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Sammanfattning 
Bakgrund 
Bakgrunden till att det står kristen tradition och västerländsk humanism i läroplanen är utifrån 
Piltz (1992) betänkande inför den förra läroplanen (Skolverket 1994, SOU 1994:92, bilaga 8 i 
Skola för bildning), som handlar om att Piltz anser att kristen tradition är det som format 
samhället. Sigurdsson å andra sidan ifrågasätter vilken kristen tradition som Piltz bygger sitt 
betänkande på, eftersom det har funnits flera kristna traditioner i samhället. Vidare tas 
forskning upp kring hur religionskunskapsundervisningen i mångkulturella skolor på ett 
fördelaktigt sätt kan få elever att skapa sig förståelse för varandras trosuppfattningar.  
 
Den teoretiska ramen bygger på Bakhtins (1991) teori om att människor ska föra dialog, för 
att skapa sig förståelse för varandra. Bakhtins teori om dialogismen har Dysthe (1996) 
applicerat i klassrummet. Det dialogiska klassrummet handlar om att det finns ett samspel 
mellan lärare och elever och mellan elever. Det finns alltså flera röster i klassrummet och 
allas erfarenheter, uppfattningar och värderingar är betydelsefulla och lyssnas till. Det 
monologiska klassrummet är dock vanligast, och innebär att det är läraren som är auktoritär 
och säger hur ”det” är och ”fyller” eleverna med fakta. Det finns alltså en röst som förmedlar 
information och det är lärarens (Dysthe 1996). 
 
Syfte  
Syftet med föreliggande studie är att undersöka några årskurs-4-6-lärares syn på att förmedla 
kristen tradition och västerländsk humanism inom området etik, i religionskunskapsämnet på 
mångkulturella skolor.  
 
Metod 
Studien är gjord enligt en kvalitativ metod, genom intervju som redskap.  Informanterna är 
legitimerade årskurs-4-6-lärare, som har behörighet och erfarenhet i att undervisa i ämnet 
religionskunskap. Lärarna arbetar på olika skolor i västra Sverige. Lärarnas svar har noggrant 
analyserats, enligt ett kodningsschema. Den teoretiska ramen har varit till hjälp för att förstå 
lärarnas syn på olika frågor.  
 
Resultat 
Studiens resultat visar att vissa elever ges dubbla budskap. Skolan förmedlar sin värdegrund, 
medan hemmet förmedlar sina värderingar. Dessa värderingar behöver inte alla gånger 
stämma överens, vilket gör att elever ibland uttrycker motsättningar i undervisningen. Det gör 
att det kan bli svårt att prata om vissa moraliska frågor, som sexualitet och jämställdhet.  
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INLEDNING   
Så här lyder ett centralt avsnitt i värdegrunden: 
 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är de värden som skolan ska gestalta och 
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 
till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen i 
skolan ska vara icke-konfessionell. (Skolverket 2011, s.7) 

 
Läraren ska alltså på en och samma gång förmedla specifika västerländska värden och 
samtidigt värna om individens ”frihet och integritet.” Det gör att motsättningar kan uppstå 
mellan de värderingar som skolan har som uppdrag att förmedla och de värderingar som 
hemmet förmedlar till sina barn. Men det finns också motsättningar i själva värdegrunden, 
som varje pedagog måste förhålla sig till och hantera, då det står att skolan ska förmedla 
kristen tradition och västerländsk humanism. Något annat som försvårar uppgiften ytterligare 
är att den svenska skolan ska vara icke-konfessionell men samtidigt står det att skolan ska 
förmedla kristen tradition och västerländsk humanism. Dessa motsättningar blir dessutom 
väldigt påtagliga inom området etik i religionskunskapsämnet, eftersom värdegrunden skall 
appliceras på känsliga frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, 
sexualitet och sexuell läggning (Skolverket 2011, s.201).  
 
Värdegrunden och den spänning som kan skönjas inom den har gjort mig väldigt intresserad 
av att ta reda på hur lärare bemöter och respekterar andra värderingar och samtidigt förmedlar 
läroplanens värdegrund. Mitt intresse i ämnet har väckts genom verksamhetsförlagd utbilning 
då jag förstått att det ibland kan vara svårt för lärare att förmedla skolans värdegrund till 
elever som står upp för helt andra värderingar.  
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SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syfte 
Syftet med föreliggande studie är att undersöka några årskurs-4-6-lärares syn på att förmedla 
kristen tradition och västerländsk humanism inom ämnesområdet etik, i 
religionskunskapsämnet på mångkulturella skolor.  

Frågeställningar 
1. Hur ser lärarna på sin egen roll i etikundervisningen? 
2. Hur säger sig lärarna hantera olika värderingar inom etikundervisningen?  
3. Hur säger sig lärarna arbeta med moraliska frågor som rör flickor och pojkars 

identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet och sexuell läggning? 

Begreppsdefinition 

Mångkultur 
Enligt nationalencyklopedin (2015) innebär mångkulturell att det finns många människor med 
olika kultur i ett samhälle. Ofta innebär begreppet det positiva som människor med olika 
bakgrund för med sig.   

Etik 
Ofta blandas etik och moral ihop, vilket inte är konstigt då såväl etik som moral handlar om 
vad som är normativt och om värdefrågor. Etik handlar därför om vad som är rätt och orätt, 
gott och ont, tillåtet och förbjudet, och så vidare, utifrån människors handlingar. I slutändan 
handlar det om att ta rättfärdiga beslut (Fjellström 2004).  

Moral 
Moral handlar om hur man förhåller sig till etiken. Orlenius (2001, s.16) menar att ”normer 
och värderingar utgör tillsammans grunden för individens moral”. Det vill säga; individen 
uttrycker vad den tycker är eftersträvansvärt eller avskyvärt baserat på sina värderingar och 
normer.  

Värdegrund 
Värdegrunden växte fram i och med läroplanen 1994 (Skolverket 1994 & Orlenius 2001, 
s.16). I dagens läroplan (Skolverket 2011) står fortfarande värdegrunden med och den handlar 
om etik, moral, normer, relationer, värderingar och demokrati. Exempelvis står det i 
värdegrunden att man ska arbeta för jämställdhet mellan könen. 

Kultur  
Kultur definieras som ”seder och bruk”. Det finns olika regler, normer och värderingar i 
kulturen som utgör samhörigheten. Begreppet kultur kan användas i fler sammanhang än som 
”nationell kultur” eller religiös kultur. I den här studien används begreppet avsett nationell 
kultur och religiös kultur (Mattson 2010).  

Etnicitet 
Etnicitetbegreppet och kulturbegreppet har en viss tendens att användas synonymt. Etnicitet 
handlar om hur vi förhåller oss till ”seder och bruk”. Etnicitet är det som får olika grupper av 
människor att känna samhörighet, och som involverar en hierarkisk organisering. Man tillhör 
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helt enkelt en grupp och delar olika levnadsförhållanden. Samhörigheten grundar sig också i 
att dessa grupper upplever någon slags utanförskap i samhället, eller/och för en politisk kamp 
(Mattson 2010).  
 
Trosuppfattning 
Trosuppfattning i den här studien innebär att den kan vara antingen religiös eller sekulär.  
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BAKGRUND  
Religionskunskapsämnets framväxt  
I början av 1900-talet undervisades elever i kristendomskunskap, som också genomsyrade all 
annan undervisningen. Det är inte särskilt konstigt eftersom den svenska skolans framväxt har 
sina rötter i att vara en ”religionsskola”, då elever bland annat husförhördes enligt innehållet i 
katekesen. Kristendomskunskapen var i början av 1900-talet fortfarande konfessionell, vilket 
den också kritiserades av många för att vara. Det som stod på schemat var biblisk historia, 
bibelläsning och katekes. Till följd av folkets påtryckningar och kritik av kristendomen blev 
samhället allt mer sekulariserat, vilket i förlängningen ledde till att skolans 
kristendomskunskapstimmar blev allt färre (Hartman 2000).  
 
1962 blev den svenska skolan icke-konfessionell, vilket dessutom innebar att lärarna skulle 
inta ett kritiskt förhållningssätt till kristendomen. I läroplanen 1969 ändrades 
kristendomskunskapsämnet till att omfatta flera religioner, och ämnet började då kallas för 
religionskunskap. Efter införandet av läroplanen 1994 står det även att elever ska undervisas i 
etik (Hartman 2000). Etikundervisningen som ett område i religionskunskapsundervisningen 
står fortfarande med i dagens läroplan (Skolverket 2011).  

Läroplanen för grundskolan 2011  
I värdegrunden i läroplanen under grundläggande värden (Skolverket 2011) står det: 

Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla 
människors lika värde, jämställdhet mellan kvinnor och män samt 
solidaritet med svaga och utsatta är det värden som skolan ska gestalta 
och förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen 
tradition och västerländsk humanism sker detta genom individens fostran 
till rättskänsla, generositet, tolerans och ansvarstagande. Undervisningen 
i skolan ska vara icke-konfessionell. (Skolverket 2011, s.7) 

Det står även i värdegrunden (Skolverket 2011, s.7) att ingen ska bli diskriminerad på grund 
av kön, etnicitet eller sexualitet, och om tendenser för detta uppmärksammas ska 
diskrimineringen aktivt motarbetas. Vidare står det att skolans ansvar är att motverka 
traditionella könsmönster, och att skolan aktivt och medvetet ska arbeta för jämställdhet 
mellan kvinnor och män.  

I syftesformuleringen i religionskunskap (Skolverket 2011, ss.198-201) står det att elever ska 
reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och etiska frågor, eftersom elever då kan skapa 
förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva. I etikundervisningen ska 
elever också utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar gällande kön, 
jämställdhet, sexualitet och relationer. Elever ska också analysera och ta ställning i etiska och 
moraliska frågor. Det betyder att elever ska förstå hur olika värderingar hör ihop med religion 
och andra livsåskådningar. 
 
I det centrala innehållet i området etik står det bland annat att undervisningen ska behandla: 
”vardagliga moraliska frågor som rör flickors och pojkars identiteter och roller, jämställdhet, 
sexualitet, sexuell läggning” (Skolverket 2011, s.201). 

I kunskapskraven i religionskunskap står det bland annat att: ”Eleven har kunskaper om några 
heliga platser eller rum, ritualer och levnadsregler som hör till världsreligionerna och visar 
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det genom att föra resonemang om likheter och skillnader mellan några religioner” 
(Skolverket 2011, s.204). 

Diskussionen om kristen tradition och västerländsk humanism i läroplanens 
värdegrund 
Värdegrunden i läroplanen menar att kristen tradition är förenlig med västerländsk humanism 
(Skolverket 2011). Uttrycket i läroplanen angående kristen tradition och västerländsk 
humanism härstammar ifrån ett betänkande som latinprofessorn Anders Piltz (1992) skrev 
inför läroplanskommitténs utformande av den tidigare läroplanen Lpo 94 (SOU 1994:92, 
bilaga 8 i Skola för bildning). Uttrycket står oförändrat kvar i den senaste läroplanen 
(Skolverket 2011).  
 
Piltz (1992) menar i betänkandet att det svenska samhällets historiska kristna arv värnar om 
de ideologier som återfinns i bibeln, men att dessa samtidigt kan anses universella. I såväl 
gamla som nya testamentet står det om ”den gyllene regeln”, vilken Piltz menar är en 
ideologi, som skulle kunna förefalla som en ”naturlig lag”. En lag som Piltz (1992, ss.432-
439) menar att alla ”förnuftiga” människor skulle kunna ställa sig bakom. Dessutom menar 
han att den ”gyllene regeln” är så naturlig inom människan att varken bibelkunskap eller 
religiösa föreställningar behövs för att man ska kunna förstå den. Olof Franck (2003, s.23) 
lektor i filosofi och religionskunskap, hävdar precis som Piltz att det finns grundläggande 
normer ”handla mot andra så som du själv vill bli behandlad”, ”du ska behandla din nästa 
rättvist”, ”du bör hjälpa dina medmänniskor”. Han anser dock att dessa normer tillämpas 
beroende på hur situationen i mötet mellan människor ser ut, eftersom dessa grundläggande 
normer inte alltid upplevs ha relevans eller betydelse för olika enskilda fall. Vidare menar 
Franck att för att utveckla ett moraliskt förhållningssätt behöver människor reflektera över de 
grundläggande normerna.  
 
Piltz (1992, s.439) anser att alla människor i ett samhälle behöver ha en etisk övertygelse, 
eftersom det är en förutsättning för att tillsammans med andra kunna lösa konflikter. Om 
konflikter uppstår utan en etisk övertygelse kommer beslut tas utifrån individens enskilda 
intressen, vilket Piltz hävdar kan bli problematiskt. Den etiska övertygelsen menar Piltz ska 
grundas i en trosuppfattning, som antingen kan vara sekulär eller religiös. Piltz tycker dock 
inte att etik och moral skiljer sig märkbart i olika religiösa och sekulära uppfattningar, 
eftersom många av dessa ideologier finns nerskrivna i FN:s deklaration om de mänskliga 
rättigheterna. Slutligen anser Piltz (1992) att hela samhället behöver sträva efter 
gemensamma värderingar eftersom om samhället står på samma etiska grund leder det till att 
man gemensamt kan ta klokare beslut.  
 
Sigurdsson (2002) tycker inte att uttrycket kristen tradition är lika oproblematisk som Piltz 
(1992) eftersom det finns många olika kristna traditioner i landet. Exempelvis säger 
Sigurdsson att samhället är präglat av lutherska, romersk-lutherska, baptistiska, metodistiska 
och reformerta traditioner. Sigurdsson (Ibid) menar till exempel att den lutherska traditionen 
tycker att krig kan vara rättfärdigat, medan den baptistiska traditionens övertygelse är 
motsatsen, vilket får Sigurdsson att undra vilken kristen tradition som Piltz hänvisar till.  
 
Trots att Sverige är kristet och att samhället är uppbyggt av kristen tradition, ifrågasätter 
Sigurdsson (2002) om skolan är rätt ställe att indoktrinera en viss religion, eller religionsetik. 
Kristendomen i Sverige är trots allt endast ett historiskt arv, enligt Sigurdsson (2002, s. 115), 
som ställer frågan: ”skall verkligen denna religion ges ett formuleringsföreträde i läroplanen 
för den obligatoriska och allmänna skolan?” För Sigurdsson blir nästa naturliga steg att 
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ifrågasätta hur det då blir med integriteten för människor med annan religion eller för dem 
som inte har någon religion.  
 
Piltz (1992, s.443) hävdar att västerländsk humanism står för godhet, medkänsla, hänsyn, 
vänlighet, civiliserat beteende, vidsynthet och generositet. Sigurdsson (2002, ss.111-112) 
menar dock att det inte är självklart vad västerländsk humanism står för, eftersom det dels kan 
syfta på humana värden och dels på en humanistisk tradition. Västerländsk humanism skulle, 
enligt Sigurdsson kunna innebära en humanistisk tradition, som är ett parallellt fenomen till 
det moderna och liberala samhället med utgångspunkt i den liberala tradition som finns i 
Sverige och stöds av FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna. Västerländsk 
humanism skulle enligt Sigurdsson kunna innebära humana värden, som är att värna och 
befrämja det som förefaller sig mänskligt. Å andra sidan, och detta komplicerar bilden 
ytterligare, är det mänskliga föränderligt och beroende av sin kulturella kontext.  
 
Avslutningsvis menar Sigurdsson (2002) att definitionen av kristen tradition måste ha samma 
definition som västerländsk humanism. Om dessa två begrepp utifrån läroplanens (Skolverket 
2011) betydelse inte har samma betydelse, står dessa i motsatts till varandra, vilket kan bli 
svårtolkat av lärare, som ska förmedla ideologierna. Sigurdsson menar därför att dessa måste 
ha samma definition men vad den definitionen är verkar ingen riktigt veta.  

Lärarens roll i religionskunskapsundervisningen  
1962 års läroplan föreskrev att lärare skulle bedriva undervisning objektivt. Det innebar att 
lärare skulle ha ett kritiskt förhållningssätt när de undervisade om religion, vilket innebar att 
de inte skulle värdera religion efter sin egen uppfattning. Beslutet om att vara objektiv möttes 
av ett starkt motstånd ifrån lärare, som tyckte det var en för svår uppgift. Kritiken ledde till att 
läroplanen föreskrev att lärare fick ha en saklig åsikt, det vill säga lärarna var tvungna att vara 
öppna för andra trosuppfattningar och de fick endast prata om sådant som var 
verklighetsförankrat. Det innebar att lärarna skulle undvika att undervisa om bibelns 
teologiska innehåll och istället utifrån bibelns innehåll betona något etiskt 
verklighetsförankrat, till exempel att det är bra att ha vänner (Olivestam 2006, ss.29-30).  
 
Falkevall (2013) menar att läraren inte heller ska vara helt objektiv, eftersom undervisningen 
ska vila på en demokratiskt grund (Skolverket 2011 & Falkevall 2013). Det är dessutom svårt 
enligt Falkevall att vara helt objektiv, då alla lärare har någon form av åsikt. Vidare menar 
Falkevall att lärarens livshistoria ofta påverkar arbetet i religionskunskapen, eftersom läraren 
har tagit ställning till religion genom att antingen ha en väldigt öppen syn eller en bestämd 
syn till religion. Lärares uppfattning kommer med andra ord synas i religionsundervisningen 
på ett eller annat sätt. 
 
Olivestam (2006) anser att ett fördelaktigt arbetssätt med religion, vilket inkluderar etik, är att 
genom olika tillvägagångssätt föra en öppen diskussion. Ett sådant arbetssätt menar 
Olivestam kräver att det finns samförstånd mellan elever och lärare. Det kan dock vara svårt 
att finna ett sådant samförstånd när läraren har ett maktövertag. Olivestam menar att ett 
maktövertag visar sig genom kunskap-, position- och erfarenhetsmakt. Det krävs därför att 
läraren tar sitt ansvar som ”maktperson” och är öppen för olika livstolkningar (Olivestam 
2006).  
 
Hazel och Lynn (2011, ss.413-415) har gjort en kvalitativ studie på universitetsstudenter som 
studerar till religionskunskapslärare, för att ta reda på deras syn på hur en lärare ska vara 
under religionskunskapsundervisningen. Hazel och Lynn säger att en gemensam respons från 
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studenterna var att läraren ska ha empati, tolerans och respekt för olikheter. Studenterna 
tyckte även att personer som var öppna för olika uppfattningar och kunde lyssna till elevernas 
input, var bra religionslärare. Studenterna menade vidare att personer som har bestämda 
åsikter om vad som är rätt eller fel, inte är passande som religionslärare samt att endast 
personer som kan känna empati för andras trosuppfattningar och känslor kan bli riktigt bra 
religionslärare.  
 
De svar som skiljde studenterna åt var om de ville hävda sin egen trosuppfattning i 
klassrummet. 53 procent av lärarstudenterna sa att de aldrig skulle göra det offentligt i 
klassen, eftersom de tyckte det var opassande att dela sin uppfattning till elever, eftersom de 
då redan skulle ha en ”världsövertygelse”. Av dessa 53 procent hade 84 procent en kristen 
trosuppfattning. De kristna ville inte heller dela sin trosuppfattning med kollegor, då de var 
rädda för att de skulle tycka det var oprofessionellt att ha en trosuppfattning som 
religionskunskapslärare, samt att kollegorna skulle tro att de var blinda för andra 
världsuppfattningar (Hazel och Lynn 2011, ss.413-415). 

Etik i klassrummet 
Franck (2003, ss.23-24) menar att lärare måste förankra de etiska principerna och värdena 
som står i skolans värdegrund. Han menar att skolan måste ”ge etiken ett ansikte” för att lära 
elever att de har rätt till att uppleva mening med livet och därför menar Franck att etik ska 
genomsyra all undervisning. Franck anser därför att lärare i undervisning ska knyta an till 
elevers framgångar, rädsla, olust, lust, hat och kärlek. Franck menar vidare att lärare ska ha ett 
öppet förhållningssätt, för att elever senare ska kunna diskutera olika etiska frågor som 
jämställdhet mellan kvinnor och män och sexualitet. Elever ska även lära sig att etik inte 
behöver vara svart eller vitt, utan att det finns flera aspekter på olika etiska frågor, vilket gör 
den mångfacetterad.  

Franck (2003, s.44) säger att ”exemplets makt är stor”, och menar att lärare behöver ge 
eleverna verklighetsförankrade exempel på olika dilemman. Franck säger att lärare inte ska 
rada exempel på argument, som är för eller emot ett dilemma. Utan tillsammans med sina 
elever utgå ifrån att det som är personligt varierar mellan olika människor. Franck menar att 
ett fördelaktigt undervisningssätt är att bjuda in personer, som har erfarenhet av olika etiska 
dilemman och låta dem berätta för elever om sin livssituation. Det tillvägagångssättet gör att 
det blir en verklighetsförankring för elever, eftersom olika personer får komma till tals. Enligt 
Franck är det först då som elever verkligen kan sätta sig in i en annan persons liv och 
diskutera olika problemsituationer. Lärarens roll är därför inte att slå fast vad som är rätt eller 
fel, i sådana här diskussioner, utan istället vara en mentor för eleverna. Vidare måste läraren 
vara ordentligt påläst om olika etiska dilemman, för att kunna lägga fram olika argument och 
omständigheter för att ingenting ska förbigås.  

Franck (2003) menar att livsfrågor inte kan lösas genom logiskt tänkande eller med en 
faktagrund. Dessa spelar dock roll, eftersom fakta behövs för att veta vilka konsekvenser som 
olika ställningstagande leder till. Vetenskap kan inte heller lösa moraliska frågor, eftersom 
flera individer kan vara överens om fakta kring en moralisk fråga men oense om hur olika 
företeelser ska hanteras rent moraliskt. Etikundervisningen bidrar inte till att elever lär sig en 
sanning men den bidrar till att elever lär sig att reflektera och förstå komplexiteten i etiska 
frågor. Vidare menar Franck att läraren tillsammans med eleverna kan få dem att förstå att 
vara ”en sökare” innebär att aldrig vara fullärd och att ens tankar om livets mening ofta 
förändras. Etisk reflektion innebär att kunna ändra sig kring vad ett bra liv är. 
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När en individ har utvecklat kunskap om etik och förstår etikens komplexitet förstår man att 
det är svårt att säga vad som är rätt och fel, eftersom det inte finns något facit, menar Franck. 
Franck menar att dessa omständigheter innebär att individer ska vara försiktiga med att säga 
att någon annans sätt att se på livet, skulle vara fel. Därför hävdar Franck att individer, genom 
samtal istället ska dela varandras ståndpunkter. Å andra sidan anser Franck att den moraliska 
friheten är en frihet under ansvar, vilket innebär att det finns gränser. Franck (2003, s.89) 
undrar därför hur långt den etiska toleransen får sträcka sig. Han konstaterar att det finns 
människor som kränker människovärdet och undrar då om det ska få vara förbehållet att ”alla 
människor får tänka och göra som hon eller han vill”. Risken med ett oetiskt tankesätt är att 
människor riskerar att leva i anarki.  

Enligt Franck (2003, ss.140-143) ska inte kränkande beteende mot människovärdet förbigås, 
eftersom det är detsamma som att berättiga ett beteende. Dessa personer ska dock inte 
straffas, eftersom straff inte kommer göra att en människa ändrar sin moral. Samtalets 
pedagogik är något som Franck istället förespråkar, vilket innebär att läraren eller andra 
vuxna uppträder som goda förebilder och som mentorer, genom att gestalta god moral, det 
vill säga, förespråka respekt och empati. Franck menar att ett tillvägagångssätt är genom 
ömsesidiga samtal, då en person som kommit en bit i sin moraliska utveckling får berätta om 
sina erfarenheter och dela med sig av sitt synsätt till personen som har omoraliska 
värderingar. Det är dock viktigt att båda parter lyssnar och lyssnas på. Franck menar att om 
en person lyckas vända en människas negativa syn på människovärdet är mycket vunnit. 

Fördelaktiga undervisningssätt 
Enligt Katz (2014, s.141) är värderingsövningar, forumspel, rollspel, brainstorming och 
diskussioner fördelaktiga undervisningssätt som kan användas för att ge elever möjlighet att 
reflektera över etiska frågor på ett djupare plan, för att i förlängningen kunna förändra sina 
tankeprocesser och beteenden. Katz menar att när elever får arbeta med olika 
värderingsövningar lär de sig att sätta sig in i andra personers liv och kan genom det utveckla 
förståelse för dessa individers perspektiv. Olika verklighetsförankrade övningar kan leda till 
att undervisningen blir verklig, vilket bidrar till att elever kan utveckla sin förståelse för andra 
åsikter och ställningstaganden. Lärare ska dock inte värdera elevernas åsikter, utan 
tillsammans med dem reflektera över olika frågor och föra demokratiska samtal. Det är först 
när en person får en uppfattning om andras åsikter, som sina egna ståndpunkter kan förändras. 
Katz är noga med att poängtera att det även är viktigt att läraren är öppen för att förändra sina 
åsikter.   

Det pluralistiska religionskunskapsklassrummet  
Weisse (2016) konstaterar att det pluralistiska samhället i Europa ställer särskilda krav på 
förståelse för individers olika trosuppfattningar. Trots att många samhällen i Europa är 
sekulariserade menar Weisse att man måste ta hänsyn till alla människors trosuppfattning och 
värderingar. Weisse menar även att sekularisering och religion inte måste stå emot varandra, 
utan kan komplettera varandra. 
 
I Tyskland är det lag på att alla elever i de kommunala skolorna ska undervisas i 
religionskunskap. I de flesta skolor undervisas elever i homogena grupper, för att 
exemplifiera, de som har en sekulär trosuppfattning undervisas tillsammans, och de som har 
en kristen trosuppfattning undervisas tillsammans. I de kommunala skolorna i Hamburg 
skiljer sig dock undervisningssättet jämfört med andra kommunala skolor i Tyskland, 
eftersom eleverna undervisas i heterogena grupper. Detta har gjort att skolorna i Hamburg har 
blivit en inspiration för andra skolor internationellt, eftersom eleverna på ett positivt sätt får 
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mötas och föra dialog med varandra om religion (Weisse 2016). Weisse (2016) har därför 
gjort en kvalitativ studie på elever som går på Hamburgs kommunala skolor.   
 
Elevernas perspektiv är det som står i centrum under religionskunskapsundervisningen på de 
kommunala skolorna i Hamburg. Eleverna får dels undervisning om religion, och de får dels 
dela med sig av sina egna erfarenheter av olika religiösa uppfattningar, genom att föra dialog 
med varandra. Detta inkluderar såväl de elever som har religiös uppfattning, som de elever 
som har en sekulariserad uppfattning (Weisse). Weisse (2016) menar att de flesta eleverna 
upplever att undervisningssättet är ett väldigt intressant sätt att ta del av andras 
världsuppfattningar och att deras förväntan på undervisningen är att de ska få uttrycka sin 
åsikt, diskutera, föra dialog om religion, samt reda ut missuppfattningar och förutfattade 
meningar. 

Weisse (2016) menar att detta tillvägagångssätt har lett till att diskriminering i skolmiljön inte 
förekommer i särskilt stor utsträckning. Weisse kan genom studien påvisa att även eleverna 
uppskattade ett arbetssätt där de själva fick vara aktivt delaktiga och berika undervisningen 
med sina egna erfarenheter. Weisse konstaterar också att eleverna fått en djupare förståelse 
för att individer inom samma religion har olika uppfattning inom den religionen. Weisse 
(2016) säger också att arbetssättet har gjort att eleverna förstår varandras åsikter bättre, och 
att det sällan blir konflikter i klassrummet. Han betonar även att eleverna som deltog i studien 
är mer öppensinnade för andras trosuppfattningar.  
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TEORETISK RAM 
I följande avsnitt redogörs det för den teoretiska ramen, som har legat till grund för att förstå 
studiens resultat. Teorin bygger på Michail Bakhtins teori om dialogismen, vilken Olga 
Dysthe filosofie doktor i språkvetenskap, har applicerat till klassrummet. Hon menar att det 
dialogiska klassrummet innebär flerstämmighet, det vill säga, allas röster ska lyssnas på -
såväl lärarens som elevernas. Olga Dysthe utvecklar Bakhtins teori om dialogismen och 
menar att i ett klassrum förs det också en monolog, som innebär att lärare ”fyller elever med 
kunskap”. Dysthe menar att både det dialogiska och monologiska förhållningssätten behövs i 
klassrummen.  

Bakhtin 
Michail Bakhtin (1895-1975) var en filosof som är tongivande gällande språk, tänkande, 
samspel och kommunikation. Enligt Bakhtin (1991, s.12) skapar människor förståelse för 
varandra genom dialog. Enligt Bakhtin innebär det att individer inte kan skapa sig förståelse 
utan att samspela med andra. Det är enligt Bakhtin endast i interaktion med andra som man 
kan skapa sig förståelse. Bakgrunden till att människor behöver förstå varandra handlar om 
att de föreställningar som befästs i barndomen är svåra att förändra. Det är inte heller 
meningen att vi ska förändra dem. Däremot måste vi försöka förstå varandras föreställningar 
och värderingar, menar Bakhtin. Vidare menar han att det finns en falsk föreställning om att 
man måste bosätta sig i en annan kultur, för att kunna förstå någon annans föreställningar. 
Bakhtin menar dock att det finns fler sätt för att skapa förståelse mellan människor. 
Förslagsvis genom att ställa adekvata och seriösa frågor till personer med andra uppfattning 
än sig själv, med syftet att utbyta åsikter och tankar. Bakhtin framhåller att sakliga samtal 
leder till en berikad ömsesidig förståelse där båda parter ”bevarar sin enhet och sin öppna 
helhet” (Ibid).  

Det auktoritativa och det inre övertygande ordet 
Bakhtin gör skillnad på det auktoritativa och det inre övertygande ordet. Det auktoritativa 
ordet kopplar Bakhtin till det monologiska, som bland annat kan vara lärarens auktoritet. Det 
innebär att elever accepterar det som läraren säger, utan någon fri reflektion, vilket Bakhtin 
kallar för ”villkorslös anslutning”. Att många elever accepterar det som läraren påstår, har å 
göra med skolans auktoritet samt lärarens hierarki. Man litar helt enkelt på de personer som 
”står över en”. Det inre och övertygande ordet kopplar Bakhtin till dialog, då individer i 
samtal och argument med andra kan skapa sig sin egen sanning och kunskap. Bakhtin menar 
att sanning skapas mellan människor som söker den, i en dialogisk process, vilket också gör 
att sanningen är föränderlig. I dialog kan dessutom individers värderingar förändras och nya 
ståndpunkter kan förstås. Dialog innebär för Bakhtin att lyssna, fråga, svara, vara överens och 
vara oenig (Dysthe 1996, s. 69-70 & s.228).  

Kunskap och lärande  
Olga Dysthe är filosofie doktor i språkvetenskap. Hon menar att det finns två olika sätt att se 
på kunskap och lärande. Det ena är att kunskap är en allmänt accepterad sanning -
auktoriserad kunskap. Det betyder att elever ska fyllas med kunskap, genom ett auktoritativt 
undervisningssätt. Det andra sättet att se på kunskap är genom ett konstruktivistiskt 
perspektiv, som innebär att kunskap skapas av kunskapsmottagaren, genom att individen 
konstruerar sin egen kunskap. Mottagaren av det som ska läras in, väver in sina tidigare 
erfarenheter med den nya informationen och bildar därigenom sin egen sanning. Ett sätt att se 
på konstruktivism är att den är social, det vill säga, kunskap lärs in i interaktion med andra 
(Dysthe 1996, s.46). 
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Dialogism  
Dysthe (1996) bygger sina teorier om det flerstämmiga klassrummet på Bakhtins teorier om 
dialog. Dialog förekommer i olika sammanhang. Ett sammanhang kallar Dysthe för 
”förhållandet mellan jag och den andre”, som är utifrån Bakhtins teori om att dialog ses som 
en förutsättning för att kunna lära. Att föra dialog med andra är enligt Bakhtin viktigt då en 
individ aldrig kan uppfatta sig själv som en helhet, om hon/han inte kan relatera till andra 
människor. Enligt Bakhtin hör människor sig själva genom andras röster och ögon och att 
vara människa är enligt Bakhtin att kunna kommunicera. Det är dessutom en förutsättning för 
att skapa sig förståelse och kunskap. 
 
Dysthe menar att Bakhtins idéer om hur en individs förståelse och kunskap uppstår kan 
appliceras i undervisningssituationer. Dysthe säger att ett sätt att se på kunskap är att 
undervisning är socialt interaktiv. Enligt Dysthe är det bland annat i undervisning som elever 
skapar förståelse för varandra, genom att vara aktiva, engagerade och genom att ta emot 
respons. Hon hänvisar även till Bakhtins teori om att respons och förståelse hör ihop, 
eftersom förståelse enligt Bakhtin inte innebär en överföring av kunskap. Enligt Bakhtin 
innebär förståelse att information måste bemötas med någon form av reaktion eller respons 
(Dysthe 1996). Det betyder att elever, oavsett undervisningsform, ska ges möjlighet att vara 
med och föra dialog. Genom dialog ges då eleven möjlighet att själv skapa sig en uppfattning 
av det som lärs in, utifrån sina egna erfarenheter och tolkningar (Skagen 2003, s.105 & 
Dysthe ss.50-52). 
 
Dysthe konstaterar att det i ett klassrum finns många olika röster. Om dessa röster ska kunna 
komma till tals krävs det därför självtillit och respekt mellan de som kommunicerar annars är 
det inget dialogiskt klassrum. Om elever inte är vana vid ett dialogiskt klassrum räcker det 
inte att de får ordet, eftersom de då inte är vana att bli lyssnade på. Därför krävs det att läraren 
långsiktigt arbetar med flerstämmighet, för att elever ska känna att sin röst betyder något 
(Dysthe 1996, s.228). Dysthe (1996, s.73) hävdar även att dialog är en förutsättning för ett 
demokratiskt samhälle. 
 
Dysthe (1996, s. 246-247) är medveten om att det dialogiska klassrummet inte är helt enkelt. 
Dysthe menar att det dialogiska förhållningssättet innebär att elever kommer ge uttryck för 
sina ideologiska ståndpunkter och värderingar, vilka inte alltid måste stämma överens med 
lärarens. Även om det då är lockande och enkelt för lärare att berätta sina ståndpunkter eller 
sanningar, tycker Dysthe istället att lärare ska väga olika ståndpunkter emot varandra. Likväl 
säger Dysthe att det är det inre övertygande ordet, som ska föreligga, eftersom elever dels ska 
lära sig att tänka själva, och dels förstå vilka konsekvenser som deras värderingar för med sig. 
Dysthe påstår även att de kulturella och etiska värdena som finns måste överföras till nästa 
generation, men hon framhåller att elever ska undersöka och ta ställning till dessa själva. De 
ska enligt Dysthe inte bli serverade ”sanningen med stor S”, eftersom det är viktigt att kunna 
dra sina egna slutsatser. Dysthe menar att det är först när man drar sina egna slutsatser som 
man kan göra sanningen till sin egen. Det inre övertygande ordet behövs i synnerhet i 
religionskunskapsundervisningen, menar Dysthe, medan det auktoritativa ordet oftare 
förekommer i ämnen som matematik, där sanningsbegreppet är mindre komplicerat (Ibid).  

Monologism  
Enligt Dysthe (1996, s.69) erkänner Bakhtin inte riktigt monologens existens, då Bakhtin 
menar att monolog handlar om att någon tror sig ”äga en färdig sanning”, vilket Bakhtin inte 
tror på. Han menar dessutom att om någon person passivt fyller någon annan med kunskap, 



 

 
 

12 

blir det bara en duplicering av den förstes kunskap, till den andre. Då har inte den som söker 
kunskap skapat sig en egen uppfattning och förståelse, utifrån sina egna erfarenheter.  
 
Ett sätt att se på undervisning är enligt Dysthe genom presenterande undervisning. Det 
handlar om att kunskap ses som något isolerat, objektivt och monologiskt. Där eleven lär sig 
genom att auktoriteter, som till exempel lärare anses vara den viktigaste kunskapskällan. 
Undervisning är alltså lärarstyrd och eleven ses som ett objekt, som ska fyllas med kunskap. 
Dessa kunskapskällor tar inte vara på elevers tidigare erfarenheter. Dysthe kallar detta för det 
enstämmiga klassrummet, då det alltså förs en envägskommunikation mellan den auktoritära 
läraren och eleverna (Dysthe ss.50-52 & Skagen 2003, s.105). 
 
Dysthe menar att det vanligaste undervisningssättet i det enstämmiga klassrummet är 
”katederundervisning”, då läraren förmedlar information och ibland ställer frågor till 
eleverna. Det som ofta sker när läraren ställer frågor till sina elever är att så fort läraren har 
fått rätt svar släpper den frågan och går vidare. Läraren tar med andra ord inte vara på 
elevernas erfarenheter och uppfattningar, genom att exempelvis följa upp svaren. Dessutom 
menar Dysthe att lärarna allt för ofta utgår ifrån sina egna referensramar, som kanske inte 
alltid stämmer överens med elevers erfarenheter. Det riskerar att leda till att lärare och elever 
inte skapar sig gemensamma referensramar, samt att elever inte är delaktiga i det som läraren 
pratar om. Det finns helt enkelt inget samspel mellan lärare och elever, menar Dysthe.  
 
Dysthe säger att det enstämmiga klassrummet är den vanligaste undervisningsformen, helt 
enkelt för att det är det enklaste sättet att undervisa på. Dysthe (1996, s.248-249) menar också 
att det monologiska klassrummet alltid kommer att ha sin plats, eftersom det finns 
grundläggande och nödvändig information som eleverna bara måste lära sig. Det finns även 
sådant som är odiskutabelt, menar Dysthe.  

Dialogiskt och monologiskt lärande  
Dysthe (1996, s.52) hävdar att ett dialogiskt och monologiskt klassrum är förenliga, eftersom 
man inte bara kan föra dialog, utan elever behöver även arbeta med enskilda uppgifter. 
Dysthe understryker dock att läraren bör ha en dialogisk hållning till undervisandet, eftersom 
skolan redan är så starkt präglad av den monologiska hållningen. Dysthe framhåller att man 
ska sträva efter detta även de gånger som läraren ”använder sig av presenterande 
undervisningsformer”. Både dialogiska och monologiska klassrum menar Dysthe (1996) finns 
i alla klassrum, och det ena behöver inte vara bättre än det andra. Enligt Bakhtins synsätt är 
det bara det dialogiska som kommer göra att elever ges bäst förutsättningar, men Dysthe 
menar att dessa två undervisningssätt kan samspela.  
 
I studien förhåller sig teorin till studien genom att förstå informanternas svar utifrån om de för 
en dialog eller monolog med eleverna. Förenklat innebär dialog att lärarna väljer att lyssna till 
elevernas erfarenheter, uppfattningar och värderingar, medan monolog innebär att läraren är 
auktoritär och fyller eleverna med ”rätt” information.  
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METOD  
Kvalitativ metod 
Studien har använt sig av en kvalitativ metod då dess syfte varit att försöka få en djupare 
inblick i lärares uppfattningar av sin situation, mer specifikt årskurs 4-6-lärares syn på att 
undervisa i området etik i religionskunskapsämnet. Enligt Dalen (2015) betyder kvalitativ 
metod att man tar del av människors uppfattningar och erfarenheter för att få djupare insikt 
kring ett fenomen. Genom informanternas utsagor försöker den som utför studien skapa sig 
en djupare förståelse för informanternas sociala situation och verklighet.  
 
Dalen (2015) menar att kvalitativ data tolkas med hjälp av forskarens erfarenheter och 
förförståelse. Denna tolkning är mångfacetterad, vilket innebär att om någon annan skulle 
tolka samma data, skulle den tolkningen kunna se annorlunda ut. Dalen menar dock att många 
människor delar liknande erfarenheter, vilket gör att tolkning ändå skulle kunna vara sig lik 
men det finns ingen definitiv sanning. Kvalitativ forskning grundar sig i hermeneutiken som 
betyder ”tolkningslära”. Det centrala är att förstå data utifrån sin helhet men också förstå 
delar av helheten. Dessa delar ska även tolkas i sitt sammanhang (Ibid). Erikson-Zetterqvist 
och Ahrne (2015) menar att en svårighet med tolkningen kan vara att bestämma vad som är 
väsentligt och inte, eftersom det är en omfattande mängd data som behöver analyseras. Därför 
har data i den här studien analyserats noggrant utifrån ett kodningsschema (se analysdelen) 
och endast de delar som passar syfte och frågeställningar har valts ut för tolkning.   

Intervju som metod 
Studien undersöker lärares syn på etikundervisningen genom intervjuer, då ett ömsesidigt 
utbyte eftersöktes, för att utveckla förståelse om lärares verklighet. Enligt Dalen (2015) 
innebär intervju en ”utväxling av synpunkter” mellan två personer som samtalar om ett ämne 
i syfte att ta reda på informantens erfarenheter och tankar kring det som ska undersökas. 
Observation hade möjligen också kunnat besvara studiens syfte. Genom observation hade det 
kunnat utläsas hur lärare praktiskt arbetar med etik i religionskunskapsundervisningen. Det 
hade dock krävts mer av informanternas tid och engagemang. Dessutom hade det krävts flera 
observationstillfällen, för att med säkerhet kunna få ut tillräckligt med data, eftersom det 
förmodligen inte hade varit tillräckligt med endast ett observationstillfälle i varje klassrum. 
Det hade gjort att arbetet med att samla in data hade varit tidskrävande, för att kunna besvara 
studiens syfte. Därför kändes observation som redskap osäkert, vilket är anledning till att 
metoden valdes bort, för att istället välja intervju som redskap för studien. Innan intervjuernas 
genomförande kunde jag inte veta om lärarnas svar skulle vara tillräckligt uttömmande och 
fylliga. Trots det, verkade intervju som redskap vara mer tidseffektivt och säkert, än 
observation. 
 
Dalen (2015) menar att när man ska intervjua någon bidrar man med sin förförståelse. Om 
förförståelsen används på rätt sätt kan den bidra till att informanternas svar förstås på ett 
djupare plan. Förförståelse är också en del av den påföljande tolkningen, enligt Dalen (Ibid). I 
den här studien har förförståelsen byggts upp genom att ta del av tidigare forskning innan 
intervjuerna ägde rum. 
  
Den frågeform som använts för att samla in data och för att besvara syfte och frågeställning 
var semi-strukturerade intervjufrågor. Semi-strukturerade intervjufrågor är enligt Dalen 
(2015) en bra metod när man vill ta reda på informantens uppfattningar om ett fenomen. 
Enligt Kihlström (2008) är tillvägagångssättet under en semi-strukturerade intervju att man 
utgår ifrån ett antal ”öppna frågor”, och därefter kan olika följdfrågor ställas till informanten. 
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Kihlström (2008) menar att om öppna frågor ställs fortsätter informanten på sina tankebanor 
och blir inte påverkad av den som gör intervjun. Om jag däremot valt att ställa frågor som 
inte var öppna, hade jag kanske ”lurat in” lärarna på särskilda tankebanor. Det kanske hade 
varit bra om jag ville veta något mer specifikt, men eftersom jag var intresserad av lärarnas 
syn på olika frågor ville jag inte påverka dem att svara på ett specifikt sätt. Dessutom hade jag 
en förhoppning om att lärarna skulle ge svar som jag själv inte redan hade tänkt på och därför 
valdes ”specifika frågor” bort. Utifrån dessa svar ställdes därefter öppna följdfrågor, som 
”kan du berätta mer? ”Kan du ge något exempel?” ”Hur menar du?” Genom en intervjuguide 
(bil.1) med öppna frågor kunde alltså lärarna prata utifrån sina erfarenheter utan att bli styrda 
till att ge några ”rätta svar”. Under intervjuerna undveks också ledande frågor, eftersom 
Kihlström (2008, s.53) menar att ledande frågor riskerar att ge informanten ”det rätta svaret”. 
Om jag däremot ställt ledande frågor hade vissa av lärarnas påståenden möjligen kunnat 
bekräftas, å andra sidan fanns det en risk att de skulle få lärarna att bekräfta förutfattade 
meningar på olika frågor och därför valde jag att undvika ledande frågor. Dessutom tror jag 
att mitt val kan ha gett en mer rättvis bild av lärarnas syn. 

Urval  
Jag valde att skicka ut missivbrev (bil.2) genom e-post till mellanstadielärare på 
mångkulturella skolor i olika städer i södra Sverige. Motivet till det var att jag ville få en 
spridning på mina svar, för att öka reliabiliteten. Kihlström (2008) säger att man ska fundera 
på vilka som ska intervjuas, med hänsyn till studiens syfte och frågeställningar.  
 
Därför var endast lärare med behörighet och erfarenhet av att undervisa i 
religionskunskapsämnet aktuella, eftersom de kunde berätta om sin syn på etikämnet. De 
lärare som tackade ja till att medverka i studien arbetar alla som årskurs 4-6-lärare, med SO-
behörighet. Dessutom arbetar alla deltagande lärare på mångkulturella skolor, som är en del 
av studiens syfte. De fyra lärare som deltog i studien presenteras kortfattat, med 
pseudonymer. 
 

• Martin har arbetat cirka 20 år i läraryrket. Han arbetar på en skola i en mellanstor stad 
i södra Sverige, där cirka 80 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska.  

 
• Julia har arbetat ett år som lärare. Hon arbetar på en skola i en storstad i Sverige, där 

100 procent av eleverna har annat modersmål än svenska. 
 

• Sophie har arbetat cirka 15 år i läraryrket. Hon arbetar på samma skola som Martin, 
där cirka 80 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. 

 
• Sally har arbetat ett par år i läraryrket. Hon arbetar på en skola i en mellanstor stad i 

södra Sverige, där nästan 100 procent av eleverna har ett annat modersmål än svenska. 
 
Anledningen till att studiens syfte är att just undersöka mångkulturella skolor beror på att 
dessa skolor representerar heterogena grupper av elever med olika kulturer, som begreppet 
mångkulturell syftar på (se begreppsdefinition, s.2). Det finns säkerligen skolor som inte är 
mångkulturella och ändå heterogena som en liknande studie skulle kunna genomföras på, men 
eftersom jag helst ville undersöka heterogena grupper där olika kulturer finns representerat 
föll valet på mångkulturella skolor.  
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Genomförandet 
Studiens insamlade data har genomförts med hjälp av intervju som redskap, eftersom det 
ansågs som ett passande sätt för att kunna besvara studiens syfte och frågeställning.  
 
De tillfrågade lärarna fick innan intervjuerna ta del av ett missivbrev (bil.2) som skickades ut 
via e-post, samt en förfrågan om lärarna ville delta i studien. I missivbrevet framgick även en 
övergripande beskrivning av studiens syfte, för att lärarna skulle veta vad det skulle frågas 
om. Lärarna som tillfrågades och valde att ställa upp i studien, har alla erfarenhet av att 
undervisa i religionskunskapsämnet på mångkulturella skolor. Därför bedömdes de tillfrågade 
lärarna lämpliga att tillfråga inför intervjun. Av de lärare som tackade ja till att ställa upp har 
ingen varit min VFU-handledare eller liknande. Jag har dock stött på lärarna under mina år på 
lärarutbildningen, och de är därför ytligt bekanta. 
 
Innan intervjuerna genomfördes, gjordes en pilotstudie på en bekant årskurs 4-6 lärare, med 
SO-behörighet. Frågorna togs emot på ett önskvärt sätt, då läraren kunde svara på alla frågor 
på ett adekvat sätt. Därför ändrades inga intervjufrågor efter att pilotstudien var genomförd. 
När pilotstudien var genomförd, var det dags att intervjua årskurs 4-6 lärare, som är behöriga 
i religionskunskapsämnet. Lärarna fick tillgå intervjuguiden dagen före intervjutillfället, 
eftersom jag ville ge lärarna lite tid att fundera kring frågorna. Lärarna uppgav att de har tagit 
del av intervjuguiden och funderat kring frågorna, vilket innebär att många av svaren kan 
anses genomtänkta. Efter att lärarna tackat ja bokades möten upp. Intervjuerna ägde rum på 
de skolor som lärarna arbetar på. Två av intervjuerna bokades in på tider då lärarna hade rast, 
och två intervjuer bokades in efter lärarens arbetsdag. Det gjordes även en femte intervju. 
Denna valdes dock bort efter genomförd intervju. Det berodde på att läraren innan intervjun 
sa att skolan hon arbetade på var mångkulturell, men efter intervjun framgick det att 
kommunen inte ansåg skolan som mångkulturell och därför valdes denna intervju bort, 
eftersom den inte stämde överens med studiens syfte.  
 
Enligt Trost (2010) är det viktigt att inga moment stör under en intervju och därför är det 
viktigt att välja en plats där intervjun kan genomföras ostört. Det upplevdes som att lärarna 
inte upplevde något stressmoment under intervjuerna, utan dessa utfördes i lugn och ro i 
lärarnas klassrum. Det var inte heller någon annan närvarande under intervjuerna, förutom jag 
och läraren. Placeringen valdes så att vi satt bredvid varandra och inte rakt emot, för att skapa 
en trygg stämning. Alla intervjuer spelades in med en diktafon, men det fördes också 
anteckningar, för att följdfrågor skulle kunna ställas och för att kunna säkerställa materialet, 
ifall inspelningen av någon anledning skulle gå förlorad. Intervjuerna tog cirka 20 minuter 
vardera.  

Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet   
Enligt Kvale och Brinkman (2014) handlar reliabilitet i en kvalitativ studie med redskap 
intervju, om huruvida informantens svar kommer förändras beroende på vem det är som 
intervjuar. Därför ökar reliabiliteten om intervjuaren inte ställer ledande frågor. 
Intervjufrågorna i studien har därför varit öppna, vilket enligt Kihlström (2008) ökar 
reliabiliteten. Om de däremot varit styrande, skulle resultatet riskera att bli missvisande, 
eftersom lärarna skulle ha kunnat bli påverkade av att svara på ett visst sätt. Intervjuerna 
spelades in med en diktafon, vilket Kihlström (2008, s.232) menar också ökar reliabiliteten, 
eftersom materialet går att tillgå i efterhand. Genom att transkribera materialet kan man även 
höra och se, om någon fråga är ledande. Om en fråga hade varit ledande, skulle den frågan 
och svaret till frågan, behöva tas bort. Efter att ha lyssnat på materialet kunde det urskiljas att 
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ingen ledande fråga ställdes. Enligt Kihlström ökar reliabiliteten att informanterna inte blivit 
påverkade i sina utsagor av ledande frågor.  
 
Validitet  
Validitet benämns av Kvale och Brinkmann (2014) som giltighet, vilket innebär att man 
endast undersöker det som ska undersökas och ingenting annat. Därför genomfördes en 
pilotstudie med en SO- lärare, för att se hur intervjufrågorna togs emot. Vidare lånades en 
diktafon, som enligt Dalen (2015) är bra att använda, för att på ett säkert sätt kunna spela in 
intervjuerna. Diktafonen testades innan intervjutillfällena, för att säkerställa att 
ljudupptagningen var bra. Det som därefter stärker studiens validitet, enligt Dalen är att 
intervjuguiden är utformad efter syfte och frågeställningar, även följdfrågorna höll sig inom 
studiens syfte. Dessutom svarade lärarna på frågorna på ett sådant sätt att de passade syfte 
och frågeställningar. Deras svar upplevdes som fylliga och tydliga, det var dock några 
exempel som lärarna gav, vilka inte passade in i studiens syfte och därför togs dessa bort. 
Alla svar som däremot passar studiens syfte och frågeställning har tagits med i studien.  
 
Slutligen spelades intervjuerna in och transkriberades mycket noggrant, för att validiteten 
skulle vara hög (Dalen 2015, s.118). 

Forskningsetik  
Under hela processen har jag varit väldigt mån om att inte utpeka olika grupper av människor, 
eftersom det inte hade varit etiskt och inte heller relevant för studien. Jag har sett faran och 
därför har min ambition varit att vara extra försiktig, i synnerhet i utformandet av syfte, 
frågeställningar och intervjuguiden. Intervjuguiden (bil.1) var väldigt noggrant formulerad, 
för att inte ”lura in” lärarna att prata om olika individer som grupper, helt enkelt för att jag 
inte tycker det är etiskt att tvinga lärarna att prata om individer som grupper. Mitt uppdrag 
med den här studien har inte heller varit att säga om lärarna undervisar rätt eller fel. Jag har 
därför varit försiktig med att kritisera lärarna, eftersom jag inte tycker det hade varit rättvist. 
Mitt syfte har bara varit att få fram deras synsätt och försöka skapa mig förståelse för deras 
beslut utifrån det dialogiska och monologiska synsättet. Jag har dessutom varit väldigt noga 
med att få fram att varken det dialogiska eller monologiska synsättet är bättre än de andra. 
Vidare har jag även tagit hänsyn till de forskningsetiska principerna som vetenskapsrådet 
(2002) hänvisar till. 

Informationskravet 
I studien har det tagits hänsyn till informationskravet, som innebär att informanterna ska bli 
informerade om syftet med studien. Informanterna blev informerade om syftet innan 
intervjuerna genomfördes, dels skriftligt i form av missivbrev, och dels muntligt innan 
intervjun började. I informationen blev de också informerade om att de kan avsluta studien 
när de önskar (Vetenskapsrådet 2002).  

Samtyckeskravet 
I studien har det tagits hänsyn till samtyckeskravet, som innebär att informanterna har makten 
att avgöra om de vill vara med i studien eller inte. Denna information gavs ut skriftligt i form 
av missivbrev (Vetenskapsrådet 2002). 

Konfidentialitetskravet 
I studien har det tagits hänsyn till konfidentialitetskravet, som innebär att informanternas 
personuppgifter ska vara konfidentiella. Det innebär även att ingen ska kunna urskilja vem 
det är som medverkat i studien. Därför har namn bytts ut till pseudonymer. De skolor och 
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orter som mellanstadielärarna arbetar på/i nämns därför inte heller i studien. I missivbrevet 
delges den här informationen, där det också står att ingen informant kommer bli påverkad av 
studien vid något senare tillfälle (Vetenskapsrådet 2002). 

Nyttjandekravet 
I studien har det tagits hänsyn till nyttjandekravet. Nyttjandekravet innebär att data som 
samlats in kommer användas i forskningssyfte och ingenting annat. Det innebär dessutom att 
ingen informant kommer bli påverkad av studien i efterhand. Den här informationen finns 
även med i missivbrevet (Vetenskapsrådet 2002). 

Analys och bearbetning  
När allt material var insamlat påbörjades en process med att analysera resultatet, vilket 
gjordes utifrån studiens syfte och frågeställningar. Därför användes ett kodningsschema 
(bil.3). De svar som lärarna gav sammanställdes på ett och samma papper, för att få en tydlig 
överblick över lärarnas svar kontra fråga. På de utskrivna intervjutranskriptionerna ströks 
återkommande uppgifter över med hjälp av färgade överstrykningspennor, för att få en tydlig 
överblick och indelning (Fejes och Thornberg 2014). Dessa kallades för ”kodord” (bil.3). 
Malmqvist (2008, s.127) menar att både uppgifter som talar för och emot syfte och 
frågeställningar ska tas med, för att inte manipulera resultatet. Därför togs alla återkommande 
uppgifter med. Därefter analyserade informanternas kodord under olika underkategorier för 
att därefter bilda kategorier (bil.3). Genom det tillvägagångssättet skapades en övergripande 
syn kring de likheter och skillnader som framkom, utifrån informanternas svar.  
 
Det som varit bra i analyseringen av materialet är att insamlad data har kategoriserats på ett 
tydligt och fördelaktigt sätt. Det som kan ha varit en brist är möjligen att väsentlig data kan ha 
fallit bort under analysprocessen, å andra sidan har det insamlade materialet bearbetats flera 
gånger, vilket ökar trovärdigheten för att mycket av det insamlade data ändå har tagits med i 
studien. Det som vidare kan ha varit en brist är att de begrepp som valts ut som 
underkategorier och kategorier (bil.3) är utvalda utifrån min subjektiva förståelse, vilket 
skulle kunna innebära att information kan ha förbigåtts eller att väsentliga begrepp inte 
synliggjorts. Dock har materialet bearbetats noggrant, vilket innebär att det inte är särskilt 
troligt att väsentlig information har utelämnats.  
 
Enligt Malmqvist (2008, s.131) bör man använda sig av en teori för att placera resultatet i ett 
sammanhang. Malmqvist menar att teorin som väljs ska användas för att utveckla en djupare 
förståelse av informanternas svar. Den kategorisering som gjorts för att hitta likheter och 
skillnader i lärarnas svar placerades därför in i studiens teori, det vill säga, studiens resultatdel 
utformades med det dialogiska och monologiska i åtanke, för att skapa en tydlig förståelse av 
lärarnas förhållningssätt i de olika frågorna. Teorin genomsyrar därför både resultatdelen och 
diskussionsdelen.  
 
Den teori som valdes ansågs fördelaktig för att kunna förstå lärarnas förhållningssätt utifrån 
det dialogiska och monologiska klassrummet. Andra teorier hade säkert också kunnat vara till 
hjälp för att förstå lärarnas svar. Exempelvis provades olika teorier angående etik, som dels 
hade varit relevant då studien berör området etik, och dels hade teorier angående etik kunnat 
vara hjälpfullt för att förstå lärarnas etiska förhållningssätt. Dock valdes teorier om etik bort, 
för att det inte hade gett samma pedagogiska förståelse för studien, som det faktiskt blir med 
det dialogiska och monologiska synsättet.  
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RESLUTAT 
Följande avsnitt är utformat med det dialogiska och monologiska synsättet i åtanke, för att på 
ett tydligt sätt förstå lärarnas förhållningssätt i olika frågor.  

Lärares syn på uppdraget att förmedla etik och moral  
Flera av lärarna problematiserar formuleringen kring kristen tradition och västerländsk 
humanism och menar att det riskerar leda till att vissa värderingar är förutbestämda och anses 
vara mer rätt än andra. Julia menar att formuleringen om kristen tradition och västerländsk 
humanism leder till ett ”vi och dom-tänk” där ”vi” har rätt och ”dom” har fel: 
  

Kristen etik och västerländsk humanism, det är som att vi skriver fram att 
vårt sätt att leva är det rätta sättet att leva. Och mina nya från Syrien 
kommer från ett ställe där man lever fel. (Julia) 

 
Trots att formuleringen om kristen tradition och västerländsk humanism står skriven i 
läroplanen så säger Julia att hon ”struntar lite i det” och säger sig istället förmedla ”ett tänk 
om att alla är lika mycket värda”. Sally är inne på samma spår och menar att man ska vara 
försiktig med att uttala sig om att ett visst perspektiv skulle vara bättre än något annat. Hon 
menar även att man måste visa respekt för olikheter. Julia ger vidare förslag på ett 
fördelaktigt arbetssätt för att prata om enklare moraliska frågor, som till exempel ”får man 
provsmaka godis, innan man har köpt det?” Det är en typ av fråga som fungerar att prata med 
eleverna om utan att hela klassen uttrycker motstånd eller säger rasistiska kommentarer eller 
säger någonting om varandras mammor, som Julia menar att det ofta blir. 
 
De andra lärarna verkar inte tycka att uttrycket kristen tradition är lika problematiserande. 
Sophie anser att hon förmedlar kristen tradition och västerländsk humanism genom att bara 
vara sig själv och ge uttryck för de värderingar som hon är uppvuxen med. Sådana 
värderingar kan vara ”den gyllene regeln” och att det är viktigt att vara ärlig. Martin uttrycker 
inte heller någon svårighet med att förmedla värderingarna och säger att det är någonting han 
gör hela tiden. Han säger även att den ”gyllene regeln” finns med i alla religioner och därför 
har han positiva erfarenheter av att förmedla detta. Dock ifrågasätter Martin varför uttrycket 
är formulerat som det är, då han antyder att formuleringen möjligtvis skulle kunna vara 
annorlunda.  
 
Julia anser att det viktigaste att förmedla inom etikområdet är: 
 

Alla människors sätt att se på livet och få ett bra liv och hur man är som 
människa är okej. Att alla resonerar olika och att man får lov att göra det. 
(Julia)  

 
Julia tillade även, att man trots allt inte får agera hur man vill men att man får lov att tänka. 
Julia menar att hon själv inte ska forma eleverna att tänka på ett särskilt sätt, utan att det är 
okej att tänka olika. Detta håller även Sophie med om, trots att hon uttryckte att hon tycker 
det är viktigt att förmedla kristen tradition och västerländsk humanism: 
 

Jag tycker eleverna måste tänka själva. Tänka själva och känna efter vad 
som är rätt och fel. Inte bara göra som alla andra. Och tänka, hur vill jag att 
andra ska vara emot mig. (Sophie) 
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Det Martin uttryckte var det viktigaste att förmedla inom ämnesområdet etik var kort och 
koncist: ”Allas lika värde, eftersom det är den lagen som finns i Sverige”. Han menade att 
den västerländska moralen är att alla människor är lika mycket värda oavsett etnicitet, kön 
och sexuell läggning. Sally svarade precis samma, att det viktigaste en lärare ska förmedla i 
ämnesområdet etik är: ”människors lika värde, oavsett hudfärg, religion, etnicitet eller sexuell 
läggning”. Vidare sa hon att det är någonting som de dagligen arbetar med i undervisningen. 
Martin och Sally tycker båda det är viktigt att förmedla de värderingar som finns i samhället 
och i skolans värdegrund. Sally poängterar dock att man ska ha respekt för olikheter.  

Att hantera olika värderingar i klassrummet 
Genom intervjuerna märks det att lärarna tycker det finns en del utmaningar mellan olika 
elevers värderingar. Följande sa Julia:   
 

I min mångkulturella klass representerade alla en kultur och en religion, 
men det var nästan ingen som kunde känna igen sig i varandra eller hålla 
med varandra eller berätta om liknande erfarenheter. (Julia) 
 

Julia sa också att det inte spelade någon roll vad de pratade om i klassen, eftersom eleverna 
ändå alltid kunde hitta ett sätt att inte hålla med varandra. Därför menade hon att det är viktigt 
att arbeta med etik, för att elever ska lära sig att respektera varandras åsikter, utan att de ska 
munhuggas. På ett liknande sätt menar Sophie en utmaning med att undervisa elever om etik i 
religionskunskapsundervisningen är att eleverna lätt blir osams. 
 
Precis som Julia säger, anser Sophie att det är inom samma religioner som det är mest 
motsättningar. Eleverna säger ”gör ni så? Det är inte rätt. Vi gör så här.” Sophie betonar 
vikten av att få ha olika åsikter och att eleverna måste lära sig respektera att det finns flera sätt 
att se på ett fenomen:  

 
Det krävs att man sätter sig in i hur andra tänker. Å att alla tycker ju inte 
som jag tycker. Utan att man är öppen för att man tycker på olika sätt. Att 
man inte gör så att det blir motsättningar. Utan det är viktigt att man 
lyfter upp det, att man kan ha olika sätt. (Sophie) 

 
Precis som Sophie, säger Sally att en utmaning är att det kan bli konflikter när man pratar om 
känsliga frågor som sexualitet. Sally betonar vikten av att låta olika åsikter brytas mot 
varandra och därmed lära eleverna att människor tycker olika. Sally menar även att en lärdom 
är att eleverna inte behöver tycka lika i allt.  
 
Martin hävdar att vissa elever lever ett väldigt strikt liv, som det gäller att man utmanar. Han 
berättar att han aldrig skulle anpassa, exempelvis bänkplaceringar utifrån att det inte passar en 
tjej att sitta bredvid en kille, snarare gör han tvärtom. Han tycker inte att man ska anpassa sig 
efter sina elevers sätt att leva, eftersom eleverna ska lära sig om hur samhället i Sverige 
fungerar. När Martin möter motstånd i olika frågor hänvisar han till det som gäller i Sverige:  
 

Det är bara att luta sig på det som gäller i Sverige. Om det blir konflikt 
eller om eleverna ifrågasätter någonting. Det är vår lag som säger så, sen 
får jag inte hindra dig från att tycka. (Martin) 

 
Martin säger vidare att man inte ska ta över en mer inskränkt moralsyn, utan att lärare ska 
förmå att påverka elever att omfatta en traditionell, svensk, moralsyn. Även Sophie håller 
med om att när hon hör att någon ger uttryck för att kvinnor och flickor inte får göra vissa 
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saker, brukar hon försöka ”få upp tjejerna lite”, som hon uttrycker det. Sophie försöker få lite 
motvikt till vad eleverna själva uttrycker. 
 
Julia säger sig, precis som Martin, se att många elever lever ett mer strikt liv hemma gällande 
jämställdhet: 
 

Det var en pojke i en annan klass som var fysiskt utåtagerande mot en 
pojke i min klass, för att han var kompis med den förste killens syster. Nu 
var flickan 11 år och det innebar att de inte fick leka ihop längre. Och då 
skulle han skydda henne och det ser ju de som en viktig uppgift, för att det 
får de ju hemifrån, men då tänker jag att de i skolan ska vara jämställda, att 
man aldrig gör skillnad på dem. Och det är svårt. (Julia) 

 
Julia menar att det ställs jättestora krav och att de här frågorna är jättesvåra, då elever ges 
dubbla budskap. I skolan får de skäll för att de skyddar sin syster. Och när de kommer hem 
får de beröm och blir jätteglada. Julia säger vidare att när man berättar om olika sätt att se på 
vissa frågor är det som att man raserar elevernas världsbild. ”Och vem är jag att komma och 
säga det?” Ställer Julia sig sedan frågande.   
 
När frågan till Julia ställdes kring hur de arbetar med de här frågorna svarade hon att de ofta 
kallar till möten med föräldrar och att såväl kurator, skolsjuksköterska och ibland även rektor 
närvarar. Hon menar att föräldrarna då uttrycker tacksamhet kring att de blev informerade 
kring vad som gäller i Sverige, eftersom de inte kan samhällets värderingar och normer. Julia 
säger vidare: ”Men kultur sitter i ryggmärg, och jag vet inte hur samtalet fortgår hemma”, 
vilket hon menar för med sig ännu mer ansvar och att man absolut ska fortsätta ta sig an 
uppgiften. Det räcker inte med ett samtal till föräldrarna för att ändra deras värderingar, utan 
det tar tid. 
 
Sally säger att hon försöker undervisa om sexualitet och jämställdhet dagligen, på ett naturligt 
sätt. Hon menar dock, precis om de andra lärarna antyder, att många elever har en negativ syn 
när det gäller olika sexuella läggningar. Men säger samtidigt:  
 

Men då har ju jag försökt. Vi har ju ett väldigt öppet klimat i klassrummet, 
så då försöker jag prata med dem om det och gav mig själv som exempel, 
jag vet inte om jag gjorde rätt eller fel. Men jag sa att det spelar ju ingen 
roll om min sambo skulle vara en kvinna. Det hade ju inte gjort mig till en 
annan lärare. Alltså, det har ingenting med hur du är som person. Det 
försöker jag få dem att förstå. Så länge du är en bra person och är snäll och 
inte skadar någon annan, då spelar inte de andra sakerna någon roll. Så 
försöker jag lära dem. (Sally) 

 
Sally säger också att hon försöker få eleverna att förstå, att Gud innebär kärlek och att han 
älskar alla människor oavsett sexuell läggning och att det är det man får utgår ifrån i 
diskussionerna.  
 
Sally arbetar även med jämställdhetsfrågor, exempelvis har de sett en film, där det är en tjej 
som har två mammor. På frågan om hur eleverna tar emot filmen, svarar Sally att det är en 
mognadsfråga och att eleverna fortfarande är väldigt omogna, eftersom de går i årskurs fyra. 
Hon säger även att hon tycker det är svårt att tolka ifall eleverna bara vill ”spela tuffa” inför 
klassen, eller om de faktiskt säger det som de känner. Hon menar att eleverna tar det bättre nu 
än i årskurs tre, då det inte gick så bra att prata om sådana här frågor. Sally säger att om man 
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arbetar med jämställdhetsfrågor kontinuerligt kommer de förstå och vara lite mer mogna i 
årskurs 6.   
 
En annan aspekt som kom upp är att Sophie undviker att undervisa om jämställdhet och 
sexualitet, då hon säger att hon inte jobbat med det så mycket:  

 
Man behöver ha mod och tålamod. Jag har inte gjort så mycket… tror 
jag, om sexualitet och jämställdhet. För det är väldigt svårt att få något 
resonemang i den här klassen. Särskilt eftersom vi har så få tjejer. Men 
jag skulle behöva ha det nu det sista så att man har haft det i sexan. Ta 
upp lite sådana saker. Man tycker ju mer olika. Man är väl lite att de har 
lite svårt att se varandras... Se från varandras synvinkel… en del. 
(Sophie)  

 
Sophie tycker även att det ibland är svårt att möta eleverna vid olika konflikter, eftersom 
vissa elever och deras föräldrar inte har samma synsätt kring hur konflikter ska lösas: 
 

Man märker ju att dom som har, håller på att lösa konflikter eller så då 
märker man att de som har ungefär samma bakgrund som mig själv… 
Dom är ju lättare… att man vet vad man får göra och dom förstår ju en. 
Men sen är det ju andra som tycker att rätt och fel... är mer att man måste 
stå upp för sig själv. Att man måste hämnas. Att det är viktigt. Man kan 
inte låta en göra någonting emot en och inte göra något 
tillbaka…(Sophie) 

 
På frågan om hur Martin undervisar om sexualitet säger han:  
 

Man behöver ha is i magen. Det är för en del oerhört spännande och okänt. 
Hur det går till. (Martin) 

 
Martin menar att många elever har mycket låg kunskap om till exempel sex och samlevnad, 
och han tycker sig se en stor kulturkrock mellan hur olika familjer väljer att prata eller inte 
prata om sexualitet. Han menar att vissa familjer väljer att vänta mycket längre med att prata 
om sådana här frågor, än vad till exempel det står i skolans läroplan att man ska göra. Det gör 
att det kan bli en del motsättningar när han ska undervisa om sexualitet, dels från elever men 
också från elevernas familjer.    

Lärarnas syn på sin egen roll inom etikundervisningen 
Martin resonerar kring om han är objektiv i etikundervisningen eller inte: 
 

Jag är ju alltid övertygad ateism när jag undervisar om religion. För jag 
tycker de ska stöta på människor som tycker att Gud inte finns. Det finns 
inga bevis för det. Jag blir alltid extra ateistisk när jag stöter på religiösa 
åsikter. (Martin) 
 

Han säger vidare att han alltså inte är särskilt objektiv, men att han samtidigt förmedlar det 
som står i svensk lag och han förmedlar den kristna traditionen och västerländska 
humanismen. Han säger också att han inte direkt har stött på några etiska problem, som gör 
att han måste ta ställning. Men säger att om någon elev skulle sympatisera med sådant som de 
svenska värderingarna verkligen inte står för, måste han agera och arbeta med det. 
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Julia resonerar kring att vara objektiv i etikundervisningen. Hon tar upp aspekten om eller hur 
hon ska hävda sin trosuppfattning: 
 

Om jag säger att jag inte har någon trosuppfattning, så är det många som 
kommer förkasta mig, som att jag är blind för världen och förstår 
ingenting. För det har fått höra hemifrån att de som inte förstått Gud, lever 
i blindo. (Julia) 
 

Julia säger vidare att hon är rädd för att inte bli respekterad om eleverna får veta att hon inte 
tror på Gud. Därför försöker hon att bara prata om religion som fakta och inte ta in några 
subjektiva tankar alls. Det hon dock tycker är bekymmersamt är att det blir ett ”vi och dom 
tänk”, eftersom vissa grupper blir utpekade eller kränkta när man pratar om religion utifrån ett 
faktaperspektiv. Hon menar att det är lättare att i exempelvis geografiundervisningen prata 
om danskar, eftersom ”vi och dom” perspektivet inte blir lika utpekande då. Sophie är den 
som också tar avstånd ifrån att berätta sin trosuppfattning, då hon säger att ”(...)jag brukar inte 
berätta vad jag tror på”.  
 
Sally säger å andra sidan att hon är öppen med att hon är kristen, men att hon inte är 
praktiserande kristen. På frågan om hon tror att de respekterar henne mer för att hon är 
kristen, säger hon: ”För att jag berättar att jag är kristen? Ja, det tror jag absolut!” Vidare 
säger hon att hon är noggrann med att säga att hon minst lika intresserad av alla andra 
religioner och tycker det är viktigt: 
 

Jag tycker det är viktigt att betona att det är viktigt att ha kunskap om 
varandras religioner och traditioner, för att förstå varför man kanske beter 
sig på ett visst sätt. (Sally) 

 
Sally säger vidare att när hon undervisar om religion, gör hon det utifrån ett fakta-perspektiv. 
Hon menar att hon inte pratar om sina privata åsikter, utan att hon utgår ifrån fakta.  
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DISKUSSION 
Följande avsnitt belyser resultatdelen i relation till tidigare forskning, samt synliggörs hur 
lärarna förhåller sig till de olika frågorna utifrån det dialogiska eller monologiska synsättet.  

Resultatdiskussion 

Lärares syn på uppdraget att förmedla etik och moral  
Enligt Sigurdsson (2002) är uttrycken kristen tradition och västerländsk humanism 
svårdefinierade. Det innebär att beroende på vem som tillfrågas kan definitionen variera. I 
studiens resultat stöds Sigurdssons påstående av lärarna då de uttrycker skepsis till vad 
uttrycken står för och tvivel kring formuleringarna, då dessa öppnar upp för ett ”vi och dom” 
tänk. Att inte riktigt veta vad uttrycken står för gör att det blir en diskrepans mellan välvilja 
och läroplanens värdegrund, vilket leder till att det finns lärare som ”struntar lite” i att 
förmedla västerländsk humanism och kristen tradition, för att istället förmedla ett tänk om att 
alla människor är lika mycket värda.  
 
Studiens resultat tyder på att det dels finns ett dialogiskt förhållningssätt och dels ett 
monologiskt förhållningssätt när lärare ska förmedla etik i undervisningen. De lärare som 
visar på ett dialogiskt förhållningssätt i studiens resultat, menar att kristen tradition och 
västerländsk humanism inte behöver vara bättre än någon annan värdering och de visar även 
respekt för olikheter. Det framkommer även att dessa lärare vill vara försiktiga med att uttala 
sig om att ett perspektiv skulle vara bättre än ett annat. Detta synsätt stöds även i Francks 
(2003) sätt att se på etikundervisning, då han säger att lärare ska vara försiktiga med att uttala 
att ett sätt att leva är bättre än ett annat och menar att etik inte behöver vara svart eller vitt, 
utan att den är mångfacetterad. Å andra sidan kanske detta inte stämmer överens med skolans 
värdegrund (Skolverket 2011) där det faktiskt står att lärare bland annat ska förmedla kristen 
tradition och västerländsk humanism.  
 
Enligt Hazel och Lynns (2011) studie tyder de blivande religionskunskapslärarnas utsagor på 
ett dialogiskt förhållningssätt, då de menar att det är viktigt att vara lyhörda för elevers input. 
Dessutom menade de att lärare inte ska ha bestämda åsikter för vad som är rätt eller fel. Detta 
synsätt framkommer i en del av studiens resultat då de lärarna som visar på ett dialogiskt 
synsätt uppger att de i etikundervisningen tycker det är viktigt med tolerans och respekt för 
olikheter, eftersom de vill att sina elever ska få tycka olika. Dessutom vill dessa lärare 
förmedla till sina elever att alla människors sätt att se på livet och vad som är ett bra liv är 
okej. Detta stämmer även överens med Francks (2003) sätt att se på etik, som innebär att etik 
är såpas komplext att när en individ utvecklat kunskap om etik förstår den att det är svårt att 
hävda vad som är rätt och fel. Därför ska läraren agera som en mentor för eleverna. Detta 
synsätt stöds i studien av de lärare som har ett dialogiskt synsätt gällande hur de väljer att 
förmedla etik. 
 
De lärare som däremot har ett monologiskt förhållningssätt till att förmedla kristen tradition 
och västerländsk humanism, ger uttryck för att dessa värderingar är de som skall förmedlas 
till elever, och inget annat. Enligt Piltz (1992) står uttrycket kristen tradition för ”den gyllene 
regeln”. Den uppfattningen stöds även i studiens resultat - något som lärarna uttrycker vara en 
självklarhet. Vidare hävdar Sigurdsson (2002) att innebörden av kristen tradition och 
innebörden av västerländsk humanism i läroplanen måste ha samma innebörd. Detta stöds 
även i studiens resultat, då lärarnas svar visar på att de talar om kristen tradition och 
västerländsk humanism som synonymer.  
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Det monologiska synsätt som lärarna ger sken av, gör att det inte finns plats för andra 
värderingar i klassrummet än de som är baserade på kristen tradition och västerländsk 
humanism. I det här avseendet tyder studiens resultat dock på meningsskiljaktigheter, då det 
samtidigt ges uttryck för att elever ska få tänka och känna efter själva över vad som är rätt 
eller fel. Dock verkar det som att ”rätt och fel” syftar på principer som det står om i 
läroplanens värdegrund och därför tyder det ändå på ett monologiskt förhållningssätt i det här 
avseendet. Det verkar därför inte som att alla lärare väljer att vara öppna för andras 
perspektiv. Detta stämmer därför inte överens med att Katz (2014) säger att lärare ska vara 
öppna för andra åsikter, å andra sidan stöds synsättet av läroplanens värdegrund (Skolverket 
2011) där det står att skolan ska förmedla vissa värderingar. 

Att hantera olika värderingar i klassrummet 
Weisee (2016) säger att det pluralistiska samhället ställer krav på att människor måste skapa 
sig förståelse för varandra. Enligt både Weisee och Dysthes forskning är det positivt att elever 
utbyter erfarenheter med varandra, för att kunna skapa sig förståelse för varandra. Enligt 
Weisee studie uppskattade eleverna när de gavs möjlighet att ta del av varandras erfarenheter, 
vilket även ledde till att eleverna fick en djupare förståelse för varandras trosuppfattningar 
och att det ledde till att det sällan blev konflikter i klassrummet. Weisee studie stämmer 
därför inte överens med studiens resultat. Weisee påstående verkar nämligen vara lättare sagt 
än gjort. Trots ett dialogiskt synsätt och en ambition att prata om etik och moral med elever, 
är svårigheten trots allt att elever lätt blir osams och att samtalen leder till konflikter i 
klassrummet. Enligt lärarnas utsagor verkar inte eleverna uppskatta att ta del av andras 
åsikter. Å andra sidan framkommer det att det finns en förhoppning om att eleverna kommer 
bli bättre på att ta sig an moraliska frågor ju äldre de blir och ju mer de arbetar med frågorna, 
men det gäller förstås inte de lärare som undviker att prata om ämnet.    
 
Studiens resultat visar att de lärare som har ett monologiskt synsätt väljer att arbeta aktivt för 
att deras elever ska ställa sig bakom jämställdhet. Lärarna har stöd för detta undervisningssätt 
i läroplanen (Skolverket 2011) där det står att skolan ska arbeta för jämställdhet mellan 
kvinnor och män. Exempelvis framkommer det av studiens resultat att lärare med ett 
monologiskt förhållningssätt inte vill anpassa undervisningen utifrån elevers olika 
värderingar, eftersom de tycker att elever ska påverkas att ta över en traditionell, svensk 
moralsyn. Det som verkar vara risken med det tillvägagångssättet är att elever ges dubbla 
budskap, då läraren förmedlar en bestämd moralsyn och hemmet förmedlar en annan 
moralsyn. 
 
Trots att studiens resultat påvisar att lärarna tycker det är viktigt att respektera olikheter, 
menar de parallellt att lärare ska förmedla vissa värderingar, som handlar om människovärdet. 
Franck (2003) menar att kränkande beteende mot andra inte är en acceptabel moral och dessa 
elever behöver ges stöd för att kunna förändra sin moralsyn på riktigt. Dysthe (1996) säger att 
det finns sådant som inte är förhandlingsbart och då passar det att föra en monolog med 
elever. Detta verkar några av lärarna i den här studien ta fasta på då det framkommer att det 
viktigaste att förmedla till eleverna inom området etik är allas lika värde, oberoende etnicitet, 
kön och sexuell läggning. Det innebär att lärarna har ett monologiskt förhållningssätt då de 
vill påverka sina elever till att de också ska tycka att alla människor är lika mycket värda. 
Detta förhållningssätt får lärarna stöd i genom läroplanen (Skolverket 2011) där det står att 
skolan ska förmedla alla människors lika värde.  
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Franck (2003, s.44) säger att ”exemplets makt är stor” och menar att lärare behöver ge 
eleverna verklighetsförankrade exempel på olika etiska dilemman. Detta tillvägagångsätt 
framkommer också i studiens resultat då en lärare tar sig själv som exempel, för att få 
eleverna att förstå att ens personliga val inte avgör hur en god människa ska vara. 
Tillvägagångssättet tyder också på ett monologiskt förhållningssätt, eftersom eleverna ska 
lära sig att tycka att människors olika sätt att vara på är okej. Detta undervisningssätt finns det 
också stöd för i läroplanen, där det står att skolan ska arbeta för alla människors lika värde 
(Skolverket 2011).  
 
Undvika undervisning  
Studiens resultat visar att lärarna bara undervisar om likheter i religion och att när de pratar 
om de abrahamitiska religionerna utgår de ifrån Abraham. Att endast utgå ifrån likheter 
stämmer inte överens med att det i kursplanen för religionskunskapsämnet står att elever ska 
kunna föra resonemang om likheter och skillnader mellan religioner (Skolverket 2011). 
Varför lärarna väljer att undvika att undervisa om religioners skillnader framkommer inte, 
men det framkommer att eleverna är mycket positiva till religionskunskapsundervisningen. 
Det kanske beror på att det då inte finns utrymme för några konflikter, som det möjligen blir 
när man pratar om skillnader, eftersom elever då kan uppfatta att det finns det som är rätt och 
det som är fel, då det framkommer i studien att eleverna har svårt att se att det finns flera sätt 
att se på olika fenomen.   
 
Ett annat sätt att ta sig an etikundervisningen gällande moraliska frågor om jämställdhet, 
sexualitet och sexuell läggning är att undvika att undervisa om det. Det framkommer 
nämligen i studien att en del uppgifter anses för svåra, och det krävs en hel del mod ifrån 
lärare, för att ta sig an utmaningen att undervisa om känsliga ämnen. Om motsättningarna blir 
för stora i klassrummet är det kanske befogat att avstå viss undervisning, för elevers trygghet. 
Däremot finns det säkert andra vägar att gå för att skapa möjligheter för all sorts 
undervisning, i studien framkommer det till exempel att rektor, kuratorer och sjuksköterskor 
blandas in när det blir motsättningar vid olika frågor. Ett sätt att ta sig an utmaningar är alltså 
att ta hjälp av lämpliga personer som finns på skolan.   

Lärarnas syn på sin egen inom etikundervisningen 
I Hazel och Lynns (2011) studie visade det sig att religionskunskapsstudenterna hade 
tudelade meningar kring om de ska berätta sin trosuppfattning eller inte. En del tyckte att det 
var opassande eftersom andra lärare och elever möjligen skulle tänka att de redan har en 
förutbestämd ”världsövertygelse” och att de då skulle vara blinda för andra trosuppfattningar. 
I den här studiens resultat framkommer det att lärare som är öppna med att de tror på Gud, får 
mer respekt av eleverna än de som säger att de inte tror på Gud. Enligt studiens resultat har 
detta att göra med att Gud är väldigt viktigt för eleverna. Likväl säger lärarna att de vill att 
eleverna ska förstå att lärarna är lika intresserade av andra religioner och att det är viktigt att 
ha kunskap om andra religioner. Resonemanget stämmer på sätt och vis överens med det som 
lärarstudenterna i Hazel och Lynns studie framhåller, fast att de har olika perspektiv- 
lärarstudenterna i Hazel och Lynns studie är rädda att deras elever och kollegor ska tro att de 
har en mer inskränkt syn om de berättar att de tror på Gud, medan lärarna i den här studien 
tycker det är fördelaktigt att berätta om de har en Gudstro. 
 
Falkevall (2013) menar att ingen lärare egentligen kan vara helt objektiv, vilket den här 
studiens resultat stödjer, då det bland annat framkommer att lärarna väljer att berätta om sin 
Gudstro eller ateistiska tro till sina elever. 
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Sammanfattning 
Enligt Dysthe (2006) är det monologiska klassrummet det vanligaste, men studiens resultat 
tyder på att lärarna i flera frågor även har ett dialogiskt förhållningssätt. De lärare som har ett 
dialogiskt synsätt vill gärna låta elevernas röster höras i klassrummet och de tycker det är 
viktigt att ge dem tid på sig att förstå. Medan andra har ett monologiskt förhållningssätt, då de 
tycker det är viktigt att förmedla sitt uppdrag i samstämmighet med läroplanen (Skolverket 
2011). Det monologiska synsättet verkar dessutom stödjas fler gånger av läroplanen, då det i 
läroplanen står att skolan har som uppdrag att förmedla vissa värderingar till eleverna. 
 
Studiens resultat stämmer inte riktigt överens med att Weisse (2016) säger att elever utvecklar 
djupare förståelse genom att samtala med varandra. Det som studiens resultat visar är att det 
är väldigt svårt att ens närma sig samtal elever emellan angående moraliska frågor, eftersom 
det riskerar att bli osämja mellan eleverna i klassrummen. Vissa elever vill enligt lärarna 
alltså inte närma sig särskilda ämnen, men av studiens resultat framkommer inte riktigt 
varför. Den slutsats som dock kan dras och som kanske har en koppling till ovanstående 
redogörelse, är att vissa elever ges dubbla budskap i skolan. Ett budskap kommer ifrån 
skolan, då lärare har som uppdrag att förmedla värdegrunden och följa läroplanen. Det andra 
budskapet kommer hemifrån. Ibland stämmer säkert hemmets värderingar överens med 
skolans värderingar. Men ibland gör de faktiskt inte det. När de inte gör det, verkar det som 
att det enkelt kan bli konflikter i skolan, då lärare ska förmedla kunskap och värderingar som 
inte alls stämmer överens med eleverna och deras familjers värderingar. Det borde i 
förlängningen göra elever förvirrade, över vad de själva tycker är rätt och fel.  
 
Denna problematik tar sig uttryck på olika sätt hos lärarna i studien, då merparten av lärarna 
väljer att inte prata om det som skiljer sig i olika religioner, och vissa väljer att undvika att 
prata om moraliska frågor som jämställdhet med eleverna. Det innebär att lärarna undviker en 
del av det som står i dels kursplanen i religionskunskap och dels i läroplanens värdegrund.   

Metoddiskussion 
Kvalitativ metod användes för att ta reda på lärares syn på etikundervisningen på 
mångkulturella skolor. Kvalitativ metod tror jag passade väldigt bra till syftet, då en annan 
metod inte hade gett samma djupa insikt i lärarnas upplevelser. Observation hade möjligtvis 
kunnat göras. Då hade jag kunnat få en inblick i hur lärarna arbetar mer praktiskt, samt i hur 
lärarna bemöter eleverna i etiska frågor. Jag tror däremot inte en kvantitativ metod skulle 
kunnat genomföras för att besvara studiens syfte, men utifrån den här kvalitativa 
undersökningen, skulle möjligtvis en kvantitativ undersökning med redskap enkät kunna 
genomföras, för att få en större helhetsbild av lärares syn på etikundervisningen. De svar som 
hade getts hade dock varit snäva, eftersom informanterna endast hade fått olika 
svarsalternativ, på förbestämda frågor. En djupare syn av lärarnas etikundervisning hade nog 
inte kunnat förstås utifrån en kvantitativ undersökning med redskap enkät. Därför passar 
denna kvalitativa studie med redskap intervju bättre, då en djupare förståelse av lärarnas syn 
på etikundervisningen har kunnat förstås. Redskap intervju i studien blev lyckat, då lärarnas 
svar var uttömmande och fylliga och studiens syfte och frågeställning kunde besvaras på ett 
adekvat sätt.  
 
De lärare som ställde upp i studien fick en övergripande beskrivning av studiens syfte genom 
missivbrevet (bil.2), vilken jag inte tror kan ha påverkat deras svar. Då hade det nog behövts 
en mer utförlig beskrivning. Vidare e-postades lärarna intervjuguiden. Min förhoppning med 
den var att lärarna skulle uppge mer genomtänkta svar, vilket det verkar som de också gjorde, 
eftersom alla lärare uppgav att de tänkt igenom frågorna vid intervjutillfällena. Om lärarna 
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inte fått tillgå intervjuguiden kanske lärarna hade gett hastiga och ogenomtänkta svar. Det 
som däremot kan ha varit negativt med att ge ut intervjuguiden är att svaren skulle kunna vara 
tillrättalagda, eller att lärarna inhämtade erfarenheter hos kollegor, för att återge dessa i 
studien. Dock är jag ganska säker på att det sist nämnda inte var fallet, eftersom lärarna 
refererade till egna erfarenheter och svaren upplevdes som trovärdiga. 
 
Från början genomfördes fem intervjuer. En av dessa intervjuer valde jag att inte ta med i 
studien, då det efter intervjun framkom att kommunen inte betraktade skolan som 
mångkulturell. Eftersom studiens syfte var att intervjua lärare som arbetar på mångkulturella 
skolor hade inte studiens validitet kunnat stärkas om den femte intervjun tagits med i studien. 
Det blev därför bara fyra olika perspektiv i studien, dessa är dock valda med omsorg och 
lärarnas svar var uttömmande och svaren hade en god variation. Dock hade jag önskat att 
intervjua fler lärare, men många av de tillfrågade hade inte tid, då de ansåg att vårterminen 
redan är en stressig period. Å andra sidan tror jag inte att ett femte perspektiv hade förändrat 
studiens resultat på ett omfattande sätt, men det hade blivit ett till perspektiv som det hade 
behövt tas hänsyn till.   

Didaktiska konsekvenser 
Att som lärare undervisa i moraliska frågor utifrån kristen tradition och västerländsk 
humanism verkar inte vara helt enkelt. Oavsett vad kristen tradition och västerländsk 
humanism innebär ska skolan förmedla alla de värderingar som det står om i läroplanens 
värdegrund (Skolverket 2011), till elever. Dessa värderingar stämmer inte alla gånger överens 
med de värderingar som elever får lära sig hemma. Om elever i klassrummen då uttrycker 
motstånd i vissa frågor, kanske lärare ska ha förståelse för att elever blir förvirrade över de 
dubbla budskapen som sänds ut. Genom att ta del av den här studien kan möjligtvis lärare 
skapa sig förståelse till varför det ibland blir motsättningar i klassrummen när det pratas om 
olika moraliska frågor, å andra sidan kanske inte det hjälper lärarna rent praktiskt, eftersom 
lärares klassrumssituationer säkert är unika, då elevgrupper ser olika ut. Det kan därför vara 
svårt för lärare att bara ha förståelse när elever motsätter sig undervisning, eftersom förståelse 
inte gör klimatet i klassrummet mer fördelaktig. Däremot kanske lärare kan ha sin 
utgångspunkt i varför elever uppträder som de gör och bygga undervisningen utifrån den 
kunskapen. Lärare kan utifrån kunskap om elevers beteende dessutom ta ställning till hur de 
ska undervisa om vissa frågor. Det verkar dock som att det krävs att lärare har såväl ett 
dialogiskt som ett monologiskt förhållningssätt, beroende på situationen och 
undervisningsämnet. Avslutningsvis verkar det som att det faktiskt krävs mod hos läraren, för 
att våga undervisa om vissa moraliska frågor, vilket ytterligare försvårar uppgiften för vissa 
lärare.  
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BILAGOR 
Bil.1 Intervjuguide  
 

1. Vad enligt dig är det viktigaste en lärare har att förmedla inom ämnesområdet 
etik? 

2. Vad är dina erfarenheter av att förmedla det som står i värdegrunden om 
”kristen tradition och västerländsk humanism” i religionsundervisningen i en 
mångkulturell klass?  

3. Vilka specifika krav ställs det på en lärare som undervisar om flickor och 
pojkars identiteter och roller, jämställdhet, sexualitet och sexuell läggning i en 
mångkulturell klass? 

4. Vad upplever du som fördelar och utmaningar med att undervisa 
mångkulturella elever om etik i religionsundervisningen?  

5. Vad är din erfarenhet kring att vara objektiv angående etik i 
religionsundervisningen?  

6. Övriga synpunkter som du vill delge.  
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BILAGOR 
Bil.2 Missivbrev 
 
Jag heter Olivia Karlsson och studerar sista terminen på lärarutbildningen på 
Högskolan i Borås. Jag håller just nu på att skriva mitt examensarbete på avancerad 
nivå. Uppsatsen handlar om lärares erfarenheter kring att undervisa om etik i ämnet 
religionskunskap på mångkulturella skolor, med beaktande till det som står 
angående etik i värdegrunden. Jag hade verkligen uppskattat jättemycket att få 
intervjua dig som SO-lärare på mellanstadiet.  Intervjufrågorna kan du med fördel få 
ta del av någon dag innan intervjutillfället. 
 
Det finns inga rätta och fel svar. Jag är bara väldigt nyfiken på att ta reda på dina 
erfarenheter kring ämnet!  
 
Enligt de forskningsetiska principerna är alla personuppgifter konfidentiella. Ingen 
individ ska heller kunna urskilja vem någon av de deltagande är. Studien kommer 
inte heller användas i något annat syfte än till min magisteruppsats, vilket innebär att 
ingen som deltagit kommer bli påverkad av studien i efterhand.  
 
 
Tack på förhand! 
Bästa Hälsningar, 
Olivia Karlsson 
Mailadress: xxxxxxxxxx@yahoo.se 
Tele: XXXX-XX XX XX  
Handledare: Anna Hellén anna.hellen@hb.se 
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BILAGOR 
Bil.3 Kodningsschema 
 
 
Kodord 

 
Underkategorier 

 
Kategorier 

Det positiva med religion, ej 
det negativa 

Didaktik Lärares syn på sin egen roll 

Objektivitet  Didaktik, demokrati Lärares syn på sin egen roll 
Likheter ej skillnader Didaktik Lärares syn på sin egen roll 
Rätt, fel Etik  Etikundervisning 
Lagar, regler Styrdokument Etikundervisning 
Tänka själv Elever Etikundervisning 
Gyllene regeln Etik Etikundervisning 
Kulturkrock Utmaningar Värderingar 
Jämställdhet Utmaningar, styrdokument, 

undvikande 
Värderingar 

Yttrandefrihet Utmaningar, styrdokument Värderingar 
Utgå från enklare frågor Didaktik Lärares syn på sin egen roll 
Osams Utmaningar Värderingar 
Is i magen Utmaningar  Lärares syn på sin egen roll 
Mod och tålamod Undvikande  Lärares syn på sin egen roll 
Sexualitet Utmaningar, styrdokument Värderingar 
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