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Abstract 

Författare: Mohammed Alhabib, Amel Balic och Adonis Gashi 

 

Titeln på arbetet: I inkluderingens fotspår 

 

Syftet med detta arbete är att granska huruvida elever med muslimsk bakgrund upplever sitt 

deltagande i religionsundervisningen, samt hur lärarnas undervisningsmetoder arbetas med 

inom religionsundervisningen. Vi ville undersöka hur elever med muslimsk bakgrund 

upplever sitt deltagande i religionsundervisningen och hur samspelet mellan eleverna och 

läraren är. Vi undersökte även vilka metoder läraren använder sig av inom 

religionsundervisningen, men även för att etablera relationer till eleverna. Vi har i denna 

uppsats arbetat med två kvalitativa arbetsmetoder, då vi intervjuade lärare och elever, men 

också observerade de på religionsundervisningen. Denna studie gjordes på tre grundskolor 

och vi intervjuade sammanlagt tre lärare och sex elever. På varje skola intervjuade vi en lärare 

och två elever. Det visade sig att lärarens uppfattningar inte alltid stämde överens med 

beskrivningen från eleverna. Lärarna försöker vara innovativa i sin undervisning samt att de 

försöker inkludera alla elever, men att undervisnings upplägget och materialet inte motsvarar 

elevernas önskemål och åsikter.  

 

Nyckelord: Elever, Lärare, Religionsundervisning, Undervisningsmetoder, Stereotypisering.   
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1. Inledning 

”Alla har sin spelstil, alla kan inte vara likadana, men just i Sverige är det elva man och alla 

ska vara likadana. Jag är inte det.” 

-Zlatan Ibrahimovic.1 

 

Sverige sägs vara ett mångkulturellt land, detta speglar sig i klassrummet och konstellationen 

av individer som befinner sig i klassrummet menar universitetslektorn inom pedagogik 

Thomas Barow. Barow menar på att det alltid kommer att finnas en differentiering bland 

eleverna oavsett hur små elevgrupperna kommer att vara, detta på grund av att olika elever i 

skolan har helt olika förutsättningar för lärande.  

 

Förutom differentiering är även de sociala förutsättningar viktiga för elevens lärande påpekar 

Barow. Dessa sociala förutsättningar kan vara familjen, gruppdynamiken i skolan och 

individens fysiska förutsättningar. Barow menar på att de sociala förutsättningarna för elevens 

lärande är viktiga vid förståelsen av fenomen som exempelvis religion. De olikheter som finns 

hos eleverna kan bidra till att eleverna tar sig an gemensamma problem och hinder.2   

                                                 
1 StellanOffside, 2014, Zlatan Citat, Tippat.se, Tillgänglig på Internet: http://tippat.se/blogg/zlatan-citat/ 

(Hämtad 2015-03-04) 
2 Barow, Thomas, 2013, ”Mångfaldens didaktik”, Barow, Thomas (red.), I MÅNGFALD OCH 

DIFFERENTIERING – Inkludering i praktisk tillämpning, Studentlitteratur, 22. 



 5 

1.2 Syfte och problemformulering 

Syftet med detta arbete är att granska huruvida elever med muslimsk bakgrund upplever sitt 

deltagande i religionsundervisningen, samt hur lärarnas undervisningsmetoder arbetas med 

inom religionsundervisningen.  

1.3 Frågeställningar 

1. Hur uppfattar elever med muslimskt bakgrund sitt deltagande i 

religionsundervisningen? 

2. Hur agerar läraren och eleverna inom religionsundervisningen? 

3. Hur beskriver läraren sina metoder kring undervisandet av religion? 
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1.4 Material och metod  

Inom underkapitel 1.5 tidigare forskning har vi främst utgått från ett brett perspektiv och 

senare riktat in oss på den forskning som är specifik för just det syfte som används i detta 

arbete. Vi går från ett samhällsperspektiv till ett mer skolinriktat perspektiv, för att senare 

skriva om interaktionen i klassrummet.  

 

Biologerna Peter Strålfors och Anders G Olsson skriver kring vikten av att redovisa 

information på ett vetenskapligt sätt. Strålfors och Olsson menar att informationen som 

redovisas skall kunna användas i flera sammanhang, detta höjer informationens trovärdighet.3 

En annan användbar metod för underkapitel 1.5 tidigare forskning skulle kunna vara att enbart 

samla in information kring skolan och den forskning som har gjorts i skolans område. Vi 

använde oss av denna metod då vi samlade in information från olika fält och som kan 

användas i flera olika sammanhang.  

 

Strålfors och Olsson menar att tolkningen av information är en ständig företeelse inom 

kvalitativ forskning. De resultat som forskaren har samlat in blir fakta efter att forskaren har 

tolkat dessa resultat.4 Detta leder i sin tur till att undersökningsmaterialet tas ut ur sin kontext, 

men senare tas informationen ytterligare ur kontext när läsaren som i detta fall var vi gör 

utdrag ur forskningsrapporten. Sociologerna Runa Patel och Bo Davidson som är 

universitetslektorer vid Linköpings universitet, menar att forskaren ibland kan arbeta 

etnometodologiskt, alltså att forskaren skapar förståelse med hjälp av sin tidigare förvärvad 

kunskap som forskaren implementerat kulturellt.5  

 

I denna uppsats valde vi att arbeta induktivt, vilket innebär att vi inte grundade våra frågor 

eller tidigare forskning i någon teori. Vi valde istället att enbart samla information som sedan 

fick styra och ligga till grund för det sätt vi tolkade resultatet på.6 Att vi har ett omfattande 

underkapitel som handlar om tidigare forskning blir i detta fall nödvändigt. Att arbeta på ett 

induktivt sätt innebär att arbeta utan begränsande teorier, men detta betyder inte att forskaren 

inte influerar arbetet. De frågor som ställs och de observationer som görs är alla gjorda av 

forskaren, vilket innebär att forskaren till hög grad influerar arbetet menar Patel och 

                                                 
3 Strålfors, Peter och Olsson, Anders G, 1998, Vetenskapligt förhållningssätt: introduktion till ett vetenskapligt 

tänkande och arbetssätt speciellt inom biomedicinsk forskning, Studentlitteratur, 68-69. 
4 Strålfors och Olsson 1998: 16-17. 
5 Patel, Runa och Davidson, Bo, 2011, Forskningsmetodikens grunder: att planera, genomföra och rapportera 

en undersökning, Studentlitteratur, 2011, 33-34. 
6 Patel och Davidsson 2011: 23. 
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Davidson.7  Motsatsen till det induktiva arbetssättet är det deduktiva. Inom det deduktiva 

arbetssättet utgår forskaren från en teori och beroende på den teori som väljs bestäms arbetets 

omfattning, men i det induktiva utgår forskaren inte från någon teori. Detta kan innebära att 

den forskare som använder det induktiva tillvägagångssättet att forska, i vissa fall formar en 

teori som enbart är applicerbar inom ramarna för sitt eget syfte. Detta beror även på den 

litteratur som forskaren använder.8 Vi var väl medvetna att vi i detta arbete kunde stå inför 

problematiken att forma en uppfattning som enbart går att applicera inom ramarna för denna 

uppsats, men vi ansåg att denna metod är mest lämpad för vårt arbete. Detta på grund av att vi 

inte ville bli styrda av någon teori, utan utforska empirin utifrån den information vi har samlat 

in i underkapitel 1.5 tidigare forskning.     

 

Som metod har vi använt oss både av intervjuer och av observationer.  Vi har i uppsatsen även 

medvetet använt oss av den hermeneutiska tolkningsprocessen. Med detta menar vi att dessa 

intervjuer och observationer har blivit influerade av oss författare, då vi inom detta arbete 

använder oss av hermeneutiska metoder. Patel och Davidson menar att forskare influerar 

resultatet genom att enbart skriva om eller analysera sitt resultat, detta innebär att forskare 

använder hermeneutiska metoder. 9  En hermeneutisk forskare ser olika fenomen på ett 

subjektivt sätt, alltså låter sig forskaren influeras av sin egen bakgrund vid tolkandet av olika 

fenomen.10 Inom hermeneutiken vill forskaren se helheten inom olika fenomen, vilket vi har 

gjort i de observationer som genomförts i detta arbete. Att inte se olika fenomen subjektivt 

kan vara svårt, då enbart valet av forskningsämne kan vara subjektivt.11 Vi har i detta arbete 

pendlat mellan helheten, alltså observationerna av klassrummen och lärarnas 

undervisningsmetoder, samt de olika delarna av klassrummet som i detta fall har varit 

intervjuer av elever och lärare. Vi ansåg att det hermeneutiska sättet är mest lämpat för oss på 

grund av att vi kan pendla mellan helheten och delarna, för att senare bilda en uppfattning 

eller teori. Ett alternativ till den hermeneutiska metoden är den positivistiska 

forskningsmetoden. I den positivistiska metoden skall forskaren analysera varje del i ett 

fenomen. Forskaren ser inte helheten utan ser främst delarna för att senare bilda sig 

uppfattning av helheten. Den positivistiska metoden att arbeta tillämpas främst i 

                                                 
7 Patel och Davidsson 2011: 24. 
8 Patel och Davidsson 2011: 24-25. 
9 Patel och Davidsson 2011: 28. 
10 Patel och Davidsson 2011: 29. 
11 Patel och Davidsson 2011: 29-30. 
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naturvetenskaplig forskning.12 Givetvis kan tolkandet av resultat vara problematiskt, något 

som påpekas inom hermeneutiken, men detta är en problematik som forskaren inte kan 

komma ifrån.13 Värt att tillägga är att både positivism och hermeneutik är paraplybegrepp för 

andra forskningsmetoder som kan underordnas dessa begrepp. 14  Positivismen kan också 

användas inom humanistisk forskning, detta förutsätter då att forskaren använder sig av andra 

utgångspunkter än de som används i detta arbete. Forskaren måste då använda sig av olika 

tabeller och diagram för att tolka empirin. 

 

Pedagogikprofessorn Patrik Aspers menar att observation är en välanvänd metod inom olika 

forskningsfält, forskaren använder då empirin för att senare förstå eller skapa sig uppfattning 

kring olika teoretiska fenomen.15 Det finns enligt Aspers flera olika metoder av observation. 

Det finns deltagande observation och den klassiska observationen. Inom deltagande 

observation är forskaren med som aktör inom det fenomen som studeras. Här kan forskaren 

bli en del av det som hon eller han försöker tolka. Problematiken kan bli att forskaren växer in 

i rollen som deltagare och styr hela situationen som hon eller han själv senare skall tolka och 

analysera.16 Den klassiska observationen innebär att forskaren skall följa en händelse utan att 

interagera inom situationen. Den klassiska observationen är den observationsmetod som vi 

valde att använda oss av i detta arbete. Forskaren kan inom denna metod ta med sig en kamera 

som hjälpmedel för att fånga upp detaljer som kan hjälpa vid tolkningen av den följda 

situationen. Inom den klassiska observationen kan forskaren följa den ”hermeneutiska 

tolkningsprocessen” där forskaren förstår helheten genom de olika delarna och de olika 

delarna genom att förstå helheten, menar Aspers.17 Vi använde denna observationsmetod med 

tanke på att vi inom detta arbete kommer att pendla mellan religionsundervisningens helhet, 

men också aktörerna inom undervisningen.  

 

Vi valde ostrukturerade observationer för att dessa på lämpligaste sätt besvarar den tredje 

frågeställningen i detta arbete. Valet av ostrukturerade observationer gjordes på grund av att 

vi under våra observationer inte ville hitta metoder i lärarens undervisning som vi letade efter. 

Vi ville alltså inte fokusera på specifika delar av en företeelse, utan se helheten av 

                                                 
12 Patel och Davidsson 2011: 27. 
13 Patel och Davidsson 2011: 30. 
14 Patel och Davidsson 2011: 26. 
15 Aspers, Patrik, 2012, Etnografiska metoder att förstå och förklara samtiden, TPB, 104. 
16 Aspers 2012: 105. 
17 Aspers 2012: 107. 
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undervisningen i relation till de olika delarna. 18  Vi var i detta arbete tre forskare och 

observerade samma företeelser inom ett lektionstillfälle, vi ville fokusera på att observera 

olika företeelser inom lektionstillfället för att observationerna skulle bli mer omfattande. Vi 

valde i detta arbete att observera lärarnas undervisningsmetoder, men att senare intervjua 

eleverna och lärarna för att få en helhetsbild av muslimska elevers interaktioner med den 

svenska religionsundervisningen. 

 

Sociologen Bruce Berg menar att det finns olika typer av intervjuformer som forskare måste 

göra ett urval bland. Han påvisar tre typer av intervjuer som forskare kan utgå ifrån och dessa 

är strukturerade-, semistrukturerade- och ostrukturerade intervjuer. Berg menar att skillnaden 

mellan dessa är graden av frihet som finns i samtalet mellan forskaren och respondenten. I det 

strukturerade tillvägagångsättet följer forskaren en mall, en struktur som hon eller han ska 

följa i genomförandet. I de semistrukturerade och ostrukturerade tillvägagångsätten har 

forskaren möjlighet att ställa följdfrågor.19  Forskaren som använder sig av ostrukturerade 

tillvägagångsättet anser att ett mer öppet samtal kring studieområdet är mer effektiv för 

studien. Professor inom kvalitativa forskningsmetoder Sharan Merriam lyfter fram att den 

ostrukturerade metoden är mer explorativ i grunden. Merriam menar att forskaren kanske inte 

har tillräcklig kunskap om företeelsen för att formulera relevanta frågor.20 Vi ansåg att den 

strukturerade intervjun var den lämpligaste metoden för vår studie. 

 

Patel och Davidson menar att graden av strukturering på intervjun ger respondenten frihet i 

sitt svar på frågorna. Låg strukturering formar frågor som kan ge respondenten frihet att svara 

utanför ämnet, och gå igenom andra företeelser och aspekter som ligger utanför 

studieområdet. En hög strukturering kan däremot leda till att svaren förblir inom ämnet.21 

Merriam menar att det inom strukturerade intervjuer är viktigt att respondenterna får samma 

intervjufrågor. Olika intervjumetoder kan påverka resultatet inom en studie.22 Vi formulerade 

enskilda intervjufrågor till eleverna och andra intervjufrågor till lärarna. Frågorna som vi 

utformade till eleverna och lärarna berör dock samma område. Det som skiljer 

intervjufrågorna är den anpassning som vi har gjort för att nå fram till respondenten. Vi ansåg 

att det inte var möjligt att använda oss av samma intervjufrågor till både lärare och elever, om 

                                                 
18 Eriksson, Lars Torsten och Wiedersheim-Paul, 2011, Att utreda, forska och rapportera, TPB, 97. 
19 Berg, Bruce Lawrence, 2004, Qualitative research methods for the social sciences, Boston Mass, 78-80. 
20 Merriam, Sharan B, 1994, Fallstudien som forskningsmetod, Studentlitteratur, 88. 
21 Patel & Davidson 2011: 76. 
22 Merriam 1994: 88. 
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vi hade använt samma frågor hade det inneburit att syftet inom detta arbete inte hade 

uppfyllts. 

 

Intervjuer ska vara korta och direkta till studieområdet, menar Berg, inom kvalitativa 

metoder. Han menar att beroende på hur många frågor forskaren ställer kan intervjutiden 

variera. Berg poängterar att intervjutiden inte spelar någon roll för bäst resultat, utan de 

intervjuer som framkallar relevant informationen för studien. 23  I utformningen av 

frågeformulären ville vi inte ha många frågor som kan leda respondenten till de svar vi söker, 

utan korta frågor som ger respondenten möjlighet att svara fritt. Vi gav respondenterna den tid 

de behövde för att svara på frågan. Vi påskyndade inte respondenterna under intervjun, utan 

vi gav respondenterna den tid som de behövde för att svara. Professor i sociologi Jan Trost 

menar att forskaren ska visa tålamod och vänta på respondenten, utan att avbryta de i deras 

svar.24 Vi väntade tills respondenten var nöjd med sitt svar och gick då vidare till nästa fråga. 

 

Sociologen Uwe Flick på Freie Universität i Berlin inom kvalitativa undersökningar lyfter 

fram att forskaren i ostrukturerade intervjuer kan påverka respondenten genom forskarens sätt 

att ställa frågor. Forskaren kan också influera respondenten med sina egna värderingar och 

synvinklar inom området som forskaren undersöker. Forskaren förvärvar föreställningar som 

kan komma fram i intervjun. Detta kan i sin tur leda till att den empiriska data som samlas in 

under forskningen inte är genuin. I formandet av intervjufrågorna, menar Flick att forskaren 

ska vara uppmärksam på den metod och språk som används. Flick menar att det är bättre att 

inleda med frågor av allmän karaktär, för att gradvis börja ställa frågor med högre anknytning 

till syftet. Genom användningen av denna metod menar Flick att forskaren minskar riskerna 

för att personen som intervjuas blir påverkad av värderingarna och föreställningarna som 

frågorna eller intervjuaren kan framkalla. Det finns en möjlighet att respondenten svarar på 

frågor utifrån en påhittad verklighet, detta på grund av att respondenten påverkats av 

värderingarna som finns hos forskaren.25 Vi hade med dessa aspekter i åtanke vid utformandet 

av frågorna. Vi tänkte på formuleringen och ordningsföljd i våra intervjufrågor. Vi ville inte 

ha inverkan på svaren som vi fick av respondenterna. Målet vi hade var att få genuina svar 

från respondenterna kring den uppfattning de hade om religionsundervisningen som tillämpas 

i dess klassrum. 

                                                 
23 Berg 2004: 78-80. 
24 Trost, Jan, 2005, Kvalitativa intervjuer, Studentlitteratur, 65. 
25 Flick, Uwe, 2009, An introduction to qualitative research, SAGE, 151. 
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Vikten av följden som frågorna ställs på kan leda till att resultatet av intervjun inte blir giltig 

menar Flick.26 Patel och Davidson lyfter fram en bra teknik som de kallar ”tratt-tekniken”, 

vilken innebär att man inleder med allmänna frågor och sedan går över till mer specifika 

frågor. Denna metod hjälper respondenten att slappna av genom att svara på lättare frågor 

kring ämnet, för att senare svara på mer komplexa frågor. Denna teknik anses hjälpa 

respondenten att bli mer motiverad och aktivare deltagare i intervjun menar Patel och 

Davidson.27  

 

Vi delade in intervjufrågorna i fyra kategorier. Den första kategorin var ”uppvärmning” där 

respondenten beskriver vem han eller hon är och svarar på öppna frågor. Vi ville att 

respondenten skulle vara bekväm med intervjumiljön genom uppvärmningsfrågorna. De 

resterande tre kategorierna döpte vi till ”Religionsundervisningen”, ”Läraren” och ”Eleven”. 

Inom temat ”Religionsundervisning” kommer frågor som behandlar hur undervisningen är 

och om det finns möjligheter att göra religionsundervisningen intressantare. Det tredje temat, 

”läraren”, behandlar delar av undervisningen som präglas av lärarens val inom 

undervisningen och hur interaktionen mellan eleverna och läraren är. Det avslutande temat 

som vi valt att kalla ”eleven” frågar vi efter hur elevernas upplever religionsundervisningen. 

Vår avslutande fråga handlar om läraren eller eleven har något de vill tillägga. 

 

När vi skulle utföra intervjuerna valde vi att inte skicka ut frågorna till lärarna eller eleverna. 

Vi ville inte att lärarna eller eleverna skulle få tid att bearbeta frågorna för att sedan ge svar 

som kanske inte stämmer överens med verkligheten. Vi gav övergripande information om 

studien till lärarna på mail. Efter att vi fått svar från lärarna gick vi ut för att samla material 

och gjorde vår undersökning. När vi var i klassrummen valde vi att observera tillsammans, 

men att intervjua utfördes enskilt. Enligt Trost ska forskare sträva efter att undvika vara mer 

än en intervjuare vid utförandet av intervjun. 28  Vi ville inte få respondenten till att bli 

obekväm eller skrämd av att tre forskare ställer frågor. Vi ansåg därför att det var lämpligast 

att endast en av oss intervjuade var sin lärare och två elever. Vi spelade in intervjuerna med 

hjälp av inspelningsfunktionen på våra mobiltelefoner. Därför valde vi att spara alla inspelade 

intervjuer för att kunna analysera dessa under studiens gång.  

                                                 
26 Flick 2009: 151. 
27 Patel och Davidson 2011: 78. 
28 Trost 2005: 46. 
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Vi har i detta arbete alltså kombinerat två olika metoder för att samla in empirisk data, vi har 

använt både observationer och intervjuer. Aspers skriver att användandet av flera olika 

metoder för att förstå empirin kan vara en fördel, då den insamlade data från respektive metod 

kan fungera som kontrollerande av varandra. 29  Inom ramarna för detta arbete ville vi 

undersöka elevernas uppfattning av dess upplevelser med lärarens faktiska arbetsmetoder och 

på så sätt närma oss empirin. Universitetslektorn inom pedagogik Birgitta Kullberg menar i 

sin bok att eleverna kan förhålla sig olika till olika situationer, detta kan i sin tur leda till att vi 

får in stor variation inom elevernas formulering av dess upplevelser.30 Denna variation ansåg 

vi vara viktig med tanke på att vi inte vill grunda denna studie i någon teori. Alltså vill vi inte 

styra den data som kommer in och istället arbeta induktivt. 

 

Detta arbete är ett kvalitativt arbete. Patel och Davidsson menar att ambitionen inom en 

kvalitativ studie är att beskriva och tolka en företeelse i empirin.31 När en forskare närmar sig 

en företeelse och använder sig av kvalitativa metoder vid analys, då ser forskaren att varje 

händelse är unik. Alltså att varje händelse har orsakande faktorer som kanske inte kan 

upprepas i andra situationer. Dessa faktorer går forskaren djupare in på vid tolkningen av 

företeelsen, men forskaren använder dessa faktorer för att senare också tolka och förstå 

helhetsbilden. 32  

 

1.4.1 Urvalsprinciper 

Sociologen Sharan B Merriam skriver om olika typer av urval. Merriam berättar om de olika 

urvalsprinciperna en forskare kan ta hjälp av i sin forskning. Den urvalsprincipen som vi 

valde att följa kallar Merriam för ”Urval som utgår från det unika”. Vid urval som utgår från 

det unika utgår forskaren från det som är avvikande, det avvikande kan i sin tur vara skolor 

där det finns olika typer av elever när det kommer till etnisk bakgrund.33 Vi har alltså i detta 

arbete sökt skolor som har stor variation av elever när det gäller etnisk bakgrund. Vi ansåg att 

dessa skolor på bättre sätt skulle hjälpa oss att besvara det syfte som vi har valt att förhålla oss 

till i detta arbete. ”Jämförelseurval” som urvalsprincip beskriver hur en forskares val av 

                                                 
29 Aspers 2012: 106. 
30 Kullberg, Birgitta, 2007, Etnografi i klassrummet, TPB, 101. 
31 Patel och Davidsson 2011: 105.  
32 Patel och Davidsson 2011: 106. 
33 Merriam, Sharan B, 2001, Fallstudien som forskningsmetod, TPB, 63. 
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homogena grupper och analyserar dessa grupper inom olika miljöer.34 Detta skulle i vårt 

arbete innebära att vi väljer elever med muslimsk bakgrund och lärare för att analysera hur 

dessa elever och lärare beter sig och förhåller sig till religionsundervisningen. Vi ville i detta 

arbete gå djupare och intervjua elever och lärare för att senare jämföra svaren med först 

varandra och sedan med de observationer som vi har gjort i klassrummet. Valet av att ta 

denna undersökning till en djupare nivå gjorde att vi valde skolor som har hög elevvariation 

när det kommer till etnicitet.  

 

Anledningen till att urvalet av skolor ser ut om det gör var at vi visste att dessa skolor hade 

stor andel elever med utländsk bakgrund. Vi har under tiden i lärarutbildningen antingen 

praktiserat eller vikarierat på dessa skolor. Givetvis hade vi kunnat välja andra skolor och då 

kanske vi hade fått in annan typ av data, men vi valde att begränsa oss till dessa skolor, dessa 

skolor är skolor som innefattar nya fenomen, exempelvis invandring när det gäller inkludering 

av muslimska elever i religionsundervisningen. Valet av dessa skolor gjorde vi efter att ha 

kontaktat lärare och rektorer som är verksamma inom dessa skolor. Vi valde skolor från olika 

kommuner för att kunna observera en helhet kring det syfte som vi ville behandla. 

 

1.4.2 Avgränsningar 

Syftet med denna uppsats var i dess uppstart att undersöka hur olika elever med utländsk 

bakgrund uppfattar sitt deltagande i religionsundervisningen. Detta undersökningsupplägg 

gick inte att genomföra, då vi som forskare delegerade urvalet av elever till dess lärare på 

skolorna. Detta medförde att majoriteten av eleverna som vi intervjuade var muslimer. 

Urvalet av elever som lärarna gjorde var förmodligen slumpartat, men urvalet blev skevt. Vi 

fick inte ett mångfacetterat perspektiv från utländska elevers religioner, vilket ledde till att vi 

beslutade att ändra vårt syfte. Anledning till varför vi valde att intervjua och observera elever 

på högstadiet, och inte elever på andra stadier, är framförallt för att vi ville förhålla oss till det 

stadiet som det är tilltänkt att vi ska undervisa på i framtiden.  

 

1.4.3 Etiska aspekter 

I vår undersökning har vi tagit hänsyn till de fyra etiska huvudkraven som Vetenskapsrådet 

belyser i samband med humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. Huvudkraven gäller 

                                                 
34 Merriam 2001: 64. 
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både under intervjuer och observationer, vilket vi har använt oss av, i vår undersökning. Detta 

för att de berörda uppgiftslämnarna har rätt till individskyddskravet, vilket innebär att 

individen inte får utsättas för psykisk eller fysisk skada, förödmjukelse eller kränkning. De 

grundläggande individskyddskraven kan konkretiseras i fyra allmänna huvudkrav på 

forskningen.35 

 

Informationskravet innebär att undersökningsdeltagarna ska ha informerats om syftet med 

uppsatsen och vilka villkor som gäller för deras medverkan. Deltagarna ska även informeras 

om att deltagande är frivilligt och att de har rätt att avbryta sin medverkan när som helst. 

Viktigt är även att informera deltagarna om att de uppgifter som insamlas endast kommer att 

användas för uppsatsens syfte och inget annat.36 

 

Samtyckeskravet innebär att forskarna ska få undersökningsdeltagarnas samtycke att utföra 

undersökningen, i vissa fall då de undersökta är under 15 år bör samtycke dessutom inhämtas 

från vårdnadshavare. Samtyckeskravet för deltagare under 15 år kan i vissa fall endast hämtas 

via företrädare (t.ex. skolledning, lärare, arbetsgivaren, etc.) om det inte innefattar privata 

frågor eller känsliga frågor, detta behöver då övervägas av förmyndaren med 

individskyddskravet.  Samtyckeskravet innebär även att undersökningsdeltagarna har rätt att 

när som helst avbryta sin medverkan i undersökningen, utan att det medföljer några negativa 

konsekvenser menar psykologerna Kvale Steinar och Svend Brickmann.37 

 

Konfidentialitetskravet innebär att undersökningspersonernas anonymitet upprätthålls, genom 

att all personal i forskningsprojektet som kan identifiera deltagarna bör underteckna en 

förbindelse om tystnadsplikt. Det som är viktigt här är vilken information som ska vara 

tillgänglig för vem, det vill säga vem som har tillgång till materialet. Detta bör klargöras och 

stå i avtalet innan deltagandet påbörjas.  Konfidentialitetskravet innebär även att det ska vara 

praktiskt omöjligt för utomstående att ta del av privata uppgifter av deltagarna.38 

 

 

Nyttjandekravet innebär att man säkerställer att informationsmaterialet enbart har samlats in 

för forskningssyfte. Informationsmaterialet kan endast användas för något annat syfte om den 

                                                 
35 Vetenskapsrådet, 2002, Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 5. 
36 Vetenskapsrådet 2002: 6. 
37 Kvale, Steinar & Svend, Brinkmann, 2009, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, 87. 
38 Kvale & Brinkmann 2009: 88-89. 
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berörde godkänner detta, personuppgifter kan därför inte användas av olika instanser (vård, 

tvångsintagning, etc.) som direkt påverkar den enskilde om hen inte godkänner detta.39 

 

I vårt arbete har vi intervjuat sex elever och tre lärare på olika grundskolor, vi har även gjort 

tre observationer i tre olika klassrum. Dessa elever refereras i underkapitel 2 Resultat där vi 

har valt att använda oss av fingerande namn för att uppnå konfidentialitetskravets principer på 

ett korrekt sätt och att upprätthålla anonymiteten. Vi har även i observationstillfällena använt 

oss av fingerande namn på skolorna.  I vår undersökning har vi arbetat med dessa krav på ett 

omfattande sätt, då vi bland annat har informerat de inblandade, dels med vårt syfte och 

innehåll i undersökningen, men även talat om vilka rättigheter de har i medverkan. Vi har 

även informerat dem om att materialet endast kommer att användas inom forskningssyfte. I 

utförandet av intervjuerna och observationen har vi dels fått elevernas samtycke om 

deltagande, men även lärarna, då elevernas ålder var 15 var det inte nödvändigt att tillfråga 

även vårdnadshavare. Att arbeta noggrant med dessa kriterier reducerade riskerna till etiska 

misstag i utförandet av intervjuerna och observationerna i vårt arbete och på så sätt uppnå en 

hög kvalité, dels för vår egen skull, men främst för att visa respekt för de inblandade. 

                                                 
39 Vetenskapsrådet 2002: 14. 
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1.5 Tidigare forskning 

Utbildningsvetaren inom interkulturell pedagogik Hans Lorentz skriver om den globaliserade 

världen som vi lever i idag. Lorentz menar på att samhället idag är en blandning av olika 

etniciteter och människor med olika religiösa bakgrunder. Skolan ska i sin tur spegla 

samhället och lära eleverna att på ett bättre sätt förstå det mångkulturella samhället.40 Sverige 

är ett land där 20 procent av befolkningen har sina grunder i mer än 200 länder, vilket ställer 

det svenska utbildningssystemet inför enorma utmaningar. 41  Utmaningarna kommer vid 

integrationen av elever med annan bakgrund än den bakgrund som finns i svenska skolan. 

Utbildningsvetaren inom mångkulturalitet Anna Norrström menar att de olika utmaningarna 

kan ses som möjligheter, då man kan använda sig av den kompetens som elever med 

utländskbakgrund har med sig i den svenska skolan och hela det svenska utbildningssystemet. 

Norrström beskriver begreppet ”demokratiskt deltagandeperspektiv”, då Norrström menar på 

att olika människor med olika bakgrunder kan samverka efter skoltid i samhället, varför då 

kan man inte samverka under skoltiden.42  

 

Dagens skola har många utmaningar, en av dessa utmaningar är att pedagogerna har ett 

fostransuppdrag. Detta uppdrag är grundläggande i det svenska undervisningssystemet, då 

läraren ska leverera någon form av obetvivlig fakta till eleverna. Detta strider i sin tur med det 

andra stora uppdraget som utbildningsystemet har och som är bildningsuppdraget. I 

bildningsuppdraget ska eleverna själva skapa egna uppfattningar utifrån de fakta som de får i 

skolan.43  

 

Hela detta koncept kan i sin tur strida mot föräldrarnas syn på lärandet. Låt oss anta att 

föräldrar inte vill att dess barn skall implementeras tankar av den rådande kultur som de lever 

i hävdar Lorentz.44 Föräldrar som inte kan relatera sina tankar och historia till det svenska 

samhället kanske inte vill att dess barn skall implementeras idéer av skolan som strider mot 

föräldrarnas uppfostransmål.  

 

                                                 
40 Lorentz, Hans, 2013, Interkulturell pedagogisk kompetens: integration i dagens skola, Studentlitteratur, 19, 

24. 
41 Lorentz 2013: 53. 
42 Norrström, Anna, 2013, ” Vilken skola vill vi ha?”, Thomas Barow (red.), I MÅNGFALD OCH 

DIFFERENTIERING: inkludering i praktisk tillämpning, Studentlitteratur, 38. 
43 Lorentz 2013: 44. 
44 Lorentz 2013: 49. 
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Det mångkulturella samhället brukade tidigare beskrivas som en svårighet, men nu beskrivs 

ett mångkulturellt samhälle som möjligheter enligt Lorentz. Författaren menar på att olika 

typer av relationer och möten kan främja förståelse för andras perspektiv och tankar.45 För att 

dessa möten skall vara givande för de inblandade parterna måste pedagogen ha hög kännedom 

kring kulturella fenomen och använda dessa fenomen i främjandet av sitt, föräldrarnas och 

elevens lärande.46  

 

Professorn i praktisk teologi Sven-Åke Selander skriver att vi människor vet för lite om livet, 

men inte så lite att det inte lönar sig att söka svar, och han menar därför att skolan har en 

viktig funktion i sökandet efter svar. Han menar att religionsundervisningen kring olika 

religioner och livsåskådningar ger oss ett helhetssammanhang som vi därefter själva kan börja 

fundera efter.47 Selander betonar vikten av att förstå innebörden i religionsundervisningen 

vilket elever inte alltid gör, och han menar därför att erfarenheter samt konkreta 

livssituationer kan skapa bättre förståelse hos eleverna. 48  Selander belyser hur engelska 

utbildningssystemet på olika sätt försöker skapa möjligheter för eleverna att respektera andra 

människors trosuppfattningar och livstolkningar. Selander tar upp olika sätt kring hur 

trosuppfattningar och livstolkningar kan implementeras i religionsundervisningen. Ett sätt är 

att man provar seder och bruk från olika religioner, ett annat sätt är genom skådespel som är 

baserade på myter från de olika religionerna.49 Författaren menar att det är lärarens uppgift att 

motivera eleverna och hitta nya kunskapsmöjligheter, som leder till att eleverna stimuleras för 

att senare på egen hand upptäcka kunskaper.50 

 

Kulturvetarna Salili Farideh och Hoosain Rumjahn hävdar att kunskap går hand i hand med 

att vara utrustad med ett öppet sinne, samt förmågan att vara ifrågasättande till fakta. Farideh 

och Rumjahn skriver att uppmålningen som sker i dagens media har en tendens att ge en bild 

som kanske inte alltid stämmer överens med verkligheten. Media kan ge en väldigt stereotyp 

bild av olika kulturer, folkgrupper och religioner som en del individer kan omfamna som 

absolut sanning. Författarna menar på att en stor andel studenter och föräldrar är utrustade 

                                                 
45 Lorentz 2013: 56-57. 
46 Barow, Thomas, 2013, ”Mångfaldens didaktik”, Barow (red.), I MÅNGFALD OCH DIFFERENTIERING: 

inkludering i prektisk tillämpning, Studentlitteratur, 113. 
47 Selander, Sven-Åke, 1993, Undervisa i religionskunskap, Studentlitteratur, 109. 
48 Selander 1993: 113. 
49 Selander 1993: 119. 
50 Selander 1993: 115-116 
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med lite kunskap om andra kulturer och religioner än sin egen.51 Universitetslektorn inom 

islam Jenny Berglund lyfter fram problematiken som elever och föräldrar kan uppleva när 

stereotypa bilder av dess religion lyfts fram. Dessa stereotypa bilder stämmer inte alltid 

överens med bilden eleverna och föräldrarna själva har av sin religion. Det kan i sin tur leda 

till att elevernas egen religion blir främmande för eleverna och att föräldrarna tar större 

avstånd från skolans tankar på grund av den stereotypa bilden som redovisas i skolan.52 

 

Det finns många elever och föräldrar som har god insikt i den mångfald som finns inom den 

egna religionen, och har en uppfattning kring hur de ska agera och förhålla sig till en del 

situationer med eller utan en religiös anknytning. Elever har kunskap kring vilka riktlinjer den 

egna religionen eller livsåskådningen hänvisar till. Berglund går vidare på meningen innan 

och menar på att trots elevernas goda inblick i sin egen religion finns en viss benägenhet till 

att eleverna förenklar och stereotypisera religioner som inte är lika bekanta för dem.53  

 

Berglund menar på att de gånger religionsundervisningen presenterar majoriteten, så kan 

minoritets religioner hamna skymundan. Berglund betonar vikten av att det finns en stor 

skillnad mellan olika grenar inom olika religioner som är viktig att belysa. För att uppnå 

jämlikhet i klassrummet ska läraren sträva efter att redovisa samtliga grenar inom en religion. 

Läraren ska alltså få tillräckligt med tid för att undervisa kring olika grenar av en religion på 

ett jämlikt sätt. Vissa grenar får alltså inte ta mer plats än andra inom en religion. Om läraren 

inte redovisar kring samtliga grenar kan minoriteter lätt hamna i utanför skolans 

religionsundervisning. Läraren kan i sitt urval använda sig av den stereotypa bilden som finns 

inom religiösa grupper, för att förenkla för sig själv beroende på tid-eller kunskapsbrist menar 

Berglund. Ett problem som detta kan leda till är generaliserade presentationer av en religion. 

Om det finns utövare i klassen som identifierar sig med religionen som läraren presenterar. 

Detta kan leda till att föräldrarna tar avstånd från skolans religionsundervisning, föräldrarnas 

distansering kan i sin tur drabba eleverna som kan uppleva en krock mellan föräldrarna och 

skolan.54 

 

                                                 
51 Salili, Farideh & Hoosain, Rumjahn. 2006, ”Interduction: Dimensions of Religion in Multicultural Education”, 

Salili, Farideh & Hoosain, Rumjahn (red.), I Religion in multicultural education, Conn: IAP, 1-2. 
52 Berglund, Jenny, 2011, ”Etnografiska glasögon på religion i vardagen”, Löfstedt, Malin (red.), 

Religionsdidaktik: mångfald, livsfrågor och etik i skolan, Studentlitteratur, 125,132. 
53 Berglund 2011: 125-126. 
54 Berglund 2011: 125-126. 
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Ur ett samhällsperspektiv som religionsvetaren Jan Samuelsson tar upp kan vi se att olika 

minoritetsgrupper hellre väljer segregation över assimilation trots statens och skolans försök 

till att assimilera dessa grupper. Frågan är varför dessa grupper väljer att segregera sig från 

majoritetsbefolkningen? Samuelsson skriver att många minoriteter upplever försöken till 

assimilation som påträngande, man vill givetvis leva i samhället och anpassa sig, men på egen 

takt. Att tvinga minoritetsgrupper till anpassning gör att de väljer att isolera sig och segregera 

sig från samhället.55 Norrström menar också på att anpassningen till de olika grupperna i 

samhället är viktig. Samhället speglas i skolan och en anpassning till de olika eleverna med 

utländsk bakgrund i skolan kan underlätta demokratiska deltagandet som eftersträvas från 

staten, dessutom kan anpassningen till eleverna med utländsk bakgrund leda till att 

föräldrarna blir en bidragande faktor för elevernas anpassning till samhället. Föräldrarna 

upplever inte längre att skolan implementerar felaktiga idéer hos eleverna.56 

 

Professorn inom religionsvetenskap Jonas Otterbeck framhäver att religionen är en viktig del i 

formandet av individens identitet, och den formas väldigt tidigt hos barn. Denna relation till 

religion som är identitetsbyggande leder till starkt känslomässigt band mellan identitet och 

religion menar Otterbeck.57  

 

Otterbeck diskuterar hur muslimska föräldrar är bekymrade över dess barns 

religionsundervisning. Otterbeck skriver att vissa muslimska föräldrar är missnöjda med att 

dess barn ska lära sig om andra religioner som kristendom och judendom. I vissa fall kräver 

föräldrar att deras barn ska befrias från religionsundervisningen, eftersom de menar att 

svenska skolan försöker influera barnen att överge den muslimska religionen. Otterbeck 

menar att skolan ska samtala med föräldrarna och förklara att religionsundervisningen präglas 

av att eleverna ska lära sig om alla religioner, för förståelsens och kunskapens skull, inte för 

att skolan försöker få dem att överge eller byta religion.58 Otterbeck tar även upp att det finns 

flera lärare som känner sig osäkra i undervisningen, då de kommer i kontakt med muslimska 

elever och föräldrar. Otterbeck menar att osäkerheten och problematiken kommer hos dessa 

lärare när det uppstår situationer som de har bristande erfarenhet av och som de anser sig vara 

ovana att bemöta.59 

                                                 
55 Samuelsson, Jan, 1999, Muslimers möte med svensk sjukvård och skola, Studentlitteratur, 93-95. 
56 Norrström 2013: 38-39. 
57 Otterbeck, Jonas, 2000, Islam, muslimer och den svenska skolan, Studentlitteratur, 31.  
58 Otterbeck, Jonas, 1993, Muslimer I svensk skola, Gleerups förlag, 37. 
59 Otterbeck 2000: 49. 
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Religionsvetarna Daniel Andersson och Åke Sander menar främst att ungdomar med utländsk 

bakgrund präglas mellan dess kulturella bakgrund och det nya som de socialiseras in i. 

Andersson och Sander menar här att ungdomar som är av annan religiös identitet inte alltid 

upplever sig som exempelvis hinduer eller muslimer, då de inte fäster sig i religiösa påbud 

som mat, klädsel, bön etc. Trots att dessa religiösa traditioner inte följs, väljer de att 

identifiera sig med en viss religion och kalla sig för hinduer eller muslimer etc. Andersson 

och Sander menar att så länge de känner tillhörighet med sin bakgrunds identitet och har 

någon betydelse för dem, kan de använda den religiösa bakgrund i vilket syfte och kontext de 

är tillfreds med.60 

 

I det svenska utbildningssystemet strävas det efter ett interkulturellt lärande, men också för en 

förståelse av varandras olikheter.61 Denna strävan kan sätta religionen utanför skolans radie. 

Lägg märke till att vi i detta stycke använder ordet ”religionen” och inte 

”religionsundervisningen”, religionsundervisningen är mycket aktuell i den svenska skolan, 

men individens religion ses snarare som något privat. Detta kan i sin tur leda till att föräldrar 

som vill att dess barn skall ha en viss uppfostran ser problem inom den svenska 

undervisningsmodellen. Här talar vi främst om föräldrar med utländsk bakgrund. Det är en 

självklarhet inom den svenska skolan att eleverna själva skall bilda egen uppfattning om sin 

religion, men detta kan strida med föräldrarnas värderingar som vill att barnen skall bära 

föräldrarnas värderingar vidare.62   

 

Inkluderingen i dagens skola har många former, det kan handla om invandrarelevernas-, 

funktionshindrade- och svaga elevers inkludering i det svenska utbildningsystemet. Istället för 

att anpassa undervisningen till elevernas villkor är de som styr över utbildningsystemet idag 

mer intresserad av att diagnosticera eleverna och sätta in dem i olika kategorier för att senare 

utgå från dessa kategorier vid hjälp till dessa elever. Att kategorisera eleverna kan enligt Anna 

Norrström leda till att elever distanseras sig från inkludering.63 Att sätta eleverna i kategorier 

kan enligt Norrström leda till att eleverna stämplas för sin avvikelse. Om eleven personligen 

blir kategoriserad för en viss sjukdom eller någon form av social- eller intellektuell svårighet 

                                                 
60 Andersson, Daniel & Åke Sander, 2009, ”Religion och religiositet i en pluralistisk och föränderlig värld”, 

Andersson, Daniel & Åke, Sander (red.), I Det mångreligiösa Sverige – ett landskap i förändring, 

Studentlitteratur, 118.  
61 Lorentz 2013: 90. 
62 Samuelsson 1999: 98-99. 
63 Norrström 2013: 46. 
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kan eleven uppleva utanförskap. Detta på grund av att sociala grupper runt denna elev inte 

accepterar att denna elev blir medlem inom grupper som kretsar inom elevens miljö.64  

 

Hans Lorentz menar på att skolan och läraren skall sträva efter att inkludera alla individer i 

undervisningen. Detta kan enligt Lorentz leda till att vi på bättre sätt förstår vår omgivning 

och ökar vår sociala kompetens. Att bryta barriärerna som kategoriseringen sätter kring 

eleverna kan leda till ökad förståelse bland de parter som finns i skolan som exempelvis 

föräldrar, lärare och elever.65  

 

När vi nu skriver om möten mellan olika aktörer som har olika kulturella bakgrunder så 

kommer vi i kontakt med begreppet ”interkulturalitet”. Begreppet innefattar mer än enbart 

mötet mellan olika kulturer, det innefattar lärarens vardagliga arbete i förståelsen av sina 

elever för att senare hjälpa eleverna att känna samhörighet med samhället. Känslan av 

samhörighet leder i sin tur till att det bildas starka band mellan olika elever, eller mellan 

elever och lärare. Att elever ser varandras olikheter med hjälp av lärarens arbete leder i sin tur 

till bland annat respekt, tolerans, demokrati, social rättvisa och andra värden som samhället 

bygger på. 66  Enligt Lorentz kan inkluderingen av interkulturella möten i undervisningen 

hjälpa oss vid framtida kulturmöten, alltså ökar olika kulturmöten vår sociala kompetens och 

integration i ett mångkulturellt samhälle.67 Att skolan skall vara en plats där olika kulturmöten 

äger rum menar Barow är en viktig aspekt. Att tidigt implementeras mekanismer som hjälp 

vid förståelse av andra individer är ett av pedagogens viktigare budskap. Barow menar på att 

pedagogen måste reflektera kring sitt sätt att bemöta andra elever och dess skillnader och på 

bästa sätt välja inkluderande strategier för elever med olika typer av svårigheter.68 

 

Religionshistoriker Per Beskow menar att under skoltiden blir eleverna mer sekulariserade 

och kommer bort från religiösa traditioner och ritualer. Beskow menar att det religiösa 

engagemanget istället växer fram under senare tonårsstadiet eller vuxenstadiet. Författaren 

menar att lärarens undervisningsmetoder inte påverkar, det handlar snarare om elevernas 

mognads- och frigörelseprocess.69 Beskow menar vidare på att en del elever utövar religion 

hemma, men när de befinner sig i skolan intar dessa elever en mer sekulariserad roll. Eleverna 
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66 Lorentz 2013: 53-54. 
67 Lorentz 2013: 164-165. 
68 Barow 2013: 112. 
69 Beskow, Per, 2003, Trons vägar: om religion och livsfrågor, Proprius, Stockholm, 12-13. 
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intar olika roller beroende på den miljö där de befinner sig. Beskow lyfter fram problematiken 

som uppstår i religionsundervisningen mellan läraren och elever med utländsk bakgrund. 

Författaren menar här att problematiken uppstår då lärarens och elevens förståelse kring 

elevens egen religion inte stämmer överens med elevens egen religion ut. Läraren får främst 

sina kunskaper ur böcker medan eleven har en direktupplevelse från sin omgivning, vilket kan 

skapa problem i undervisningen.70 

 

Birgit Lendahls, Inger Nordheden och Ulla Stålstedt som är lärare och lärarutbildare menar att 

arbetet som lärare i en mångkulturell skola är intressant och fördelaktigt. Då utbudet av 

elevernas erfarenheter kommer till samspel med lärarens, bidrar det till lärorik undervisning. 

Läraren måste dock vara medveten om att osämja är ett faktum och kan uppstå i klassrummet, 

därför är det viktigt för läraren att tänka igenom och välja strategier för handla inom 

problematiska situationer. Problematiken som kan uppstå i dessa situationer kan vara i form 

av att elever med självklara önskemål och behov inte alltid stämmer överens med andra 

elevers behov och önskemål. Författarna menar att en egenskap som lärare behöver förbättra 

hos eleverna i dessa sammanhang är empati och förståelse för andra.71 

 

Historikern Björn Skogar skriver att urvalsprocessen av information som läraren senare 

presenterar och som sker i klassrummet har en signifikant betydelse för hur en religion 

presenteras. Skogar påpekar den urvalsprincip och individ som får formuleringsföreträda i 

beskrivandet av en religion. Det blir en stor skillnad på en ateistisk beskrivning av 

kristendomen jämfört med kristen beskrivning menar författaren Skogar. Detta kan anses vara 

ett problemområde som läraren ställs inför under religionsundervisningen.72  

Religionsvetaren Johan Wickström menar på att läraren bör framställa strategier för 

bearbetningen av texter med stereotypa inslag. Dessa texter kan väcka reaktioner från 

eleverna och dess föräldrar, men med lärarens handledning kan detta bearbetas på ett 

konstruktivt sätt. 73  Wickström lyfter fram ett citat ur läroplanen för grundskolan 

”Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i 

fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till 
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segregation.”74 Där religionslärare har i uppgift att visa på problem som kan finnas inom olika 

religioner. Att inte endast använda sig av texter med ett glatt budskap, utan att även 

problematisera religioner med kritiska perspektiv. Här kommer lärarens kompetens ifråga om 

att framställa strategier vid bearbetning av olika teman på konstruktivt sätt.75 

 

Religionsvetaren Carl Olivestam skriver om vikten kring givande religionsundervisning. 

Olivestam menar på att religionsundervisning bygger på skapandet av relationer, dessa 

relationer kan vara relationer som eleven har till kursen eller relationer som eleven har till 

läraren. Olivestam menar på att relationen som eleven skapar till kursens är en viktig relation, 

då eleven själv söker fakta utan lärarens övervakande.76 Den relation som eleven skapar till 

läraren är betygsbaserad då läraren enkelt kan kontrollera elevens beteende genom att vara 

betygsättaren. Denna relation är enligt författaren instabil och kan snabbt utveckla konflikter 

mellan eleven och läraren. 77 Olivestam beskriver hur läraren kan stimulera elevernas kunskap 

genom att arbeta mer inkluderande för alla elever i religionsundervisningen, elevernas 

aktivitet är en viktig aspekt i elevernas lärande inom religionsundervisningen. Olivestam 

rekommenderar i sin bok att arbetet med religionsundervisningen skall vara av inkluderande 

och laborerande karaktär.78 I sina rekommendationer får Olivestam stöd av Anna Norrström 

då hon menar på att ett inkluderande arbete kan leda till att eleverna skapar förståelse för 

varandras förutsättningar, men också till personlig utveckling.79  

 

Religionsvetaren Kerstin von Brömssen, diskuterar i sin avhandling hur elever uppfattar sin 

religionsundervisning på högstadiet. Brömssen menar att elever med utländsk bakgrund 

uppfattar religionsundervisningen som ett intressant ämne. I avhandlingen intervjuade 

Brömssen elever med utländsk bakgrund och dessa delger sin uppfattning om hur de upplever 

sin religionsundervisning. Eleverna med utländsk bakgrund tycker att religionsundervisningen 

är intressant och vill inte gå miste om den, men religionsundervisningen präglas oftast av 

kunskaper som de redan har tillägnat sig. Det ser även positivt på sin mångkulturella skola 

och menar att det finns kamrater med olika kulturer och religioner som kan bidra med 

värdefulla kunskaper. Elever med svensk bakgrund anser att religionsundervisningen inte har 
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lika storbetydelse och bryr sig knappt om andras religion utan lägger större fokus på att lära 

känna individen.80 

 

I en studie gjord av teologen Anders Sjöborg visar på att elevernas inställning till 

religionsundervisningen är en viktig aspekt för lärandet. Inställningarna till ämnet kan skilja 

sig åt mellan religiösa och icke religiösa elever. När dess olika religioner bearbetas i 

undervisningen kan eleverna uppleva ett stort intresse att medverka när dess egna erfarenheter 

och bakgrund finns med i religionsundervisningen. Inställningen till religionsundervisningen 

är viktig för elevernas inlärning poängterar Sjöborg. När eleverna själva upplever att de har en 

anknytning till undervisningen blir eleverna mer motiverade att utforska.81  

 

Christos Voudouragkaki undersöker i sin kandidatuppsats De ska vara objektiva: En kvalitativ 

studie om elevers förväntningar på religionskunskapslärare gällande deras livsåskådning och 

religionsundervisning, vilka förväntningar elever i gymnasieskolan har på sin 

religionskunskapslärare gällande dennes livsåskådning och vilken betydelse det får enligt 

eleverna. Voudouragkaki skriver att det mångkulturella samhället har varit bidragande till 

utformningen av dagens Sverige. Voudouragkaki använder i denna studie kvalitativa 

elevintervjuer som metod, då syftet och frågeställningarna är kopplade till elevernas 

upplevelser och tankar. Han använder sig av semi-strukturerad intervjumetod, för att kunna 

ställa följdfrågor. En slutsats som Voudouragkaki lyfter fram i sin uppsats är att eleverna 

ansåg det vara av största vikt att religionskunskapsläraren är objektiv i 

religionsundervisningen. Eleverna som blev intervjuade uttryckte att om inte läraren är 

objektiv hade de inte kunnat ta till sig av undervisningen på ett fullständigt sätt.82 

 

Kristian Persson undersöker i sin C-uppsats Muslimska ungdomars upplevelser av den 

svenska skolan och dess religionsundervisning, muslimska ungdomars uppfattningar av den 

svenska skolan och religionsundervisningen. Persson beskriver den historiska utvecklingen 

kring den svenska religionsundervisningen och hur Sveriges samhälle har förändrats tack vare 

av mångkulturalism. Persson använder i denna studie kvalitativa intervjuer som metod. Han 

intervjuade muslimska individer mellan 18-24 år. Intervjufrågorna som Persson använde är 
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präglade av hur dessa individer upplevde sin religionsundervisning på grundskolan och 

gymnasiet. Det som Persson kommer fram till i sin diskussion är att intervjupersonerna 

menade på att islam, tillsammans med de övriga världsreligionerna, inte har beskrivits på ett 

tillräckligt mångsidigt sätt av läraren inom religionsundervisningen. Persson lyfter fram att en 

del av intervjupersonerna beskrev hur religionsundervisningen hade kunnat förbättras samt 

hur innehållet hade kunna vidgats.83 
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2. Resultat 

2.1 Observationer inom skolor 

2.1.1 Observationstillfället med klass 9A på ”Anna Lindskolan”  

Det var en solig förmiddag som samtliga forskare inom detta arbete samlades vid ingången till 

Anna Lindskolan. Det är en äldre skola med långa korridorer och slitna väggar. Vi möttes upp 

av läraren som guidade oss till klassrummet, i klassrummet samlades eleverna så småningom. 

Klassrummet var prytt med olika rutor som i skrift talade om för eleverna målen inom 

religionsämnet. Det verkade vara en vanlig religionstimme vid inledningen, eleverna kom in i 

klassrummet och satte sig vid sina bänkar. Lektionen började lite senare än den tid som 

påvisades i schemat, detta på grund av att läraren var tvungen att ordna ljudet från datorn till 

klassrummets högtalare. Under denna tid introducerade vi oss själva för eleverna och gick 

sedan oss satte oss lägst bak i klassrummet. Läraren som nu hade fått ljudet att fungera 

startade lektionen. Det var minst sagt i våra ögon en kaotisk tillställning då eleverna pratade i 

smågrupper, när läraren stod och förklarade lektionens upplägg. Det första som läraren skulle 

gå igenom var begrepp, det handlade denna religionstimma om källkritik och olika New Age 

rörelser. Eleverna hade som läxa att innan lektionen började titta på en film. Läraren började 

med att skriva olika begrepp på tavlan, det verkade i våra ögon som om ingen av eleverna 

brydde sig om vad läraren skrev eller sade. Eleverna var upptagna med att prata med varandra 

och det såg ut som en misslyckad religionstimme. Vi blev förvånade till en början, men efter 

att läraren skrivit färdigt alla begrepp började samtliga i klassen räcka upp handen. Läraren 

pekade då på en elev som svarade på ett begrepp. Samtidigt som eleverna räckte upp handen 

pratade de med varandra och det pågick andra aktiviteter som att eleverna tog bilder på sig 

själva, men eleverna hade handen i luften och ville svara på frågorna. Klassen hade dansande 

atmosfär då läraren var glad och engagerad likt eleverna som var engagerade i ämnet 

samtidigt som de gjorde annat. Eleverna svarade på begreppen utifrån sitt ordförråd, ett 

tydligt exempel då en av eleverna räckte upp handen och skulle svara på vad begreppet 

meditera innebar. Eleven sade att meditera innebär att man ”Loggar ut” ifrån verkligheten och 

tar sig in i den andliga värden. Läraren blev mycket nöjd med svaret och gav positiv feedback 

till eleven.  

 

Vi ville ta oss en närmare titt in i grupperna för att lyssna på ifall de samtal som eleverna hade 

i smågrupper var med anknytning till ämnet. Det vi fick reda på var att nästan alla samtal som 
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pågick i detta klassrum som kan verka kaotiskt handlade om de olika begreppen som läraren 

gick igenom. Eleverna agerade kaotiskt, men detta kaos visade sig handla kring ämnet som 

behandlades under lektionen. En av eleverna ville berätta om egna upplevelser kring 

begreppet demoner, eleven sade att hon kunde stirra sig själv i spegeln en lång tid och undra 

vem hon egentligen var. Andra elever hade samma upplevelser. Läraren uppmärksammade 

elevernas upplevelser på ett positivt sätt och menade på att eleven bland annat hade för 

mycket fritid vilket inbjöd till ett skratt i klassrummet av alla som befann sig i klassrummet. 

Vi kunde inte observera att eleven blev ledsen utan snarare tvärtom. Eleven tyckte också att 

det var roligt och skrattade. Vidare fortsatte denna glada atmosfär under hela den tid som 

avsattes för beskrivandet av de olika begreppen.  

 

Trots att eleverna i vår observation kan verka ofokuserade inom undervisningstillfället så gav 

eleverna ibland väl avvägda svar. Eleverna kunde ibland lägga till ytterligare förklaringar av 

olika begrepp. Läraren tog ibland upp enbart det centrala inom alla begrepp, men eleverna 

kunde tillägga ytterligare förklaringar för olika begrepp. När läraren missade ett begrepp och 

gick vidare till nästa kunde vi se att nästan alla i klassen påpekade detta misstag av läraren. Vi 

kunde se att nästan alla elever var fokuserade på att besvara alla begrepp trots att de kollade i 

sina mobiltelefoner eller pratade med varandra. Ordet i klassrummet fördelades av läraren 

nästan till alla, vi kunde inte observera att läraren valde en speciell elev som svarade mer än 

andra. De flesta eleverna i klassrummet fick tala. När en av eleverna fick ordet av läraren och 

besvarade begreppet på ett visst sätt, skämtade andra elever kring svaren som gavs. Trots att 

eleverna skämtade med varandra kunde vi inte uppleva att någon av eleverna mådde illa eller 

kände sig mobbad, alla skämtade med alla och nästan alla skrattade och tyckte att det var 

roligt. Vi upplevde denna klass som starkt sammansvetsad med skämtsam atmosfär.      

 

Lärarens glada inställning till lektionen kanske inbjöd till kaoset som pågick, men vid en 

närmre observation av de olika grupperna kunde vi se att eleverna samtalade kring ämnet. Vi 

kunde även se i vissa grupper att eleverna hjälpte varandra att förstå begreppens innebörd vid 

otydliga förklaringar av läraren. Det vi kunde se var att eleverna ibland använde ett annat 

språk än läraren vid förklaringen av de olika begreppen för varandra. Ett exempel som vi fann 

var förklaringen av begreppet aura, läraren beskrev aura som själens ljus. Vid en beskrivning 

som eleverna gjorde åt varandra menade en elev på att aura är belysningen runt en 

fotbollsarena. Eleverna använde alltså egna begrepp för att tyda lärarens beskrivning.  
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När läraren var klar med att beskriva alla begrepp kring källkritik och New Age, började 

läraren instruera eleverna i den uppgift som de skulle utföra. Den kaotiska tillställningen som 

pågick under den tid begreppen skulle beskrivas förvandlades till tystnad och djup 

konsultation. Eleverna småpratade inte längre med varandra och lade även undan sina 

mobiltelefoner. Blickana riktades mot läraren och tavlan, den skämtsamma atmosfären 

ersattes med allvaret kring uppgiften som skulle genomföras. Läraren var den enda som 

hördes och eleverna följde nickande lärarens instruktioner för uppgiften. Vissa av eleverna 

ställde frågor till läraren som läraren besvarade tydligt. Vid beskrivandet av uppgiften kunde 

vi se att läraren använde sig av metaforer som eleverna förstod och som hade tydlig 

anknytning till uppgiften. Ett exempel var då läraren använde sig av ”Logga ut” från 

verkligheten för meditation. När läraren var klar med instuderingen av uppgiften delade 

läraren upp eleverna i grupper. Grupperna var heterogena vad gäller kön och etnicitet, vi 

kunde inte heller se att eleverna bekymrades över vilka kamrater de skulle arbeta med utan 

alla var glada och positiva. Därefter spred eleverna upp sig i sina grupper och arbetade. En av 

eleverna lade sig på bordet i utförandet av uppgiften, läraren anmärkte detta utan att säga 

något till eleven, läraren vände sig mot oss och sade att eleven utför faktiskt uppgiften, det 

spelar ingen roll hur. Lektionen avslutades genom att varje grupp sade hejdå till läraren utan 

att alla elever samlades för en gemensam avslutning. Alltså skedde avslutningen i 

smågrupper.      

 

2.1.2 Observationstillfället med klass 9B på ”Björn Berggrenskolan” 

Det var en molnig eftermiddag. Korridorerna hade god belysning, men en del väggar hade hål 

och var nerklottrade. Vi såg att en del fönsterramar var slitna. Klass 9B som vi observerade 

var en grupp som består av 20 elever. Gruppen var till majoritet pojkar, och en heterogen 

grupp elever med olika bakgrunder. Läraren beskrev för oss forskare att det finns en stor 

mångfald i klassen. Han beskrev att majoriteten av gruppen inte hade svenska som 

förstaspråk. Läraren beskrev för oss att det finns elever i klass 9B med bakgrund från forna 

Jugoslavien, Mellanöstern och även från östra Asien.  

 

Innan vi gick in för att träffa klassen berättade läraren för oss sitt lektionsupplägg som han 

planerat för de religionstimmar vi skulle vara med, och observera honom. Läraren ville ge oss 

en inblick i arbetsområdet han valt att behandla med klassen, samt beskrev hur de skulle 

bearbeta området. Efter samtalet gick vi tillsammans in till klassrummet för att börja 
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lektionen. Läraren inledde lektionen med att påminna eleverna om att klassen fått besökare 

som skulle vara med klassen i några religionslektioner. Vi introducerade oss kort och efter vår 

presentation satte vi oss längst bak i klassrummet för att observera. 

 

Klassrummet som vi befann oss i var ett stort klassrum. Klassrummet var rent, ljust och var 

utrustat med en projektor. I anslutning till klassrummet fanns det två grupprum som läraren 

använde sig av. Det var glasväggar mellan klassrummet och grupprummen. Under vår vistelse 

användes ett av grupprummen som ett stöd-rum för elever med behov, och i grupprummet 

fanns en extra lärare som hjälpte eleverna med uppgifter. Läraren bestämde vilka elever som 

fick arbeta i grupprummet. 

 

När läraren var klar med introduktionen började lektionen med ett läxförhör. Eleverna hade i 

läxa att studera en del hinduistiska och buddistiska begrepp. Läraren använde sig av 

powerpoint för att redovisa dessa begrepp. Sedan gick han tillsammans med klassen igenom 

de begrepp som fanns med på powerpoint bilderna. Under läxförhöret kunde vi observera att 

en stor andel elever räckte upp sina händer för att svara på begreppen som läraren frågade 

efter. En del elever verkade vara ofokuserade på läxförhöret. Eleverna småpratade med 

varandra eller vara upptagna med sina mobiler. Läraren verkade inte uppmärksamma att 

eleverna var ofokuserade på genomgången av begreppen. Då han väl gav en kontrollfråga till 

de elever som verkade ofokuserade svarade eleverna väl på frågorna. Det var endast när 

eleverna störde lektionen som läraren uppmanade eleverna till att sluta. Ett exempel var när 

ljudnivån av småprat blev för högt så att det överträffade läraren röst som eleverna fick en 

tillsägelse av läraren. När eleverna fick tillsägelsen slutade eleverna med småpratet. Det var 

vid ett tillfälle under läxförhöret som vi fick höra två elever som pratade med varandra. En 

elev försökte förklara för sin klasskamrat ett begrepp som klassen gick igenom, men som 

eleven fortfarande hade några funderingar kring. Istället för att lyfta fram det inför hela 

klassen försökte eleverna ta hjälp av varandra för att svara på funderingen. Efter att eleven 

besvarade sin kamrats frågor slutade de prata, och fortsatte lyssna på läraren 

 

Under läxförhöret behövde läraren lämna klassrummet en liten stund för att någon behövde 

prata med honom. Läraren löste detta genom att ge en elev uppgiften att fortsätta med 

läxförhöret. Eleven som fick ansvaret fortsatte med läxförhöret. Det gick bra till en början.  

Under lärarens frånvaro växte antalet ofokuserade elever med tiden. Eleven som fick 

uppgiften försökte att fånga deras uppmärksamhet och fick ibland hjälp av andra 
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klasskamrater att lugna ner klassen. Tillsammans lyckades de elever att lugna ner klassen och 

få eleverna att bibehålla koncentrationen fram till att läraren återvände. 

 

När läxförhöret avslutades fortsatte läraren med att ha en genomgång om karma och vad det 

har för innebörd. Läraren inledde genomgången med fakta kring karma och berättade hur 

begreppet fungerar i praktiken. Under genomgången av begreppet använde läraren sig av en 

del exempel från sitt liv och exemplifiera hur karma kan fungerar i vardagen. Läraren försökte 

med hjälp av liknelser och metaforer av andra religioner som klassen arbetat med tidigare i 

religionsundervisningen, för att förklara karma. Läraren exemplifierade genom att använda 

sig av begreppen halal och haram från islam. Läraren beskrev att halal var något som var 

tillåtet, däremot haram var något som var förbjudet. Enligt karmaprincipen genererar haram-

gärningar dålig karma och halal-gärningar god karma. Klassen började skratta lite till hans 

liknelse, och när läraren frågade om eleverna förstod nickade alla elever att de förstod hans 

beskrivning. 

 

Läraren var entusiastisk och engagerad under religionsundervisningen och likaså var eleverna.  

Han pratade i ett lugnt tempo och försökte under sina genomgångar att överblicka hela 

klassrummet för att se om alla elever förstår det han går igenom. Ibland kunde vi observera att 

han repeterade information för att bli ännu tydligare. En del elever uppmärksammade hans 

upprepning och sade ”det är enkelt vi förstår!” och läraren svarade ”Jo jag vet det men 

upprepar så jag själv inte glömmer” och skrattade till lite i hans förklaring som fick hela 

klassen att skratta med honom. Under lärarens genomgångar uppmanade han eleverna att 

fråga när de inte förstod eller inte delade samma åsikt. Det förekomma att eleverna ibland 

frågade läraren när de inte förstod, och då försökte läraren att tydliggöra begreppet eller 

informationen för eleverna.  Läraren ställde tidvis uppmaningar till klassen om eleverna 

kunde förklara ett begrepp eller fenomen för honom och klassen. Det uppstod att eleverna 

antog hans utmaning och läraren lämnade över ordet till en elev som sedan förklarade. 

Eleverna som förklarade använde sig av egna ord och uttryck för att förklara fenomenen. När 

eleven var klar med sin förklaring gav läraren feedback till eleven. Det uppstod vid ett tillfälle 

under lektionen att en elev frågade hur reinkarnation fungerade. Läraren frågade om någon i 

klassen kunde hjälpa till vid förklaringen. En klasskamrat hjälpte med att först förklara 

innebörden av reinkarnation, och förklarade sedan att det har en koppling till karma. En annan 

fortsätter efter kopplingen till karma med att förklara att det finns god och ond karma. Eleven 

menade på att balansen mellan god och ond karma avgör vad du kommer bli i ditt 
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nästkommande liv och detta är så reinkarnation fungerar. Eleven som frågade efter 

reinkarnation uttryckte efter förklarningarna att han nu hade förstått begreppet och vi kunde 

observera att läraren var nöjd. Läraren gav eleverna feedback och uppmuntrade eleverna till 

att fortsätta hjälpa varandra vid behov. 

 

Läraren visade korta videoklipp från youtube på situationer där människor agerade olika som 

eleverna skulle ta ställningstagande till. När varje videoklipp var slut frågade läraren klassen 

vad för karma personerna i situationerna bör få. På videoklippen fanns flera situationer som 

innebar att eleverna fick tänka över sina svar. Läraren gav möjlighet till flera elever att svara 

på varje situation. En del av videoklippen som läraren lyfte fram var på vardagsituationer. Ett 

videoklipp handlade om hur huvudpersonen står inför ett dilemma när han ska skriva ett prov 

och hur han väljer att fuska, för att han inte studerat tillräckligt. Läraren frågade eleverna 

vilken typ av karma som genereras. Eleverna gav väl grundade svar och använde sig av egna 

erfarenheter i sina förklaringar. En elev berättade att han stod inför ett sådant dilemma och 

förstår varför huvudpersonen väljer att skriva av en kamrat. Eleven fortsätter och uttryckte att 

det är fel att fuska, men kan förstå lockelsen av att lyckas. Läraren uppmärksammar deras 

svar och gav feedback på elevernas respons. Efter videoklippen fick eleverna arbeta med sitt 

häfte resterande av tiden, medan läraren gick runt och hjälpte eleverna.  

 

2.1.3 Observationstillfälle med klass 9D på ”Henningeskolan” 

Det var en solig dag med ett par moln på himmeln. Henningeskolan har ljusa korridorer och 

rena väggar. När vi kom till klassrummet vid det första tillfället, hade läraren sedan tidigare 

förklarat för oss vilket arbetsområde som kommer behandlas under de tillfällen vi skulle 

observera. Lektionen startade genom att eleverna satte sig på sina platser, därefter 

presenterade vi observatörer oss inför klassen, berättade vad vi skulle göra där och förklarade 

syftet med vårt arbete. Efter presentationen gick vi och satte oss längst bak i klassrummet, 

därefter gick läraren igenom veckans planering i religionsundervisningen. Ljudnivån i klassen 

var hög och eleverna hade inte förstått att lektionen hade börjat. Under denna tid som 

ljudnivån var hög, höjde även läraren sin röst och det slutade med att hon skrek till med en 

bestämd röst: ”Nu får det va tyst, lektionen har börjat och alla ska vara tysta!”. Eleverna som 

befann sig i klassrummet blev helt tysta, de förstod att lektionen hade börjat och att de 

behövde vara tysta. 
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Läraren berättade att dagens lektion skulle innebära en genomgång om Gamla testamentet, 

med hjälp av powerpoint. Eleverna skulle anteckna under lärarens genomgång. Eleverna 

skulle även få se ett klipp ur filmen ”The Beginning”. Läraren började med att gå igenom 

skapelseberättelsen och gick vidare till Adam och Eva och syndafallet. Majoriteten av 

eleverna antecknade och de som inte antecknade såg ändå engagerade ut och lyssnade på vad 

läraren sade. Läraren pratade med en tydlig röst. Vi observerade att läraren kunde 

poweripointen i princip utantill. Vi observerade att stämningen i klassrummet hade förändrats 

på bara några minuter, från att vara kaotisk, till en allt mer engagerad och trivsam miljö under 

genomgången. Därefter skulle eleverna se en del av filmen ”The Beginning” som läraren hade 

valt vissa delar av. Under tiden som filmen var igång var de flesta eleverna lyhörda, dock 

fanns det en del elever som tog fram sina mobiler och gjorda annat än vad de var tillsagda att 

göra. Efter en stund började eleverna även att viska till varandra, vilket var störande för de 

elever som var fokuserade. Läraren lade inte märke detta. En av eleverna bad dem att vara 

tysta, läraren höjde då blicken och gav dem ett argt ansiktsuttryck, vilket resulterade i att det 

blev tyst resten av filmen. När det hade gått tjugo minuter stoppade läraren filmen.  

 

Under nästa lektion började läraren med repetering från förra lektionen, genom att ställa 

kontrollfrågor till eleverna. Läraren försökte involvera samtliga elever, genom att ställa 

direkta frågor där hon bestämde vem av eleverna som skulle svara på dem. Eleverna som fick 

frågorna var pålästa och kunde i samtliga fall svara på lärarens frågor. De flesta eleverna var 

engagerade under detta moment genom att de lyssnade på läraren och sina klasskamrater. 

Efter repetitionen arbetade eleverna med att besvara frågor ur religionsboken individuellt i 

några minuter, sedan fortsatte undervisningen med att eleverna diskuterade i smågrupper. 

Frågorna som vi såg under observationen var etiska frågor som var kopplade till berättelsen 

om Abraham och hans son Isak, dessa frågor hade eleverna fått i läxa till denna lektion. De 

sista frågorna utvecklades vidare till att bli mer allmängiltiga moralfrågor, exempelvis om 

eleverna ansåg att det är rätt att skjuta någon som våldtar en annan människa ifall man har ett 

vapen tillgängligt. Innan de individuella funderingarna och diskussionerna tog vid, 

understrykte läraren vikten av att samtliga elevers åsikter ska respekteras och få gehör, samt 

att det inte finns några rätt eller fel svar. Under smågruppsdiskussionerna gick läraren runt för 

att lyssna på eleverna, vilket även vi observatörer gjorde. Vi gick runt i klassrummet för att 

lyssna på eleverna och uppmärksammade diskussioner där elevernas åsikter ibland gick isär 

kring frågorna. Vi observerade att en av eleverna försökte förhålla sig till islam i anknytning 

till frågorna. Denna elev försökte besvara frågorna utifrån vad han ansåg var islams 
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ståndpunkter i frågorna. Elevens svar stämde dock inte överens med lärarens uppfattning om 

islamsk etiska utgångspunkter. Eleven fick flertal följdfrågor av läraren, exempelvis genom 

att läraren frågade honom: ”Säger islam detta och det är du säker på?”. Läraren ville i detta 

fall göra eleven uppmärksam på att hans åsikter inte hade sin utgångspunkt inom islam enligt 

läraren. Under helklassdiskussionerna framfördes det åsikter som hade framkommit under 

smågruppsdiskussionerna och det var tydligt att eleverna hade skiftande åsikter i frågorna. 

Läraren var objektiv när eleverna framförde sina åsikter och lade ingen värdering i det som 

sades. Att hon var objektiv och inte lade någon värdering i det eleverna svarade, märkte vi 

genom att hon bemötte åsikterna med ”okej” eller ”mm” istället för att svara, om hon tyckte 

det var rätt eller fel åsikter, bra eller dåligt. Hon lyfte även fram ytterligare etiska frågor i 

helklassdiskussionen, som exempelvis eleverna anser kring att göra abort. Innan eleverna 

svarade, kopplade läraren frågan till ett religiöst perspektiv och berättade för eleverna att 

abort anses vara fel enligt alla religioner. Läraren gav sedan exempel på olika kvinnors 

situationer och frågade eleverna om deras åsikter, om de tyckte att kvinnan skulle kunna göra 

abort eller inte. Eleverna funderade och diskuterade kring de nya etiska dilemman som läraren 

lyfte fram, efter detta var lektionen slut.  

 

2.2 Intervjuer med lärare 

2.2.1 Läraren ”Anna” i Anna Lindskolan 

I en matsal fullt av liv och fikande lärare träffade vi på läraren Anna. Hon satt och åt sin mat i 

lugn och ro när vi kom fram till henne och presenterade oss. Hon tog varmt emot oss och 

småpratade innan vi introducerade syftet med det arbete som vi genomför. Vi hade tidigare 

via mail frågat Anna om hon skulle vilja vara med på en intervju och hon hade accepterat, 

därför började vi med intervjun. 

  

Inom det inledande temat av intervjun som vi i detta arbete kallar för ”uppvärmning” inom 

intervjuformuläret ställde jag öppna frågor till Anna. Hon började med att presenterade sig 

själv som SO-läraren. Hon berättade att hon hade ett brinnande engagemang för sitt arbete, då 

hon jobbat som lärare inom samma skola i snart 13 år. Hon gick vidare genom att berätta om 

att religionsämnet är extremt viktigt för eleverna och för henne själv. Hon ansåg att 

religionsundervisningen är enormt viktigt inom den mångkulturella skolan som hon jobbar 

inom, men också att religionsundervisningen är viktigt i förberedandet av eleverna till att 
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komma ut i samhället. Religionsundervisningen enligt Anna är en viktig aspekt i skapandet av 

en debatt i klassrummet, alltså en debatt som då är givande för eleverna. I en alltmer 

globaliserad värld anser Anna att undervisningen inom religionsämnet blir allt viktigare för 

kommande generationer. Att undervisa inom religion i en mångkulturell skola anser Anna är 

extremt roligt, hon berättar att undervisningen inom religion på en skola där det finns en stor 

variation av etniciteter ger eleverna möjligheten att lära sig av varandra.  

 

Inom det andra temat som vi valde att kalla för ”religionsundervisning” i intervjuformuläret 

ställde jag frågan kring hur religionsundervisningen faktiskt fungerar inom Annas klassrum. 

Anna svarade att lektionerna fungerade kanonbra. Anna anser att det fungerar bra på grund av 

att hon har skapat en balans hos eleverna när det kommer till religionsundervisningen. Hon 

anser att denna balans grundar sig på att eleverna tar in rätt mängd fakta i relation till sina 

reflektioner. Eleverna reflekterar alltså efter att ha varit i kontakt med fakta menar Anna. 

Anna anser att religionsundervisningen inom hennes klassrum påverkas mycket av de olika 

etniciteterna som befinner sig inom ramarna för hennes religionsundervisning. Anna påstår att 

elever med annan etnisk bakgrund är mer insatta inom en specifik religion och detta gör att 

dessa elever ibland kan styra undervisningen. Att läraren är inbjudande för andra elevers 

perspektiv och upplevelser är viktigt då eleverna med annan etnisk bakgrund kan fungera som 

tillgång för religionsundervisningen. Anna anser att hon som lärare inte är kapabel till att 

kunna all fakta om alla religioner, men hon använder elever med annan etnisk och religiös 

bakgrund för att förklara olika fenomen inom religionsundervisningen. Elever med annan 

religiös eller etnisk bakgrund kan användas för djupare förståelse av religioner menar Anna. 

Anna berättar om en elev som presenterat sin religion inför hela klassen, Anna menade på att 

eleven var extremt glad för att denna elev fick vara delaktig och ge sin bild av denna religion. 

 

I det tredje temat som vi valde att kalla för ”läraren” inom intervjuformuläret inleder Anna 

genom att berätta kring de urval av material som hon gör vid skapandet av en uppgift. Hon 

berättar att hon först går igenom kunskapskraven för att senare samla in fakta från böcker. 

Anna menar på att hon använder en udda metod, då hon använder sig av olika video klipp från 

youtube som hon senare publicerar på elevernas hemsida på facebook eller klassens 

individuella blogg. Anna beskriver att hon vissa gånger spelar in egna filmklipp där hon har 

en genomgång, för att eleverna senare skall kunna spela tillbaka videoklippen och titta på 

genomgången flera gånger hemma. Att låta eleverna titta på olika videoklipp från youtube 

eller andra källor medför att eleverna kommer i kontakt med stor variation av fakta och detta 
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hjälper eleverna att reflektera inom religionsundervisningen menar Anna, men läraren måste 

ibland vara vaksam då en del videoklipp ibland kan vara stötande.  

 

Jag frågade Anna om hennes elever påverkar hennes undervisning. Hon svarade att 

undervisningen styrs helt av eleverna och dess villkor. Hon menar att elevernas intresse inom 

olika händelser i världen med anknytning till religionen ibland kan styra undervisningen. 

Detta är positivt menar hon då skolan kan vara en plattform i bearbetandet av fenomen som 

sker i världen och som eleverna kan dra nytta av inom sin inlärning. Anna berättar att 

eleverna påverkar hennes planering en kort tid innan intervjun ägde rum när de ville prata om 

attentatet i Paris istället för att arbeta med nyreligiositet. Anna hävdar att hon konstruerade 

uppgifter utifrån elevernas villkor och dess intresse för olika fenomen, hon hävdar att hon 

nästan aldrig tar färdiga uppgifter utan konstruerar sina uppgifter utifrån elevernas villkor. 

Eleverna kan själva lägga upp förslag på arbetsområden eller arbetsmodeller som de gärna vill 

behandla menar Anna. 

 

Anna menar på att hon har ett bra samspel med eleverna, hon anser att de flesta av hennes 

elever utvecklas och följer med i undervisningen. Anna anser vidare att hon har bra relation 

till sina elever när det gäller förståelse av elevernas behov och intressen. En bra dialog i 

kombination med bra samspel i klassrummet är någonting som Anna lyfter fram och menar på 

att dialogen och samspelet är viktiga komponenter inom hennes undervisningsstrategier. 

 

Inom det fjärde temat som vi inom detta arbete valde att kalla för ”eleven” inom 

intervjuformuläret beskriver Anna hur eleverna faktiskt kan lära sig nya aspekter när det 

kommer till dess egen religion, då de sätter in sig själva inom olika perspektiv i förhållande 

till de andra religionerna som presenteras. Att sätta sin egen religion i andra sammanhang och 

uppfatta att de tankar som individen besitter kan vara små i relation till andra tankar som 

faktiskt existerar kan skapa förståelse och tolerans för andra individer och tankar menar Anna. 

Anna använder sig av extremt få genomgångar då hon använder sig av andra 

undervisningsstrategier, Anna låter eleverna titta på videoklipp där utövare av olika religioner 

presenterar olika religioner. Därefter används lektionstiden för diskussion av olika begrepp 

och diskussioner kring religionen i fokus. Anna anser att det är grundläggande för en lärare att 

veta om vilka religioner som eleverna i klassrummet representerar, detta är viktigt i skapandet 

av givande diskussioner, men också för att låta eleverna känna sig delaktiga i undervisningen. 

Det är viktigt att fånga upp eleverna där de befinner sig när det kommer till religion, på så sätt 
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kan läraren använda klassrummet som interaktionsmiljö för givande undervisning menar 

Anna.   

 

2.2.2 Läraren ”Bengt” i Björn Berggrenskolan 

Inom det inledande temat av intervjun ställde jag frågor av öppen karaktär till Bengt. Han 

inledde intervjun med att berätta att han är en SO lärare med behörighet i samhällskunskap, 

historia, geografi och religion. Bengt har arbetat som lärare i ca 20 år, och de senaste 17 åren 

har han varit verksam på Björn Berggrenskolan. Han beskriver att han har en stor kärlek för 

undervisning och hävdar att det är det bästa yrket i världen.  

 

Bengt beskriver att när han planerar sin undervisning börjar han med att titta på kurs-och 

läroplanen, för att se vilka krav och mål som finns inom religionsundervisningen. Sedan 

utformar han sin undervisning med målen för religionsundervisning som kontrollpunkter och 

tar hänsyn till elevernas förutsättningar och synpunkter för att välja den bästa vägen till att 

uppnå dessa mål. Bengt anser att det är viktigt att lyssna på eleverna och tillgodose deras 

behov, för att i slutändan är det eleverna som ska lära sig. Deras intresse måste få utrymme i 

formandet av undervisningen, för att höja elevernas motivation. Bengt poängterar att det inte 

alltid går att tillgodose alla elevers intressen. Det kan vara en följd av brist på tid eller 

resurser, men han menar att det är viktigt att försöka möta de halvvägs eller hitta en lösning 

om möjligt. Det kräver tid och engagemang från lärare, men engagemang har lärare aldrig 

haft brist på uttrycker han med ett leende på läpparna.  

 

Bengt anser att religionsundervisningen spelar en stor roll för eleverna. Han menar på att 

religionsundervisningen erbjuder eleverna en inblick i varandras sätt att tänka. Det är under 

religionsundervisningen som eleverna får möjlighet att lära sig mer om varandra. I 

religionsundervisningen lyfter Bengt fram de likheter och skillnader som finns mellan 

religioner, och på det sättet tror han att eleverna får en möjlighet att lära sig lite om varandra. 

Kunskap om varandras religioner, sin egen och likheter och skillnader mellan religioner leder 

till att förståelsen för varandra blir större. Bengt menar på att religionsundervisningen har 

hjälpt till att få hans elever att bli mer förstående och öppen till varandra. Han hävdar att det 

inte alltid handlar om att eleverna skapar högre förståelse till varandra, utan även relationen 

mellan han som lärare och eleverna. 
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Inom det andra temat behandlar den första frågan hur läraren anser att 

religionsundervisningen fungerar i klassrummet. På den frågan svarade Bengt att den är 

fungerande i hans klassrum. Han anser att de mål och krav som Skolverket kräver från lärare 

inom religionsundervisning följs av honom. Bengt uttrycker att han nästan använder sig av en 

checklista för att se till att alla mål och krav kommer med i undervisningen. Han lyfter fram 

att en del mål ska genomsyra hela undervisningen, och beskriver att han använder checklistan 

som ett hjälpmedel för att inget ska glömmas bort. Bengt menar på att en utomstående som 

tittar in i hans religionsundervisning kanske skulle uppleva en oengagerad grupp elever och 

en lärare som förlorat glöden. Han anser att det inte är bra att styra eleverna för mycket. Bengt 

menar att lärare måste våga lita på sina elever och ge de den tiden eleverna behöver för att 

själva komma till insikt om deras utbildning. Bengt beskriver att han ger sina elever frihet i 

hans undervisning, men om eleverna skulle gå över gräsen minskar Bengt på deras frihet. Han 

säger att denna lärostil fungerar för honom, och att han tänker fortsätta med den. 

 

Bengt anser att en klass med olika etniciteter påverkar hans undervisning. Att elever som inte 

har samma uppväxt eller bakgrund anser Bengt vara en stor tillgång till hans undervisning. 

Han valde att kalla elever med annan bakgrund för ”kunniga elever” under intervjun, som han 

gärna i sin undervisning uppmanar till att dela med sig av sin erfarenhet och kunskap. 

Eleverna kan ge ett perspektiv som kanske böcker, han eller andra texter inte kan erbjuda. Ett 

inifrånperspektiv på hur religionen tar form i praktiken. Bengt uttrycker att det inte har någon 

vikt om eleven ser sig själv som troende eller icketroende. Han anser att alla elever har en 

personlig erfarenhet att erbjuda till undervisningen. Han beskrev hur en elev gav ett 

perspektiv på hur slöjan kan ses. I västvärlden finns en bild av att det är en symbol på 

förtryck, men att det nödvändigtvis inte är så menar Bengt. Det ger en möjlighet för läraren 

och klasskamrater att få en utökad förståelse för ett fenomen eller situation, samt att eleven får 

en chans att beskriva med sina ord.  

 

I det tredje temat började Bengt att beskriva urvalsprocessen av det material som han 

använder i klassen. Han börjar alltid med att titta på de kunskapskrav som finns i 

religionsämnet. Efter han blivit införstådd med de krav från Skolverket formar han sig en ram 

för undervisningen som han med hjälp av eleverna fyller med material. Han anser att det är 

viktigt att lyssna på vad eleverna tycker och att ha eleverna med sig för att undervisningen ska 

bli meningsfull för dem. Bengt anser att det är viktigt att anpassa materialet till eleverna och 

tiden. Han menar på att de behov och önskemål som eleverna har måste läraren ta hänsyn till. 
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En del elever föredrar att läsa sig till kunskap och andra elever föredrar att ha genomgångar. 

Alla elever lär sig olika och föredrar olika sätt att lära sig som Bengt försöker ta hänsyn till. 

När det gäller tiden anser Bengt att lärare måste utnyttja förändringarna och uppdateringar 

som sker inom religion. Använda sig av dagsaktuellt material för att hjälpa eleverna att förstå 

förändringar och mångfalden av religion anser Bengt är viktigt. Materialet varierar med tiden 

och grupp elever som han planera sin undervisning för, och anpassar efter elevernas behov. 

Bengt uttrycker att han gärna vill få elevernas åsikter i planeringen av nya arbetsområden, 

men uttrycker att det kan vara svårt ibland. Eleverna lyssnar på vad Bengt anser måste vara 

med i arbetsområdet och de beslutar tillsammans vad som ska bearbetas, och hur det ska 

examineras. Bengt uttrycker att eleverna har ibland en bestämd åsikt, men att eleverna ibland 

inte bryr sig och lämnar över ansvaret till Bengt. Han anser att det är viktigt att få med 

eleverna för att de ska känna sig delaktiga i sin undervisning.  

 

Bengt anser att relationen mellan honom och eleverna är fungerande. Han anser att han får 

gehör för det han säger. Han beskriver att det finns tider som eleverna blir ofokuserade till 

uppgiften som ligger framför dem, men när han uppmanar eleverna till att arbeta blir de 

fokuserade. Bengt går vidare på att relationen mellan honom och eleverna fungerar bra. Han 

och eleverna har en förståelse och respekt för varandra i klassrummet. Han menar på att han 

försöker till hans bästa förmåga att hjälpa eleverna med problem och situationer som de 

behöver hjälp med. Bengt lyfter fram att klassen är en sammansvetsad grupp där en del av 

eleverna har gått med varandra sedan dagis. Han menar på att det finns god relation mellan 

eleverna. Bengt uttrycker en viktig förutsättning för lärandet är att relationen mellan lärare 

och elev är bra. Att arbeta med gruppdynamiken och relationen till eleverna anser han vara en 

utmaning, men en viktig sådan. Bengt uttryckte att utan en god relation blir det svårt för 

eleven att lära sig. 

 

Inom det fjärde berör den inledande frågan om eleverna lär sig något nytt inom dess egen 

religion uttryckte Bengt att det var svårt att svara på. Han menar på att det varierar väldigt 

mycket mellan eleverna, men att han i överlag ansåg att de lär sig något nytt. Under 

undervisningen finns det delar som kanske berör mer grundläggande kunskap inom en viss 

religion, och eleverna kanske har god koll på. Bengt menar på att eleverna kanske lär sig 

något nytt när deras egen religion jämförs med en annan religion. Eleverna tycker att sådana 

analytiska övningar är roliga hävdar han. Det är en utmaning att lära elever med redan stor 

förförståelse inom sin religion något nytt. Han uttrycker att elever som inte är pålästa i sin 
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egen religion visar ett stort intresse när deras egen religion lyfts fram. Han försöker som lärare 

alltid att vara kreativ, och försöka nå ut till alla elever. 

 

Bengt anser att hans genomgångar har en stor variation. Han beskriver att han försöker vara 

flexibel och anpassa sin undervisning till de behov och intressen som eleverna har. I en klass 

på ca 20 elever har alla elever sina sätt de föredrar att lära sig på. Bengt försöker variera så att 

alla elever får lika stor del av undervisningen. Han går vidare på att han ständigt försöker 

vända och vrida på undervisningen så att alla elever tar till sig den information han förmedlar.  

 

Bengt tillägger också att om läxläsningen hade fungerat som planerat till varje lektion hade 

undervisningen sett annorlunda ut. Han uttryckte att eleverna inte alltid utför läxorna som han 

planerar till nästa undervisningstillfälle. Detta kan vara en faktor som sätter ett hinder i 

planeringen. Bengt avslutade intervjun med att poängtera att läraryrket är det bästa yrket i 

världen. Det är ett tufft yrke som sätter lärare på prov, men han uttryckte att han lär sig något 

nytt varje dag. 

 

2.2.3 Läraren ”Lina” i Henningeskolan.  

Inledande temat ställde jag lite allmänna och öppna frågor till Lina. Lina började med att 

presentera sig själv och att hon har jobbat som SO-lärare i mer än sju år samt att hon trivdes 

väldigt bra med yrket. När jag ställde frågan om hur hon känner kring religionsämnet, svarade 

hon att hon har blandade känslor kring det. Lina beskrev att hon tycker att det är ett intressant 

ämne, samtidigt som det även är ett trevligt ämne att undervisa i. Hon menade att det 

intressanta är när hon har elever med annan bakgrund än svensk, och får se hur dessa elever 

ser på religionen, världen och hur den enskilde människan förhåller sig till olika etiska frågor. 

Hon sa dock att hon tycker att religionshistoria tar väldigt stor plats i ämnet om man ser till 

det centrala innehållet, vilket hon inte anser sammanlänkas med bedömningskraven där det 

inte står så mycket kring. Hon beskrev att det ibland är svårt att undervisa i religion 

framförallt när hon har elever som har en helt annan bakgrund och är strängt religiösa. Hon 

syftade framförallt på de nyanlända som hon menade ofta har en inskränkt syn på religion, 

men hon sa även att det samtidigt är intressant att se att de kan lära sig att vidga sina 

perspektiv kring religion.  
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I det andra temat började jag med att ställa frågan kring hur religionsundervisningen fungerar 

i hennes klassrum. Lina ansåg att det fungerar bra. Hon menade att hennes nyckel till detta var 

att skapa en trygg miljö redan från början vid årskurs 7, då hon fick klasserna. Den trygga 

miljön menade hon är behövlig på grund av att hon ibland kan ta upp känsliga frågor där 

eleverna ska våga uttrycka sina åsikter, för att kunna hantera de etiska frågorna. Hon anser att 

det är väldigt viktigt med den trygga miljön, som kan ta tid att etablera, men hon ansåg att det 

är något som är nödvändigt. Hon beskrev även att ibland kan hon få känslan av att eleverna 

inte begriper varför de ska ha ämnet religion och koppla det till samhället. Hon menade här att 

det är viktigt för oss lärare att visa för eleverna varför vi har ämnet och hur det kan vara till 

hjälp i framtiden. Lina anser att religionsundervisningen inom hennes klassrum påverkas 

mycket av de olika etniciteterna. Hon menade att man som lärare inte vill såra någon, vilket 

ibland kan vara problematiskt att undvika. Hon lyfte fram Paris-attentatet, som hon menade är 

ett exempel på vad som kan vara svårt att belysa i undervisningen. Hon ansåg dock att det är 

bättre att man som lärare vågar ta upp det som kan kännas problematiskt, istället för att låta 

det vara osagt. Hon menade att det är en del av vår verklighet, vilket vi inte kan fly ifrån.  

 

I det tredje temat frågade jag hur Lina väljer ut sitt material till undervisningen och skapandet 

av uppgifter. Hon beskrev att hon använder religionsboken som bas, men också söker 

information på internet efter artiklar som hon kan koppla till aktuella händelser kring 

religionsämnet. Lina uttryckte även att hon konstruerar egna etiska frågor som eleverna får 

diskutera i grupper och vidare i helklass, som är kopplade till de artiklar hon väljer att 

använda. Lina poängterade även att hon tar stöd av lärarboken som finns tillgänglig på skolan. 

Hon menade att den framförallt är användbar för att belysa källkritik, vilket inte finns lika 

tydligt i elevernas religionsbok. Hon tog även upp att de olika materialen som hon utgår ifrån, 

är beroende av elevernas intresse och undervisningen påverkas därför till viss del av detta. 

Lina menade dock att elevernas inflytande är beroende av vilket område de studerar. Om de 

studerar religionshistoria påverkas elevernas intresse inte mycket, eftersom detta framförallt 

består av fakta. Hon väljer då gärna powerpoint för att presentera ämnet. Innehållet påverkar 

de inte men metoden hur hon ska undervisa beskrev hon att de har inflytande i, förutom 

religionshistoria. Hon tog även upp hur religionsämnet är integrerat med andra ämnen, som 

exempelvis samhälle och historia, vilket hon menar har en stor betydelse för elevens 

förståelse om hur världen fungerar, men även att det gör undervisningen mer intressant och 

rolig.  
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Hon förklarade även att samspelet mellan henne och eleverna fungerar väldigt bra, hon sa att 

de är väldigt öppna, trygga och vågar visa sina förmågor samt uttrycka åsikter oavsett vad det 

handlar om. Hon förklarade att eleverna vet att hon inte lägger in sina egna värderingar, 

däremot försöker hon få dem att vidga sina perspektiv och se företeelser från olika synvinklar. 

Hon avslutade med att säga att relationen mellan henne och eleverna är bra.  

 

I det fjärde temat ställde jag frågan om Lina anser att eleverna lär sig något nytt kring dess 

personliga religion. Lina menade att det är något hon inte kan svara ja eller nej på. Hon 

menade att det i vissa fall, som till exempel angående de nyanlända som följer sin religion 

strikt, kan bli problematiskt då hon ofta upplever att de vet bättre om sin religion än vad hon 

gör. Hon menade dock att det inte är hennes uppgift att kunna mer än vad strikt troende gör 

heller. Hon förklarade att hennes och skolans uppgift inte är att jobba enligt en konfessionell 

undervisning, utan eleverna ska i skolan lära sig från ett vetenskapligt perspektiv. Den 

personliga religionen ska inte prioriteras, utan målet i religionsundervisningen syftar till att de 

lär sig om flera religioner och får en helhetsbild. Jag ställde även frågan om hur hon anser att 

hennes genomgångar av olika religioner är. Hon förklarade att de är olika, beroende på 

gruppen anpassar hon utefter deras förkunskaper, för att sedan sätta ihop en intressant och 

lärorik undervisning. Om hon märker att det inte finns några förkunskaper använder hon sig 

av en längre genomgång via exempelvis powerpoint eller en film, så att de skaffar sig 

förkunskaper för att sedan utveckla det vidare till diskussioner eller frågor som de ska 

besvara. Det kan därför variera förklarade hon, beroende på klassen och beroende på 

förkunskaperna de har. 

 

2.3 Intervju med elever 

2.3.1 Eleven ”Azra” i Anna Lindskolan 

Under de frågor som jag ställde till Azra i det första temat presenterade Azra sig som en glad 

kristen tjej. Hon menade på att hon var den enda som var religiös i sin familj. Azra trivs i 

skolan trots att hon inte har haft det lätt att nå upp till de krav som ställs. 

Religionsundervisningen för Azra betyder extremt mycket då hon anser att det är viktigt att 

veta vad kompisarna tror på och hur de tänker. Religion är en stor del av världen och därför är 

religion viktigt menar Azra, hon går vidare och menar på att kunskap kring olika religioner 

kan hjälpa individen i bemötandet av nya individer och kulturer. Att bemöta andra individer 
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och religioner på ett respektfullt sätt är viktigt och därför menar Azra att 

religionsundervisningen är viktig.  

 

I det andra temat inleder Azra och påstår att det finns en prioritering av religioner i skolan. 

Hon menar på att en del världsreligioner som kristendomen får mer plats än andra inom 

religionsundervisningen och detta kan leda till att eleverna saknar kunskaper kring andra 

religioner. Azra påstår att religionstimmarna fortfarande präglas av fakta och att eleverna får 

mindre tid till reflektion. Azra menar att Anna tänker på ett kreativt sätt, men att 

undervisningstimmarna fortfarande präglas av traditionella undervisningsmetoder med 

mycket faktainlärning. Att besöka nya platser och uppleva hur andra människor praktiserar 

sin religion menar Azra är enormt givande. Hon menar vidare på att hon är intresserad av 

islam, men aldrig varit i en moské. Att besöka olika platser och se hur människor praktiserar 

sin religion skulle tillföra positiva egenskaper till religionsundervisningen menar Azra. Azra 

går vidare och påstår att mötet med religiösa människor skulle vara enormt givande för 

religionsundervisningen, att prata med kompisar och diskutera räcker inte menar Azra. Hon 

vill att undervisningen skall präglas av mötet med praktiserande religiösa människor.  

 

I det tredje tema för elever inleder jag genom att fråga kring material som eleverna arbetar 

med. Azra svarar då att de inte arbetar med böcker och artiklar, de arbetar med olika 

videoklipp. Att titta på videoklipp anser Azra är givande då eleverna möter på individer som 

faktiskt är insatta i de olika religionerna som presenteras inom dessa videoklipp. Läraren kan 

inte ha lika mycket passion för alla religioner och därför kan det vara givande att inom de 

olika videoklippen möta på individer som är djupt insatta i de olika religionerna. Att jobba 

med olika häften är viktigt även om det ibland kan vara tråkigt menar Azra. Informationen 

måste bearbetas på olika sätt och detta hävdar Azra är viktigt. Hon anser att läraren tar hänsyn 

till de önskemål och krav eleverna har. Azra beskriver att hon är med och formar 

religionsundervisningen. Azra anser att samspelet mellan henne och läraren fungerar jättebra, 

detta leder till att klassen kan diskutera olika saker öppet utan att vara blyg eller rädd.  

 

I det sista temat frågade jag Azra kring hennes egen religion och ifall religionsundervisningen 

tillfört ny information för henne kring hennes egen religion. Azra svara att hon inte lärt sig 

något nytt om sin egen religion, hon går vidare och menar på att den bilden som hon hade av 

sin egen religion inte stämde överens med den bilden som religionsundervisningen 

förmedlade. Hon menar på att läraren inte går in så djupt inom någon religion och detta leder 
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till att hon inte lärt sig mycket nytt om sin egen religion, men att hon lärt sig mycket 

övergripande om andra religioner. Azra går vidare och menar på att religion är extremt öppet 

och att detta kan leda till att olika människor har helt olika uppfattningar om samma religion 

vilket kan leda till att hennes bild av religionen inte stämmer överens med den bild som 

religionsundervisningen förmedlar. Slutligen frågade jag hur Azra kände när läraren 

behandlade hennes religion. Azra svarade att det är en mycket speciell känsla, andra får 

uppfattning kring hennes liv och de riter som hon utövar. Hon menar vidare på att hon får 

bättre uppfattning om andras vardag när dess religion behandlas och på så sätt lär man sig mer 

om andra. Azra ville avsluta med att berätta om att religion faktiskt har olika betydelser för 

olika människor. Även om två människor har samma religion kan det vara skillnader i de 

olika människornas tankesätt, därför är religionsundervisningen extremt viktig anser Azra.      

 

2.3.2 Eleven ”Musa” i Anna Lindskolan 

I det första temat bad jag Musa att presentera sig själv. Musa presenterade sig själv som en 

glad kille som ville göra alla andra kring sig glada. Musa påpekade i sin presentation av sig 

själv att han var troende muslim. Han ansåg sig vara en troende muslim för att han ber 

dagligen, men kanske inte alla fem böner om dagen. Musa berättade att han inte hinner be alla 

fem böner som dagen. Han berättar att religionsundervisningen är viktig i skolan, detta på 

grund av att religion är ett stort fenomen över hela välden och därför blir kunskaper kring 

religion viktig för människor. Musa beskrev att han trivs i sin klass, han berättade att han 

gillar både sina kompisar och lärare.  

 

I det andra temat berättade Musa om hur han ser på religionsundervisningen. Musa menar på 

att det finns någon form av favorisering av religioner och att skolan inte alltid redovisar för att 

det finns skillnader inom en och samma religion. Han menar på att skolan redovisar en viss 

bild av en religion som är präglad av vad vissa individer av en religion anser eller tror på och 

väljer bort andra mindre grenar inom religionen. Musa berättade att han är alawit, men inom 

skolan har läraren inte redovisat vad alawiter tror på utan enbart förhållit sig till den allmänna 

bilden som speglas av islam och präglas av sunnitisk trosuppfattning. Musa poängterade att 

favoriseringen kan leda till att han ibland inte kan identifiera sig med religionsundervisningen 

i skolan, han berättar vidare att han har fått berätta lite om sin tro inför hela klassen på senaste 

tiden, men att det enligt honom inte räcker. Musa menar på att Anna tänker på ett kreativt sätt, 

men att det fortfarande finns någon form av favorisering när det gäller 
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religionsundervisningen i skolan. Anna väljer nya och roliga sätta att undervisa, men dessa 

nya metoder ger inte en religions helhetsbild. Musa anser att religionsundervisningen skulle 

bli roligare om skolan skulle anordna fler studiebesök.  

 

I det tredje temat när jag ställde frågor kring det material som läraren använde sig av svarade 

Musa att de inte använder sig av böcker och artiklar utan av videoklipp som Anna lägger ut på 

elevernas gemensamma blogg. Musa menar på att de sällan läser böcker eller artiklar och att 

de oftast ser på olika klipp. Musa beskrev att videoklipp är en bra och innovativ metod, detta 

på grund av att läraren inte kan besitta lika mycket kunskap kring varje religion. Läraren 

måste ibland ta hjälp av de troende inom en viss religion för att beskriva en religion på ett bra 

sätt. Musa anser att Annas metoder är givande, men att dessa metoder ibland kan vara 

tramsiga, Musa menar då på att eleverna ibland inte tittar på videoklippen och detta gör att 

dessa elever inte kan utvecklas. Musa menar på att läsandet av böcker ibland kan vara givande 

för eleverna.  

 

I det fjärde och sista temat ställer jag frågor kring Musas personliga uppfattning kring sin 

egen religion, men också religionsundervisningen i skolan. Musa började med att berätta att 

han inte lär sig mycket kring sin religion inom religionsundervisningen. Musa menar på att 

skolan ibland kan vara favoriserande och då väljs hans religion eller uppfattning bort. Musa 

menar på att han har bra kontakt med läraren Anna och detta leder till öppna diskussioner, 

men hon väljer fortfarande att redovisa en stereotyp bild i sin redovisning av vissa religioner. 

Musa menar på att skolan måste bli bättre på att redovisa alla religioner som finns och inte 

bara redovisa vissa och välja bort andra. Musa går vidare och berättar att han känner sig 

speciell när någon i klassen frågar kring hans egen religionsuppfattning, han känner då att han 

bidrar till att hjälpa andra. Att hjälpa varandra anser han är viktigt då religion är ett stort 

fenomen som kan uppfattas på olika sätt av olika människor.      

 

2.3.3 Eleven ”Ali” i Björn Berggrenskolan 

I det första temat presenterade sig Ali som en 16 årig kille med islamsk bakgrund. Han 

utrycker att han följer religion för att han anser att det gör honom till en bra människa. Han 

influerades av islam väldigt tidigt i sin uppväxt av hans familj som är muslimer, men 

uttrycker att han själv valde att fortsätta med den islamska läran som hans föräldrar gått. Han 

lyfter fram att de grundläggande tankarna som finns inom varje religion bygger på att skapa 
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goda människor. Ali menar vidare på att det inte spelar någon roll vilken religiös tillhörighet 

en människa har eller väljer som sin egen religion om det nu exempelvis väljer den kristna, 

buddistiska eller islamska läran. Han anser att det inte finns stora skillnader på religioner när 

det kommer till att skapa goda människor. Ali anser att religionsundervisningen betyder 

mycket för honom. Det är under religionsundervisningen han lär sig mycket historia kring de 

olika religionerna. Han lyfter fram att han lär sig om olika aktörer som varit betydelsefulla för 

olika religioner som exempelvis Abraham, Moses och Mohammed. 

 

Ali uttryckte också att en del människor kan anse att religion har en negativ inverkan på 

människor. Han beskrev att en del människor anser att religion används som en maktapparat 

som ett medel för att kontrollera människor på. Ali poängterar att det finns positiva delar av 

religion, och han väljer att utgå från dessa. Han menar på att religion är en positiv kraft, men 

att det finns negativa delar inom varje religions historia. 

 

I det andra temat inleder Ali och påstår att det finns en prioritering av religioner i 

religionsundervisningen. Han upplever att en del religioner får mer plats än andra inom 

religionsundervisningen. Ali vill att läraren ska ta mer hänsyn till fördelningen av religionerna 

och ge alla religioner lika stor del inom religionsundervingen. Han anser att islam får minst 

tid bland religionerna inom religionsundervisningen. Han beskrev att fördelningen mellan de 

abrahamitiska religionerna är ojämn. Han menar på att kristendom och judendom får mer tid, 

men att islam inte får samma utrymme inom undervisningen. Han anser att islam borde få mer 

plats nu med hänsyn till den negativa bilden islam har på media nu. I dagsläget när många 

terrorister och våldsdåd utförs i islams namn anser Ali att belysningen av islams lära borde få 

mer plats inom religionsundervisningen. Han menar vidare på att flera övningar av analytisk 

karaktär där klassen får jämför exempelvis de abrahamitiska religionerna med varandra skulle 

vara intressant. Att arbeta med att belysa likheterna mellan till exempel islam och kristendom 

eller kristendom och judendom anser Ali vara intressant och viktigt. Att visa på att det inte 

finns stora skillnader på religioner anser Ali vara lärorikt. 

 

I det tredje tema frågade jag kring det material som eleverna arbetar med. Ali beskriver att 

klassen arbetssätt består mycket av olika texter, böcker och genomgångar som lärare har. Han 

anser att det skulle vara roligt att få arbeta med religionernas heliga texter. Att han gärna vill 

arbeta med ett utdrag från heliga skrifter som Bibeln, Koranen eller Torah för att han anser 

detta vara spännande. Ali anser också att ett studiebesök på en kyrka, moské eller synagoga 
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skulle vara mer gynnsamt än att läsa sig fram till kunskapen som klassen gör. Han tror att 

arbeta med heliga texter och studiebesök skulle ge eleverna ett helt annat perspektiv och 

förståelse än de arbetssätt de använder nu. Att få en inblick ur utövarnas perspektiv och 

verklighet anser Ali har ett större värde än de texter och artiklar de vanligtvis arbetar med.  

 

Ali anser att hans röst blir hörd i klassrummet, och att han får ordet när han vill ha ordet. Han 

hävdar att hans röst tar stor plats i klassrummet i jämförelse med hans klasskamrater. När Ali 

har en åsikt eller kunskap som han vill lyfta fram i undervisningen gör han det gärna. Han går 

vidare och uttrycker att samspelet mellan honom och läraren är bra. Ali anser att eleverna har 

tur med deras lärare som arbetar på Björn Berggrenskolan. Han anser att lärarna på skolan är 

väldigt hjälpsamma och har förståelse för eleverna. Lärarna hjälper eleverna i situationer som 

inte alltid har en anknytning till skolan. Lärarna visar att de bryr sig om eleverna menar Ali. 

Relationen mellan lärarna och eleverna är bra uttrycker Ali. Relationen betyder mycket för 

elever för att vår relation ger oss högre motivation, samt att vi hämtar vår inspiration från 

lärarna uttrycker Ali. Han avslutar frågan med att säga att människan kommer före skolan. 

 

I det sista temat frågade jag Ali kring hans egen religion och ifall religionsundervisningen 

tillfört ny information för honom kring hans egen religion. Han svarade med att han har lärt 

sig något nytt om sin egen religion. Ali uttrycker att övningar som är analytiska och klassen 

har jämfört två religioner har han fått en utökad förståelse kring hans egen religion. Han 

beskriver även att lektioner som klassen arbetat med historian kring hans religion har tillfört 

honom ny kunskap kring hans religion. Ali lyfter fram att trotts att islam fått litet utrymme i 

religionsundervisningen har de analytiska uppgifterna, samt de historiska överblickarna 

medfört nya kunskaper kring hans egen religion.  

 

Ali anser att lärarens genomgångar är bra. Han beskrev att när läraren har lyft fram liknelser 

mellan religioner har undervisningen varit lärorik. När klassen bearbetade de abrahamitiska 

religionerna gjorde läraren en del jämförelser mellan religionerna. Läraren kunde planera att 

diskutera om Judendom och under lektion, men lyfta fram liknelser och skillnader mellan 

judendom och islam menar Ali. Han anser att hans lärare är skicklig på att ständigt försöka 

visa på alla perspektiv inom religion. Läraren försöker inte vinkla eller få någon religion att 

framstå som ”den rätta” mer än andra menar Ali. Han anser att religionsundervisningen som 

haft många jämförelser av olika religioner varit bra. 
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2.3.4 Eleven ”Mariam” i Björn Berggrenskolan 

I det första temat presenterade sig Mariam som en stolt muslim. Hon beskriver vidare att hon 

kanske inte stämmer överens med idealet som finns för muslimska kvinnor. Hon klär sig inte 

med slöja, men hon avstår från att äta griskött. Mariam är nöjd över dessa val och beskriver 

sig trots detta vara stolt över att vara muslim. Mariam anser att religionsundervisningen är 

viktig och intressant. Det är på religionsundervisningen som hon får en inblick i hur 

religionerna tycker och tänker. Utöver att hon får en ökad kunskap om religioner hon känner 

till beskrev Mariam att hon lär sig något nytt om nya religioner som hon inte visste fanns. 

Hon anser att religionsundervisningen är viktigt för att hon ska förstå sina klasskamrater 

bättre, och för att klasskamraterna ska förstå henne bättre. Hon anser att 

religionsundervisningen erbjuder möjligheten till att få en inblick i varandras liv som 

underlättar interaktionen och förståelsen för varandra. 

 

I det andra temat inleder Mariam med att hon anser att religionsundervisningen fungerar väl. 

Hon anser att det ibland kan bli svårt när hennes egen föreställning kolliderar med de 

resonemang som andra religioner förespråkar. När dessa två delar inte överensstämmer med 

varandra får Mariam en del funderingar. Hon uttrycker att hon ibland anser att en del tankar 

och ritualer är underliga för henne. Mariam fortsätter vidare att klassen oftast går igenom 

resonemangen tillsammans med läraren, och läraren kan oftast förklara varför en del 

religioner tänker och agerar som de gör. Hon anser att det blir lite lättare att förstå dessa 

underligheter då. 

 

Mariam uttrycker att religionsundervisningen hade varit intressantare om en utövare från en 

religion kom på besök för att beskriva hur hon eller han tänker kring sin egen religion. Att få 

en inblick ur en utövares perspektiv istället för att läraren som hämtar sin fakta ur böcker och 

artiklar. Mariam menar på att hennes lärare inte kan ha samma passion för alla religioner som 

klassen bearbetar. Hon anser att en utövares ord hade nått ut till eleverna på ett annat sätt än 

det som läraren säger.  

 

I det tredje temat frågade jag kring det material som eleverna arbetar med. Mariam anser att 

klassen arbetar mycket med böcker. Hon beskriver att innehållet i böckerna är bra, och förser 

eleverna med den nödvändiga informationen som finns kring de religionerna klassen arbetar 

med. Hon poängterar att flera reportage från utövares synvinklar hade medfört ett högre 
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intresse. Mariam anser att utövarens perspektiv inte alltid framkommer genom texter och 

böcker, och det skulle vara intressant att få höra utövarens perspektiv.  

 

Mariam anser att hennes röst blir hörd i klassrummet när hon vill uttrycka hennes åsikt. Hon 

menar på att läraren uppmanar eleverna till att dela med sig av sina åsikter och tankar på 

lektionerna. Mariam anser att relationen mellan eleverna och läraren är bra, och hon lyfter 

fram att läraren värdesätter elevernas åsikter. Hon menar på att läraren lyssnar på eleverna när 

han planerar deras lektioner. 

 

I det sista temat frågade jag Mariam om hon lärt sig något nytt kring hennes egen religion. 

Mariam svarar att hon har lärt sig något nytt. Hon menar på att hon redan kan mycket om sin 

egen religion, men att hon inte kan allt. Det har hänt att hon lärt sig något nytt om hennes 

religion på religionsundervisningen hävdar Mariam.  

 

Undervisningen som har behandlat islam anser Mariam har präglats av konflikter ibland. Hon 

menar på att ibland har läraren presenterat fakta som inte överensstämt med den bild som 

Mariam har över sin egen religion. När läraren har presenterat en annan bild av islam har hon 

tillsammans med andra klasskamrater reagerat på det. Eleverna har försökt tillrättavisa läraren 

med sina egna erfarenheter. Efter diskussionerna har missförståndet blivit utrett och 

undervisningen har fortsatt. Mariam uttrycker att hennes lärare har ett öppet sinne, och 

försöker visa ett fenomen från flera synvinklar. I sista frågan svarade hon att hon inte vill 

tilläga något och tackar för intervjun.  

 

2.3.5 Eleven ”Ardiana” i Henningeskolan 

Under de frågor som jag ställde till Ardiana i det första temat presenterade hon sig. Hon 

beskrev vem hon var och hur gammal hon är. Ardiana fick även frågan om hur hon känner 

kring skolan och svarade att hon inte gillar skolan, men hon var dock väldigt positiv till 

religionsundervisningen. Hon tyckte att religionsundervisningen bidrar till att hon lär sig 

någonting nytt varje gång, vilket hon ansåg kommer vara till nytta för henne. Hon uttryckte 

framförallt kring hennes egen religion islam, vilket hon anser att hon har för lite kunskap om 

och gärna vill lära sig mer om. Hon har dock inget emot att lära sig om andra religioner heller 

förklarade hon, det kan vara bra att veta avslutade hon med. 
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I det andra temat berättade Ardiana om att religionsundervisningen fungerar väldigt bra. Hon 

poängterade att hon tycker att läraren gör religionsundervisningen bra, eftersom hon är tydlig 

och förklarar på ett utförligt sätt så att alla förstår och skulle det vara så att någon inte förstår 

så försöker läraren vara ännu tydligare. Ardiana uttryckte att det är tack vare den läraren de 

har som religionsundervisningen är ett av hennes favoritämne, då hon menade att läraren är 

bra på att variera undervisningen med olika metoder vilket gör ämnet mer intressant. Det 

Ardiana dock vill ha mer av i religionsundervisningen är att titta på film, vilket hon tycker de 

har för lite av, eftersom hon anser att det är ett bra sätt att få förkunskaper om en religion.  

 

I det tredje temat frågade jag kring det material som eleverna arbetar med. Ardiana beskrev att 

de böcker som används är väldigt tråkiga, eftersom de oftast får sitta och läsa cirka 20 sidor, 

hon tycker att artiklar är ett bättre sätt och anser att hon får ut mycket mer av att läsa dem. När 

det gäller Internet sa hon att det oftast inte kommer till användning för eleverna i 

religionsundervisningen. Det är framförallt läraren som använder det genom artiklar och så 

vidare. Ardiana menade vidare att läraren ibland använder sig av powerpoint när de ska gå 

igenom religioner, hon anser att ett annat bra sätt att få förkunskaper är film. Jag ställde även 

frågorna kring hur samspelet mellan henne och läraren fungerar och om hon ansåg att hennes 

röst bli hörd i klassrummet. Ardiana förklarade att samspelet fungerar väldigt bra och hon 

tyckte att läraren är duktig på att involvera alla elever i olika sammanhang, framförallt henne 

som i vanliga fall är ganska tyst.  

 

I det sista temat i elevernas intervjuformulär, frågade jag Ardiana kring hennes egen religion 

och ifall religionsundervisningen tillfört ny kunskap till henne. Ardiana svarade att 

undervisningen gör det varje gång och hon beskrev att hon har lärt sig om de fem pelarna 

inom islam, vilket hon ansåg var väldigt viktigt för henne att veta. Ardiana tog dock upp att 

hon har lärt sig av sina föräldrar hur man utför ritualbönen hemma, vilket hon inte tyckte 

stämde överens med hur läraren har lärt henne. Nästa fråga jag ställde till henne var hur hon 

tycker att läraren presenterar hennes religion och hur hon tycker att genomgångarna har varit. 

Hon beskrev att det viktigast för henne är att läraren är objektiv och inte blandar in sina egna 

värderingar, vilket hon anser att hennes religionslärare är bra på. Ardiana anser att det är 

viktigt att ingen blir förolämpad på grund av sin personliga livsåskådning, utan varje 

människa har rätt att tro på vad hon eller han vill. Religionsundervisningen ska vara en plats 

som åsikter lyfts fram, utan att gå på någons bekostnad anser Ardiana.  
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2.3.6 Eleven ”Alfonso” i Henningeskolan 

Alfonso presenterade sig för mig om vem han var och hur gammal han är. Vidare berättade 

han att han är ateist, men att han inte har något emot om någon annan har en annan religion 

och tror på den religionen. Han fick även frågan om betydelsen av religionsundervisning, där 

han svarade att han tycker det är spännande eftersom han inte vet så mycket om olika 

religioner och hur människor utövar dem. Detta sa han att han gärna vill lära sig mer om. 

Alfonso ansåg att det har en betydelse för honom i framtiden, eftersom han menade att vi 

lever i ett mångkulturellt samhälle, där det är viktigt att ha en förståelse för andra kulturer än 

sin egen. 

 

I det andra temat beskrev Alfonso att religionsundervisningen fungerade bra och att den 

ibland är rolig och intressant. Han anser att den är intressant när de får samla in fakta om en 

religion och anteckna detta, för att vid ett senare tillfälle bli förhörda. Det roliga med 

undervisningen, enligt honom är när de diskutera i grupper eller i helklass. Jag ställde även 

frågan om han anser att religionsundervisningen kan bli ännu mer intressant. Han svarade då 

att han tycker att den är bra, men att det inte är fel om eleverna själva får presentera sina 

religioner i och med att klassen består av en mångkulturalitet.  

 

I det tredje temat frågade jag kring det material som eleverna arbetar med. Alfonso svarade att 

han tycker det är bra och vill gärna ha mer diskussioner i undervisningen. Alfonso anser att 

diskussionstillfällena bidrar till djupare kunskap i undervisningen, eftersom klassen består av 

olika nationaliteter med olika religioner kan eleverna lära sig av varandra. Han förklarade att 

det de lär sig av läraren oftast är grundkunskaper om de olika religionerna, vilket finns 

beskrivna i religionsboken. För att få en djupare kunskap krävs diskussioner med individer 

som tillhör den berörda religionen, och han menade på att det finns möjligheter till detta i 

denna klass. Vidare ställde jag frågan om hur han ser på sitt eget inflytande i undervisningen, 

om hans röst blir hörd. Han svarade att han definitivt tycker det, han beskrev att han får säga 

det han vill, när han väl räcker upp handen och får ordet. Nästa fråga han besvarade handlade 

om hur han tycker att samspelet mellan läraren och honom fungerar. Han ansåg att relationen 

fungerar jättebra och ansåg att läraren ser när han och andra elever behöver hjälp, samt vad de 

behöver jobba med för att utvecklas. 

 

I det sista temat frågade jag Alfonso kring hans egen livsåskådning och ifall 

religionsundervisningen tillfört ny information för honom om den. Alfonso svarade nej på den 
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frågan och hänvisade till att han var ateist. Han vidareutvecklade svaret genom att säga att 

ateism inte är något läraren har gått igenom, men att läraren kanske gör det i framtiden. Han 

avslutade med att klargöra hur viktigt han tycker det är att läraren även går igenom ateism. 

Enligt honom finns många ateister i dagens samhälle och en presentation av denna 

livsåskådning blir relevant i religionsundervisningen. 
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3. Diskussion 

3.1 Resultatdiskussion  

Syftet med detta arbete var att granska hur elever med muslimsk bakgrund upplever sitt 

deltagande inom religionsundervisningen, samt hur lärarens metoder arbetas med inom 

religionsundervisningen. I våra intervjuer med elever som har muslimsk bakgrund kom vi 

fram till flera intressanta aspekter. I vår kontakt med de elever som vi intervjuade kom vi 

fram till att eleverna Ardiana på Henningeskolan, Ali och Mariam på Björn Bergrensskolan 

och Musa på Anna Lindskolan inte var överens med lärarens redovisning av dessa religioner, 

det vill säga att dessa religioner inte redovisas på ett omfattande sätt. Eleverna menar att vissa 

religioner får mer plats än andra och att stereotypa bilder ibland kan redovisas av läraren.  

 

Två olika förklaringar till varför läraren kan presentera elevernas religion på ett sätt som 

strider mot elevernas uppfattningar. Enligt Berglund kan läraren använda sig av stereotypa 

bilder av en viss religion vid presentationen av religioner, läraren använder sig av den bild 

som återges i läroböckerna.84 En annan aspekt som lyfts fram är att läraren använder sig av 

den stereotypa bilden som återges i media menar Farideh och Rumjahn.85  

 

Om vi istället lyfter fram lärarnas synpunkter kan vi finna att lärarna Anna på Anna 

Lindskolan, Lina på Henningeskolan och Bengt på Björn Berggrenskolan alla anser att de tar 

hänsyn till de skillnader som finns inom de olika religionerna vid redovisningar. Läraren 

Anna på Anna Lindskolan menar att hennes metod att visa eleverna videoklipp omfattar det 

mål som finns att sträva efter inom läroplanen, Lina på Henningeskolan anser att det inte 

ligger inom ramarna för hennes uppdrag att kunna mer om elevernas religioner än eleverna 

själva. Läraren Bengt på Björn Berggrenskolan anser att han följer läroplanens mål och 

försöker belysa flera perspektiv inom religionsundervisningen. Detta gör att han minskar 

möjligheterna till skapande av stereotypa bilder inom sin religionsundervisning. 

 

Vi kunde observerade att läraren Lina på Henningeskolan i en sekvens gav ett stereotypt 

uttalande angående abort till eleverna. Lina uttryckte att alla religioner anser abort vara 

förbjudet. De andra lärarna uttalade sig inte på ett stereotypt sätt under de observationer som 

vi utförde. 

                                                 
84 Berglund 2011: 125-126.  
85 Farideh & Rumjahn 2006: 1-2. 
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En aspekt som inte lyfts fram i underkapitlet 1.5 tidigare forskning är att eleverna ibland kan 

ha ett perspektiv som är influerat av den egna religionen, vilket kan medföra att de upplever 

att religionsundervisningen är orättvis. Eleverna kan på så sätt ha djupare kunskap av den 

egna religionen, vilket också kan innebära att de upplever att religionsundervisningen inte är 

rättvis. Islamologen Otterbeck menar att föräldrar ibland kan bli missnöjda med att skolan ger 

eleverna för mycket kunskap kring andra religioner men inte kring elevernas egen religion.86 

Vi kunde under våra observationer på Henningeskolan och Björn Berggrenskolan observera 

att en del elever ville diskutera olika företeelser utifrån sin egen religion. Här kan föräldrarnas 

uppfattningar influera elevernas tänkande och idéer. Konflikten behöver alltså inte 

nödvändigtvis vara mellan eleven och läraren, men istället mellan föräldrarna och läraren. 

Föräldrarna kan i detta fall vilja att skolan undervisar mer omfattande om föräldrarnas egen 

religion istället för att redovisa om andra religioner. Detta på grund av att föräldrarna vill att 

dess barn skall vidareföra deras idéer och tankar. I intervjun med Ardiana framkommer det att 

hon lärt sig om böneritualen hemma och när ämnet lyfts fram i undervisningen uppkommer en 

konflikt mellan hennes förkunskaper och lärarens beskrivning. I denna sekvens av intervjun 

kan vi se hur föräldrarnas tankar och idéer kan genomsyra eleven. 

 

Lärarna Anna, Bengt och Lina nämner alla under sina intervjuer att de strävar efter att välja 

ett material som passar eleverna och som väljs med omtanke av elevernas intresse. Lärarna 

anpassar alltså urvalet av materialet som används inom undervisningen. Skogar menar att 

läraren måste vara medveten om det material som används inom ramarna för sin 

undervisning.87 Lärarna menar att de anpassar sitt urval efter elevernas förutsättningar och 

egna religioner. Läraren Anna menar exempelvis att hon måste vara medveten om den 

religion som eleverna har för att kunna främja undervisningen i sitt klassrum. Samtliga elever 

som har blivit intervjuade i denna studie menar att det finns någon form av prioritering av 

religioner. Eleven Ali på Björn Berggrenskolan menar att det sker en prioritering när det 

kommer till religionsundervisningen. Eleverna Azra och Musa på Anna Lindskolan anser 

också att det finns någon form av prioritering av religioner inom religionsundervisningen. 

Eleven Alfonso på Henningeskolan ansåg under intervjutillfället att läraren Lina hade 

prioriterat bort hans livsåskådning. 

 

                                                 
86 Otterbeck 1993: 37. 
87 Skogar 2013: 378. 
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I det svenska utbildningssystemet strävas det efter ett interkulturellt lärande, men också för en 

förståelse av varandras olikheter.88 Att lärare prioriterar olika religioner kan i detta fall vara 

ett stort problem, då andra religioner eller livsåskådningar får mindre utrymme och detta kan 

leda till att det interkulturella lärandet hämmas. Skolverket skriver ”Undervisningen ska 

allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, både i fredssträvanden och 

konflikter, för att främja social sammanhållning och som orsak till segregation”.89 Wickström 

skriver att undervisningen måste belysa samtliga religioner och livsåskådningar som finns i 

samhället, detta skulle i sin tur skapa förståelse för andras avvikelser när det gäller tankar och 

idéer. 90 Att eleverna som intervjuades menar att det finns prioritering av religioner inom 

religionsundervisningen innebär stor problematik för lärarna. En aspekt till varför en religion 

kan få mer utrymme i lärarnas undervisning kan vara att styrdokumenten som lärarna följer 

begränsar dem. Att kriterierna utformar lektioner som kan leda till prioriteringar i urval och 

material på undervisningen, dock skiljer detta sig i vilken utsträckning lärarna väljer att följa 

kraven. Ett exempel är läraren Bengt använde sig av kriterierna för att bygga en ram för sin 

undervisning och använde sig av elevernas intresse och önskemål för att utforma sin 

undervisning.  

 

Det uppkom både i intervjun med Ali och Musa att lärarna borde använda sig av dagsaktuellt 

material som finns inom religion. Eleverna uttryckte att utövare som påstår strida i islams 

namn borde belysas i religionsundervisningen. Intervjuerna visar på att eleverna har 

medvetenhet kring de aspekter som kan inverka på islam, eleverna anser därmed att aktuella 

företeelser borde bearbetas inom undervisningen.  

 

Eleverna Azra, Musa, Ali, Mariam och Alfonso lyfter fram att det är viktigt att alla elever i 

klassrummet ska få presentera sin religion. Azra, Musa, Ali och Mariam tyckte att det var en 

speciell känsla och roligt att få presentera sin egen religion. Att veta vilka religioner andra 

elever i klassrummet har tyckte eleverna var intressant. Lärarna Anna och Bengt försökte att 

involvera eleverna på ett tydligt sätt, men däremot på olika sätt. Läraren Anna försökte 

involvera eleverna i undervisningen genom att låta dem svara på frågor utifrån sin egen 

förståelse och ha öppen och dansande atmosfär i klassrummet. Bengt däremot utnyttjade 

elevernas förståelse i ett förklarande syfte. Eleverna fick alltså förklara för varandra genom att 

                                                 
88 Loretz 2013: 90.  
89 Skolverket 2011: 186. 
90 Wickström 2011: 160. 
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en av eleverna fick ordet när läraren ville att denna elev skulle förklara en företeelse. I 

observationerna som vi har gjort kunde vi se att eleverna var glada över att få vara med på 

lektionerna, eleverna visade engagemang och vilja till att vara med i diskussionerna som 

fördes. Det visas i denna studie att elevernas deltagande på lektionstimmarna gör att de blir 

mer positiva till ämnet. Oliverstam menar att relationen som eleverna skapar till kursen är mer 

kunskapsinriktad, denna relation är viktig i främjandet av elevernas inlärning.91 Inställningen 

till undervisningen är viktig och när eleverna är intresserade ökar motivationen för inlärning 

menar Sjöborg. 92  Läraren måste alltså på olika sätt främja elevernas deltagande inom 

religionsundervisningen. Främjandet av elevernas motivation kan i sin tur leda till ett 

främjande av elevernas inlärning. Det är alltså viktigt för läraren att söka inkluderande 

metoder, detta menar lärarna som vi har intervjuat i denna studie. Anna, exempelvis, har 

öppen atmosfär i sitt klassrum och detta för att inkludera eleverna, men hon menar i sin 

intervju att kännedom kring elevernas andliga liv är viktigt för att inkludera dem i 

religionsundervisningen. Om vi kombinerar Annas intervju med den observation som vi har 

gjort av Annas lektion, kan vi se att hon anser att kännedom om eleverna är viktigt för 

inkluderingen av eleverna. Om vi kombinerar Bengts intervju med den observation som vi 

gjort av hans lektion kan vi finna samma företeelse. Bengt menar att kännedom om eleverna 

kan leda till att han kan inkludera eleverna på ett bättre sätt.  

 

Om vi diskuterar lärarnas arbetsmetoder kan vi se att olika lärare har helt olika metoder, men 

att eleverna ibland kan finna olika undervisningsmetoder gynnsamma. Anna på Anna 

Lindskolan använder sig av videoklipp, hon använder en metod som kallas för flippat 

klassrum. Hon har inga genomgångar, men hon visar eleverna olika videoklipp och sedan har 

klassen diskussioner kring dessa videoklipp. Hennes metod stämmer överens med den 

observation som vi har gjort av hennes lektion. Bengt försöker vara flexibel i sitt sätt att 

undervisa. Bengt har likt Anna en öppen atmosfär i klassrummet. Eleverna Azra och Musa 

anser att Annas undervisningsmetoder är nya, men att de fortfarande inte lever upp till de krav 

som eleverna ställer på religionsundervisningen. Musa och Azra anser att fler studiebesök till 

olika religiösa platser skulle gynna religionsundervisningen och att religionsundervisningen 

fortfarande inte inkluderar minoriteter inom en religion. Samma åsikter har eleverna Ali och 

Mariam på Björn Berggrenskolan. Eleverna anser att mer studiebesök kan bidra till bättre 

religionsundervisning. Trots att lärarna Anna och Bengt har olika arbetsmetoder kan vi se att 

                                                 
91 Oliverstam 2008: 56. 
92 Sjöborg 2012: 49-50.  
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eleverna har samma åsikter. Selander menar att det är en av lärarens uppgifter att hitta sätt för 

att motivera eleverna till undervisning.93 Genom att använda Anna och Bengt som exempel 

kan vi se att dessa lärare använder sig av nya metoder för att göra eleverna mer aktiva inom 

undervisningen, men betyder detta att undervisningen når upp till elevernas krav? Eleverna 

anser att undervisningen faktiskt inte når upp till de krav som eleverna ställer, eleverna vill att 

undervisningen skall inneha fler studiebesök. Eleverna motiverar sina förslag genom att de 

vill uppleva religion som ett verkligt fenomen och inte bara läsa i böckerna. Vi kan se att trots 

lärarens försök till att göra religion mer levande genom videoklipp och flexibilitet, vill vissa 

eleverna i denna studie inte begränsa sig till klassrummet och studera religion som ett mer 

samhällsaktuellt fenomen.  

 

Det vi kunde observera var att eleverna inom Anna Lindskolan var delaktiga inom 

undervisningen, trots att lektionstillfället kunde upplevas tramsigt. Vi kunde också konstatera 

att eleverna Azra och Musa hade synpunkter kring läraren Annas undervisningsmetoder. 

Musa ansåg exempelvis att Annas undervisningsmetoder var kreativa, men att eleverna ibland 

kan gå miste om kunskap om de inte tittade på videoklippen. Azra ansåg att variationen av 

undervisningsmetoder är viktigt för att på bästa sätt förvärva nya kunskaper. Att läraren 

använder sig av enbart av en metod kan vara betryggande för både läraren och eleverna, men 

läraren måste ibland bryta sina egna mönster för att nå fram till sina elever. Alla elever är 

olika och ibland passar det inte för eleverna att titta på film, då kan andra 

undervisningsmetoder leda till att eleverna ackommoderar nya kunskaper, läraren måste alltså 

på olika sätt kanalisera fakta som når elevernas förståelse.  

 

Läraren Lina på Henningeskolan menar att hon använder olika typer av material, hon 

använder sig exempelvis av artiklar, power point och videoklipp. Alfonso och Ardiana anser 

att lärarens undervisningsmetoder är bra, men Ardiana skulle vilja titta på mer film. Alfonso 

anser att flera diskussioner i klassrummet skulle vara intressanta och givande. Det som är 

gemensamt för alla lärare är att de i detta fall, när det handlar om urvalet av metoder, inte har 

kännedom kring elevernas krav på material. Som vi kan se har alla elever synpunkter kring 

lärarnas urval av material, detta tyder på att eleverna gärna vill variera arbetssätt vid inlärning 

av fakta. Eleverna säger inte att de fakta som väljs ut är svår och där kan vi se att lärarna har 

                                                 
93 Selander 1993: 115-116.  
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gjort en anpassning, men däremot vill eleverna att inlärningen av dessa fakta skall ske på 

olika sätt.  

 

En viktig faktor som Skogar lyfter fram kring urvalet av material är att materialet kan influera 

undervisningen.94 Eleverna Musa, Azra och Ali menar att det finns någon form av prioritering 

av fakta, detta kan i sin tur ha påverkats av urvalet av fakta som sker inom undervisningen. 

Lärarna kanske inte har i avsikt att framhäva en religion som större än andra religioner, men 

materialet som väljs kan vara en stor aktör till elevernas tänkande. Läraren måste alltså vara 

tydligt insatt i det fakta som väljs ut och presenteras för eleverna. Lärarna, som vi nämnde i 

föregående stycke, är insatta i den svårighetsgrad som finns i den fakta som presenteras inför 

eleverna, men lärarna är inte insatta i elevernas krav och villkor. Lärarna är i denna studie är 

positiva till de olikheter som finns i klassrummet, men däremot kan vi inte se någon tydlig 

anpassning utifrån de krav som eleverna ställer. Det kan givetvis vara svårt för en lärare att 

anpassa undervisningen utifrån alla elevers villkor. Läraren Anna på Anna Lindskolan anser 

att kännedom kring elevernas villkor och krav är viktigt för elevernas lärande, men samtidigt 

kan vi se att eleverna anser att hon prioriterar olika religioner. Läraren Lina på 

Henningeskolan anser att det är positivt att det finns hög variation i klassrummet, men hon 

använder sig inte av denna variation. Ardiana på Henningeskolan ansåg att Lina beskrev 

bönritualen på ett icke korrekt sätt. Detta är ett exempel på hur läraren kan använda eleverna i 

förklaringen om olika fenomen inom religion. Bengt vill inkludera eleverna i undervisningen 

genom sitt uppmanande till att eleverna skall hjälpa till i besvarandet av olika frågor, detta 

märks tydligt i observationen. Det vi kan se i observationerna är att lärarna Anna, Bengt och 

Lina vill inkludera elever för att tydliggöra olika fenomen och använda elevernas kunskaper 

som material inom undervisningen, men kunskapen kring inkludering fattas hos lärarna.  

 

I vår studie framkommer det att eleverna Azra, Musa och Ali upplever att deras egen religion 

eller livsåskådningen inte får rättvist utrymme inom religionsundervisningen jämfört med 

andra religioner som bearbetas inom religionsundervisningen. En orsak till att eleverna 

upplever denna orättvisa kan vara att den kunskap som läraren presenterar är grundläggande 

för eleverna. Vi menar på att eleverna redan har kännedom kring de företeelser som redovisas 

kring dess egna religion och därför blir undervisningen ointressant och kortvarig, då eleverna 

med utländsk bakgrund inte tar till sig ny kunskap. Elevernas motivation och intresse kan vara 

                                                 
94 Skogar 2013: 378.  
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hög, men att genomgångarna blir upprepande för dem. När undervisningen behandlar annan 

religion som Azra, Musa och Ali inte har kännedom kring blir informationen nya. På detta vis 

kan eleverna uppleva denna prioritering. Elever som anser att studerandet av nya religioner är 

intressant var alla elever. Den nya informationen är obekant och tar längre tid att bearbeta för 

eleverna. Tiden som eleverna bearbetar informationen på kan upplevas ta längre tid, men 

måste nödvändigtvis inte betyda att religionen får mer utrymme inom 

religionsundervisningen. Exempelvis Ali upplever att genomgångarna av islam är kortvarade i 

jämförelse med en annan religion. 

 

3.2 Metoddiskussion 

I början av detta arbete hade vi i syfte att undersöka hur elever med utländsk bakgrund 

upplever sin religionsundervisning, samt att belysa vilka undervisningsmetoder lärare 

använder inom religionsundervisningen. Vi beslutade oss för att omformulera vårt tidigare 

syfte till "Syftet i detta arbete är att granska huruvida elever med muslimsk bakgrund 

upplever sitt deltagande i religionsundervisningen, samt hur lärarnas undervisningsmetoder 

arbetas med inom religionsundervisningen." Detta beslut kom vi fram till efter att vi delegerat 

urvalet av intervjupersoner till lärarna som är verksamma på skolorna. Lärarens val av 

intervjupersoner ledde till att urvalet av elever som ville medverka blev skevt, men som 

förmodligen var slumpartat. Majoriteten av eleverna som vi intervjuade var muslimska elever. 

Det framgår i underkapitel 2.3 Intervju med elever att majoriteten av eleverna beskriver sig 

som muslimer. De eleverna som under intervjun berättar att de är muslimer heter Musa, Ali, 

Mariam och Ardiana. Detta är anledningen till att vi beslutade att omformulera oss. Vi tog 

med Azra och Alfonso i uppsatsen och har dessa två elever att jämföra med i diskussionen när 

det gäller lärarens undervisningsmetoder. Vi ansåg att det var lämpligt och att elever med 

annan livsåskådning skulle tillföra företeelser att analyser på beskrivningen av samma 

undervisning. Azras och Alfonsos intervjuer är kvar i sin helhet för att vi inte ville förlora 

kontexter ur deras helhetsbeskrivning. Eleverna Azra och Alfonso gav oss svar som 

bekräftade på frågan kring urvalet av material som görs av läraren och ifall det finns 

prioritering av olika religioner. Dessa svar bekräftades av de andra eleverna vilket ökade 

sannolikheten i de svar vi fick under intervjuerna.  

 

Enligt Berg finns det ett urval av olika intervjumetoder att utforma sin studie efter. I 

underkapitel 1.4 Material och metod lyfter Berg fram strukturerade, semi-strukturerade och 
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ostrukturerade intervjumetoder och beskriver hur dessa metoder skiljer sig åt.95 Vi valde att 

arbeta med den strukturerade intervjumetoden för att vi ansåg att denna metod vara lämpligast 

för vår studie. I detta arbete var det tre forskare som kollaborerade, men utförde intervjuerna 

enskilt. Därför var den strukturerade intervjumetoden mer lämplig för denna studie än den 

semi-strukturerade och ostrukturerade intervjumetoden. Vid valet av den semi-strukturerade 

intervjumetoden kan forskaren ställa följdfrågor, detta kanske hade kunnat tillföra ytterligare 

aspekter till detta arbete. Om vi hade använt den semi-strukturerade intervjumetoden i detta 

arbete kanske denna metod hade medfört mer omfattande svar från eleverna, men också 

medfört en problematik vad gäller elevernas differentiering kring svaren. Att tre olika 

forskare ställer olika typer av följdfrågor hade kunnat medföra att svaren blir för olika och 

detta hade kunnat medföra hög problematik för studien. Vi valde därför att utgå från 

strukturerade intervjuer och dela upp intervjuarbetet mellan oss forskare.    

 

Vi valde i detta arbete att använda oss av ostrukturerade observationer, vilket innebar att vi 

observerade lärarens arbetsmetoder, samt elevernas beteende fritt och inte utifrån specifika 

riktlinjer förutom den tidigare forskningen som har gjorts i detta arbete. Alternativet som vi 

fick välja mellan var att vi skulle använda strukturerade observationer. Att observera på ett 

strukturerat sätt skulle i detta arbete innebära att forskarna observerar utifrån specifika 

riktlinjer. Att använda den strukturerade metoden för observationer hade kanske medfört att 

detta arbete hade fått specifikt observerade områden av undervisningen. Inom den 

strukturerade observationsmetoden fokuserar forskaren på olika teman som skall observeras, 

detta kan innebära att forskaren inte observerar företeelser utanför de teman man har valt att 

observera. Vi valde den ostrukturerade metoden av observationer, detta på grund av att vi var 

tre forskare och kunde utnyttja detta i observationen av olika fenomen. Vi kunde alltså 

fokusera på olika aspekter av den observerade undervisningen och på så sätt samla in så 

mycket resultat som möjligt.  

 

Denna studie kan utformas efter kvantitativa metoder och forskaren kan bearbeta större 

mängd material. Undersökningen kan medföra en annan bild av hur elever med muslimsk 

bakgrund upplever religionsundervisningen. I vår uppsats framgår det att lärarna försöker 

använda sig av undervisningsmetoder som inkludera alla elever, men att dessa metoder inte 

alltid är förankrade i det eleverna anser lämpligast för dess inlärning. En metod kan nå ut till 

                                                 
95 Berg 2004: 78-80. 
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en del elever och en annan kan visa sig vara mer gynnsam för andra i gruppen. Vår studie 

visar på att variation och kreativitet hos läraren inom religionsundervisningen är egenskaper 

som eleverna uppskattar och detta kan leda till en bättre lärandemiljö. Att 

religionsundervisningen blir mer levande skapar större motivation och nyfikenhet hos 

eleverna och detta är bland de viktiga aspekter som denna uppsats kommer fram till. På så sätt 

kan denna uppsats bidra till kunskapsbanken. 
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Bilagor 

Bilaga 1 Frågeformulär - Elev 

 

Uppvärmning 

1. Vill du presentera dig? 

2. Hur känner du kring skolan? 

3. Hur tänker du/känner du kring din egen religion och religion generellt?  

4. Betyder religionsundervisningen något för dig? 

Religionsundervisning 

5. Hur tycker du att religionsundervisningen fungerar? 

6. Har du förslag på hur religionsundervisningen kan bli ännu intressantare? 

Läraren 

7. Det materialet ni använder är det bra och intressant enligt dig? Böcker, artiklar, 

internet?   

8. Anser du att din röst blir hörd i undervisningen? 

9. Hur tycker du att samspelet mellan er och läraren är? 

Elevens livsåskådning  

1. Känner du att du lärt dig något nytt inom din religion? 

2. Om läraren har presenterat din religion hur tycker du då att genomgången har varit? 

3. Har du något som du vill tillägga? 
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Bilaga 2 Frågeformulär – Läraren 

 

Uppvärmning 

1. Vill du presentera dig? 

2. Vilka känslor har du har du kring religionsämnet? 

 

Religionsundervisning 

3. Hur tycker du att religionsundervisningen fungerar i ert klassrum? 

4. Anser du att religionsundervisningen påverkas om det finns olika etniciteter i gruppen, 

om ja vill du utveckla ert svar? 

Läraren 

5. Hur väljer du ut material till religionsundervisningen? 

6. På vilket sätt påverkar eleverna din undervisning tycker du? 

7. Hur tycker du att samspelet fungerar mellan dig och eleverna? 

Eleven 

8. Känner du att eleverna lär sig något nytt kring dess personliga religion? 

9. Hur anser du att dina genomgångar av olika religioner är? 

10. Har du något som du vill tillägga?  
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Bilaga 3 Mailet till Rektorer och lärare 

Hej Anonym! 

Jag heter Amel Balic och tillsammans med mina klasskamrater Mohammed Alhabib och 

Adonis Gashi är vi tre lärarstudenter som studerar på Halmstad Högskola till att bli lärare i 

Religion och Historia. Vi är på slutet av vår utbildning och skriver en C-uppsats i 

religionsvetenskap. Vi skulle hemskt gärna vilja utföra observationer och intervjuer på en av 

era årskurs nio elever som läser religion. 

 

Studiens syfte är ”Att undersöka hur elever med utländsk bakgrund upplever sin 

religionsundervisning, samt att belysa vilka undervisningsmetoder lärare använder inom 

religionsundervisningen.”  

Under de perioder vi vikarierat eller haft vår verksams förelagda utbildning har vi kommit i 

kontakt med skolor som vi ansåg vara lämpliga för vår studie och er skola anser vi vara en av 

dem. Den period vi har tänkt utföra dessa intervjuer och observationer är under vecka 7, 8 och 

9.  

 

Deltagandet är helt frivilligt. Intervjun och observationerna får avbrytas, även avslutas, om 

eleverna eller läraren så önskar. Som deltagare i denna studie är försäkrar vi att alla deltagare 

och skolor anonymitet. Detta betyder att vi kommer använda oss av fingerade namn på skolor 

och deltagare, vilket medför att läsaren av denna uppsats inte kommer få reda på var studien 

skett. Materialet kommer endast hanteras av oss som skriver uppsatsen, men även vår 

handledare.  

 

Om ni är intresserade av att medverka i denna studie hade vi varit tacksamma. Ni kan nå oss 

på en av dessa mail: 

Amel Balic, Amebal11@student.hh.se 

Mohammed Alhabib, Mohalh11@student.hh.se 

Adonis Gashi, Adogas11@student.hh.se 

 

Tack på förhand för att ni tog er tiden att läsa igenom detta meddelande! 

 

Med vänliga hälsningar, Amel, Mohammed och Adonis 
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