspunkt för mitt examensarbete har jag valt den franska sociologen Pierre 

Bourdieus teorier om det kulturella kapitalet.  

Det kulturella kapitalet är den sorts symboliskt kapital som i stort sett kopplas till de 

tillgångar som kommer från en bra och hög utbildningsnivå. Man kan spara det kulturella 

kapitalet i olika former och det yttrar sig i förmågan att uttrycka sig i både tal och skrift och 

med utvecklad smak för konst.
9
  

Det är viktigt att understryka att Bourdieu undersöker det kulturella kapitalet i relation till de 

dominansrelationer som gäller i ett visst samhälle. För Bourdieu fungerar kulturellt kapital 

som ett redskap i forskningen av maktrelationer och dominans i förhållande till de olika 

klasserna.  

                                                             
9 Broady, 1990, sid171. 



10 
 

Det är inom den ledande klassen som det kulturella kapitalet gentemot det ekonomiska 

kapitalet som bildar de viktigaste motsättningarna mellan maktfulla sociala grupper.
10

  

Det som är viktigt att nämna angående Bourdieus tolkning av det kulturella kapitalet är att det 

inte är oföränderligt. Han lade stor tyngd på de kulturella tillgångarna och att de är 

föränderliga. De kulturella tillgångarna avgör mer av vägen genom de olika 

utbildningssystemen, än i vilken familj man föddes. Senare i uppsatsen kommer jag att koppla 

ihop Bourdieus tankar om det kulturella kapitalet med min undersökning. Jag vill kunna 

jämföra hans teorier med eleverna som jag har intervjuat och undersöka om deras kulturella 

kapital har någon påverkan på deras skolgång. Visserligen har jag inte formulerat detta i mitt 

syfte, men jag menar att det kan hjälpa till att förstå elevernas inställning till 

religionsundervisningen.  

Universitetslektorn Kristin von Brömmsen diskuterar i sin avhandling bland annat om hur 

sekulariseringen har varit ett tydligt kännetecken i det västerländska samhället sedan 

upplysningstiden.
11

 Idag innebär begreppet sekularisering en föreställning om att religioner 

och religiösa institutioner har fått en minskande betydelse. Begreppet kan tolkas på många 

olika sätt, men en enkel och relativt vanlig användning är att religionen betyder mindre för 

människor inom fler olika samhällsområden. För att förtydliga detta menar von Brömmsen att 

religion har tappat betydelsen och spelar en mindre roll för allt fler människor.
12

 

I sin avhandling har von Brömmsen intervjuat ett antal elever från olika samhällsklasser 

boende på olika platser. De flesta eleverna ansåg att just deras skola var mångkulturell och de 

har förståelse för hur man lever i andra kulturer och vad det innebär.  

”Eleverna talade relativt distanserat och övergripande om, att den kulturella och 

religiösa mångfalden förde med sig att några var lediga när en del andra inte var 

det, att man hade olika matregler och en del andra regler från föräldrarna som inte 

sällan ställde till svårigheter i fritidsaktiviteternas planering och genomförande.”
13

 

 

Något som var gemensamt för de intervjuade eleverna i von Brömmsens avhandling var att är 

att man inte försökte kränka någon annans religion eller kulturella bakgrund utan man 

försökte hela tiden vara positiv och respektera de andra eleverna.  

                                                             
10 Broady, 1990, sid 174ff. 
11

 Von Brömmsen, 2003, sid 44. 
12

 Von Brömmsen, 2003, sid 45. 
13 Von Brömmsen, 2003, sid 302. 
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Von Brömmsen skriver i sin avhandling att elever med svensk etnicitet oftast inte hade lust att 

lära sig om andra kulturer och religioner, medan elever med annan etnicitet var öppnare och 

ville införskaffa sig kunskap om andra religioner och kulturer.
14

 

 

Von Brömmsen intervjuar ett antal elever om deras syn på religion, och bland annat hur de ser 

på religionsundervisningen i den svenska skolan. 

 

En av flickorna, som von Brömmsen kallar för Nasrin, säger att hon tycker att man har för 

mycket undervisning om kristendom i skolan. Eftersom hon är muslim tycker hon att man 

borde ha mer undervisning om islam. Hon anser inte heller att hennes lärare har tillräckligt 

med kunskap om islam. Om det är något hon undrar över så vänder hon sig i första hand till 

sina föräldrar för att få svar på sina frågor.
15

 

 

Keya, som en av pojkarna kallas i avhandlingen, är även han väldigt kritisk till 

religionsundervisningen i den svenska skolan. Han anser att islamundervisningen enbart är 

upprepningar från det man har lärt sig tidigare. Han anser att man borde öka nivån och gå in 

på ett djupare historiskt perspektiv för att på så sätt få de muslimska eleverna att lära sig något 

nytt.
16

 

 

Kristoffer, som en av pojkarna i arbetet heter, har en negativ inställning till 

religionsundervisningen. Han anser att det är ett ämne som man inte borde ha i skolan. Han 

anser att det borde finnas mer valfrihet, där man själv väljer om man vill ha 

religionsundervisning eller inte. Han anser även att religionsundervisning känns lite 

gammal.
17

   

 

Detta är enbart olika åsikter hos tre elever i von Brömmsens avhandling. Det man kan se 

utifrån detta är att de muslimska eleverna oftast vill ha mer kunskap om sin egen religion 

samtidigt som de anser att undervisningen fokuserar på andra religioner, i första hand 

kristendomen. De svenska eleverna anser istället att man borde avskaffa 

religionsundervisningen eller ge eleverna en möjlighet att välja vilken religion de vill lära sig 

mer om. Alla de intervjuade eleverna i von Brömmsens avhandling går i årskurs 8.   

                                                             
14 Von Brömmsen, 2003, sid 303. 
15

 Von Brömmsen, 2003, sid 159-160. 
16

 Von Brömmsen, 2003, sid 178. 
17 Von Brömmsen, 2003, sid 270. 
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I von Brömssens avhandling kan man utläsa att många av eleverna känner att lärarna inte 

erkänner elevernas olika identiteter och religiösa tillhörigheter, vilket i sin tur leder till att 

ungdomarna känner sig diskriminerade. Ungdomarna menar att det inte finns plats för 

mångfald i skolan. Man kan inte vara muslimsk svensk, utan man är enbart svensk då. Även 

det svenska språket har en påverkan på eleverna. Många av eleverna anser att det användes ett 

för svårt språk, vilket i sin tur leder till att de har väldigt svårt att klara av prov.
18

 Eleverna 

som deltar i von Brömmsens avhandling pratar ofta om ”vi” och ”dom” när de pratar om 

religion. ”Dom” där svenskarna är kristna, vi bor i Sverige och det är ett kristet land så ”dom” 

måste vara kristna. ”Dom” kan ofta också användas av de svenska eleverna när de beskriver 

elever med utländsk bakgrund .
19

  

 

Det har varit väldigt svårt att hitta passande forskning om detta ämne. Religionsvetaren Jenny 

Berglund är en person som har engagerat sig i religionsämnet väldigt mycket. Hon var en av 

många religionsvetare och forskare som höll en kurs i hur lärarna skulle organisera sin 

religionsundervisning. Målet med denna kurs var att få lärarna att förstå hur de ska få eleverna 

att uppnå de olika målen som kursplanen anger. Enligt styrdokumenten så ska eleven själv 

utveckla sina personliga åsikter vad gäller hållning i livs- och moralfrågor samt själv göra ett 

antal grundval gällande kunskaper om olika religösa traditioner. Själva syftet med denna kurs 

var att kunna presentera nya idéer och perspektiv som utvecklade religionsundervisningen, 

samt att ge metodtips och praktiska redskap som kunde användas i klassrummet. Något som 

behandlades väldigt mycket var att man skulle få ett mer levande och relevant klassrum för 

eleverna. Med det menas att lärarna i religionsundervisningen skulle börja använda sig mer av 

bild, film och musik.
20

 

 

I boken Ramadan - en svensk tradition tar tio författare, med Jenny Berglund i spetsen, upp 

olika aspekter kring hur just ramadan (ramadan är den nionde månaden, fastemånaden, i den 

islamska kalendern
21

) påverkar elever. I dagens samhälle finns det elever med många olika 

religiösa tillhörigheter och en av dem är elever med muslimsk bakgrund. Det är ofta 

religionslärarna på respektive skola som får lösa ”religiösa problem”, vilket även gäller 

skolorna som jag har besökt.  

                                                             
18 Von Brömmsen, 2003 sid 298-299. 
19

 Von Brömmsen, 2003 sid 307-308. 
20

 www.jamterud.se 
21 www.ne.se 
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Man vet inte hur man ska ställa sig till elever som fastar. Ska deras tro få påverka skolarbetet 

negativt och vad ska man som lärare göra?  

I Jenny Berglunds bok tas vissa lösningar upp som kan användas som hjälp för dagens 

lärare.
22

 Skolan som undersöktes poängterar att ramadan passerar omärkbart bland de äldre 

eleverna, men ibland uppstår det lite konflikter med de yngre som smiter från luncher trots att 

de inte har fått tillåtelse från föräldrarna.
23

 

 

Enligt kursplanen för religionskunskap ska man utveckla barnens förmåga att förstå och 

reflektera över sig själva, sitt liv samt sin omgivning.
24

 

Alla människor ska reflektera över de frågor som de behöver tillskriva sig i form av språk, 

symboler och traditioner. Detta för att söka meningen i frågor som hon ställs inför i sitt liv. Ett 

syfte med religionskunskapen är att man ska stödja öppna diskussioner om frågor som rör tro 

och livsåskådningar. Dessutom ska man som lärare skapa en nyfikenhet och ett intresse för 

religion. Eleverna ska även lära sig att problematisera olika frågor för att införskaffa sig mer 

och ny kunskap.
25

 

 

2.4 Disposition  

Detta examensarbete innehåller fem olika delar. I den första delen behandlas syfte, 

frågeställningar och de teoretiska utgångspunkterna för examensarbetet. Därefter kommer en 

beskrivning av informanter och deras arbetsplatser. I den tredje delen behandlas material och 

metod. I den fjärde delen kommer resultatet att presenteras och avslutningvis, i den sista 

delen, kommer resultatet att diskuteras. 

 

3. Material och metod 

I detta avsnitt kommer jag att beskriva hur jag gick tillväga och vilket material jag använde 

mig av. 

 

 

 

 

                                                             
22 Berglund, 2009 sid. 37. 
23

 Berglund, 2009 sid. 38-39. 
24

 www.skolverket.se 
25 www.skolverket.se 
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3.1 Beskrivning av metodval 

 

För att få en så rättvis bild som möjligt kan det vara bra att intervju lärare från olika skolor, 

men som undervisar i samma ämne. Därför valde jag att intervju en SO- lärare som undervisar 

i klass 6-9 i Grindtorpsskolan i Alby samt en religionslärare på det Internationella Engelska 

Gymnasiet på Södermalm. Dessutom var det väldigt viktigt att erhålla elevernas syn på 

undervisningen, då de kanske ser och tänker på något som inte lärarna gör. Anledningen till 

att jag valde dessa två skolor är att de skiljer sig ganska mycket ifrån varandra. Den största 

skillnaden är att den ena skolan är en högstadieskola och den andra en gymnasieskola. 

Skolorna har olika kursplaner eftersom den ena skolan är en grundskola och den andra skolan 

är ett gymnasium. Anledningen till att jag valde att undersöka en gymnasieskola och en 

grundskola var att i gymnasieskolan har lärare och elever från olika delar av Stockholm i 

religionsvetenskap A redan första terminen. Det finns skillnader och det visste jag om, dessa 

skillnader skapade även många problem, eftersom det är svårt att jämföra två skolor som är 

väldigt olika. Samtidigt kan det vara intressant att se skillnader och likheter mellan en 

grundskola och en gymnasieskola. Jag har dessutom kontakt med Grindtorpsskolan, då jag har 

haft min verksamhetsförlagda utbildning där. När det gäller det Engelska Gymnasiet har jag 

kontakt med skolans syokonsulent vilket gav mig möjligheten att komma i kontakt med 

religionsläraren. Detta arbete kommer att baseras på intervjuer med både lärare och elever, 

vilket i sin tur förhoppningsvis leder till djupa och intressanta svar.  

 

3.2 Kvalitativ och kvantitativ forskningsmetod 

 

Innan en undersökning av empiriskt slag påbörjas bör författaren bestämma sig för en viktig 

sak. Vill författaren göra en kvalitativ eller kvantitativ undersökning? Om man vill finns det 

inget som hindrar en från att utföra både en kvalitativ och en kvantitativ forskning. Författaren 

måste själv välja vilken av undersökningsmetoderna som är mest passande för hans arbete, 

ämne eller undersökningssyfte. Det som karakteriserar en kvalitativ undersökning är att man 

ställer raka frågor som ger djupare och mer utförliga svar. Detta kan i sin tur ge väldigt 

mycket material som ska behandlas, där man kan hitta olika mönster hos personen som man 

intervjuar.
26

 

 

                                                             
26 Trost 2005, s. 7. 
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Kvantitativa undersökningar brukar ha ett större antal aktörer som intervjuas, dessutom 

brukare aktörerna ofta få enkätfrågor som de besvarar. Svaren brukar inte bli så djupa och 

man brukar sammanställa de i form av tabeller.
27

 

 

Jag har valt den kvalitativa metoden, eftersom jag anser att jag kommer att få ett resultat som 

passar mitt examensarbete bättre. För att göra en kvalitativ undersökning måste man oftast ha 

många fler personer inblandade som kan besvara författarens frågor, och dessutom kan 

resultatet bli för generellt.  

 

3.3 Validitet och reliabilitet  

 

När man ska utföra en kvalitativ studie kopplas reliabiliteten och validiteten ihop.
28

 Angående 

validiteten i en kvalitativ undersökning är det viktigt att undersökningen inkluderas av en 

precis redovisning av hela förloppet. Min ambition som student är att uppmärksamma fakta 

och skaffa mig en uppfattning om fenomenet samt tolka detta på ett korrekt sätt.  

 

Med reliabilitet menas att metoden som jag använt mig av ska vara klar och tydlig och 

dessutom ska en annan forskare kunna göra om min undersökning. Läsarna av en 

undersökning ska själva kunna se om min förklaring av information är korrekt. Det kunde 

finnas förbättringar, som till exempel inspelning av intervjuerna, men jag anser att jag fick 

med det viktigaste av intervjuerna. Anledningen till att jag inte spelade in intervjuerna var för 

att det skulle bli för mycket material som skulle behandlas och skrivas ner. En annan sak som 

jag hade kunnat tänka på var att om jag skulle jämföra en högstadieskola och en 

gymnasieskola hade det varit bättre att hitta två skolor som låg närmare varandra. Ett exempel 

hade varit St. Botvids gymnasium i Hallunda. Det är oftast dit Grindtorpseleverna söker sig 

efter högstadiet. På så sätt hade man kunnat se om elevernas åsikter förändras från att ha gått i 

högstadiet till att gå på gymnasiet. Ett annat alternativ hade kunnat vara att jämföra två 

högstadieskolor eller två gymnasieskolor med varandra.    

 

 

 

 

                                                             
27

 Trost 2005, s. 14. 
28 Hartman, J (2003) s. 44. 
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3.4 Datainsamling 

 

Jag utförde mina intervjuer med en dags mellanrum, eftersom jag ville få tid att kunna 

reflektera över första intervjun innan jag gjorde min andra intervju. Jag skrev ned lärarnas 

svar i mitt anteckningsblock för att sedan kunna sammanställa det. Efter sammanställningen 

skickades detta som e-mail till lärarna för att kontrollera att jag inte hade glömt någonting 

eller förvrängt informationen . Självklart är det väldigt svårt att få med allting, men 

förhoppningsvis finns all viktig information med. Jag använde mig av tolv huvudfrågor när 

jag intervjuade lärarna, men självklart under intervjuernas gång kom det upp andra frågor som 

behandlades. Varje intervju varade mellan en och en halv timme till två timmar, vilket bidrog 

till att det var ganska mycket information som skulle behandlas.  

 

Anledningen till att jag valde just dessa två lärare var att jag har en tidigare kontakt med dem, 

vilket också var anledningen till att de ställde upp och ville hjälpa mig. Lärarna fick 

intervjufrågorna mailade till sig tidigare så att de fick tid på sig att tänka innan jag 

genomförde min intervju. I samförstånd med lärarna jag intervjuade kom vi fram till att de 

ville vara anonyma, vilket jag självklart måste respektera. Jan Trots tar i sin bok upp hur 

viktigt det är att informera personen som ska intervjus att det han/hon säger är konfidentiellt, 

så att de vågar öppna sig och säga vad de verkligen tycker.
29

  

 

När jag intervjuade eleverna gjorde jag det efter att jag hade fått tillåtelse från både skolan 

och elevernas föräldrar. Jag använde mig av samma metod som när jag intervjuade lärarna, 

nämligen att sitta enskilt med eleven och prata runt tre huvudfrågor. Varje intervju eller 

samtal med eleverna varade mellan 15 och 25 minuter. Medan eleven besvarade frågan skrev 

jag ned stödord som jag sammanställde senare på dagen.  

Jag var i Grindtorpsskolan ena dagen och på det Engelska Gymnasiet andra dagen. Jag kom 

överens med skolan att eleverna skulle få vara anonyma, vilket ledde till att eleverna kunde 

öppna sig utan att behöva vara rädda att någon skulle kritisera deras svar.  

 

Något jag ångrar är att jag inte använde mig av en bandspelare för att spela in intervjuerna.  

                                                             
29 Trost 2005, s. 40. 
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Eftersom lärarna fick möjlighet att kontrollera det jag hade skrivit ned minskade chansen till 

förvrängning. Elevernas samtal var kortare och innehöll färre frågor, vilket bidrog till att det 

vara lättare att anteckna och få med det eleverna sade.  

 

3.5 Forskningsetik  

 

Många forskare ställs inför olika etiska problem och speciellt om man utför kvalitativa 

undersökningar. Som jag tidigare har nämnt stödjer sig mitt examensarbete på kvalitativa 

intervjuer av en SO-lärare på Grintorpsskolan och en religionslärare på Engelska Gymnasiet 

Södermalm, samt åtta elever. Eftersom lärarna ville vara anonyma och de även ville att 

eleverna skulle vara det är det väldigt viktigt för mig som student att acceptera och respektera 

deras önskan samt låta informanterna behålla sin anonymitet. Lärarna blev på ett tidigt 

stadium informerade om vad jag ville få ut av intervjun och att de kunde vara anonyma. Även 

eleverna fick veta vid första mötet att de kommer att vara anonyma, dessutom fick även 

föräldrarna den informationen. Detta i sin tur ledde till att de inblandade hade lättare att öppna 

sig och säga vad de tycker för att de inte skulle bli uthängda. Jag fick lärarnas tillåtelse att 

skriva skolornas namn, vilket var bra eftersom läsaren kan få en bättre bild av vilka typer av 

skolor som medverkade i undersökningen.  

   

4. Bakgrund 

I detta avsnitt kommer en beskrivning av Grindtorpsskolan och det Engelska Gymnasiet på 

Södermalm samt en beskrivning av informanter.  

4.1 Information om skolorna 

Grindtorpsskolan är en F-9 skola med de tillhörande förskolorna Lärkan och Svalan samt 

familjedaghem och fritidshem.  

Skolan har funnits en längre tid, men för cirka fem år sedan blev skolan renoverad och man 

slog ihop Grindtorpskolan och Albyskolan. Eleverna från Albyskolan flyttade upp till 

Grindtorpsskolan, där det går cirka 500 elever från världens alla hörn.  

 

Målet för lärarna på skolan är att förbereda eleverna för framtiden efter grundskolan. Man vill 

fokusera på varje elevs enskilda förutsättningar, intressen och behov. De äldre eleverna får 

hjälp att kontakta företag och andra mentorer utanför skolan. 
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På Grindtorpsskolan har man ett lärocenter där man har försökt att blanda böcker, film och 

teater med den allra modernaste IT-tekniken. Detta för att utveckla elevernas nyfikenhet att 

söka kunskap med hjälp av olika metoder och språk.
30

 Detta är information hämtad från 

skolans hemsida, vilket gör att den kanske inte stämmer till hundra procent. När en skola 

skriver en presentation om sig på internet vill man ge en så bra bild av sig själv som möjligt.  

 

Det Internationella Engelska Gymnasiet på Södermalm är ett gymnasium där all undervisning 

bedrivs på engelska. Man erbjuder två inriktningar, den naturvetenskapliga inriktningen och 

den samhällsvetenskapliga. För att beskriva skolan på enklaste sätt kan man säga att det är 

exakt som ett vanligt svenskt gymnasium med samma kurser, men alla lektioner hålls på 

engelska.  

Det är en väldigt mångkulturell skola där både elever och personal kommer från olika delar av 

världen, både engelsktalande och icke engelsktalande länder.  

 

Skolan har funnits i nio år och har cirka 600 elever. Målet är att så många av eleverna som 

möjligt ska söka vidare till olika högskolor och college. Enligt en rapport från Högskoleverket 

söker 83 % av skolans utexaminerade elever till högskolor i Sverige inom tre år från och med 

att de har tagit studenten.
31

 Informationen är tagen från skolans hemsida, vilket kan leda till 

att den inte stämmer. 

 

I dessa siffror har man inte räknat in de elever som har sökt sig till utländska högskolor. För 

tillfället utför skolans studieyrkesvägledare en undersökning där hon undersöker hur många 

elever som har sökt sig utomlands. Som det ser ut för tillfället kan man höja siffran från 83 % 

till cirka 98 %, när det kommer till elever som har sökt till högskola (oavsett land). 

 

4.2 Beskrivning av informanter 

 

För att klargöra hur jag ska presentera min intervjudel har jag bestämt mig för att benämna de 

olika skolornas lärare på olika sätt.  

Läraren från det Engelska Gymnasiet kommer jag att kalla för ”lärare E” och läraren från 

Grindtorpsskolan för ”lärare G”.  

                                                             
30

 www.botkyrka.se/utbildning 
31 www.engelskagymnasiet.se 
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Eleverna kommer att kallas för G1, G2, G3 och G4 (vilket står för de fyra eleverna från 

Grindtorpsskolan) samt E1, E2, E3 och E4 (som är fyra elever från det Engelska Gymnasiet).  

Först och främst vill jag berätta om anledningen till varför jag valde just dessa två lärare som 

informanter. Förutom att jag har haft kontakt med dem båda tidigare anser jag att de har 

tillräckligt med kunskap inom religionsämnet, vilket gjorde att jag skulle få rikligt med 

information av dessa två. Eleverna valdes utifrån kön, ålder och religiös tillhörighet. Jag ville 

få en så stor spridning som möjligt för att kunna se skillnader respektive likheter.   

 

4.2.1 Lärarna 

 

Lärare E är en kvinna i 40 års ålder, hon är halvsvensk och halvamerikan. Hon är uppvuxen i 

USA, men flyttade till Sverige för ganska länge sedan. Hon har undervisat på gymnasiet i 

över tio år.  

 

Lärare G är en svensk man i 30 års ålder. Han kommer från norra Sverige, men flyttade till 

Stockholm när han började studera vid Stockholms universitet för cirka tolv år sedan. Han har 

sedan dess jobbat på ett antal olika skolor i Stockholmsområdet, allt ifrån skolor i innerstaden 

till att nu jobba på Grindtorpsskolan i Alby. 

 

4.2.2 Eleverna på Grindtorpsskolan 

 

Härnäst följer en beskrivning av eleverna på Grindtorpsskolan. Det som de har gemensamt är 

att alla är bosatta i Alby och att alla går på Grindtorpsskolan.  

 

G1 är en tjej som går i åttonde klass. Hon kom till Sverige från Indien för 3 år sedan. Hennes 

familj är hinduer och är troende. Hon äter inte nötkött och de firar hinduiska högtider. Några 

gånger i månaden besöker de även ett hinduiskt tempel i Stockholmsområdet. Ingen av 

flickans föräldrar har någon högskoleutbildning,  

 

G2 är en svensk kille som går i sjunde klass. Han är född och uppvuxen i Alby. Han är döpt 

och har konfirmerats, men enligt honom själv så tror inte han på någon Gud och det gör ingen 

hemma hos honom heller. Ingen av hans föräldrar har någon högskoleutbildning. 
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G3 är en irakisk kille i nionde klass som kom till Sverige som väldigt liten. Han och hans 

familj är väldigt religiösa, då han som barn har gått på koranskola under helgerna. Alla hans 

systrar har slöja och alla som är tillräckligt gamla för att fasta gör det.  På fredagar besöker 

han oftast moskén med sina bröder och pappa. Ingen av killens föräldrar har 

högskoleutbildning. 

 

G4 är en tjej som kom till Sverige från Chile för cirka ett år sedan. Hon går idag i en 

förberedelseklass, där eleverna får lära sig svenska. Hon anser sig själv vara katolik, men 

varken hon och hennes familj är inga flitiga besökare i kyrkan. När det är stora högtider, som 

jul och påsk, händer det att de går till kyrkan. Gud finns i deras hem i det undermedvetna. 

Hennes föräldrar har ingen högre utbildning, utan tillhörde arbetarklassen hemma i Chile. 

 

4.2.3 Eleverna på det Engelska Gymnasiet på Södermalm 

 

Eleverna på det engelska gymnasiet har olika kulturella bakgrund och de bor även i olika 

delar av Stockholm. Alla är inte bosatta i de centrala delarna av Stockholm.  

 

E1 är en kinesisk tjej som är född i Sverige och bor i Vårberg. Hon går första året på 

gymnasiet. Innan hon började på det Engelska Gymnasiet gick hon i grundskola i Vårberg. 

Hennes familj och hon är sekulariserade buddister. Buddismen finns i det undermedvetna, det 

är inget man praktiserar. Anledningen till att hon sökt sig till det Engelska Gymnasiet är att 

hon vill flytta till England eller USA för att plugga på universitet/college. Båda hennes 

föräldrar har högre utbildning från sitt hemland. 

 

E2 är en svensk kille som läser andra året på gymnasiet. Han är född och har bott hela sitt liv 

på Södermalm. Han anser att han och hans familj är oreligiösa, men de firar vissa kristna 

högtider som bland annat jul och påsk. Jul och påsk är från början kristna traditioner som idag 

är en del av den svenska traditionen. Pojkens båda föräldrar är ekonomer. 

 

E3 är en muslimsk kille som läser första året på gymnasiet. Han kom till Sverige för cirka tio 

år sedan. Han är bosatt i Rinkeby och där har han bott sedan han kom till Sverige. Han anser 

att både han och hans familj är troende. Killens pappa har universitetsutbildning från sitt 

hemland. 
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E4 är en tjej från Australien och hon går sista året på gymnasiet. Hon kom till Sverige för 

cirka två år sedan då hon följde med sina föräldrar som jobbar i Sverige. Hon är en icke 

praktiserande katolik. Givetvis firas högtider som jul och påsk. Flickans pappa är ingenjör och 

hennes mamma är ekonom.  

 

5. Empirisk undersökning 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för resultatet av mina intervjuer. Avsnittet är 

uppdelat i två delar. Första delen är resultatet av intervjuerna med lärarna och den andra delen 

behandlar elevernas intervjusvar. Jag använde mig av tolv frågor när jag intervjuade lärarna, 

men alla frågor var inte relevanta för detta arbete. Alla frågor besvarades av lärarna, men 

kommer inte att behandlas av mig.  

 

5.1 Till vilken grad följer du kursplanen i religion? 

”Självklart så följer man kursplanen till 100 %”, säger lärare E. Eftersom det trots allt är en 

svensk skola som hon undervisar i är det den svenska kursplanen som ska följas. Hon 

berättar att det skiljer sig i alla fall religionsundervisningen åt beroende på lärare, skola, 

stad, kommun eller län. Hennes kurskamrater som hon studerade med undervisar på andra 

skolor i Stockholm och deras undervisning skiljer sig enormt från varandra.  

Hon menar att den största märkbara skillnaden är att många lärare inte låter eleverna skapa 

sig en egen uppfattning. Man går igenom de abrahamitiska religionerna och eventuellt lite 

om hinduismen och buddismen, men man låter inte eleverna tänka själva. Hon menar att 

man inte skapar någon nyfikenhet hos dem som gör att de själva tolkar och ifrågasätter.   

 Lärare G menar att han följer kursplanen i religion till 100 % eftersom något annat hade 

varit tjänstefel. Han menar att en läroplan är skriven av en anledning, men självklart har 

många skolor en intern läroplan också för att anpassa den till sin skolas behov. Han menar 

att om alla Sveriges skolor hade följt sina respektive kursplaner till 100 % och bedömt 

enligt gemensamma grunder hade vi inte haft problem med olika betyg beroende på vilken 

skola man går på. Han påpekar även att efter att nu ha varit lärare i cirka sju år har han 

släppt på tyglarna lite och tar ut svängarna. Han erkänner att ha första åren var väldigt 

korrekt och följde kursplanen bokstavligen. Nu när han har fått erfarenhet vågar han göra 

nya saker. Första åren började han sin kurs i religion med att gå igenom de abrahamitiska 

religionerna för att sedan gå över till att gå igenom buddism och hinduism.  
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I början ville han inte att eleverna skulle hitta likheter eller olikheter mellan religionerna 

medan han nu har gått över till att eleverna ska analysera, jämföra och skapa sig egna 

uppfattningar. Nu har även diskussioner blivit ett viktigt inslag i undervisningen. I 

börjanatt han var rädd för diskussioner, eftersom det kunde uppstå konflikter. Läraren 

menar att han var osäker på hur han då skulle lösa dem.  

Nu är han så pass självsäker att han inte är rädd för att han inte ska kunna lösa konflikter, 

utan han låter eleverna diskutera även om det kan gå riktigt hett till i vissa situationer. En 

annan viktigt aspekt är att lärare G har skapat en bra relation till sina elever, vilket gör att 

de respekterar honom väldigt mycket. Respekten från eleverna har underlättat väldigt 

mycket, eftersom han slipper många onödiga problem.  

5.2 Finns det någon skillnad i att undervisa religiösa elever jämfört med icke-religiösa 

elever? 

”Självklart”, svarade lärare E på denna fråga. Hon menar att religiösa elever är mycket 

mer defensiva i sin attityd till religionsundervisningen och i vissa fall även rädda.  

Hon menar att eleverna tror att om de lär sig eller är nyfikna på andra religioner är det 

”haram”. Hon har elever som säger att om de läser om kristendomen syndar de i ögonen 

på sin Gud.  

Hon menar att det är först och främst muslimska barn som har detta problem. De icke-

religiösa eleverna är mycket mer nyfikna på andra religioner och kulturer, vilket leder till 

att de införskaffar sig mer kunskap, vilket i sin tur påverkar deras betyg. Det är hennes mål 

och uppgift som lärare att försöka omvända de religiösa eleverna till den grad då de inser 

att de inte sviker sin religion om de läser och lär sig om andra religioner. Detta är något 

som hon jobbar med eleverna i ett tidigt stadium, för att förändringen ska ske tidigare. 

Skolans egna kursplan i religionsundervisning är upplagd så att eleverna har livskunskap 

samt etik och moral första terminen. Det är då lärare E försöker att lägga grund till den 

kommande religionsundervisningen.   

Lärare G säger att han märker att det finns ett större intresse för religionsundervisningen 

bland elever som har en religiös tradition, medan de icke-religiösa eleverna tar till sig 

undervisningen, som i vilket annat ämne som helst utan någon religiös eftertanke. Han 

säger även att skillnaden på kunskap och förståelse bland olika religiösa grupper skiljer sig 

åt.  
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Lärare G menar att kristna elever är ofta mer kunniga i sin egen religion och i främmande 

religioner, även om de inte är så speciellt religiösa. Eleverna med muslimsk bakgrund är 

ofta väldigt religiösa, men också väldigt okunniga om sin egen religion liksom om 

främmande religioner. Läraren säger att det är väldigt svårt att få muslimska barn att ta till 

sig kunskap om andra religioner, eftersom de anser att det är en synd. Många elever har till 

och med struntat i att gå på religionsundervisningen för att de absolut inte vill läsa om 

andra ämnen. Skolan försöker få bukt med problemet med bland annat hjälp av 

hemspråkslärarna som tar kontakt med föräldrarna. Det finns många föräldrar som inte vill 

ha en icke-konfessionell religionsundervisning, utan vill ha en konfessionell där deras barn 

läser enbart islam eller enbart kristendom. Det finns elever som har slutat i 

Grindtorpsskolan efter att de har lärt sig svenska för att flytta över till, först och främst, 

islamska friskolor. Lärare G säger att en sak som föräldrarna glömmer är att i islamska 

friskolor lär sig eleverna också om andra religioner.  

5.3 Vad är religionsundervisning för dig? 

Lärare E är själv icke-religiös och hon anser att det är väldigt viktigt att eleverna får reda 

på det på ett tidigt stadium. Hon menar att det inte finns någon poäng med att inte berätta 

det för dem. För henne är religionsundervisningen ett väldigt svårt ämne, eftersom det kan 

förekomma stora konflikter. Samtidigt älskar hon ämnet, då det finns plats för diskussioner 

och egettänkande. Hon anser att det viktigaste för henne som religionslärare är att skapa ett 

intresse hos den enskilda eleven samtidigt som hon visar eleven nya sätt att tolka 

religionsämnet på. Hon vill skapa en förståelse hos alla eleverna samtidigt som hon vill 

skapa en så pass stor nyfikenhet hos eleverna att de själva söker efter svar. Hon berättade 

att hon haft elever som knappt vill sitta i klassrummet under religionsundervisningen, men 

som till slut var de mest nyfikna eleverna när de insåg att det inte var fel att lära sig om 

andra religioner. 

Lärare G är även han oreligiös och anser att eleverna borde veta hans bakgrund på ett tidigt 

stadium. Han menar att eleverna då aldrig kan säga att ”han snackar skit” om islam för att 

han är kristen eller tvärtom. För lärare G är religionsundervisning information, förståelse 

och fördjupning i den egna tron och i främmande religioner. Syftet är också att få ökad 

acceptans mellan religiösa grupper och förståelse för den tradition vi har i Sverige och dess 

historia relaterat till de traditioner som kan kopplas till kristendomen.  
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Lärare E anser även att det är viktigt att eleverna ska kunna koppla samman alla religioner 

eller hitta likheter i till exempel bibeln och koranen. Detta för att man ska kunna minska 

klyftorna mellan olika religioner och kulturer. Han menar att om man fokuserar på likheter 

kan man minska spänningarna som kan förekomma mellan till exempel kristna och 

muslimer. Även han tycker att religionsämnet är ett väldigt intressant och bra ämne, 

eftersom det väldigt enkelt kan skapas en diskussion. Han menar att det för en lärare inte 

finns något bättre än att ha en klass med intresserade elever, som själva söker svar och 

diskuterar olika problem.   

5.4 Tror du att din undervisning skiljer sig från exempelvis 

förortsskolan/innerstadskola, och på vilket sätt i så fall? 

”Detta är självklart”, tycker lärare E. Det är inte bara så att det skiljer mellan en skola i 

förorten och en skola i innerstan, utan även mellan två innerstadsskolor. Grunden är den 

samma och lärarna har samma nivå, men hon menar att elevernas kunskaper skiljer sig åt.  

Enligt hennes teori söker sig eleverna som har föräldrar med akademisk bakgrund till 

bättre skolor som oftast ligger i innerstaden. Ju högre nivå du har på dina elever, desto 

högre nivå kan du ha i klassrummet. Eleverna i centrum är mer målmedvetna, vilket i sin 

tur gör att man kan ha en högre nivå i klassrummet på lektionerna. Medan eleverna i 

förorten ofta kan tappa fokus på varför de är i skolan.  

Själva materialet som gås igenom i klassrummet bör inte skilja så mycket åt, tycker hon, 

men hon tror att resultatet av det man gått igenom skiljer mycket. En av hennes tidigare 

kurskamrater undervisar i förorten, i Bredängsskolan. Lärare E hade några elever som låg 

mellan två olika betyg och för att göra en så rättvis bedömning som möjligt tog hon hjälp 

av sin väninna. Själv tvekade lärare E mellan betygen G och VG, medan hennes väninna 

var ganska säker på att dessa elever skulle ha betyget MVG. Detta visar att kraven som 

ställs på eleverna kan skilja sig åt väldigt mycket. Hon menar även att många av 

förortselverna som vill lära sig inte får möjligheten, eftersom de oseriösa eleverna förstör 

för de seriösa.  

Hon tror även att eftersom eleverna på hennes skola är så pass målmedvetna är det lättare 

att skapa en positiv nyfikenhet hos dem. Fastän det finns elever som tror att det är en synd 

att lära sig om andra religioner tror hon att det är mycket lättare att övertyga dem att det 

inte är någon synd.  
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Medan i förorten där eleverna är mindre målmedvetna och skolinriktade kan det vara 

mycket svårare för en lärare att övertyga dem att det inte är någon synd att läsa till exempel 

om hinduism eller kristendom.  

Självfallet finns det även en stor skillnad på vilken förort vi talar om. ”Det finns 

invandrartäta förorter som till exempel Fittja, Rinkeby och Tensta”, säger lärare E, ”och så 

finns det Lidingö och Drottningholm.”. Därför borde man kanske inte fastna på ordet 

förort, utan istället använda säg av begreppet mångkulturella områden eller invandrartäta 

områden. Lärare E är övertygad om att nivån och standarden på elevernas kunskaper i 

Lidingö eller Drottningholm är högre än i Tensta och Rinkeby. Hon återkommer ständigt 

till att eleverna i de mångkulturella områdena inte är dumma utan att de inte får chansen att 

utvecklas. Det finns tyvärr ofta en grupp elever som förstör för de motiverade eleverna och 

den gruppen är oftast mindre i de ”finare” områdena. Detta tror hon beror på att 

föräldrarna ofta har en akademisk bakgrund och deras ekonomiska status har fört dem till 

de ”finare” områdena, vilket avspeglar sig på barnen. Invandrarbarnen i de mångkulturella 

områdena har det mycket svårare eftersom föräldrarna, även om de har en akademisk 

bakgrund, måste kämpa mycket mer för att lyckas i det svenska samhället.   

Lärare G har själv jobbat i både innerstaden och i förorten. Han ser stora skillnader mellan 

platserna. Innehållet som eleverna ska lära sig är det samma, men självklart kan litteraturen 

skilja en aning.. Han menar att ju äldre eleverna blir desto större blir kunskapsskillnaden.  

Läraren menar att eleverna i förorten är okunniga och samtidigt ointresserade av skolan. 

Han menar att han måste fokusera mycket mer under genomgångarna och många av 

momenten tar lite längre tid i förorten jämfört med innerstaden. Hans duktiga elever som 

vill plugga och lära sig får lida av det låga tempot som hålls i klassrummet på grund av de 

stökiga eleverna. Läraren har många bekanta som jobbar i lite finare skolor. När de träffas 

och pratar om sina respektive skolor märker de att nivån på eleverna är mycket högre i 

innerstaden.  

Han säger att det är viktigt att poängtera att eleverna i förorten inte är dumma, då deras 

intelligensnivå är väldigt hög. Det största problemet är viljan att inte vara bäst. Med det 

menar han att många elever är rädda för att göra bra ifrån sig. Eleverna tror att de andra 

sämre eleverna som har makten i klassrummet ska vända dem ryggen. Medan det inne i 

centrum så är tvärtom. Där måste man plugga för att tillhöra gänget. Sköter man sig dåligt 

och har låga betyg kan det populära kompisgänget vända ryggen till.  
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I grund och botten handlar det om att tillhöra ett kompisgäng. Även lärare G är inne på 

samma spår och menar att det finns olika typer av förorter i dagens samhälle. Han är säker 

på att likadana kriterier följs i Drottningholm eller Lidingö. Elever som redan hemifrån vet 

anledningen till varför de går till skolan, nämligen för att lära sig något och för att kunna 

läsa vidare på högskolenivå. Det är inte alltid säkert att det kommer att bli så, men eleverna 

får en stadig grund och en väg som de ska följa. Lärare G menar att barn och ungdomar 

som inte får den grunden hemifrån får det svårare att lyckas inom skolan. Han menar inte 

att föräldrarna ska sätta för stor press på sina barn, utan man ska bara visa dem att det finns 

en bra möjlighet i skolan. Det är det läraren tror är skillnaden mellan de mångkulturella 

områdena och de ”finare” områdena runt om i Stockholm.  

”Sen ska vi inte glömma att det finns elever som har föräldrar som är docenter och bor 

granne med kungen, men inte har tagit studenten.”
32

 

5.5.1 Elever 

Nedan följer en sammanfattning av intervjuerna som gjordes med elverna. 

 

5.5.2 Tycker du att man ska ha religionsundervisning i skolan?/ Vad tycker du 

om religionsundervisning? 

 

Eleven G1 tycker att religionsämnet är ointressant. Hon är hindu och har absolut ingen lust att 

lära sig om andra religioner. Eleven förstår verkligen inte varför hon ska behöva lära sig om 

andra religioner. Hon hade hellre haft fler matematiklektioner eller geografilektioner. Denne 

menar att hon bara sitter av religionslektionerna och gör minsta möjliga för att få godkänt i 

ämnet, men hon vill absolut inte lära sig något. 

 

Eleven G2 tycker att det är kul med andra religioner. Han menar att även om han inte är 

religiös är det roligt att lära sig om de andra elevernas religioner så att man förstår vad de 

andra eleverna tror på. Dessutom får man reda på varför elever fastar eller varför de går i 

kyrkan på söndagar. Han tycker också att det är roligt att höra om att det finns folk som tror 

på Gud, eftersom han absolut inte gör det själv. 

 

                                                             
32 Lärare  G (Intervju, 30/11-09) 
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Eleven G3 är en av de informanter som var mest troende. Han skolkar från 

religionsundervisningen ofta, eftersom han anser att det är ”haram” eller synd för honom som 

muslim att lära sig om andra gudar. Hans Gud är Allah och han vill absolut inte svika Honom. 

Föräldrar stödjer hans beslut att inte gå på religionsundervisningen, fastän de vet att man 

måste. Dessutom anser han att det betyget inte kommer att ha någon större påverkan på hans 

sammanställning av betyg. Det som han anser är vikigt att lära sig om religion lär han sig i 

koranskolan. 

 

Eleven G4 tycker inget speciellt om religionsundervisningen. Hon anser att det är ett vanligt 

ämne som man måste gå på för att få ett betyg. Hon förstår inte riktigt varför man ska lära sig 

om andra religioner. Hon sade att hemma hos henne i Chile var det en präst som skötte 

religionsundervisningen, men samtidigt tycker hon att det är lite intressant att lära sig om 

andra religioner eftersom hon inte har haft någon kunskap om andra religioner tidigare. Hon 

menar att hon knappast visste att det fanns andra religioner innan hon kom till Sverige.  

 

Eleven E1 är van vid hur den svenska skolan fungerar, då hon har bott här under en lång tid. 

Hon tycker att religionsämnet är som vilket ämne som helst. Eleven lägger ingen större vikt 

på att analysera religionsämnet. Hennes mål är att få ett så bra betyg som möjligt, men 

samtidigt tycker hon att de är intressant att lära sig om andra människors syn på religion.  

 

Eleven E2 är väldigt intresserad av religionsämnet och anser att det är ett av hans 

favoritämnen fastän han inte är religiös. Man lär sig om andra kulturer och om vilka 

värderingar andra människor har. Han menar att religion är det ämne som visar hur andra 

människor lever och tänker. Eleven menar att ifall man har kunskap om andra religioner har 

man inte en alltför negativ bild av andra människor. Oftast skyller man till exempel 

terrorattacker på muslimer, men han anser att det är fel att stämpla alla muslimer som 

terrorister.   

 

Eleven E3 har under hela grundskolan varit negativt inställd till religionsundervisning. 

Eftersom han är muslim vill han absolut inte lära sig om andra religioner. Samtidigt som han 

började på gymnasiet insåg han att det var ett måste att öppna sig och ta in annan kunskap, 

utan att vara rädd för att man sviker sin egen religion. På högstadiet ansåg han att han svek 

islam, men nu anser han inte att han gör något fel.  



28 
 

Dessutom har han sett att det finns så många likheter med andra religioner att han istället 

tycker att ämnet religion är roligt, då man upptäcker att man har saker gemensamt fastän man 

inte trodde det. 

 

Eleven E4 anser att religionsämnet är väldigt viktigt. Hon menar att det samhälle, oavsett var i 

världen hon har bott, är mångkulturellt. Man måste lära sig om andra människor och deras 

religiösa tillhörighet. Hon menar även att det inte är själva religionen människor har man ska 

lära sig om, utan deras åsikter och tankar. Om man har kunskap om andra människors religion 

och respekterar deras åsikter minskar man onödiga problem drastiskt. Hon menar att 

okunskap är en av anledningarna till allt ont i världen.  

 

5.5.3 Anser du att lärare och elever respekterar dina och andra elevers religiösa 

åsikter? 

Eleven G1, som är ointresserad av ämnet religion, har starka åsikter kring just denna fråga. 

Hon anser att andra elever skrattar åt hennes religion när den gås igenom på lektionerna, 

samtidigt som hon anser att lärarna inte stoppar detta. Hon menar att det inte bara hörs skratt 

och negativa saker om hennes religion, utan även om de andra elevernas religioner.  

Hon anser att lärarna respekterar henne och hennes religion, men hon vågar inte och vill inte 

dela med sig sin religion eftersom hon är rädd att bli utskrattad. Detta är en av de största 

anledningarna till att hon istället väljer att sitta tyst under religionslektionerna.  

 

Eleven G2 menar att han respekterar andras åsikter, men att det finns elever som absolut inte 

gör det. Det är ofta andra elever som blir utskrattade för att de har en viss högtid eller tror på 

vissa saker. Han menar att lärarna uppmanar till diskussioner, men att det oftast leder till bråk 

eftersom ingen vill lyssna och respektera någon annan religion än sin egen. Under intervjun 

ställde eleven en retorik fråga; han undrade hur det skulle vara fred på jorden, med människor 

som har olika åsikter, när inte en klass på tjugo elever med olika härkomst inte kan respektera 

varandra.  

 

Eleven G3 som härstammar från ett muslimskt land och ofta skolkar från 

religionsundervisningen säger att han absolut inte respekterar andra elever med någon annan 

religiös tillhörighet. För honom är det bara islam som gäller och allt annat är fel.  
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De få gångerna han går på religionsundervisningen leder oftast till bråk, eftersom någon 

annan elev kommenterar något om islam och då blir han arg. Han anser att han inte behöver 

respektera någon annans åsikter, eftersom hans religion är den enda sanna.  

 

Eleven G4 har inte lagt någon större vikt vid vad som händer i klassrummet. Hon är en ganska 

tyst elev i största allmänhet som håller sig på sin kant. När hon tänker på min fråga lite 

djupare inser hon att det ofta blir bråk i klassrummet, speciellt under 

religionsundervisningslektionerna. Varje elev vill tillhöra den religionen som är bäst. Hon 

säger också att det oftast är de muslimska eleverna som bråkar med de kristna eleverna från 

Mellanöstern. Det förstår hon inte riktigt för att alla religioner är fredliga, men många 

konflikter skapas på grund av olika religösa tolkningar och sätt att se på religionerna. 

 

Eleven E1 märker en stor skillnad från att hon gick på grundskolan till att hon började på 

gymnasiet. Hon menar att på gymnasiet är eleverna mer öppna och vågar diskutera olika 

ämnen utan att det blir bråk i klassrummet. Här låtar man den andra eleven prata klart och har 

man några motargument startas en diskussion. Ofta kan det även uppstå diskussioner med 

påhittade argument enbart för att få till en diskussion. Man försöker aldrig att kränka någon 

annan, utan man respekterar varandra hela tiden. Detta gjorde man inte tidigare på 

grundskolan, menar hon, utan det förekom ofta bråk i klassrummet under religionstimmarna. 

 

Eleven E2 har bott hela sitt liv på Södermalm och är sedan ett tidigt stadium van vid att föra 

diskussioner i klassrummet utan att se ned eller kränka en annan person. Han menar att första 

terminen på gymnasiet var lite svår eftersom det fanns elever från många olika delar som hade 

haft väldigt olika skolgång. Det uppstod småbråk i klassrummet, men samtidigt fanns det hela 

tiden respekt mellan både elever och lärare, där ingen försökte att såra någon annan elev eller 

lärare medvetet. Ju närmare man kom varandra desto bättre blev det och nu har man väldigt 

positiva diskussioner som ofta leder till att man kommer fram till något gemensamt.  

 

Eleven E3 anser att han hade svårt att anpassa sig till gymnasiet. Största omställningen var att 

alla i klassen respekterade hans religiösa tillhörighet. Han behövde inte hela tiden försvara sig 

och sin religion. Dessutom menar han att det fanns många elever som hade samma kunskap 

om islam om inte bättre än honom, även om de inte var muslimer. I hans gamla skola uppstod 

det ofta konflikter mellan olika religiösa grupper, vilket ledde till att man försökte skydda sin 

religion så mycket som möjligt.  
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Nu har han istället öppnat sina ögon och försöker att hitta gemensamma nämnare bland andra 

religioner. Anledningen till detta är att han har blivit tvingad att acceptera andra religiösa 

åsikter, eftersom andra elever har respekterat hans åsikter.  

 

Eleven E4 tycker att hon anpassat sig väldigt fort till den nya miljön. Hennes största 

omställning var inte i skolan utan utanför. Hon var ny i Sverige, därav tog det tid att anpassa 

sig efter levnadssättet som fanns i Sverige. Eleven E4 är van, sedan sin tid i Australien, vid att 

respektera och bli respekterad av andra elever samt lärare. Dessutom kom hon till det 

Engelska Gymnasiet då eleverna, enligt henne, var mogna och samansvetsade att respektera 

varandra. 

 

6.  Diskussion  

I detta avsnitt kommer jag att presentera undersökninges slutsatser och koppla det till teorier 

samt tidigare forskning. 

 

6.1 Handlar olikheter om mognad? 

De intervjuade lärarna följer respektive kursplaner, men eftersom det är en grundskola och en 

gymnasieskola som har undersökts finns det stora skillnader i undervisningen. I de olika 

kursplanerna finns det även likheter, men på gymnasienivå går man in djupare i 

religonsämnet. En återkommade punkt i de båda kursplanerna är respekt för andra religioner 

och livsåskådningar. Lpo 94 och Lpf 94 som är en läroplan för grundskolan respektive 

gymnasiet skiljer sig inte åt samtidigt när det gäller att eleverna ska bli utbildade i en kristen 

tradition och västerländsk humanism.   

Som intervjuerna visar är eleverna på det Engelska Gymnasiet mer positiva och öppna när det 

gäller religionsundervisningen i skolan. Ett tydligt tecken som man kan se är att elever med 

muslimsk bakgrund har svårare att acceptera religionsundervisningen. Både i mina intervjuer 

och i von Brömmsens avhandling kan man se detta tecken. Många muslimska elever vill inte 

lära sig om andra religioner, men samtidigt vill de få mer kunskap om sin egna religion. 

Pojken med muslimsk bakgrund på det Engelska Gymnasiet berättar om hur övergången var 

och hur svårt det var för honom till en början, men att han nu har lärt sig att respektera andra 

religioner och den kunskap man erhåller.  
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Detta kan bero på att de yngre eleverna har mycket svårare för att diskutera, vilket gör att det 

blir svårare för lärarna på grundskolan att undervisa i religion. Det kan vara en fråga om att 

eleverna måste bli lite äldre och mognare för att kunna diskutera religion.  

 

Lärarna anser att det finns stora skillnader i att undervisa religiösa respektive icke-religiösa 

elever. De menar att i många fall tar icke-religiösa elever till sig undervisningen som i vilket 

annat ämne som helst, medan religiösa elever har större intresse att lära sig om religion. 

Samtidigt menar lärarna att många religiösa elever är negativt inställda till andra religioner, 

och att det finns icke-religiösa elever som är väldigt nyfikna på att lära sig om andra kulturer. 

En av de icke-religiösa eleverna säger klart och tydligt att religionsämnet är som vilket annat 

ämne som helst, där hon vill erhålla ett bra betyg.  

 

Båda lärarna menar att religionsämnet för dem är förståelse och respekt i första hand. Läraren 

på det Engelska Gymnasiet vill skapa ett stort intresse hos sina elever, där de själva diskuterar 

olika frågor och söker svar. Många av eleverna i grundskolan är negativt inställda till 

religionsundervisningen och detta kan bero på att deras åsikter inte alltid blir respekterade. 

Detta gäller inte enbart från lärarnas sida, utan även från andra elevers. Man ser en stor 

skillnad när det gäller respekt i respektive skola. I Grindtorpsskolan vågar vissa elever inte  

prata under lektionerna om sin egen religion för att de är rädda att bli utskrattade och retade. 

Medan elever på det Engelska Gymnasiet säger att de blir så respekterade att de indirekt 

tvingas att respektera personer med andra religiösa åsikter.  

Många elever på högstadiet tror att om man har judendom under en lektion försöker lärarna 

göra dem till judar. De vill inte svika sin egen religion och anser då att det är bättre att skolka 

eller att missköta sig under lektionerna. 

 

6.2 Kan skillnaderna handla om klass? 

 

Det finns olika sorters förorter; rika och fattiga. Skolundervisningen behöver inte se likadan ut 

i hela Sverige, men man ska uppnå samma mål. Det finns kursplaner som ska följas, och detta 

för att elevernas kunskaper ska bedömas och betygsättas på ett så rättvist sätt så möjligt. 

 

Jenny Berglund höll en kurs på Uppsalauniversitet för religionslärare där hon försökte visa 

nya sätt för lärarna att undervisa i religion. Denna kurs öppnade säkert många lärares ögon. 

Man fokuserade på bild och musik för att göra religionsämnet mer intressant för eleverna.  
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Genom nytänkande kan man skapa en nyfikenhet som även lärare E pratar om i sin intervju. 

Kan man skapa en nyfikenhet hos eleverna skapas ett intresse och då finner man 

studiemotiverade elever. Jag tror att man kan vara överens om att detta inte bara borde gälla 

religionsämnet, utan alla ämnen. Lyckas man dessutom som lärare att skapa en förtroendefull 

relation med föräldrar och elever kan man lyckas väldigt bra.  

 

Till skillnad från min undersökning framkommer det väldigt tydligt i von Brömmsens 

avhandling att många elever anser att deras identitet och religiösa tillhörighet inte 

respekteras av lärare. Mina informanter menar att de känner ett väldigt bra stöd och stor 

respekt från sina lärare.  

Orden ”vi” och ”dom”, som von Brömmsen diskuterar, är något som var väldigt vanligt på 

de två skolorna som jag besökte och utförde mina intervjuer. Eleverna vill tillhöra en 

grupp. Ett exempel kan vara att muslimska barn håller ihop med ”sina egna”. Då pratar 

eleverna också oftast om, just så som von Brömmsen beskriver, att den gruppen man tillhör 

är ”vi” och alla de andra eleverna är ”dom”. Man måste få ett förtroende av både 

föräldrarna och eleverna, så att de inser att du som lärare inte vill deras sämsta utan enbart 

deras bästa. Föräldrarna spelar en viktig roll i barnens skolgång. Det finns föräldrar som 

knappt kan svenska och bor i Alby, men har barn som går på bra skolor och har bra betyg. 

Här vill jag anknyta till mitt teoretiska diskussionsavsnitt där jag nämner Pierre Bourdieu. 

Kulturellt kapital är bara en av flera kapitalformer som Pierre Bourdieu använder sig av, 

men samtidigt anses det vara det viktigaste. Bourdieu menar att ifall man har tillgång till 

ett kulturellt kapital förknippas detta oftast med en högre utbildning. Om man har föräldrar 

med en akademisk bakgrund och ett stort kulturellt kapital kan det i många fall leda till att 

barnen har förutsättningar för att själva lyckas i skolan. Ett högt kulturellt kapital kan i sin 

tur leda till ett stort ekonomiskt kapital. Hög utbildning ger oftast ett bra jobb med en hög 

lön. Det kan man se i intervjuerna också att det finns elever från ”sämre” förorter, men att 

de sökt sig till det Engelska Gymnasiet för att få en bättre skolgång. Deras föräldrar är 

högutbildade och kan ha haft påverkan på elevernas val att söka sig till det Engelska 

Gymnasiet. Bourdieu menar att barn som har föräldrar med en högre utbildning ofta själva 

blir högutbildade. 

Religionsämnet är i sig ett väldigt komplicerat ämne. Det finns både många rätt och väldigt 

många fel. Alla har rätt till sin åsikt.  
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Det är klart att undervisningen skiljer sig åt beroende på vilken skola man går i. Även om 

man jämför två förortskolor eller två innerstadskolor. Det viktigaste av allt är att eleverna 

uppnår målen som skolan satt upp. 

6.3 Avslutande diskussion 

Det finns en viktig aspekt, och det är i de fall då föräldrar och lärare inte bryr sig om sina 

barn respektive elever. Man har mycket annat att tänka på och struntar i om eleverna sköter 

sig eller inte. Eller så orkar man inte, eftersom det kanske kan lösa sig på något sätt. Detta 

tankesätt är väldigt fel, då lärare jobbar med samhällets framtid och måste ge ungdomarna 

en stadig grund som de kan jobba vidare på senare. Lärare måste ge dem kunskap som gör 

att de vågar lära sig om andra religioner, utan att det ska anses som ”haram”. Vi måste 

öppna deras ögon så att diskussioner om andra religioner och kulturer blir vanligare. 

Genom detta förhållningssätt skapar man en respekt gentemot andra människor.  

Enligt min mening finns det fortfarande många lärare som är gammalmodiga och inte 

använder sig av nytänkade i sin undervisning. Jag själv är inne på samma spår som Jenny 

Berglund när hon menar att man ska använda sig av bild och musik som ett sätt för att öka 

intresset hos eleverna. Man ska inte ursäkta sig med att dagens lärare har väldigt mycket 

jobb och att det ibland kan vara så att man vill ta den lätta vägen. De som bestämmer sig 

för att bli lärare måste man samtidigt förstå att de ska utveckla, och i vissa fall uppfostra, 

en generation. Därför är det väldigt viktigt att man tar sitt ansvar som lärare och gör sitt 

bästa för att eleverna ska bli så bra medborgare som möjligt. 

Trots att man bor i ett så kallat ”sämre” område som till exempel Alby kan man nå bra 

studieresultat. Ibland beror detta på vilken akademisk bakgrund föräldrarna har. Man ska 

givetvis inte generalisera, men om föräldrarna till barn som bor i den ”sämre” förorten har 

en hög akademisk bakgrund gör de allt för att deras barn ska vara duktiga i skolan. Varför? 

Jo, för att det finns en skolkultur i deras tradition, de vet betydelsen av en bra utbildning.   
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Intervjuer 

Lärare 1 (1/12-09) 

Lärare 2 (30/11-09) 

Elever E1, E2, E3, E4 (22/03-10) 

Elever G1, G2, G3, G4 (23/03-10) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

Bilaga 1 – Intervju av lärare 

Vad är religions undervisning för dig? 

Finns det någon skillnad att undervisa religiösa elever jämfört med oreligiösa elever? 

 

Till vilken grad följer du kursplanen? 

 

Anser du att dina personliga åsikter påverkar eleverna? 

 

Tycker du att födelsedagar också borde anses som religiösa högtider? 

 

Tycker du att skolan ska låta till exempel muslimska elever fira ramadan? (att de stannar  

hemma under firandet) 

 

Till vilken grad ska man uppmärksamma andra religioners högtider? 

 

Tror du att din undervisning skiljer sig från exempel förortsskolan/innerstadskola? 

 

Enligt LpO94 så ska den svenska undervisningen baseras på en kristen värdegrund och 

västerländsk humanism vad tycker du om det som har elever från olika religiösa 

tillhörigheter?  

 

Vilka religiösa högtider firar man på din skola? 

 

Tycker du att religionsundervisningen ska vara konfessionell? 

 

Om du hade fått ändra läroplanen inom religionsämnet hur hade den då sätt ut? 
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Bilaga 2 – Intervju av elever. 

1. Tycker du att man ska ha religionsundervisning i skolan? 

2. Vad tycker du om religionsundervisning? 

3. Anser du att lärare och elever respekterar dina och andra elevers religösa åsikter? 

 

 

 

 


