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Abstract  
I denna empiriska studie har det undersökts om hur elever inkluderas och används som 

resurser i religionsundervisningen. Inom det inkluderande perspektivet är eleverna delaktiga, 

aktiva och en del av undervisningen. Men för att detta ska ske måste lärarna planera en 

undervisning som bjuder in till att arbeta inkluderande. I skolans klassrum finns det elever 

som sitter på en kunskapsbank och elever kan lära mycket av varandra om de inkluderas i 

undervisningen och används som resurser. Tidigare forskning visar att det är svårt att 

inkludera elever i religionskunskapsundervisningen. Forskningen menar att elever är 

ointresserade, har fördomar och att lärarna känner en press. Men samtidigt visar den tidigare 

forskningen att eleverna lär mycket av att vara aktiva och delaktiga, frågan blir då om 

undervisningen är inkluderande och hur lärare tänker kring det. I studiens resultat framgår det 

hur viktigt det är att våga diskutera och inkludera elever inom det religionsvetenskapliga 

ämnet. Vid diskussioner kan många synsätt ses och en förståelse för andra människor skapas. 

Det är frågor som dessa som skolan ska arbeta kring både utifrån skolans värdegrund men 

också inom religionskunskapen.  

 

Nyckelord  
Religionskunskap, inkludering, inkluderande undervisning, elever som resurser och 

religionsdidaktik.  
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1 Inledning 
Den här studien ska undersöka hur lärare tillsammans med elever arbetar i 

religionsundervisningen. Bakgrunden till studien är mitt tidigare examensarbete och den 

forskning som handlar om religionskunskap som ämne i skolan, vilka svårigheter samt 

möjligheter som finns utifrån lärares och elevers perspektiv. Tidigare forskning menar att 

elever är ointresserade av religionskunskap, att eleverna har fördomar, att religionslärare 

känner sig pressade och att det är svårt att prata om religioner i skolan. Men samtidigt visar 

den tidigare forskningen att eleverna lär sig mycket av att vara aktiva och delaktiga. Bedrivs 

religionsundervisningen på ett inkluderande sätt måste läraren planera undervisningen på ett 

sätt som bjuder in till att arbeta inkluderande. När elever inkluderas i undervisningen ska alla 

elever få vara aktiva, delaktiga och bidra med sitt. Studien kommer fokusera på om hur 

läraren inkluderar eleverna i undervisningen och om det är något som faktiskt görs och i så 

fall, hur ser det ut?  I den tidigare forskningen nämns det mycket om att det är speciellt att 

undervisa i religionskunskap. Religionskunskapen som ämne kan ses som ett speciellt ämne 

ur många aspekter. Något som är väldigt speciellt för religionskunskapen är att elever har en 

personlig koppling till ämnesinnehållet. Det bidrar till att inom ämnet religionskunskap finns 

det svårigheter men också möjligheter som kanske inte finns i andra ämnen. I studien 

tillfrågas lärarna som har deltagit i studien om hur de ser på ämnet, vilka möjligheter och 

svårigheter som finns. Eftersom det finns elever som har personlig koppling till 

ämnesinnehållet kan det då användas i undervisningen på ett inkluderande sätt? I studien 

karakteriserar en inkluderande undervisning om undervisningen planeras utifrån elevernas 

olikheter, behov och intressen. Om lektionerna innehåller undervisningsmoment som till 

exempel diskussioner och grupparbeten där alla elever deltar och är aktiva. Undervisningen 

erbjuder uppgifter där alla elever måste delta för att en uppgift ska lösas. Elever användas som 

resurser i undervisningen. I studien undersöks om det sker diskussioner i klassrummet där 

religionskunskapsundervisning bedrivs.  

I denna empiriska studie har observationer och intervjuer genomförts med tre olika lärare. Tre 

olika religionslektioner har observerats och därefter har läraren som undervisade i respektive 

lektion intervjuats. Observationen gjordes utifrån ett inkluderande perspektiv för att sedan få 

en fördjupad förståelse i intervjun med läraren. Studien handlar om hur elever inkluderas i 

undervisningen och om lärarna använder eleverna som resurser. Men framförallt om hur 

viktigt det är att våga diskutera, låta eleverna vara delaktiga och aktiva i 

religionsundervisningen. Det som undersöks är hur lärare arbetar kring detta och hur det 

påverkar religionsundervisningen. 

2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att undersöka i vilken utsträckning religionsundervisning inkluderar 

elever samt deras specifika kunskaper om och erfarenheter av religioner. I studien ges en 

inblick i hur religionsundervisningen bedrivs på tre skolor i en stad utifrån ett inkluderande 

perspektiv. Det som undersöks är hur läraren planerar, bedriver och inkluderar eleverna i 

undervisningen.  Ett inkluderande perspektiv innebär att eleverna inkluderas i undervisningen. 

Det kan vara genom att eleverna får vara med och diskutera eller att alla elever behövs för att 

en uppgift ska lösas. Enligt läroplanen ska eleverna argumentera och resonera kring moraliska 

frågeställningar och värderingar (Skolverket, 2011 s. 187). Det som är problematiskt är att 

religionsämnet kan ses som ett känsligt ämne, eftersom det finns elever som har en personlig 

koppling till ämnesinnehållet. Tidigare forskning visar att det finns utmaningar och 

svårigheter för lärare som undervisar i religionskunskap. Samtidigt finns det många elever 

som skulle kunna användas som resurser som lärare skulle kunna ta tillvara och inkludera i 

religionsundervisningen i klassrummet. Eleverna ska kunna reflektera över livsfrågor, sin 
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egen och andras identitet (Skolverket, 2011 s. 186). Studien kommer därför att utgå från 

följande tre frågeställningar.  

 

Hur planeras och bedrivs religionsundervisningen? 

 

Bedrivs undervisningen på ett sätt som inkluderar eleverna? 

 

Hur tar lärare tillvara elevers specifika kunskaper om och erfarenheter av olika 

religioner? 

 

3 Bakgrund och tidigare forskning 
Bakgrunden till den här empiriska studien har sin utgångspunkt i mitt tidigare examensarbete 

som jag skrev våren 2017 (Eriksson 2017). Resultatet av den litteraturstudien kan därför ses 

som bakgrunden till denna studie. I bakgrunden framkommer det vad tidigare forskning säger 

om religionskunskapen som ämne i skolan. Vad som ska ingå i religionsundervisningen och 

fördelar med att arbeta mer inkluderande i religionskunskapen. Lärarens roll och om varför 

lärare är pressade i sin roll som religionslärare då de bör vara objektiva och reflektera i ett 

ämne som är personligt för många elever. Forskning visar att det finns en trend kring elevers 

ointresse om religionskunskap samtidigt som många elever har en fördjupad kunskap i olika 

religioner. Studien tar också upp att skolan kan använda elever som resurser och 

kunskapsbärare som kan inkluderas i undervisningen. Så att eleverna kan lära av varandra 

inne i klassrummet i stället för att det sker utanför klassrummet.  

3.1 Religionskunskap i skolan  

Religionsundervisningen idag är mycket mer än bara undervisning kring olika religioner. 

Enligt forskare ingår det många olika frågor som bör tas upp i 

religionskunskapsundervisningen. Det kan vara frågor om identitet, rättigheter, genus och 

livsåskådningar. Detta är frågor som ska tas upp enligt kursplanen (Franck 2014, s. 207). 

Religionsundervisningen har förändrats då det har skett en förändring i samhället under 1900-

talet. Religionskunskapen i skolan kan ses som ett lärande för elevers meningssökande och 

identitetsutveckling eftersom religionsundervisningen berör kunskaper som handlar om 

existentiella frågor, etik, livsåskådningar, tro och religion (Von Brömssen 2012, s.133). 

Religionsundervisningen kan också därför kombineras med skolans fostringsuppdrag då 

mycket av religionsundervisningen och skolans fostringsuppdrag handlar om etik (Franck 

2014, s. 189). Genom religionskunskapen får eleverna möjlighet att utveckla en förståelse för 

samhällsförändringar ur ett religionsperspektiv och därigenom en förståelse för andra 

människors livsvillkor samt deras sätt att tänka (Von Brömssen 2012, s. 155).  
Visionen för religionsundervisningen är att den ska bidra till tolerans, respekt och öppenhet 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 267). För att denna vision ska nås bör religionsundervisningen 

vara ett område där det förs en öppen diskussion och där man vågar att prata om känsliga 

saker. Om det finns en öppen diskussion i klassrummet bidrar det till en djupare och mer 

utvecklad begreppsförståelse än i de klassrum där eleverna får arbeta självständigt. För att en 

individ ska lära och utvecklas så långt som möjligt bör hen inkluderas i undervisningen. 

Eleverna måste därför få vara delaktiga och aktiva i undervisningen som bedrivs (Schwartz 

2013, s. 42). Studier har gjorts i olika typer av klassrum där religionsundervisningen har 

bestått av mycket enskilt arbete med hjälp av läroböcker. Resultatet av studierna har visat att 

eleverna anser att troende är mindre upplysta, religioner ses som något gammeldags och att 

eleverna kategoriserar människor (Kittelmann Flensner 2015, s. 292).  
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Förr handlade religionsundervisningen om att lära i religioner men idag handlar 

religionsundervisningen mer om religioner och mycket annat som har nämnts ovan. Men det 

finns ett till perspektiv inom religionskunskapen som inte fanns förr och det är 

mångfaldsperspektivet. Det perspektivet handlar om att den enskilde eleven tillsammans med 

sina skolkamrater utvecklar en förståelse för de livsåskådningar som finns i vårt samhälle. När 

elever får ta del av perspektivet utvecklar de en kunskap och förståelse för de livsåskådningar 

som finns i samhället. Det kan ses som en medborgarsskapsrelaterad kompetens (Franck 

2014, s. 198).  

3.2 Religionsdidaktik och lärarens roll   

Om eleverna ska kunna utvecklas och nå sin fulla potential är det lärarens ansvar att undervisa 

på ett sätt där läraren möter klassen, varje enskild individ och deras särskilda behov. Det finns 

ingen enskild metod som fungerar för alla, läraren måste använda sin professionalism för att 

alla elever ska nå högsta möjliga kunskaps nivå (Schwartz 2013, s. 39). Det går att fastställa 

att en viktig aspekt är att undervisningen som läraren har planerat utgår från elevernas tidigare 

kunskaper, språk och erfarenheter. Det är något som ska göras eftersom det står i läroplanen 

(Skolverket 2011, s. 8).  

 

Det finns en sak som är väldigt speciell när det handlar om religionskunskap som ämne i 

skolan. Ämnet religionskunskap är speciellt eftersom det är många elever som kan ha en 

relation till ämnet och kan vara väldigt personlig (Kittelmann Flensner 2015, s. 295). 

Religionskunskapen är ett ämne som kan ses som känsligt eftersom många elever har en 

personlig koppling till det. Det ställer krav på läraren som ska undervisa i ämnet. Läraren ska 

se till att det finns en tolerans och ett bra klassrumsklimat där olikheter och olika 

uppfattningar ses som resurser, tillgångar och fördelar. Ingen elev ska kränkas (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 298).  

Att undervisa i religionskunskap kan vara väldigt krävande. Studier har gjorts när det gäller 

lärares syn på religionsämnet. Många tycker att det är ett krävande ämne att undervisa i. Det 

finns en press från samhället när det handlar om att undervisa i religionskunskap och 

framförallt på lärarens didaktiska roll. Läraren bör vara objektiv när hen undervisar i 

religionskunskap (Osbeck 2006, s.118). Detta krav eller pressen på lärarna bidrar till att det 

finns ett svagt intresse för religionskunskapsämnet bland lärare. En annan anledning kan vara 

att de uppfattar att eleverna inte har något stort intresse för ämnet (Osbeck 2006, s.109).  

 
” Att vara lärare i religionskunskap må vara svårt, då uppdraget är komplext och 

mångfacetterat och innebär ett stort mått av överväganden och kompromisser. Det är icke desto 

mindre ett extremt viktigt arbete och ytterst menar jag att alla lärare, inte minst lärare i 

religionskunskap är nyckelfigurer i arbetet för ett demokratiskt samhälle.” (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 299) 

3.3 Elevers syn på religioner och religionskunskap  

I studier som har gjorts har det redovisats att många elever är ointresserade av 

religionskunskap. Det är inte något som har redovisats i enskilda fall utan kan ses som en 

trend. Anledningarna kan handla om olika faktorer. En anledning som framkommit är att det 

finns bristande förutsättningar hos lärare och elever. Bland annat att de inte vill prata om 

livsfrågor i skolan eftersom att det är svårt (Osbeck 2006, s.109). Det finns även elever som 

anser att religion är något obegripligt och konstigt. När eleverna hävdar dessa saker är det ofta 

eleverna som anser att religion är något okänt eller ovanligt för dem och därmed blir det något 

konstigt (Aspengren 2002, s.126). Eleverna förklarar också att om man har det bra så behöver 
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man inte tro på någon religion. Utan människor som är religiösa är det för att de måste finna 

något att tro på för att det ska bli bättre i till exempel det lidande som de befinner sig i. 

Religion är även något som bara andra människor utövar (Aspengren 2002, s.83 & 127). När 

elever pratar om religioner sker det med en viss distans och de pratar om hur andra människor 

har det. Denna distans bidrar till ett vi och dem perspektiv (Aspengren 2002, s.127). Det är 

flera faktorer som bidrar till den negativa bilden av religioner. En faktor är hur olika 

livsåskådningar speglas i media, i media speglas religioner som något som leder till konflikter 

och krig. I dessa fall handlar det främst om en religion och det är religionen islam (Aspengren 

2002, s.82–83). Många elever tycker därför att religion är något som är omodernt (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 286). 

 
Alla elever har inte detta synsätt på religioner och religionskunskapen. Det finns såklart elever 

som ser annorlunda på religionskunskapen. Det finns naturligtvis elever som är intresserade 

av religionskunskap som ämne i skolan. De som är intresserade av religionskunskap är de som 

ofta är troende själva (Von Brömssen 2012, s. 152–153. Ett problem som finns på skolor är att 

elever som är troende inte utmanas och på så sätt inte utvecklar en kunskap om religionen 

som de tillhör. Ofta får de läsa om den kunskap som de redan besitter eftersom religionen är 

något som de har haft med sig sen födseln och därmed har en bred och djup kunskap i 

religionen. Det handlar också om att i skolan fokuseras det mycket på kristendomen och inte 

så mycket på de andra religionerna. I en studie som har gjorts berättar en elev om att det är 

många klasskompisar som gärna frågar henne saker om hennes religion. Tillsammans 

diskuterar de och på så sätt lär hon andra elever om sin religion. Det som är problematiskt är 

att det sker utanför klassrummets dörrar, alltså inte under lektionstid (Von Brömssen (2003, s. 

163).  

 

Undersökningar har genomförts på olika gymnasieskolor där målet har varit att ta reda på hur 

religionsundervisningen ser ut och hur elever kommer i kontakt med olika religioner. 

Slutsatsen blev att varenda elev ansåg att det är angeläget att ha kunskap om olika religioner 

eftersom det bidrar till att förstå dagens samhälle (Von Brömssen 2012, s. 154). Skolan kan 

ses som en plats där man möter olika religioner i vardagen. På en mångkulturell skola finns 

det en betydande fördel eftersom elever kan lära sig mycket genom religioner och då framför 

allt genom etik, språkliga uttryck och moral. Men detta kan bara ske om eleverna får chans att 

diskutera och lära av varandra, men detta görs inte alltid (Von Brömssen 2012, s. 152–153).  

3.4 Skolan som en mötesplats full med resurser   

Skolan idag är en mötesplats där många olika kulturer och personer möts. Att skolan är 

mångkulturell ses oftast som någonting positivt. Den kulturella och religiösa komplexiteten 

beskrivs oftast som något naturligt och som en tillgång. Eleverna ser också många positiva 

sidor med att skolan är mångkulturell mötesplats då den bidrar med olika kulturer och 

religioner som på sitt sätt hjälper elever att förstå att vi människor är olika (Von Brömssen 

2003, s. 302). På en skola som är mångkulturell får eleverna möta olika erfarenheter, kulturer 

och religioner från hela världen. Det kan ses som en tillgång som kan bidra till kunskap (Von 

Brömssen 2012, s. 154). Eleverna kan sitta på en kunskapsbank som kan användas i en 

inkluderande undervisning. Att ta del av olika erfarenheter och synsätt lär oss väldigt mycket. 

Språkliga, religiösa och kulturella erfarenheter är faktiskt avgörande för hur vi ser på oss 

själva men även hur vi ser på samhället och världen (Von Brömssen 2003, s. 313). Teoretiska 

utgångspunkter 

Studier visar om en individ ska lära och utvecklas bör hen inkluderas och ingå i en 

gemenskap. Studier visar att det finns undervisningssätt som gynnar eleverna mer och det är 
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när de får vara mer inkluderande i undervisningen (Kittelmann Flensner 2015, s. 292).  

Eleverna måste därför få vara delaktiga och aktiva i undervisningen som bedrivs (Schwartz 

2013, s. 42).  

 

Det inkluderande perspektivet kan ses som en undervisningsfilosofi för att ersätta den 

traditionella undervisning där eleverna arbetar självständigt och enskilt med sina egna 

uppgifter (Haug 1998, s.23). Grunden för inkluderingsperspektivet har sin utgångspunkt i 

specialpedagogiken. Begreppet kan vara svåröverskådligt då det är komplext.  Det kan 

förklaras genom att man ser olikheter i ett klassrum som en tillgång och olika resurser i 

undervisningen. Olikheterna kan vara kulturella, religiösa, språkliga eller på vilket sätt elever 

inhämtar kunskap (Nilholm & Göransson 2014, s. 30–31). Att arbeta inkluderande handlar om 

att arbeta på ett sätt där man är oberoende av elevens förutsättningar (Haug 1998, s.23).  

 

Ett vanligt arbetsmoment i en inkluderande undervisning är att eleverna arbetar tillsammans i 

grupp (Nilholm & Göransson 2014, s. 60). Något som är karakteristiskt för att arbeta 

inkluderande är att genomföra och få ett resultat av en uppgift där resultatet är beroende av 

alla individer och deras bidrag för att lösa uppgiften (Nilholm & Göransson 2014, s. 31 - 32). 

Därför kan vi säga att ett av kriterierna för en inkluderad undervisning är att alla eleverna är 

delaktiga, aktiva, och alla eleverna bidrar med något för att uppgiften ska lösas. Ett vanligt 

inkluderande undervisningsmoment är en diskussion (Nilholm & Göransson 2014, s. 31 - 32). 

Vid en diskussion får eleverna delta genom att delge sina egna tankar, kunskaper och 

erfarenheter. Det är inte bara moment i undervisningen som kan vara inkluderande. Eleverna 

kan inkluderas i lärarens planering utifrån elevernas olikheter, behov och intressen. Om 

läraren inkluderar eleverna i sin planering kan en inkluderande undervisning bedrivas 

(Nilholm & Göransson 2014, s. 74).  

 

Att arbeta inkluderande bidrar även till att eleverna lär sig att arbeta och fungera tillsammans, 

vilket de har med sig hela livet och som ger dem en nyckel för att fungera i ett samspel med 

andra människor i samhället. Något som också är positivt med att arbeta på detta sätt är att 

eleverna lär sig att det finns skillnader mellan människor och att det är något som accepterats, 

respekteras och ger en möjlighet till en gemenskap istället för problem (Haug 1998, s.24). Det 

är viktigt att känna en gemenskap för att utveckla en kunskap och för individens 

välbefinnande (Haug 1998, s.24). De välkända pedagogerna Noddings och Dewey 

poängterade att det bör finnas en gemenskap i undervisningen och att det är en förutsättning 

för att det ska ske en kunskapsutveckling. En gemenskap i ett klassrum eller i en grupp kan 

handla om att läraren och eleverna känner en tillit gentemot varandra, att klassen eller en 

grupp arbetar mot samma ändamål eller tillsammans har gemensamma regler (Nilholm & 

Göransson 2014, s. 31). För att det ska finnas en gemenskap i ett klassrum måste det finnas ett 

slags samarbete. Läraren bör därför planera undervisningen på ett inkluderande sätt där alla 

elever får komma till tal och ta plats genom till exempel sina synpunkter eller erfarenheter 

(Nilholm & Göransson 2014, s. 31).   

 

I läroplanen fastställs det att all undervisning i skolan ska främja varje elevs utveckling och 

det ska ske genom att läraren tar hänsyn till alla elevers förutsättningar, erfarenheter och 

behov (Skolverket, s. 8). Inkluderande integrering grundar sig i detta då undervisningen ska 

ske utifrån eleverna som finns i klassrummet. Inom inkluderingsperspektivet är demokratiska 

processer betydande (Nilholm & Göransson 2014, s. 32). Eleverna får samtidigt lära sig att 

verka i ett demokratiskt samhälle samtidigt som den enskilda individen får utveckla 

egenskaper och inhämta kunskaper för den egna individualiteten (Nilholm & Göransson 2014, 

s. 38). Om undervisningen bedrivs på ett inkluderande sätt kan det ses som det mest rättvisa 
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eftersom det är en undervisning som inte är beroende av vissa förutfattade förutsättningar 

(Haug 1998, s.23). Eleverna befinner sig i en skola för alla i samma klassrum och därför 

måste undervisningen anpassas så att den passar alla men den ska inte göra skillnad, 

stigmatisera eller göra så att elever blir utstötta. Alla ska kunna medverka och utvecklas 

tillsammans i klassrummet (Haug 1998, s.24). Det finns forskare som är kritiska till att arbeta 

inkluderande. De menar att skolan är för bristfällig för att en inkluderande undervisning ska 

kunna bedrivas. Anledningarna är att alla elever är olika och det är svårt att bemöta alla när 

alla ska inkluderas. Hur ska man kunna bemöta alla när alla elever ska göra samma sak och 

vara i en gemenskap? Vi människor är olika och har olika inlärningssätt. Det finns inte heller 

tillräckligt med resurser, skolorna har inte råd.  (Clough & Garner 2003, s.89). 

3.5 Kriterier för en inkluderande undervisning  

I studien ska det undersökas i vilken utsträckning religionsundervisningen inkluderar 

eleverna. För att det ska kunna undersökas tydliggörs därför dessa kriterier om vad en 

inkluderad undervisning ses som i den här studien, utifrån det som nämndes i den teoretiska 

delen ovan.  

 

För att undervisningen ska ses som inkluderad i studien bör:  

- Undervisningen planeras utifrån elevernas olikheter, behov och intressen. 

- Lektionerna bör innehålla undervisningsmoment som till exempel diskussioner och 

grupparbeten där alla elever deltar och är aktiva.  

- Undervisningen erbjuda uppgifter där alla elever måste delta för att en uppgift ska 

lösas.  

- Elever användas som resurser i undervisningen.  

 

Dessa kriterier kommer framförallt att användas för att analysera resultatet av det insamlade 

empiriska materialet.  

 

4 Metod 
I metodavsnittet redogörs och motiveras valet av metod, samt vilken forskningsansats studien 

har. Redskapen som används i studien är intervjuer och observationer. I metoden presenteras 

det hur observationerna och intervjuerna ska genomföras, samt hur dessa redskap bör 

planeras. Även vad man som intervjuare och observatör bör reflektera kring. I slutet av 

metodavsnittet redogörs för studiens urval och de forskningsetiska övervägandena.  

4.1 Val av metod 

I den här empiriska studien kommer kvalitativ metod att användas. Kvalitativa metoder 

används vid studier då man undersöker kvaliteter, betydelser och processer som inte går att 

undersöka med hjälp av experiment. Det kan inte heller mätas i mängd, frekvens eller 

kvantitet (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 9). När till exempel en student arbetar kvalitativt 

kan det handla om att det genomförs flera intervjuer från en grupp människor och därefter 

tolkas det insamlade materialet. Det handlar ofta om att generalisera utifrån det insamlade 

materialet och se likheter och skillnader (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 14). I analysen 

kommer resultat att delas in i olika teman och därmed tabeller för att tydligt se skillnader och 

likheter. Lärarnas egna svar presenteras i tabellen utifrån observationsschemat och 

transkriberingen. I den här studien kommer forskaren att försöka förhålla sig så objektiv som 

möjligt, försöka beskriva det som har observerats och det som framkom vid intervjuerna. 
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Det finns en rad olika metodfrågor som forskaren bör reflektera över innan hen kan börja med 

sin kvalitativa undersökning. Det handlar om vilken vetenskapsteoretisk tradition som 

undersökningen tillhör och utifrån det vilket perspektiv som undersökningen ska utgå ifrån 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 9). Den här undersökningen utgår ifrån realismperspektivet. 

Inom det realistiska perspektivet intar forskaren en så neutral och objektiv roll som möjligt 

när hen försöker förklara eller beskriva de fenomen som är aktuella för undersökningen. Det 

kan vara genom att forskaren försöker synliggöra vilka handlingar som sker och bakgrunden 

till dessa, vad som gör att det blir som det blir (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 15). Med hjälp 

av observationer kan detta synliggöras. Desto mer forskaren kan se och höra, desto mer 

empirisk kunskap går att redovisa.  När en forskare observerar bör en sak beaktas. Vad ser 

forskaren egentligen? Är det sanning eller kan det ses på flera olika sätt och därmed finns det 

kanske flera sanningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 16–17). Detta är något som kommer 

att diskuteras i metoddiskussionen, vad påverkar vad observatören egentligen ser?  

 

I den här kvalitativa empiriska studien kommer flera datakällor att användas, observationer 

och intervjuer. Både observationer och intervjuer kommer att användas för att undersöka fakta 

och samla in data. När en forskare samlar in data genom att använda olika datakällor kallas 

det för datatriangulering (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 28). När forskaren använder olika 

metoder på det här sättet blir det mer sannolikt att resultaten avspeglar verkligheten och inte 

är någon tillfällighet. Inom det realistiska perspektivet kan triangulering ses som en 

kvalitetssäkring av en undersökning. Forskare som arbetar utifrån det realistiska perspektivet 

anser att verkligheten är på ett visst sätt och att den visar sig i undersökningen om metoder 

som intervjuer och observationer används. Målet blir därför att återge verkligheten så 

specifikt som möjligt med minst möjliga förvrängning (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 28).  

4.2 Etnografi som forskningsansats 

Målet med den här studien är att betrakta hur lärare tillsammans med elever arbetar i 

religionsundervisningen. Den här empiriska studien genomförs därför för att se hur olika 

lärare arbetar för att sedan få en förståelse av deras handlande utifrån studiens 

frågeställningar. När en studie ser ut på detta sätt kan det ses som att etnografi används som 

forskningsansats (Dovemark 2012, s. 135). Etnografi kan ses som en fallstudie där forskaren 

försöker se meningsfulla sammanhang som erbjuder begränsningar och möjligheter för hur 

människor handlar. Ett annat syfte med en sån här fallstudie kan handla om att generera 

teorier inom sociala sammanhang där det ingår sociala relationer. Etnografi är en kvalitativ 

forskningsansats som bidrar till att få en förståelse för sociala och kulturella fenomen 

(Dovemark 2012, s. 134). Inom etnografin intar forskaren olika roller. Rollerna som kommer 

ingå i denna empiriska studie är beskrivande observatör eftersom undervisningen observeras 

och sedan beskrivs i resultatdelen (Dovemark 2012, s. 138). Den andra rollen som kommer att 

intas i denna studie är den formella och strukturerade intervjun. Vid formella intervjuer är 

forskaren mer aktiv och en del av samtalet. I en formell intervju diskuteras ett förbestämt 

ämne i en viss planerad och strukturerad ordning (Dovemark 2012, s. 147).  

4.3 Att genomföra en observation i ett klassrum 

När man observerar handlar det om att se på något bekant med nya ögon (Khilström 2007a, s. 

31). När man observerar ska man till en början beskriva det som sker, rummet, vilka aktörer 

och vilka andra objekt som finns. Att beskriva rummet, aktörerna och objekt bidrar till en 

större förståelses för den som sedan läser om observationen och studien. Därefter börjar den 

riktiga observationen som handlar mer om vilka handlingar, aktiviteter och händelseförlopp 
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som sker. Handlingarna, aktiviteterna och händelseförloppet bildar en helhet som kan ses som 

en lärandesituation (Kihlström 2007a, s. 32).  Vid en observation underlättar det om man 

följer tidsförloppet och antecknar tiden för olika händelser, för att sedan se i vilken ordning 

allt skedde. När en forskare observerar handlar det inte bara om att se saker utan också vad 

man känner. Det är svårt att veta vad personer som man observerar känner, men observatören 

kan beskriva vad som upplevs och uttrycks. Om forskaren skriver ner sina egna känslor kan 

det bidra till att läsaren får en klarare bild över det som sker (Kihlström 2007a, s.33).  

 

När man observerar handlar det också om att reflektera över det man ser. Det är viktigt att 

fundera över vad som påverkar en, vad tänker observatören när hen ser saker eller försöker 

hen att se något speciellt. Allt man ser och tänker påverkas självklart av intressen och vad 

man undersöker och vilken förkunskap forskaren har. Observatören påverkas även vad hen 

anser är rätt eller fel och viktigt. Det viktiga som observatör är att det bör det finnas en 

medvetenhet om att det finns många saker som påverkar en person och det kan bidra till att 

man ser något på ett visst sätt. Om observatören redan har bestämt sig innan för vad hen vill 

eller ska observera kan det bidra till att observatören missar andra intressanta saker 

(Khilström 2007a, s. 34–35). Utgångspunkten för alla observationer är att förstå vad som sker 

och varför det sker. När observatören ser saker som kan förstås bildas det ett tydligt ett 

mönster och det är det som man vill uppnå i en observation (Khilström 2007a, s. 37). När en 

observatör ser ett mönster genom sina observationer som samtidigt beskrivs i tidigare 

forskning bidrar det till en större tillförlitlighet. Då blir det inget bara observatören har 

observerat utan något som redan finns inom forskningen kring det aktuella ämnet (Khilström 

2007a, s. 39).  

 

Vid en observation kan forskaren utgå från ett redan förutbestämt schema. Där forskaren har 

klart för sig vad som ska observeras. Det kan till exempel handla om att observera vilka som 

får komma till tals i klassrummet och därefter dras ett streck för om det är en pojke eller flicka 

som får ordet av läraren (Khilström 2007a, s. 45).  

4.4 Att planera och genomföra en intervju 

När en intervju ska genomföras krävs en planering inför intervjun. Personen som ska 

genomföra intervjun behöver ha ett klart syfte och veta vad målet med intervjun är. Syftet 

finns ofta preciserat i studiens frågeställningar (Khilström 2007b, s. 48). Att poängtera, 

frågeställningar och intervjufrågor inte är samma sak, frågeställningar förtydligar bara 

studiens syfte (Khilström 2007b, s. 50). Vid genomförandet av en kvalitativ intervju är 

informanten någon som har erfarenhet av ämnet som intervjun ska behandla. Detta bidrar 

även till att tillförlitligheten ökar eftersom informanten har erfarenhet och kunskap kring 

ämnet som berörs (Khilström 2007b, s. 49).  

 

När intervjun ska genomföras är det viktigt att den genomförs på en lugn plats där 

informanten och personen som ska intervjuaren får vara ifred. För att det ska bli en så 

avslappnad stund som möjligt är det viktigt att allt material som ska användas finns nära till 

hands. En annan faktor som bidrar till en avslappnad miljö är att det kan ske med en 

ögonkontakt som är naturlig. En intervju bör aldrig överstiga en timme då det ofta är 

ansträngande för informanten att bli intervjuad. Om tiden rinner iväg är det bättre att avbryta 

när det passar och få till en ny intervju. Det är aldrig bra att stressa på för att hinna klart 

(Khilström 2007b, s. 51). I början av en intervju kan det vara bra att börja med 

uppvärmningsfrågor. Det bidrar till att det blir mer avslappnat för forskaren och informanten. 

Att gå igenom intervjuns upplägg bidrar även till att intervjusituationen blir mer avslappnad. 
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Något som är bra att informera om är att det är okej med en tystnad från informanten innan 

hen svarar så att informanten känner att tid ges för att tänka igenom sina svar (Khilström 

2007b, s. 52). Att spela in intervjuer är ofta en fördel och något som brukar göras för att få 

med allt, både svar och frågor som har ställts. Detta underlättar även om intervjun ska 

transkriberas (Khilström 2007b, s. 52). Normalt i etnografiska studier transkriberas intervjuer 

för analys (Dovemark 2007, s. 148).  

 

Vid en kvalitativ intervju är det viktigt att inte ställa ledande frågor eftersom informanten då 

kan förstå vilka svar som söks på frågorna eller vilka svar intervjuaren vill ha. (Khilström 

2007b, s. 48). Precis som i observationen måste forskaren se på situationen med nya ögon och 

försöka bortse från sina förutfattade meningar och sin förförståelse (Khilström 2007b, s. 50). 

Det är därför viktigt att personen som intervjuar inte styr intervjun utan ställer öppna frågor 

och låter informanten får styra intervjun, men att intervjuaren bestämmer riktningen och att 

samtalet hålls inom det tänkta ämnet (Khilström 2007b, s. 48). När kvalitativa intervjuer 

används som en metod handlar det ofta om strukturerade intervjuer. I en strukturerad intervju 

finns det bestämda frågor som följs under intervjun. Informanten får gärna utveckla sina 

frågor men intervjuaren ser till att den bestämda strukturen följs (Justesen & Mik-Meyer, 

2011 s. 36). Uppföljningsfrågor är alltid bra att ha tillhands för intervjuaren som kan användas 

som verktyg för att bygga vidare på det respondenten berättar. Uppföljningsfrågor kan vara 

frågor som, kan du förklara mer? Hur menar du då? Och uttryck som utveckla gärna 

(Khilström 2007b, s. 52). Det som kan ses som den viktigaste faktorn för en väl genomförd 

intervju är att intervjuaren visar ett genuint intresse. När forskaren senare ska bearbeta 

intervjun handlar det om att hitta mönster precis som när en observation genomförs 

(Khilström 2007b, s. 54).  

4.5 Urval  

Urvalet för vilka skolor och lärare som ska delta i studien har valts utifrån vilket område som 

skolorna ligger i. Skolorna som ingår i studien ligger i en medelstor stad i Mellansverige. 

Inklusionskriterierna för den här studien är att det ska finnas en geografiskspridning, skolorna 

ska ligga i olika delar av staden. Anledningen till denna geografiska spridning är till för att 

undersöka vilka likheter och skillnader som finns bland lärare och deras undervisning i 

samma kommun men i olika delar av staden. Om de undervisar på liknande sätt eller om det 

skiljer sig helt. Ett annat kriterium för att kunna delta i studien är att lärarna arbetar på 

lågstadiet och är behöriga i religionskunskap. Exklusionskriterierna för denna studie är att 

lärarna inte arbetar på samma skola, att de inte är behörig i religionskunskap eller att skolan är 

en friskola.  Förklaringen för att inte ha med lärare som arbetar på friskolor är för att de kan 

ha ett specifikt och kanske en speciell filosofi och inriktning medan på kommunala skolor 

utgår de från samma grund och filosofi.  

4.6 Forskningsetiska överväganden 

I studien har forskningsetiska överväganden tagits. Hänsyn har tagits till vetenskapsrådets 

forskningskrav. De fyra huvudkraven som finns är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Kraven handlar om att forskaren ska informera 

alla som är aktuella och berörs av studiens syfte. Det har gjorts genom att skicka ut ett 

informationsbrev om studien. Att det finns ett samtycke när deltagare deltar i studien och kan 

själv bestämma över sin medverkan och avluta den när de vill. Det var något som skrevs i 

informationsbrevet. Personuppgifter och andra uppgifter som kan vara känsliga som används i 

studien behandlas med stor konfidentialitet (Björkdahl Ordell 2012, s. 26–27). I studien har 
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inga personuppgifter eller känsliga uppgifter tagits eftersom det inte har varit relevant för 

studien. 

5 Genomförande  
I det här avsnittet presenteras studiens genomförande. Vad som har gjorts och hur 

genomförandet av studien har skett. Studiens databearbetning, om hur observationerna har 

sammanställts och hur transkriberingen av intervjuerna har genomförts. En förklaring om 

studiens analysmetod presenteras också.  

 

För att genomföra den här empiriska studien och för att kunna samla in det empiriska 

materialet skrevs ett informationsbrev som skickades ut till de berörda informanterna. I 

inledningen av informationsbrevet presenterade jag mig själv. Vad och vart jag studerar 

framgick tydligt. I informationsbrevet framgick det vilken typ av studie det handlade om, i det 

här fallet att det var en religionslektion som skulle observeras och därefter intervjua läraren 

som undervisade den observerade lektionen. I brevet beskrevs det som skulle observeras och 

vad intervjufrågorna skulle handla om. Information fanns om vilken tidsåtgång det handlade 

om och att informanten kunde få ta del av det färdiga arbetet när det var klart. Det 

presenterades hur personliga uppgifter och hur de insamlade materialet skulle behandlas. I det 

här fallet skulle materialet behandlas konfidentiellt och att inga personuppgifter skulle tas 

eftersom det inte var relevant för studien. I brevet framgick det att intervjuerna helst skulle 

spelas in om informanten godkände det och att materialet skulle raderas när transkriberingen 

var klar. Informanten fick reda på att medverkan var frivillig och kunde avbrytas när som 

helst. Informationsbrevet avslutas med kontaktuppgifter till mig och min handledare. 

Informationsbrevet bifogades i ett mail med en kort sammanfattning av brevet. Vidare kontakt 

skedde genom mail och telefonkontakt till exempel när tid och plats skulle bestämmas. 

 

Mailet skickades ut till lärare som passade in i det tänka urvalet. Det visade sig snabbt att 

många lärare inte kunde delta på grund av att de saknade behörighet, situationen på skolan, de 

undervisade inte i religionskunskap, eleverna läste inte religionskunskap just nu eller att lärare 

var sjuka. Detta bidrog till att urvalet fick omarbetas och bli mer realistiskt för att studien 

skulle kunna genomföras. Omarbetningen handlade om att studien enbart skulle göras i en 

stad och inte i två som det var tänkt ifrån början. När observationen och intervjun skulle 

genomföras träffades jag och informanten en stund innan för att prata kring studien och vad 

som skulle göras. Allt för att förbereda läraren och mig själv. Information kring om vad 

lektionen skulle innehålla och en sammanfattning av vad som skulle observeras delgavs. Vid 

lektionstillfället som skulle observeras presenterade jag mig själv inför eleverna så de fick en 

bild om vem jag var, vad jag gjorde där och vad som skulle göras. Lärarna placerade mig på 

en plats i klassrummet som de trodde skulle fungera bäst för eleverna och mig. Under alla 

observationer placerades jag längst bak i klassrummet. Det var en plats som fungerade bra då 

det gav en bra överblick vad som skedde i klassrummet. Under observationen följdes 

observationsschemat och skriftliga anteckningar fördes under lektionen. Det som 

observerades var lektionen hade sin utgångspunkt, från en lärobok, något som de hade gjort 

någon lektion innan eller till exempel ett studiebesök? Det fanns en medvetenhet innan att det 

här kunde vara svårt att se, men om det inte framgick väl var det något som togs med till den 

kommande intervjun. Det som observerades var hur lektionsupplägget såg ut, vilka olika 

arbetsmoment som ingick i lektionen och hur arbetsuppgifterna såg ut. Om eleverna arbetade 

självständigt eller i grupp. Hur kommunikationen såg ut i klassrummet, var läraren den som 

talade och ställde frågor eller diskuterades saker tillsammans? Om diskussioner förekom hur 

såg situationen ut då, vilken roll tog läraren och på vilket sätt var eleverna delaktiga? För att 
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besvara frågorna beskrevs varje situation så detaljerat som möjligt utifrån det som var relevant 

för studien.   

 

Intervjuerna skedde direkt efter den observerade lektionen. Tidsåtgången för intervjuerna har 

varit runt 30 minuter. Varje intervju har spelats in med hjälp av en mobiltelefon. Inför varje 

intervju har det först varit ett kort avslappnat samtal om olika saker. I ett fall handlade det om 

läraryrket generellt, en annan gång om den observerade lektionen och tredje gången om något 

som hade hänt under dagen. Det var för att skapa en så avslappnad stämning som möjligt inför 

intervjun och inte starta intervjun direkt. Det var innan intervjun som informanten fick 

förfrågan om det var acceptabelt att spela in intervjun. Vad intervjun generellt kommer att 

handla om. Att det var helt okej för informanten att tänka en stund innan hon svarade på 

frågorna och att det var acceptabelt om det skulle uppstå en tystnad. Lärarna har fått samma 

intervjufrågor och de har ställts i samma ordning. Se intervjufrågorna i bilagor. 

 

Intervjufrågorna var indelade i tre olika teman. Det första temat var om den observerade 

lektionen. Frågorna handlade om lektionen gick som planerat och vad läraren skulle ha gjort 

annorlunda om hon skulle genomföra den igen. Här togs även frågan om var lektionen hade 

sin utgångspunkt om det inte framgick tydligt under observationen. Det andra temat var om 

att undervisa i religionskunskap. Frågorna var om det är speciellt att undervisa i 

religionskunskap och beroende av respondentens svar fördjupades frågan om varför eller 

varför inte det är speciellt att undervisa i religionskunskap. Frågor kring vilka möjligheter och 

svårigheter som informanten ansågs finnas när det kommer till religionsdidaktiska frågor 

berördes under intervjun. Om läraren ser religionskunskap som ett känsligt ämne utifrån att 

det kan finnas elever i klassrummet som har en personlig koppling till ämnesinnehållet. I Ifall 

läraren ska vara objektiv när hen undervisar i religionskunskap och om de känner en press 

från samhället att vara objektiv. Det sista och tredje temat var om hur eleverna ser på 

religionsundervisningen utifrån lärarens perspektiv. Första frågan berör om vilken syn 

eleverna har på religionskunskap och då framförallt deras intresse. Uppfattar informanten att 

det finns ett intresse eller inte? Om det fanns ett intresse och iså fall hur fångas det upp i 

undervisningen. Om det inte fanns hur kan läraren då skapa ett intresse inom 

religionskunskapen. En annan fråga som ställdes inom det här temat var om hur eleverna 

inkluderas i lärarens religionsundervisning. Kring den här frågan låg vikten på hur läraren 

gjorde i så fall och vad inkluderingen grundades i. Var det genom elevens erfarenheter, 

kunskaper, behov, intressen eller nivå? Följdfrågan kring denna fråga blev då om läraren 

använder eller har använt elever som resurser i sin undervisning. Här definierades resurser 

som att läraren tar vara på om en elev har stort intresse eller kunskap och kan delge till sina 

klasskamrater. Om det har gjorts ställdes frågan hur ett sådant tillfälle kunde se ut. Om det 

inte hade gjorts blev följdfrågan om det var något läraren skulle kunna tänka sig att göra. 

Nästa fråga inom temat handlade om läraren hade någon erfarenhet av att diskutera religioner 

i religionsundervisningen och om det var något som läraren gjorde eller undvek. Varje 

intervju avslutades med frågan om informanten ville tillägga något eller hade någon fråga.   

5.1 Databearbetning  

Ett observationsschema användes under observationerna där löpande anteckningar gjordes. 

När en observation var genomförd sammanställdes observationsschemat i en sammanfattning 

utifrån anteckningarna och de besvarade frågorna. Dessa sammanfattningar kan ses som en 

sammanställning och en beskrivning av lektionen. Sammanställningen är skriven utifrån vad 

som hände under lektionen i kronologiskordning. Sammanställningen avslutas med en 

reflektion från mig utifrån mina känslor och tankar som uppkom under lektionen.  
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Alla intervjuer spelades in. Intervjuerna spelades in med hjälp av en mobiltelefon. Det 

fungerade väldigt bra, alla ljudfiler har haft god ljudkvalité och allting som sagts under 

intervjuerna har framkommit med en tydlighet. Transkriberingen av intervjuerna har skett så 

snabbt som möjligt efter de har spelats in. Transkriberingarna har skett inom två dagar efter 

intervjutillfället.  Efter transkriberingen har ljudfilerna raderats och transkriberingen har 

sparats på två ställen för säkerhets skull. Vid transkriberingen har talspråk transformerats till 

skriftspråk. Återgivningen har med största möjlighet behållit informantens ordval och 

formuleringar. Vid några tillfällen har vissa ord bytt plats för att det ska bli korrekta meningar 

och satser. Det finns även några uttryck och ord som inte har skrivits ner, det är uttryck som 

mmh, jadu och hummanden även ord som upprepas flera gånger i följd av informanten. Skratt 

eller betoningar är inte heller markerade i transkriberingen.  

5.2 Analysmetod 

Målet med analysen är att se egenskaper, vilka likheter och skillnader som finns utifrån 

resultatet. I analysen kommer studiens olika teman att delas in i olika tabeller för att likheter 

och skillnader ska bli tydliga och överskådliga. Vid kvalitativa studier är målet också att få en 

tydlig överblick som bidrar till att det bör gå att generalisera utifrån materialet (Malmqvist 

2007, s. 123). Utgångspunkten för analysarbetet finns i studiens syfte och frågeställningar. 

Studiens frågeställningar handlar om hur lektionen är planerad och hur undervisningens 

bedrivs, om undervisnings bjuder in till inkludering, hur läraren fångar upp elevernas 

intressen och kunskaper. Användas eleverna som resurser i klassrummet? Diskuterar elever 

och lärare tillsammans under religionslektionerna? Dessa frågor kommer att delas in i teman i 

analysen utifrån studiens frågeställningar. Inom varje tema kommer även att teorin preciseras 

just för det aktuella temat för att tolkningar av analysen ska kunna göras.  

 

Studiens olika teman handlar om hur elever inkluderas i religionskunskapen, hur lärare tar 

vara på elevers intressen och om läraren använder elever som resurser. Dessa teman har sin 

utgångspunkt från studiens frågeställningar. Den teoretiska utgångspunkten kan sammanfattas 

genom att om en individ ska lära och utvecklas så långt som möjligt bör hen inkluderas i 

undervisningen och ingå i en gemenskap (Kittelmann Flensner 2015, s. 292).  Men för att 

detta ska ske så måste eleverna vara delaktiga och aktiva i undervisningen som bedrivs 

(Schwartz 2013, s. 42). Under analysdelen av det insamlade empiriska materialet kommer 

analysen även göras genom att använda studiens teoretiska utgångspunkt och de olika teman 

som presenterades där.  Studiens teoretiska utgångspunkt kommer att användas som ett 

verktyg för att analysera materialet. Genom teorin har kriterier för en inkluderande 

undervisning framförts. Kriterierna kommer att användas i analysen för att tolka resultaten. 

Exempelvis kommer kriterierna att användas för att analysera resultatet och se om det är 

något som görs utifrån intervjuerna med lärarna eller under observationen.  Planerar till 

exempel läraren undervisningen på ett inkluderande sätt. Det är något som läraren bör göra för 

att undervisningen ska vara inkluderande (Nilholm & Göransson 2014, s. 31) Framkom det i 

observationerna att eleverna fick arbeta tillsammans, något som är nyckeln i en inkluderande 

undervisning eftersom det bidrar till att fungera med andra människor? Det är något som är 

avgörande för att eleverna ska fungera väl i samhället (Haug 1998, s.24). Kriterierna kommer 

att användas som verktyg inom alla teman som nämndes innan eftersom teorin är det centrala 

i studien och framkommer tydligt i studiens syfte och frågeställningar. Med hjälp av teorin 

och det insamlade materialet kommer svaren på frågeställningarna förmodligen synliggöras.  
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6 Resultat 
I resultatdelen redovisas och presenteras det empiriska materialet som har samlats in under 

studien. Varje lärare, observation och intervju kommer att redovisas enskilt för att sedan 

jämföras och diskuteras i diskussionsdelen. Lärarna kommer att kallas för lärare ett, två och 

tre. Siffrorna står inte för något speciellt utan bara för den kronologiska ordning som 

observationerna och intervjun genomfördes. Resultaten kommer inte att redovisas ordagrant, 

till exempel inte vad respektive informant sa under intervjun, utan det är mer en 

sammanfattning där huvuddragen framförs utan att viktig information går förlorad. 

Intervjuerna ska ses utifrån olika teman och dessa teman kommer sedan att användas i 

analysen för att se skillnader och likheter men också diskuteras i resultatdiskussionen. 

Studiens teman sammanfattas som:  

- Undervisningsmomenten från observationen utifrån ett inkluderande perspektiv. 

- Religionskunskapen som ämne och dess utmaningar, svårigheter och möjligheter. 

- Elevernas intresse för religionskunskap och hur det fångas upp i undervisningen. 

- Hur lärarna inkluderar eleverna i undervisningen.  

- Att använda elever som resurser och att diskutera inom religionskunskapen.   

6.1 Lärare ett  

Lärare ett arbetar på en skola som ligger i utkanten av centrum i staden där alla observationer 

och intervjuer har gjorts. Läraren undervisar i ämnet svenska och samhällskunskap på 

lågstadiet.  

 

Observationen  
Observationen genomfördes under en religionslektion i årskurs två. Lektionen startade med en 

film som handlade om kristendomen. Filmen upp grundfakta kring religionen på ett enkelt 

sätt. Efter filmen läste läraren en faktatext högt och berättade om sina egna erfarenheter kring 

kristendomen och om en händelse som hon hade varit med om i kyrkan. Klassen satt 

tillsammans i en ring på golvet när läraren läste texten för eleverna. Eleverna vill gärna 

berätta om sina erfarenheter, men tiden fanns inte. Läraren får avbryta och ställer istället 

frågor utifrån faktatexten som hon hade läst högt för eleverna. Eleverna får svara på frågorna 

genom att räcka upp handen och svaren skrivs upp på tavlan. Eleverna får sedan ett papper 

med samma frågor som läraren precis har frågat dem. Elevernas uppgift blir att svara på 

frågorna enskilt, svaren stod som sagt på tavlan. Uppgiften var nivåanpassad. Vissa elever 

skrev mer och andra mindre. De visste hur uppgiften var utformad och vad som förväntades 

av dem.  

 

Intervjun  
 
Den observerade lektionen  

Läraren berättade i intervjun att eleverna var vana att arbeta på det här sättet och att det är 

något som fungerar bra i den här klassen. Hon berättade att de tycker om det och att de tycker 

att det är lätt att följa en arbetsordning som ser ut på det här sättet.  Om lärare ett skulle 

genomföra lektionen igen berättar hon att hon hade utvecklat uppgiften. Hon förklarar att 

eleverna skulle få läsa faktatexten enskilt och svara på frågorna så att det blir mer som en 

läsförståelse för varje individ. Läraren tyckte att lektionen gick som planerat och att hon 

kommer att ha samma undervisningsupplägg på nästa lektion.  

 
Religionskunskap som ämne 
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Intervjufrågorna handlade om religionskunskap som ämne. Läraren ansåg att det var svårt att 

komma på några möjligheter, men ville tro att det fanns. Hon förklarar att det mer fokuseras 

på utmaningar och svårigheter i skolan. Svårigheterna som finns enligt henne inom 

religionskunskapen är att hon som lärare inte känner sig tillräckligt insatt i ämnet. Det bidrar 

till att hon inte kan ta en öppen diskussion kring varje religion. Inom kristendomen känner 

hon sig mer trygg och insatt eftersom det är något som hon har mer kunskap i eftersom det 

finns människor som är troende inom familjen och släkten. ”Där känner jag mig tryggare och 

då vågar jag göra andra typer av uppgifter. Jag kan mer. Men till exempel inom islam och 

judendom blir det ofta uppgifter ifrån läroböcker för att faktum ska bli rätt.” Kring frågan om 

informanten anser läraren att religionskunskapen kan vara ett känsligt ämne svarade hon 

genom att direkt säga ja. Hon menar om det finns en elev i klassen som är till exempel muslim 

och om det kommer en fråga som är svår att svara på kan det vara lätt att svara fel. Då kanske 

det känns kränkande för den muslimska eleven. Men om det är en elev till exempel från 

Australien och frågar kring ett djur och man svarar fel, då är det inte lika känsligt eftersom det 

är mer ett ”faktafel”.  Ser man det så kan det vara ett känsligt ämne menar lärare ett.  

 
Elevers intresse kring religionskunskap 

Lärare ett berättar vidare om elevernas intresse kring religionskunskap. Hon berättade att 

eleverna i årskurs tre knappt vet vad en religion är när man har börjat prata kring religioner i 

skolan. De har bara haft uppfattningen att det är ett konstigt ord. Men om man kopplar till det 

kyrkan, kristendomen och gud så förstår de vad det handlar om. Lärarens uppfattning är att 

eleverna tycker att det är rätt så ointressant om något som hände för länge sen och de frågar 

sig varför håller vi på med det nu. Hon upplever att eleverna tycker att det är mer intressant att 

prata om till exempel hinduism, buddism och alla gudar. Eller att se på filmer från Indien där 

det är mycket färg. Det som skiljer sig från oss och våra traditioner tycker de om. 

Skillnaderna tycker eleverna är intressanta. Därefter kom vi in på just frågorna kring 

elevernas intresse kring religionskunskap och hur man som lärare kan fånga upp den. Lärare 

ett berättade att det bästa var att prata med eleverna och fråga vad vill de veta mer om. Istället 

för att utgå ifrån vad man tror att de vet. Men en förutsättning är då att man känner eleverna 

fastställer hon. Lärare ett avslutar med att säga att ”det är fantastiskt om man kan bygga 

lektioner på elevernas intresse och vad de kan. Och vad de vill veta, då blir det bra 

lektioner”.  

 
Hur eleverna inkluderas i undervisningen  

Hon berättar att hennes elever inkluderas i undervisningen men att det är utifrån elevernas 

nivå och behov. Om eleverna inte har ett intresse anser hon att det är viktigt att försöka låta 

eleverna komma nära de olika religionerna. Ett sätt kan vara att arbeta med föremål.  Hon 

berättar om man arbetar med till exempel religionen islam, då kan man plocka fram en 

bönematta och se en film på hur det kan se ut när man ber, därefter kan eleverna få pröva. 

Lärare ett menar att det är viktigt att plocka in religionen i klassrummet och inte bara ge 

eleverna en faktatext. Det går att ge eleverna en faktatext också men att man som lärare ska 

försöka bedriva undervisningen på ett sånt levande sätt som möjligt.  

 
Att använda elever som resurser  

Hon berättar att hon har använt elever som resurser. Ett exempel är när de har diskuterat om 

vart religioner finns i världen. Då var det en elev som berättade för klassen om vad han hade 

sett i Thailand. Efteråt hade klasskompisarna kommit med bra frågor och det hade bidragit till 

bra diskussioner. Lärare ett påpekade snabbt att det kan vara lite läskigt att arbeta på det här 

sättet. Hon förklarade att det är läskigt om man inte känner att man är trygg i sina kunskaper 

som lärare. Det kan komma upp i princip vad som helst vid såna här diskussioner. ”Men till 
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exempel den här eleven som hade varit i Thailand fick berätta om olika bönetempel och de 

andra började fråga varför de ser olika ut och det visste inte jag. Men då sa jag att jag tar 

reda på det till nästa lektion. Det är nog viktigt att säga att man inte vet istället för att säga 

något som man tror”. Lärare ett berättar vidare att hon inte riktigt har arbetat med att använda 

eleverna som resurser, men att det är något hon skulle kunna göra om hon får god tid till att 

förbereda sig och läsa på kring det aktuella ämnet. Men att hon då vill ha mer yrkeserfarenhet 

och med en klass som det går att genomföra det med. Arbetssättet passar nog inte i alla 

klasser menar hon. 

6.2 Lärare två  

Lärare två arbetar på en skola som ligger två mil utanför staden där studien genomförs. Hon 

arbetar på lågstadiet i alla ämnen men är även behörig i samhällskunskap och matematik på 

mellanstadiet.  

 

Observationen  
Observationen genomfördes i en klass det går elever som tillhör både i årskurs två och tre. 

Lektionen var en religionslektion som handlade om häxor. Eleverna hade varit på ett 

studiebesök veckan innan på Vasamuseet. Lektionen handlade om häxor eftersom det var 

något som man trodde på under den tiden. Lektionen inleddes med att läraren frågade 

eleverna om vad de tyckte om studiebesöket och vad de hade lärt sig. Eleverna svarade genom 

att räcka upp handen. Läraren delade ut ett papper där eleverna enskilt fick skriva vad de hade 

lärt sig. Sedan introducerade läraren vad man trodde på under den här tiden med hjälp av en 

Powerpoint som handlade om häxor. Eleverna satt stilla och lyssnade. När läraren hade haft 

genomgången fick eleverna diskutera i grupp om vad de trodde att en häxa egentligen var. 

Läraren gick runt och lyssnade när eleverna diskuterade i grupperna. Varje grupp bestod av 

fyra elever.  När eleverna hade fått diskutera ett tag avbröt läraren och de gick tillsammans 

igenom vad eleverna hade diskuterat och kommit fram till i sina grupper. Läraren skrev upp 

stödord som beskrev vad eleverna hade diskuterat och vad eleverna ansåg att en häxa var. 

Sedan startade en diskussion om vad man kan tro på egentligen. Någon elev frågade spontant 

om vem som skapade jorden. En annan elev svarade gud medan en annan menade att Eva och 

Adam skapade jorden, samtidigt som en annan elev nämnde Big Bang. Läraren var aktiv i 

diskussionen men lät eleverna stå för innehållet. Om någon elev sa något intressant styrde 

läraren diskussionen åt det hållet. Hon gick även tillbaka till något någon elev hade sagt en 

stund innan för att försöka knyta ihop diskussionen. Eleverna var väldigt aktiva och delaktiga. 

En elev funderade kring något som inte läraren kunde svara på men hon svarade genom att 

säga att hon skulle ta reda på det till nästa gång. Diskussionen avslutades tillslut eftersom 

lektionen led mot sitt slut. Men det hände något när eleverna fick vara med och delge sina 

tankar och erfarenheter i diskussionen. Eleverna lyssnade på varandra och var väldigt 

delaktiga och aktiva i diskussion. Eleverna hade svårt att sluta när läraren fick lov att avbryta 

diskussionen för att lektionstiden var slut.  

 

Intervjun  
 
Den observerade lektionen 

Intervjun började med att vi pratade kring observationen som hade gjorts. Om lektionen gick 

som planerat.  Lärare två förklarade att hon inte har någon planering där hon har en fast tanke 

om vad som kommer att hända och inte hända under lektionen. Hon förklarar vidare att hon 

inte brukar ha några föreställningar om vad som ska ske eller vad som inte ska ske, utan mer 

ett basupplägg. Utifrån basupplägget har hon olika alternativ för sig själv, om hon märker att 
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lektionen drar åt ett håll så hon kan göra en sak och om det drar åt ett annat håll kan hon göra 

en annan sak. Hon sammanfattar med att säga att hon har som planerade vägar varje lektion. 

Hon berättar i intervjun att den här lektionen gick som hon hade tänkt mig. Detta var en 

intressant tanke och därför ställdes uppföljningsfrågor eftersom det kändes som att det fanns 

mer att prata om kring den här frågan. Informanten förklarade vidare att hon inte vill ha en 

planering och bli för styrd eftersom ”anledningen varför jag inte vill ha det är för att det är 

svårt att låta eleverna komma in i lektionen”. Det gäller att ha en fingertoppskänsla om hur 

man ska styra lektionen. Lärare två berättar att hon hade planerat att hon skulle visa en film 

under den observerade lektionen vilket inte gjordes eftersom läraren inte ville avbryta 

diskussionen. Anledningen till varför hon inte ville avbryta diskussionen var för att då hade 

den inte fått något djup och det hade inte blivit så bra. Hon menar då att det är bättre att vänta 

med filmen till en annan lektion där den passar in bättre. Läraren förklarade vidare varför hon 

arbetar på det här sättet och förklaringen var att det funkar väldigt bra att arbeta så här. Det 

blir bra lektioner. Det kan hända mycket under en dag eller lektion. Elever kan till exempel ha 

dåliga dagar för att arbeta på ett visst sätt, men måste kunna känna av eleverna som lärare. 

Kring intervjufrågan om läraren skulle ha gjort något annorlunda kring lektionsupplägget så 

berättade hon att hon hade låtit eleverna göra mindmaps i små grupper för att på så sätt kunna 

visa vilken förförståelse de har angående häxor.  

 
Religionskunskap som ämne 

När frågorna kring religionskunskap som ämne i skolan ställdes ansåg lärare två att varje 

ämne har sin egenhet. Det som är speciellt för religionskunskap, framförallt på mellanstadiet 

är att många har föreställningar om vad religion är. Många elever är fast i tanken att de inte är 

religiösa. Eleverna kan uttrycka sig genom att förklara att de som är religiösa är ju lite 

”konstiga”. Informanten menar att det är såna här saker som blir lite utmärkande för 

religionskunskapen. Just att eleverna får se sig i ett ljus som de kanske tar avstånd till annars. 

Det gör religionskunskapen lite speciell. De yngre eleverna på lågstadiet är mer öppna och 

mer intresserade av sagor och fantasier förklarar lärare två. Kring frågan om vilka svårigheter 

och möjligheter som finns kring religionskunskapen ansåg lärare två att utmaningar och 

svårigheter finns det precis som i alla andra ämnen. Det finns alltid elever som har olika 

behov och att alla elever är olika. Lärare två klargjorde att en av religionskunskapens 

tjusningar är framförallt etiken och moralen som ingår i ämnet. Vad som är rätt och vad som 

är fel. Det finns föreställningar som handlar om främlingsfientlighet. Det är speciellt just för 

religionskunskapen. Informanten berättar att hon inte har varit med om en klassrumssituation 

som har blivit obehaglig. Men att det finns elever som har ifrågasatt vissa saker och kanske 

motsatt sig till det.  

 

”Det kanske är något som de har från hemmet eller har pratat med kompisar 

och fått sin syn. Då är ju skolan en utmärkt plats där vi kan diskutera religioner 

och såna här saker. Annars diskuterar man det kanske på ställen där man inte 

kan få så mycket motstånd, eller vad man ska kalla det. Det är viktigt att låta 

andra komma in. Om vi inte kan diskutera det här i skolan, vart ska vi kunna 

diskutera det då?” 

 

Lärare två fastslår att elever upptäcker väldigt mycket inom religionskunskapen. Många barn 

har otroligt kloka tankar och vill varandra väl. Sen finns det någon som är främlingsfientlig. 

Men de har fått för stor plats i diskussioner om och kring religioner och 

religionsundervisning. Man måste kunna ta i det, det är en utmaning. Man måste vara förbered 

och veta vad man själv står menar informanten. 
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”Det är klart första gången man hör en elev säga att de kommer bara hit och tar 

våra jobb. Då rycker man ju till lite grann. Men då gäller det att våga ta tag i 

diskussionen. Samtidigt som det är en utmaning så är det även en möjlighet. Då 

kan man diskutera direkt kring skolans värdegrund och den lyser ju igenom i 

religionsundervisningen och andra ämnen. Men klart lite starkare här än när 

man diskuterar mattetal. ” 

 

När lärare två fick frågan om hon anser att religionskunskap som ämne i skolan kan ses som 

ett känsligt ämne svarade hon snabbt nej. Hon anser att det är ett ämne som vi ska ha i skolan, 

det är väl bra att vara medveten som lärare att religionskunskapen kan vara ett känsligt ämne. 

Det ställer krav på att vi som lärare måste vara väldigt pålästa. Något som är ännu viktigare är 

att vi som lärare måste vara respektfulla mot andra religioner när man pratar om dem. Även 

att elever ska vara det. Lärare två berättar att i början av hennes karriär som lärare kunde hon 

känna sig osäker kring läromedel i religionskunskap. Hennes tips var då om man känner så 

här som lärare kan man använda sig av personer i sin omgivning som är troende och fråga om 

vad deras åsikt är kring ett läromedel. Om religion till exempel framställs på ett bra sätt och 

om läromedlet har ett gott innehåll. Informanten poängterar att det är väldigt viktigt att våga 

ta hjälp om man är osäker. Det finns lärare som känner en press från samhället att inta en 

objektiv roll när de undervisar i religionskunskap. Lärare två menar att det är svårt att vara 

helt objektiv som lärare eftersom eleverna känner en. Eleverna i klassen har ställt frågan om 

hon går i kyrkan och då har hon svarat ärligt. Så det är svårt att vara objektiv. Hon påstår att 

det handlar nog mer om hur man pratar kring religioner och då kommer vi tillbaka till att man 

måste vara respektfull. Man får inta ett respektfullt förhållningssätt till de religioner som man 

tar upp. Det är inte mitt jobb att diskutera om något är sant eller inte. Då får man till exempel 

säga att en del tror att det är så och andra tror på vetenskapen. Informanten förklarar vidare 

och säger att hon inte skulle berätta vart hon själv står personligen i undervisningen. Man får 

ge eleverna respektfulla svar och försöka få eleven att förstå att man kan se saker på olika sätt 

när en elev till exempel påstår att något inte kan vara på ett visst sätt eftersom det är knäppt.  

 
Elevers intresse kring religionskunskap 

Lärare två är övertygad om att elever har ett stort intresse för religionskunskapen om det får 

”komma nära” ämnet. Hon menar att för många handlar nog religionskunskap om att läsa om 

religioner i en bok, då blir det inte intressant. Religionskunskap är så mycket mer. Ett 

exempel som hon framför är att hon och klassen tittar ganska mycket på nyheter och där finns 

religionen närvarande. Så länge man inte skiljer ut religionen från något annat så ser nog 

många ett värde i religionen och de känner även igen mycket som har med religion att göra. 

Det handlar om att fånga upp det när det är aktuellt. Hon har arbetat på det här sättet, hon 

berättar att det kan ske när en känd person har dött. Då är det till exempel ett bra tillfälle att 

prata om begravning och hur det kan se ut på olika ställen. Hon är övertygad om att man kan 

se samhället genom religioner. Religioner handlar inte om att den som är troende ska få sin tid 

att läsa bibeln utan det handlar mer om samhället menar lärare två.  

 
Hur eleverna inkluderas i undervisningen 

Angående intervjufrågan om hur lärare två inkluderar sina elever i undervisningen är det 

genom behov. Hon försöker göra uppgifter som alla elever kan klara, men eleverna som klarar 

det snabbt ska även få en utmaning att göra lite mer. Hon berättar att hon undervisar i en 

åldersintregerad klass och då finns det äldre elever som ofta har kommit lite längre i läsningen 

och kan då läsa för de yngre eleverna. Hon menar att lärare måste utgå från eleverna för att 

undervisningen ska fungera.  
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Att använda elever som resurser  

Att eleverna läser för varandra kan ses som att läraren använder eleverna som resurser i 

undervisningen. Nästa fråga blev då om detta var något som hon gjorde i 

religionsundervisningen eller något som hon skulle kunna tänka sig att göra. Lärare två 

fastställer att det är fantastiskt om man kan göra det. Hon berättar att hon har gjort det. Ett 

exempel var att en elev hade varit utomlands och kommit tillbaka och berättat om vad de har 

sett. Det var en elev på mellanstadiet som hade varit i Thailand. Eleven fick i uppgift att 

undersöka lite kring buddismen för att sedan komma tillbaka och redovisa det genom ett 

bildspel. Det var en väldigt lyckad lektion berättade informanten.  

 

Under observationen förekom det diskussioner som hade med religioner att göra. En fråga i 

intervjun handlade om det förekommer diskussioner i religionsundervisningen. Lärare två 

uttalade sig kring det under intervjun. Hon menade att lärare måste diskutera religioner i 

klassrummet.  

 

”Lärare måste våga undervisa. Det är min övertygelse. Någonstans är det våran 

uppgift att undervisa och prata om sånt här. Vi måste visa att det finns olika syn på 

saker och man kan se saker på olika sett. Elever läser saker i media och på sociala 

medier då måste man kunna diskutera det och nyansera det. Det kan vi inte göra om vi 

inte vågar prata om det. ” 

6.3 Lärare tre  

Lärare tre arbetar på en skola som ligger strax utanför staden där studien genomförs. Lärare 

tre arbetar på lågstadiet och undervisar i de flesta ämnena men framförallt i ämnena svenska 

och samhällskunskap. 

 

Observationen  
Den tredje observationen genomfördes under en religionslektion i årskurs tre. Skolan arbetar 

tematiskt. Temat som var aktuellt under observationen handlade om hur närsamhället såg ut 

förr i tiden. Lektionen som observerades handlade om hur det var att gå i skolan.  Lektionen 

börjar med att läraren frågade eleverna vad de har arbetat med på lektionerna innan den här 

lektionen. Eleverna fick svara läraren genom att räcka upp handen. Efter genomgången och 

repetitionen av vad eleverna har gjort innan startade lektionen på riktigt. Läraren hade gjort en 

PowerPoint. PowerPointen innehöll bilder från hur skolan såg ut förr och vilka ämnen som 

eleverna läste. Läraren berörde även att skolan hade varit väldigt kristen. Läraren pratade även 

vidare om vad man trodde på under den här tiden och att man läste om kristendomen i skolan. 

Under PowerPointen lyssnade bara eleverna. I slutet av PowerPointen sammanfattade läraren 

genomgången och ställde frågor till eleverna kring det hon hade gått igenom. Eleverna 

svarade genom att räcka upp handen. När sammanfattningen var slut fick eleverna i uppgift att 

skriva tre meningar kring det läraren hade gått igenom. Vad som skulle skrivas skulle de 

komma fram till gemensamt i klassen. Eleverna fick räcka upp handen och komma med 

förslag vad de skulle skriva. Läraren styrde och valde ut det som hon ansåg passade och skrev 

upp det på tavlan. Sedan fick eleverna skriva av de tre meningarna i deras 

samhällskunskapsbok och rita en passande bild till. Några elever la även till en egen mening. 

När eleverna var klara fick de ta fram boken som de hade lånat hos biblioteket och läsa tills 

lektionen var slut.  

 

Intervjun  
Den observerade lektionen 
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Intervjun inledes med frågan om lärare tre tyckte att lektionen hade gått som planerat. Hon 

svarade snabbt att det tyckte hon, men att man måste kunna vara flexibel som lärare eftersom 

det är mycket som kan hända. Om lärare tre skulle ha gjort någonting annorlunda om hon 

skulle genomföra lektionen igen. Hon nämnde att det är svårt att hitta ett arbetssätt som 

fungerar för alla elever. Arbetsformen som användes under den observerade lektionen är en 

metod som fungerar bra i den här klassen förklarade läraren. När hon arbetar på det här sättet 

brukar eleverna som behöver lite extra utmaning skriva en egen mening utöver de bestämda 

meningarna. Hon fortsätter att berätta att för några är det en bra utmaning och för andra så är 

det en stor utmaning. Man måste ha något bestämt annars sitter det elever där som inte gör 

någonting för uppgiften känns för tung.  

 
Religionskunskap som ämne 

Kring frågorna som handlade om religionskunskap som ämne i skolan menade lärare tre att 

det går nog att hitta något speciellt i varje ämne.  Men det är väl som i alla ämnen att eleverna 

ska bemötas utifrån sina behov. Det som kanske är speciellt med religionskunskap som ämne i 

skolan är att det finns mycket i skolans vardag som kan inkluderas i  religionskunskapen 

menade lärare tre. Hon fortsatte att förklara att religionsämnet kommer in i många 

diskussioner kring till exempel värdegrundsfrågor som alltid finns i skolans vardag.   

Frågan om lärare tre tyckte att religionskunskapen kan ses som ett känsligt ämne berättade 

hon om erfarenheter där det har blivit diskussioner kring till exempel julavslutningar. Då är 

det ofta föräldrar till religiösa elever som inte vill att deras barn ska medverka på 

julavslutningen. Hon menar att det är ett tecken på att religioner är känsligt i skolan men att 

det är något som man måste våga att diskutera och bemöta. Hon nämnde också att ibland är 

det vi vuxna som tycker att det kan vara känsligt att prata om något medan eleverna inte 

uppfattar det som något känsligt. Läraren avslutade med att det handlar mycket om att vi 

lärare måste vara pålästa, professionella och bemöta diskussioner som är känsliga med 

respekt. Hon nämnde även ordet professionella när hon pratade om att lärare skulle vara 

objektiva när de undervisar i religionskunskap. Lärare tre menar att det är svårt för en lärare 

att vara objektiv eftersom eleverna vet vilken typ av person man är, de känner en. Det handlar 

mer om att vara professionell och inte lägga någon värdering i det man säger.  

 
Elevers intresse kring religionskunskap 

Läraren ansåg att eleverna tycker det mesta i skolan är intressant om det läggs fram på rätt 

sätt. Men att många elever har fördomar kring religioner och att det är något som man höll på 

med förr, eller något som andra tror på. Det nämner ofta att de har sett något på tv om 

religioner. Men att eleverna på lågstadiet ofta är öppna till det mesta och inte har så mycket 

åsikter.  

 
Hur eleverna inkluderas i undervisningen 

Lärare tre uttryckte sig med en säkerhet när hon svarade ja på frågan om eleverna inkluderas i 

hennes undervisning. Hon förklarade att hon alltid utgår utifrån elevernas behov och nivå när 

hon planerar undervisningen. Men att det är svårt att inkludera eleverna i själva 

undervisningen på lågstadiet och att det kanske är mer aktuellt att göra det på mellanstadiet. 

Det kan vara en elev kommer med någon kommentar som man väljer att arbeta vidare med i 

undervisningen.  

 
Att använda eleverna som resurser  

Lärare tre ansåg att hon använder elever som resurser i undervisningen, men inte specifikt i 

religionsundervisningen. Eleverna kan hjälpa varandra i matematiken eller hjälpa en 

klasskompis att läsa eller skriva.  
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Frågan som handlade om läraren diskuterar religioner i klassrummet svarade hon genom att 

förklara att de diskuterar saker som har med religionskunskap att göra men inte religioner. 

Hon menar att det kanske är svårt att diskutera religioner i lågstadiet. Då är det nog lättare att 

läraren håller i samtalet och att eleverna får komma med sina tankar. Det är även något som 

lärare tre gör ofta. Lärare tre avslutar med att det inte är något hon undviker men inte gör så 

ofta. Det viktigaste är att om man pratar om religioner så bör man ha kunskap och prata 

respektfullt.  

7 Analys 
I analysdelen analyseras resultaten utifrån studiens teoretiska utgångpunkt och teman. 

Studiens fem olika teman är undervisningsmomenten från observationen utifrån ett 

inkluderande perspektiv. Religionskunskapen som ämne och dess utmaningar, svårigheter och 

möjligheter. Elevernas intresse för religionskunskap och hur det fångas upp i undervisningen. 

Hur lärarna inkluderar eleverna i undervisningen, att använda elever som resurser och att 

diskutera inom religionskunskapen. Dessa teman utvecklas i analysen. Resultaten tolkas och 

jämförs med utgångspunkt i teorin och kriterierna om vad en inkluderad undervisning är och 

hur resultaten hänger samman. Resultatet från observationerna och intervjuerna presenteras 

tematiskt utifrån intervjufrågornas olika delar där studiens teman har sin utgångspunkt. 

Resultaten presenteras i tabellform där lärarens egna svar presenteras utifrån 

observationsschemat och transkriberingen. I varje tema och tabell presenteras även studiens 

teoretiska utgångspunkt och den del som berörs. Studiens kriterier presenteras också för att få 

en förståelse för vad som är inkluderande undervisning och inte. 

 

 För att undervisningen ska ses som inkluderad i studien bör:  

- Undervisningen planeras utifrån elevernas olikheter, behov och intressen. 

- Lektionerna bör innehålla undervisningsmoment som till exempel diskussioner och 

grupparbeten där alla elever deltar och är aktiva.  

- Undervisningen erbjuda uppgifter där alla elever måste delta för att en uppgift ska 

lösas.  

- Elever användas som resurser i undervisningen.  

 

I första tabellen presenteras empirin från observationerna därefter empirin från intervjuerna. 

Målet med analysen är att se egenskaper, vilka likheter och skillnader som finns. (Dovemark 

2012, s. 134). Genomgående för analysen är att besvara studiens frågeställningar. 

Frågeställningarna handlar som sagt om hur religionsundervisningen bedrivs, planeras, om 

undervisningen bjuder in till att inkludera eleverna, hur läraren tar tillvara elevernas 

kunskaper och erfarenheter?  

7.1 Undervisningsmoment utifrån ett inkluderande perspektiv och hur lärarna 
inkluderar eleverna i undervisningen 

För att en inkluderande undervisning ska kunna bedrivas bör undervisningens moment bjuda 

in till att arbeta på ett inkluderande. Läraren bör därför planera undervisningen på ett 

inkluderande sätt där elever får komma till tals och ta plats genom till exempel sina 

synpunkter eller erfarenheter (Nilholm & Göransson 2014, s. 31).  Det är svårt att bedriva en 

inkluderande undervisning om läraren planerar in undervisningsmoment där elever arbetar 

självständigt med enskilda uppgifter. Det inkluderande perspektivet kan ses som ett 

perspektiv där man arbetar för att ersätta den traditionella undervisningen där eleverna arbetar 

självständigt och enskilt med sina egna uppgifter (Haug 1998, s.23). För att arbeta på ett 

inkluderande sätt bör läraren planera undervisningsmoment på ett sätt som låter alla eleverna 
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delta och vara aktiva. Alla elever oberoende av behov och förutsättningar ska kunna få bidra 

på något sätt (Haug 1998, s.23). En metod som är utmärkande för en inkluderande 

undervisning är att alla eleverna bidrar med något. Det går inte att lösa en arbetsuppgift utan 

att alla eleverna bidrar med något (Nilholm & Göransson 2014, s. 31 - 32). Andra sätt är 

genom grupparbeten eller diskussioner. Under observationerna observerades många olika 

undervisningsmoment, några som var inkluderande och andra inte. Högläsning ses inte som 

en inkluderande undervisning eftersom vi inte vet om alla elever är delaktiga och lyssnar. 

 

 

Observationer Undervisningsmoment Inkluderande 

undervisningsmoment 

Icke inkluderande 

undervisningsmoment 

Observation ett – 

Lektion om 

kristendom.  

- Filmvisning 

- Läraren högläser 

faktatext 

- Några elever svarar på 

lärarens frågor genom att 

räcka upp handen 

- Läraren skriver svaren 

på frågorna 

- Eleverna skriver av 

svaren. 

 - Filmvisning  

- Läraren högläser faktatext 

- Några elever svarar på 

lärarens frågor genom att 

räcka upp handen 

- Läraren skriver svaren på 

frågorna 

- Eleverna skriver av svaren. 

Observation två – 

Lektion om häxor. 

- Läraren har genomgång 

och några elever får 

svara genom att räcka 

upp handen 

- Eleverna får diskutera i 

små grupper.  

- Läraren sammanställer 

elevernas diskussioner. 

- Klassen diskuterar kring 

vem som skapade jorden.  

- Eleverna får diskutera i 

små grupper.  

- Läraren sammanställer 

elevernas diskussioner. 

- Klassen diskuterar 

kring vem som skapade 

jorden. 

 

- Läraren har genomgång 

och några elever får svara 

genom att räcka upp 

handen. 

 

Observation tre – 

Lektion om hur 

skolan var förr.  

- Läraren repeterar om vad 

de har gjort på 

lektionerna innan, några 

elever svarar genom att 

räcka upp handen. 

- Läraren har genomgång, 

eleverna lyssnar. 

- Läraren sammanfattar, 

ställer frågor till 

eleverna, några av 

eleverna svarar.  

- Läraren skriver tre 

meningar på tavlan.  

- Eleverna skriver av.  

 - Läraren repeterar om vad 

de har gjort på lektionerna 

innan, några elever svarar 

genom att räcka upp 

handen. 

- Läraren har genomgång, 

eleverna lyssnar. 

- Läraren sammanfattar, 

ställer frågor till eleverna, 

några av eleverna svarar.  

- Läraren skriver tre 

meningar på tavlan. 

- Eleverna skriver av. 

 

Det blir tydligt i tabellen vilka undervisningsmoment som var inkluderande. Under de tre 

observationerna observerades totalt fjorton undervisningsmoment, tre av dem var 

inkluderande utifrån kriterierna som nämndes ovan. Att läraren styr vilka som får prata genom 

att några få elever kommer till tals genom handuppräckning anser inte jag är att inkludera 
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eleverna i undervisningen i det här fallet. Men att låta alla eleverna komma till tals öppnar upp 

för en inkluderande undervisning.  

Vid intervjun tillfrågades alla tre lärarna om hur de inkluderar eleverna i deras undervisning. 

När frågan ställdes nämndes några förslag som om elevernas inkluderas genom nivå, behov, 

intressen kunskaper eller erfarenheter. Lärare ett svarade att det är mest genom behov och 

nivå. Kunskaper har hon använt sig av någon gång, då eleverna till exempel får berätta om 

vad de har sett på någon resa. Lärare två svarade behov och pratade mycket om hur man kan 

arbeta med resurser för att möta de behov som finns i klassrummet. Lärare tre svara med att 

förklara att all undervisning utgår från elevernas behov. Att det är utifrån elevernas behov och 

nivå som undervisningen planeras. Utifrån studiens kriterier för en inkluderad undervisning 

går det att fastställa att lärarna inkluderar eleverna eftersom de planerar undervisningen 

utifrån elevernas behov och nivå.  

 

7.2 Religionskunskapens utmaningar, svårigheter och möjligheter 

Eleverna befinner sig i en skola för alla i samma klassrum och därför måste undervisningen 

anpassas så att den passar alla men den ska inte göra skillnad, stigmatisera eller göra så att 

elever blir utstötta, alla ska kunna medverka och utvecklas tillsammans i klassrummet där 

inkluderande undervisning bedrivs (Haug 1998, s.24). I intervjuerna med de tre lärarna 

ställdes samma frågor om vad som är speciellt med religionsämnet utifrån att det kan vara ett 

känsligt ämne, lärarens objektiva roll, vilka utmaningar, svårigheter samt de möjligheter som 

finns. I analysen kommer lärarnas svar att kategoriseras utifrån religionskunskapens 

möjligheter, svårigheter och utmaningar. Alltså om vad som är speciellt just för 

religionskunskapen som ämne, vilka möjligheter som enbart finns inom religionskunskapen 

svårigheter och utmaningarna. Det är viktigt att lärarna är medvetna om vilka utmaningar, 

svårigheter och möjligheter ett ämne har för att kunna anpassa undervisningen så att den 

passar alla och där alla kan bli inkluderade. I studien tolkas det som att det kanske finns 

utmaningarna, svårigheter och specialiteter med religionskunskapen.  

 
 

Lärare Religionskunskapens specialitet Möjligheter Utmaningar och svårigheter 

Lärare ett - Press på läraren att vara 

objektiv 

- Kan vara känsligt då elever 

har en personlig koppling 

till ämnet. 

 - Känner sig inte tillräckligt 

påläst i ämnet.  

- Elever som inte får vara 

med i undervisningen. 

 

Lärare två - Elever har föreställningar 

om vad en religion är och 

att troende är 

konstiga/larviga. 

- Att elever får se sig i ett ljus 

som de kanske har tagit 

avstånd ifrån.  

- Viktigt att tänka på att det 

kan vara känsligt då elever 

kan ha en personlig 

koppling till innehållet. 

- Läraren bör inte vara 

objektiv. 

- Arbeta mycket med etik 

och moral. 

- Diskutera religioner, låta 

olika synsätt ta plats.  

- Lär sig mycket om sig 

själv och andra. 

- Kunna ta tag i det negativa 

kring religioner 

- Arbeta kring skolans 

värdegrund. 

 

 

- Elever som tar ställning. 

- Finns en negativ 

inställning till att prata 

om religioner.  

- Kunna ta tag i det 

negativa som finns kring 

religioner. 

- Läraren måste vara påläst. 
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Lärare tre - Känsligt för elever som är 

troende. 

- En press från samhället att 

vara objektiv, något som är 

svårt. Bättre att vara 

professionell.  

- Kan kopplas till mycket i 

skolans värld, 

värdegrundsfrågor och 

etik och moral. 

- Påläst i aktuellt ämne. 

 

Det resultatet och analysen visar är att det finns likheter i lärarnas svar. Lärarna som nämner 

vilka möjligheter som finns inom religionskunskapen poängterar att det är mycket av skolans 

värdegrundsarbete som kan fångas upp i religionskunskapen som handlar om etik, moral och 

att respektera andra människor. Två lärare anser att det är svårt att vara objektiv i 

religionsundervisningen eftersom eleverna känner mig. Lärare ett känner en press från 

samhället att vara objektiv, men att det är något som är svårt att leva upp till. Lärarna är 

överens om att religionskunskapen kan ses som ett känsligt ämne, att det är något som läraren 

måste vara välmedveten om att det kan finnas elever som har en personlig koppling till 

ämnets innehåll och att eleverna kan ha en fast inställning till religioner.  

 

En skillnad som blir tydlig är att lärare två ser möjligheter som de andra lärarna inte nämner. 

Hon menar att det är extra viktigt att diskutera religioner och låta olika synsätt få plats i 

klassrummet. Inom religionskunskapen måste lärare våga diskutera det negativa kring 

religioner. Lärare två nämner att något som är speciellt med religionskunskap är också att 

elever kan få se sig i ett ljus som de annars kanske tar avstånd ifrån. Lärare två nämner också 

två saker som kan vara en utmaning som de andra två inte nämner. Det är att det är en 

utmaning att prata om religioner och framförallt om det negativa som finns kring religioner. 

Hon nämner det som en möjlighet och utmaning.  

 

Ett mönster som går att se tydligt i lärarnas svar är att som religionslärare måste man vara väl 

påläst i ämnet och att det är ett ämne som det pratas mycket om i samhället. Läraren kanske 

måste vara mer professionell än objektiv när det kommer till att undervisa i religionskunskap.  

 

 

7.3 Lärares syn på elevers intresse och kunskap för/i religionskunskap och 
hur det fångas upp i undervisningen  

Vid intervjutillfällena tillfrågades lärarna om hur de ser på elevernas intresse för 

religionskunskap. Om ett intresse fanns hos eleverna fick de utveckla hur det fångas upp i 

undervisningen. Men om inte intresset fanns fick lärarna komma med sina förslag och tankar 

kring hur man kan göra religionskunskapen intressant för eleverna. För att det ska finnas en 

gemenskap i ett klassrum som är viktigt vid inkluderad undervisning måste det finnas ett slags 

samarbete. Läraren bör därför planera undervisningen på ett inkluderande sätt där elever får 

komma till tals och ta plats genom till exempel sina synpunkter, intressen eller erfarenheter 

(Nilholm & Göransson 2014, s. 31).  Tolkningen i analysen blir då att om elevernas intressen 

fångas upp blir möjligheten större till att en inkluderad undervisning kan bedrivas.  
 

 
Lärare Elevernas intresse för 

religionskunskap 

Hur det fångas upp i 

undervisningen om intresset 

redan finns 

Hur läraren kan undervisa för att 

göra eleverna intresserade 
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Lärare ett  - Eleverna vet inte så 

mycket 

- Ett konstigt ord. 

 

- Ta reda på vad eleverna 

kan, vill lära sig mer om. 

- Visa på skillnader mellan 

religioner.  

- Låta eleverna komma nära 

religionerna, genom till 

exempel föremål. 

Lärare två  - Finns om eleverna 

får ”ta” på 

religionen. 

- Fånga upp det i det 

aktuella, som nyheter.  

- Inte läsa om religioner i 

böcker. 

- Se samhället genom 

religioner. 

Lärare tre - Finns ett intresse 

om det läggs fram 

på rätt sätt.  

- Genom att känna sina 

elever.  

- Genom att känna sina elever.  

 

 

Analysen av lärarnas svar kring elevernas intresse för religionskunskap liknade varandra. De 

var överens om att eleverna tycker att det är intressant om religionerna kommer eleverna nära, 

utgår från deras intressen och att läraren känner eleverna.  

 

7.4 Att använda eleverna som resurser  

I ett klassrum finns det många olika elever. Olikheter i ett klassrum är olika resurser som bör 

användas och tas till vara på. Olikheterna kan vara kulturella, språkliga, etniska eller hur man 

inhämtar kunskap (Nilholm & Göransson 2014, s. 30–31). Om lärarna arbetar inkluderande 

bör de använda eleverna som resurser, lärarna tillfrågades kring detta och om det inte gjorde 

det, skulle de kunna tänka sig att använda eleverna som resurser. När man arbetar 

inkluderande får eleverna lära sig att det finns skillnader mellan människor men att det är 

något som man accepterar, respekterar och ser som en möjlighet i en gemenskap istället för 

problem (Haug 1998, s.24). Tolkningen i analysen blir då att om en elev används som resurs 

bidrar det till en inkluderande undervisning enligt studiens kriterier för en inkluderande 

undervisning. Men om det inte görs är det då svårt att bedriva en inkluderande undervisning.  

 

 

 

 

 

Lärare Används elever som resurser Kan läraren tänka sig att göra det 
Lärare ett  - Har använt elev som resurs vid något 

tillfälle. 

- Ja, men vill känna sig påläst då eftersom 

”vad som helst” kan komma upp vid såna 

lektioner.  

Lärare två - Gör det i andra ämnen.  

- Har gjort det i religionskunskap vid 

något enstaka tillfälle.  

 

- Absolut, det är fantastiskt om man kan göra 

det.  

Lärare tre  - I andra ämnen men inte i 

religionskunskap.  

- Ja.  

 

Gemensamt för alla lärare är att de använder elever som resurser i undervisningen, men inte 

inom religionskunskapen. Två lärare har gjort det men bara i samband med att eleverna har 

erfarenheter från en utomlandsresa och det har bara hänt ett fåtal gånger. Alla lärare kan tänka 

sig att använda elever som resurser.  
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7.5 Att diskutera inom religionskunskapen  

För att kunna arbeta inkluderande måste eleverna vara delaktiga och aktiva (Schwartz 2013, s. 

42). Ett sätt kan vara att låta eleverna diskutera tillsammans. Att läraren arbetar inkluderande 

bidrar till att eleverna lär sig att arbeta och funka tillsammans som de sedan har med sig hela 

livet. Något som också är positivt med att arbeta på detta sätt är att eleverna lär sig att det 

finns skillnader mellan människor men att det är något som man accepterar, respekterar och 

ser som en möjlighet i en gemenskap istället för ett problem (Haug 1998, s.24). Under 

intervjuerna frågade lärarna om de diskuterade tillsammans med eleverna i 

religionskunskapsundervisningen. Lärare ett berättade att hon inte riktigt gjort det. Om det ska 

göras så vill hon vara påläst och ha mer yrkeserfarenhet. Hon trodde även att det inte fungerar 

i alla klasser. Under observationen av lärare tvås lektion diskuterades religionsfrågor i 

klassen. Hon menar att lärare måste våga undervisa, diskutera saker som ingår i 

religionsämnet eftersom det är viktiga och aktuella frågor. Lärare tre förklarade att hon inte 

diskuterar inom religionskunskapen. Hon menar att det inte är något hon undviker utan har 

svårt att se att det skulle fungera i klassen. Hon avslutar med att säga, för att diskutera 

religioner måste läraren ha kunskap och prata med respekt. Två lärare anser att det är svårt, 

ställer krav på läraren och att det är något som inte görs. En lärare menar att det är något som 

måste göras.  

8 Metoddiskussion 
I metoddiskussionen kommer de metodiska valen att motiveras, ifrågasättas och 

sammanfattas. Avsnittet kommer att handla om att använda etnografi som forskningsansats. 

Realismperspektivet, att använda observationer och intervjuer som redskap för att samla in 

empiriskt material. Det problematiska med att hitta informanter som ville delta i studien och 

hur allt detta har påverkat studiens validitet och reliabilitet.  

8.1 Etnografi som forskningsansats i den här studien 

Studien har genomförts för att få en förståelse för sociala fenomen som finns inom 

religionskunskapen och då utifrån ett inkluderande perspektiv. Etnografi är en kvalitativ 

forskningsansats som bidrar till att få en förståelse för sociala fenomen (Dovemark 2012, s. 

134). I studien har forskaren gått in i olika roller, som observatör och intervjuare. Det är något 

som ofta sker inom etnografin då forskaren intar olika roller (Dovemark 2012, s. 138). I den 

här studien har etnografin fungerat som en grundsten. Det har varit lärorikt att inta olika roller 

för att undersöka ett speciellt socialt fenomen i skolans värld. Etnografin har bidragit till en 

förståelse som presenteras mer i resultatdiskussionen. Men att arbeta på det här sättet har 

bidragit till studiens vetenskaplighet genom att tillförlitligheten ökar då studien har en 

kvalitativ forskningsansats.  

8.2 Genomförandet av observationer och intervjuer 

Inför observationerna gjordes ett observationsschema. Det var för att underlätta om vad som 

skulle observeras. Vid en observation kan forskaren utgå från ett redan förutbestämt schema. 

Det blir då tydligt för forskaren om vad som ska observeras (Khilström 2007a, s. 45). Under 

utförandet av schemat gjordes det försök till att formulera öppna frågor, men samtidigt skulle 

det framgå tydligt vad som skulle observeras. Det var en väldigt svår balansgång. Frågorna 

skulle inte ställas så att observatören försöker att se något specifikt eftersom forskaren vill 

vara så objektiv och öppen som möjligt. Det kanske viktigaste är att man som observatör är 

medveten om att det finns många saker som påverkar en och gör att man ser något på ett visst 
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sätt (Khilström 2007a, s. 34–35). Det är därför viktigt att vara medveten om att det är flera 

faktorer som påverkar vad observatören ser och vill se. I den här studien finns ett tydligt 

perspektiv om vad forskaren vill se och inte se eftersom hela studien utgår ifrån det 

inkluderande perspektivet. Det kan bidra till vad observatören ser och inte ser. Vad ser 

forskaren egentligen? Är det sanning eller kan det ses på flera olika sätt och därmed finns det 

kanske flera sanningar (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 16–17). Att samma 

observationsschema har använts vid alla observationer bidrar till att samma saker har 

observerats och därför blir utgångspunkten densamma men även sanningen? Observationerna 

har avslutats med att observatören har beskrivit sina känslor kring lektionen. Det har bidragit 

till att bilden av lektionen blir tydligare anser jag. Om forskaren skriver ner sina egna känslor 

kan det bidra till att läsaren får en klarare bild över det som sker (Kilström 2007a, s.33) och i 

det här fallet ska det också tilläggas att bilden blir tydligare även för forskaren. Det blir lättare 

att minnas hur observationen var.  

 

En lärdom kring att använda intervjuer som verktyg i kvalitativa studier är att skapa en så 

avslappnad miljö som möjligt när intervjun ska genomföras. I den här studien gjordes detta 

genom att intervjun skedde på ett ställe där vi satt i lugn och ro och att vi samtalade innan 

själva intervjun. I en kort genomgång presenterades intervjuns innehåll så informanten skulle 

veta vad som kommer att tas upp. Även att informanterna skulle vara medvetna om att det är 

acceptabelt att det uppstår en tystnad innan respondenten svarar på frågan. Detta var något 

som bidrog till att intervjun blev avslappnad och kändes som ett naturligt samtal. Alla 

informanter godkände att intervjuerna spelades in och det har underlättat dataarbetet. Normalt 

i etnografiska studier transkriberas intervjuer för analys (Dovemark 2007, s. 148). Det hade 

varit svårt att transkribera intervjuerna om inte de fick spelas in och det hade försvårat 

analysarbetet.   

 

Intervjuerna har varit strukturerade. I en strukturerad intervju finns det bestämda frågor som 

följs under intervjun. Informanten får gärna utveckla sina frågor men intervjuaren ser till att 

den bestämda strukturen följs (Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 36). Intervjufrågorna har 

omarbetats många gånger innan de kändes bra. Det var svårt att formulera frågorna på ett sätt 

där informanten inte skulle förstå vilket svar det var som söktes. En diskussion och reflektion 

kring intervjufrågorna och observationsschemat har skett med handledaren för att få fram så 

bra frågor som möjligt utifrån att frågorna ska vara öppna och inte ledande. Vid en kvalitativ 

intervju är det viktigt att inte ställa ledande frågor eftersom informanten då kan förstå vilka 

svar som söks eller vilka svar intervjuaren vill ha. (Khilström 2007b, s. 48). Något att 

rekommendera är att använda uppföljningsfrågor som verktyg under intervjuer. Dessa bidrar 

till ett mer djup i intervjun och respondenten får chans att fördjupa och utveckla sina svar 

anser jag. Dessa uppföljningsfrågor anser jag bidrar till att informanten får känslan av att 

intervjuaren är genuint intresserad och vill veta mer.  

 

Observationsschemat och transkriberingarna har bidragit till att analysarbetet har blivit 

enklare då det har funnits en fast grund. När denna grund kan användas blir det lättare att se 

olika mönster i de olika teman som finns i den här studien. Eftersom forskaren senare ska 

bearbeta intervjun handlar det om att hitta mönster precis som när en observation genomförs 

(Khilström 2007b, s. 54). Studien delades in i teman i analysen och dessa kommer att 

appliceras och utvecklas i kommande resultatdiskussion. Ett verktyg som kan användas för att 

få en tydlig överblick över sitt material kan vara igenom att försöka se olika teman 

(Malmqvist 2007, s. 123). 

8.3 Urvalet  
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Till en början fanns det en vision om hur urvalet skulle se ut i den här studien. 

Informationsbrev skickades ut till de informanter som passade in i urvalet och dess kriterier. 

Det visade sig snabbt att många lärare inte kunde ställa upp på grund av att de saknade 

behörighet, situationen på skolan, att de inte undervisade i religionskunskap, eleverna läste 

inte religionskunskap just nu eller att lärare var sjuka. Detta bidrog till att urvalet fick 

omarbetas och kanske blev mer realistiskt så att studien skulle kunna genomföras. Efter 

ombearbetningen av urvalet var det lärare som ville delta i studien. Något som bör tilläggas är 

att kraven eller kriterierna inte påverkades utan mer den geografiska platsen och att studien 

skulle genomföras på enbart kommunala skolor. Resultatet av denna förändring bidrog till att 

urvalet blev större och flera lärare kunde tillfrågas.  

8.4 Tillförlitlighet 

Under en forskningsprocess är det viktigt att ifrågasätta sitt empiriska material, urvalet och de 

olika aktuella metoderna som används. Det handlar om hantverksskicklighet, att kunna 

diskutera tillförlitligheten och se studien utifrån. Forskaren bör kunna ifrågasätta och 

kontrollera den kunskap som kommer fram under studiens gång (Dovemark 2007, s. 150). 

Forskaren måste kunna ifrågasätta sig själv och kunna motivera varför hen gör som den gör 

och framförallt alla val för att validiteten ska öka (Dovemark 2007, s. 150). 

Det finns olika sätt att öka tillförlitligheten för en studie. I den här studien har till exempel 

data inhämtas på två olika sätt, genom observationer och intervjuer. Inom det realistiska 

perspektivet menar de som sagt att om forskaren använder olika metoder på det här sättet blir 

det mer sannolikt att resultaten avspeglar verkligheten och inte är någon tillfällighet. Inom det 

realistiska perspektivet kan triangulering ses som en kvalitetssäkring av en undersökning 

(Justesen & Mik-Meyer, 2011 s. 28). I och med att det har gjorts i den här studien ökar alltså 

tillförlitligheten för informationen som är insamlad för studien.  

Ett annat sätt för att höja tillförlitligheten i studien är om observatören ser mönster i sina 

observationer. När en observatör ser ett mönster genom sina observationer som samtidigt 

beskrivs i tidigare forskning bidrar det till en större tillförlitlighet. Då blir det inget bara 

observatören har observerat utan något som redan finns inom forskningen kring det aktuella 

ämnet (Khilström 2007a, s. 39). I resultatdiskussionen framkommer det tydligt att det finns 

mönster i observationen som stämmer överens med tidigare forskning. Att observera innan 

intervjun genomfördes var ett medvetet val eftersom objektiviteten var något som önskades så 

långt som möjligt och att läraren inte riktigt skulle veta vad som skulle observeras. Om 

intervjun hade varit innan observationen hade nog läraren kunnat lista ut vad som skulle 

observerats. Kanske hade hen ändrat lektionsupplägget för att kunna ”passa in” i 

observationen och studien. Tillförlitligenheten kan även öka genom intervjuer som har gjorts i 

den här studien. Vid genomförandet av en kvalitativ intervju är informanten någon som har 

erfarenhet av ämnet som intervjun ska behandla. Detta bidrar även till att tillförlitligheten 

ökar eftersom informanterna har erfarenheter och kunskaper kring ämnet som berörs 

(Khilström 2007b, s. 49). Det här en sak som bidrog till att kriteriet för att delta i studien så 

krävdes det att läraren var behörig i ämnet religionskunskap, på så sätt kan läraren bidra med 

sin kunskap och erfarenhet. I den här studien deltar tre informanter som har behörighet, 

erfarenhet och kunskap. Men för att studiens validitet skulle bli högre så skulle flera 

informanter ha deltagit i studien och även informanter från andra städer. Då skulle det bli ett 

mer djup och en större bredd. Detta skulle även ha bidragit till att studien hade blivit mer 

trovärdig, validiteten hade därmed blivit högre. Anledningen till att det inte skedde var att det 

skulle ha varit tidskrävande och det finns en tidsaspekt att beakta. Det hade även varit lättare 

att få lärare att ställa upp om det enbart handlade om en intervju. Det blev problematiskt att en 
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religionslektion skulle observeras eftersom alla inte undervisar i religionskunskap under 

studiens gång.  

Studien redovisas på ett sätt som bidrar till att det är lätt att återupprepa studien och resultatet 

blir detsamma. Därför kan man hävda att reliabiliteten är hög. Reliabilitet betyder att om 

resultatet av en studie görs om och resultatet eller mätvärdet blir detsamma har studien hög 

reliabilitet (Eriksson Barajas, Forsberg & Wengström 2013, s. 103). Det är lätt att återupprätta 

studien eftersom informationsbrevet, observationsschemat, intervjufrågorna och urvalet 

framgår tydligt i arbetet. Om resultatet blir detsamma är svårt att säga eftersom det handlar 

mycket om hur olika lärare arbetar men resultatet kommet nog bli detsamma om studien 

genomförs på samma sätt igen med samma informanter. 

9 Resultatdiskussion 
I resultatdiskussionen kommer resultatet och analysen diskuteras genom den tidigare 

forskning som finns. De teman som framkommer i resultatanalysen kommer att användas som 

teman även i diskussionens olika delar. Svaren på studiens frågeställningar kommer att 

presenteras, motiveras och diskuteras. I resultatdiskussion kommer det att ske en 

sammanfattning för studiens resultat och även hur vidare forskning kan bedrivas.  

9.1 Undervisningsmoment utifrån ett inkluderande perspektiv och hur lärarna 
inkluderar eleverna i undervisningen 

Studiens teoretiska utgångspunkt handlar om att arbeta efter ett inkluderande perspektiv. Det 

är ett perspektiv som genomsyrar hela studien. Studier har visat att för att en individ ska lära 

och utvecklas så långt som möjligt bör hen inkluderas och ingå i en gemenskap (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 292). I studiens analys framgår det tydligt att lärarnas lektioner består 

mycket av undervisningsmoment som inte bjuder till att arbeta inkluderande. Av de fjorton 

observerade undervisningsmoment är det tre moment som kan ses som inkluderande utifrån 

studiens kriterier. I de tre inkluderande momenten får eleverna delge sina tankar tillsammans 

med sina klasskompisar och uppgiften kan inte lösas utan elevernas tankar. Elevernas tankar 

är svaret på uppgiften. Läraren ser till att eleverna blir inkluderande eftersom hon vill veta hur 

de tänker, hon rör sig i klassrummet för att höra hur eleverna diskuterar och ställer frågor som 

öppnar upp till en diskussion där eleverna får delge sina tankar och erfarenheter. Det som är 

utmärkande för en inkluderande undervisning är att alla eleverna bidrar med något. Det går 

inte att lösa en arbetsuppgift utan att alla eleverna bidrar med något (Nilholm & Göransson 

2014, s. 31 - 32). Utifrån dessa tre undervisningsmoment kan en tolkning göras, tolkningen 

blir då att det bedrivs en inkluderande undervisning i ett fåtal fall i de klasser som har ingått i 

studien. Min känsla under momenten där eleverna blev inkluderande i undervisningen var att 

eleverna tyckte det var kul, ville hänga med och bidra till diskussionen. 

 

De andra undervisningsmomenten kan ses som att de bedrivs på ett traditionellt 

undervisningssätt. Den traditionella undervisningen kan se som att eleverna arbetar 

självständigt och enskilt med sina egna uppgifter (Haug 1998, s.23). En traditionell 

undervisning kan ses som motsatsen till en inkluderande undervisning. Anledningen är att det 

är svårt att bedriva en inkluderande undervisning när eleverna arbetar självständigt med 

enskilda uppgifter. För att arbeta på ett inkluderande sätt bör läraren planera 

undervisningsmoment på ett sätt som låter alla elever delta och vara aktiva. Alla elever 

oberoende av behov och förutsättningar ska kunna bidra på något sätt (Haug 1998, s.23). Det 

här är inget som sker i de andra elva undervisningsmomenten som har observerats, utan då är 

det en traditionell undervisning som bedrivs. Den tidigare forskningen hävdar också detta, att 
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eleverna arbetar mycket själva i religionsundervisningen. Mycket av religionsundervisningen 

sker med hjälp av läroböcker och enskilt arbete (Kittelmann Flensner 2015, s. 292). Detta kan 

ses som ett mönster eftersom den tidigare forskningen och observationerna stämmer överens. 

När observatören ser saker som kan förstås genom tidigare forskning bildas ett tydligt ett 

mönster och det är det som man vill uppnå i en observation (Khilström 2007a, s. 37). Under 

observationen av de momenten som undervisades på ett traditionellt undervisningssätt fick jag 

känslan av att eleverna gjorde uppgifterna på rutin och bara gled med.  

 

Vid intervjuerna med samtliga lärare tillfrågades det om hur de inkluderar eleverna i 

undervisningen och om det var något som gjordes. Alla lärare hävdade att det var något som 

gjordes och då utifrån elevernas behov, nivå, intressen, kunskaper och erfarenheter. När 

lärarna förklarade hur de inkluderade eleverna så gav de intrycket av att eleverna inkluderas, 

men att det sker vid planeringen av undervisningen. Lärare två förklarar att eleverna 

inkluderas i undervisningen utifrån behov och att läraren då planerar undervisningen på ett 

sätt där elever som behöver extra stöd får det. Lärare tre besvarar frågan genom att förklara att 

all undervisning utgår från elevernas behov. Att det är utifrån elevernas behov och nivå som 

undervisningen planeras. Detta är något som ska göras eftersom det står i läroplanen 

(Skolverket 2011, s. 8). Det är intressant att eleverna inkluderas i planeringen men kanske inte 

så mycket i själva undervisningen. I studiens frågeställning frågas det om undervisningen 

bedrivs på ett sätt som inkluderar eleverna. Svaret på frågan blir tydligt i den här 

diskussionen, undervisningen bedrivs inkluderande vid ett fåtal tillfällen. Annars bedrivs 

undervisningen på ett traditionellt sätt där eleverna arbetar självständigt med enskilda 

uppgifter, men enligt lärarna inkluderas eleverna, men då bara i planeringen. Det är även svar 

på studiens frågeställning till hur lärarna planerar religionsundervisningen.  

9.2 Religionskunskapens utmaningar, svårigheter och möjligheter 

Lärarna tillfrågades under intervjun om vilka möjligheter som finns inom religionskunskapen. 

Lärarna var överens om att religionskunskapsämnet handlar om så mycket mer än enbart 

religioner. De menar att mycket av skolans värdegrundsarbete kan fångas upp i 

religionskunskapen eftersom det handlar om etik, moral och att respektera andra människor. 

Detta stämmer överens om vad den tidigare forskningen säger. Religionskunskapen i skolan 

idag kan ses som ett lärande för elevers meningssökande och identitetsutveckling eftersom 

religionsundervisningen berör kunskaper som handlar om existentiella frågor, etik, 

livsåskådningar och tro och religion (Von Brömssen 2012, s.133). Religionsundervisningen 

kan också därför kombineras med skolans fostringsuppdrag då mycket av 

religionsundervisningen och skolans fostringsuppdrag handlar båda om etik (Franck 2014, s. 

189).  

 

Att religionskunskapen handlar om mycket, kan bidra till att det krävs väldigt mycket av 

läraren. Det gör att vi kommer in på vilka utmaningar och svårigheter som finns inom 

religionskunskapen. Ett mönster som blev uppenbart i analysen är att lärarna ansåg att som 

religionslärare måste man vara väl påläst i ämnet och att det är ett ämne som det pratas 

mycket om i samhället. Att undervisa i religionskunskap kan vara väldigt krävande. Precis 

som i andra ämnen måste läraren givetvis ha en god pedagogisk förmåga och ämneskunskaper 

i ämnet (Franck 2014, s. 199). Studier har gjorts när det gäller lärares syn på religionsämnet. 

Många tycker att det är ett krävande ämne att undervisa i. Det finns en press från samhället 

när det handlar om att undervisa i religionskunskap och framförallt på lärarens didaktiska roll. 

Läraren bör vara objektiv när hen undervisar i religionskunskap (Osbeck 2006, s.118). Frågan 

kring om läraren bör vara objektiv i religionskunskapen ställdes i intervjuerna. Lärarna gav 
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liknande svar. De menade att det kan vara svårt att förhålla sig objektivt eftersom eleverna 

känner de. Lärare ett menade att hon kan känna en press från samhället att vara objektiv när 

hon undervisar i religionskunskap, men det var efter jag hade berättat om den tidigare 

forskningen och vad den sa i intervjun. Lärare tre menade att läraren kanske måste vara mer 

professionell än objektiv när det kommer till att undervisa i religionskunskap. Det är svårt att 

vara objektiv eftersom eleverna känner mig förklarade lärare två. En annan utmaning som 

lärarna var överens om var att religionskunskapen kan vara ett känsligt ämne. Lärarna menade 

att det kan vara ett känsligt ämne eftersom det finns elever som har en personlig koppling till 

ämnet. Tidigare forskning nämner också att religionskunskapsämnet är speciellt eftersom det 

är många elever som har en relation till ämnet och som är väldigt personlig (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 295). Om man ser den här utmaningen eller svårigheten utifrån ett 

inkluderande perspektiv, kan det ses som en resurs som kan inkludera eleverna i 

undervisningen, eftersom det kan finnas elever i klassrummet som sitter på en kunskap som 

kan användas för att lösa uppgifter tillsammans med sina klasskompisar. Eleverna kan bidra 

med kunskap och lära tillsammans med läraren. Men för att det ska kunna ske bör läraren vara 

påläst och använda sin professionalism i den didaktiska roll som läraren befinner sig i. Efter 

intervjuerna så är känslan att det är väldigt krävande och känsligt att undervisa i 

religionskunskap.  

 

Lärare tvås svar utmärker sig lite när lärarna berättar kring vilka utmaningar, svårigheter och 

möjligheter som finns inom religionskunskapen. Lärare två ser möjligheter som de andra 

lärarna inte nämner. Hon menar att det är extra viktigt att diskutera religioner och låta olika 

synsätt få plats i klassrummet. Genom religionskunskapen ska eleverna få möjlighet att 

utveckla en förståelse för samhällsförändringar ur ett religionsperspektiv och därigenom får 

en förståelse för andra människors livsvillkor och sätt att tänka (Von Brömssen 2012, s. 155).  

För att eleverna ska få en förståelse för andra människor måste läraren våga ta tag i det 

negativa kring religioner och våga diskutera. Lärare två nämner också att något som är 

speciellt med religionskunskap är att elever kan få se sig i ett ljus som de annars kanske tar 

avstånd ifrån. När läraren pratar om det här så kan man se att hon pratar om 

religionskunskapen utifrån ett inkluderande perspektiv då hon menar att man måste våga 

diskutera tillsammans. Olika synsätt i klassrummet och att elever kan få se sig i ett nytt ljus. 

Visionen för religionsundervisningen är att den ska bidra till tolerans, respekt och öppenhet 

(Kittelmann Flensner 2015, s. 267). Att arbeta för en öppenhet och tolerans kanske är svårt 

om eleverna enbart arbetar enskilt. Det kanske är lättare att religionsundervisningen bidrar till 

öppenhet, respekt och tolerans om de diskuterar det tillsammans. Mer om att diskutera inom 

religionskunskapen kommer att diskuteras mer nedan.  

9.3 Lärares syn på elevers intresse och kunskap för/i religionskunskap och 
hur det fångas upp i undervisningen  

Det har funnits en trend för elevers intresse för religionskunskapen. I studier som har gjorts 

har det redovisats att många elever är ointresserade av religionskunskap. Anledningarna kan 

handla om olika faktorer, men några som framkommer är att det finns bristande 

förutsättningar hos lärare och elever, att de inte vill prata om livsfrågor i skolan eftersom att 

det är väldigt svårt (Osbeck 2006, s.109). Det finns även elever som anser att religion är något 

obegripligt och konstigt. När eleverna hävdar dessa saker är det ofta eleverna som anser att 

religion är något okänt eller ovanligt för dem och därmed blir det något konstigt (Aspengren 

2002, s.126). Vid intervjuerna med lärarna så hävdade dem att eleverna är intresserade av 

religionskunskap, men att det är något som de inte känner till så bra. Analysen av lärarnas 

svar kring elevernas intresse för religionskunskap liknade varandra. De var överens om att 
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eleverna tycker att det är intressant om religionerna kommer eleverna nära, utgår från deras 

intressen och att man som lärare känner eleverna. Den tidigare forskningen berör det lärarna 

säger, för många elever är det något som känns avlägset och inget som de känner till allt för 

väl. Men för att elevernas intresse ska fångas upp så bör religionerna tas in i klassrummet att 

det blir något som är tillgängligt. Något som kommer nära. Om lärarna tar in till exempel 

religionerna i klassrummet och gör det tillgängliga så kan det ses som svaret på studiens första 

frågeställning. Frågan handlar om hur undervisningen planeras och bedrivs. Svaret blir att 

man tar vara på elevernas intresse och utgår från eleverna. Eleverna måste få komma 

religionerna nära. Lärare ett berättar att hon brukar använda sig av föremål och att eleverna 

till exempel får testa att be. Det kan ses som en inkluderande undervisning, eftersom eleverna 

får vara delaktiga och aktiva. Studier visar att inkludering gynnar elevernas 

kunskapsutveckling (Kittelmann Flensner 2015, s. 292).  Eleverna måste därför få vara 

delaktiga och aktiva i undervisningen som bedrivs (Schwartz 2013, s. 42).  Det går att tolka 

detta som att eleverna blir intresserade om de får vara inkluderande i undervisningen och att 

något som känns avlägset får komma nära.  

9.4 Att använda eleverna som resurser  

Om man använder elever som resurser kan man se skolan som en stor kunskapsbank. I ett 

klassrum finns det många olika elever. Olikheter i ett klassrum är olika resurser som bör 

användas och tas vara på. Det är inte ett problem. Olikheterna kan vara kulturella, språkliga, 

hur man inhämtar kunskap eller etniska (Nilholm & Göransson 2014, s. 30–31). Gemensamt 

för alla lärare är att de använder elever som resurser i undervisningen, men inte inom 

religionskunskapen. Det går att se på det här som att inte lärare använder elever som resurser 

som den sista frågeställningen i denna studie handlar om. Frågan är om hur lärare tillvara på 

elevers kunskaper och erfarenheter, med andra ord att de använder elevers kunskap och 

erfarenheter som en resurs och del i undervisningen. Två lärare har använt elever som resurser 

men bara i samband med att eleverna har erfarenheter från en utomlandsresa och det har bara 

hänt ett fåtal gånger. Alla lärare kan tänka sig att använda elever som resurser. Lärare ett 

berättar att hon har använt en elev som en resurs en gång men att det kom upp frågor då som 

inte hon kunde svara på. Att lärare inte använder sig av elever som resurser så ofta är kanske 

just av den här anledningen. Det kanske hänger ihop med att det ställer krav på läraren 

eftersom lektionen kan ta vilken riktning som helst. Det kan komma frågor som inte lärarna 

känner att de kan svara på. Men är det ett problem om inte läraren kan svara på en fråga som 

en elev ställer? Under observationen med lärare två så fick läraren en fråga av en elev under 

en pågående diskussion som hon inte kunde svara på. Läraren svarade att hon inte kunde 

svara på det men att hon skulle kolla upp svaret till nästa lektion. Frågan kanske även är en 

fråga som inte skulle komma upp i vanliga fall och som kan bidra till kunskap, därför kan det 

vara bra att låta eleverna få vara resurser i undervisningen. När elever används som resurser 

handlar inte bara om att utveckla en kunskap utan så mycket mer. Det handlar om att ta del av 

olika typer av erfarenheter och det är något som lär oss väldigt mycket. Språkliga, religiösa 

och kulturella erfarenheter är faktiskt avgörande för på hur vi ser på oss själva men även hur 

vi ser på samhället och världen (Von Brömssen 2003, s. 313). Att använda eleverna som 

resurser tänker jag kan bidra till en inkluderad undervisning. För att förklara kan man se på 

det som att olikheter i ett klassrum där olika resurser användas och tas vara på. Eleverna kan 

därför användas som resurser i en inkluderande undervisning och lära av varandra.  

9.5 Att diskutera inom religionskunskapen  
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Diskussioner inom religionskunskapen handlar om väldigt mycket. Det handlar om att få en 

förståelse för andra människor. Lära sig att bemöta andra människor med respekt, få en större 

begreppsförståelse men framförallt att bemöta den främlingsfientlighet som faktiskt finns och 

att inte eleverna ser andra människor utifrån ett vi och dom perspektiv. För att denna vision 

ska nås bör religionsundervisningen vara en plats där det förs en öppen diskussion och där 

man vågar prata om känsliga saker. Om det finns en öppen diskussion i klassrummet bidrar 

det till en djupare och mer utvecklad begreppsförståelse än i de klassrum där eleverna får 

arbeta självständigt. För att en individ ska lära och utvecklas så långt som möjligt bör hen 

inkluderas i undervisningen. Studier har gjorts i olika typer av klassrum där 

religionsundervisningen har bestått av mycket enskilt arbete med hjälp av läroböcker. 

Resultatet av studierna har visat att eleverna anser att troende är mindre upplysta, religioner 

ses som något gammeldags och att eleverna kategoriserar människor (Kittelmann Flensner 

2015, s. 292). Under intervjuerna frågades lärarna om de diskuterade tillsammans med 

eleverna inom religionskunskapen. Lärare ett berättade att hon inte riktigt gjort det, om det 

ska göras så vill hon vara påläst och ha mer yrkeserfarenhet. Hon trodde även att det inte 

fungerar i alla klasser. Under observationen av lärare tvås lektion diskuterades religionsfrågor 

i klassen. Lärare två menar att lärare måste våga undervisa, diskutera saker som ingår i 

religionsämnet eftersom det är viktiga och aktuella frågor. Lärare tre förklarade att hon inte 

diskuterar inom religionskunskapen. Hon menar att det inte är något hon undviker utan har 

svårt att se att det skulle fungera i klassen. Hon avslutar med att säga för att diskutera 

religioner måste läraren ha kunskap och prata med respekt. Det är problematiskt att två av tre 

lärare inte diskuterar inom religionskunskapen när det är så viktigt i många aspekter. Skolan 

kan ses som en plats där man möter olika religioner i vardagen. På en skola finns det elever 

som kan mycket olika saker och kan lära varandra.  Men detta kan bara ske om eleverna får 

chans att diskutera och lära av varandra, men detta görs inte. Eleverna diskuterar inte det i 

klassrummen tillsammans med läraren (Von Brömssen 2012, s. 152–153). Genom att ta del av 

olika typer av erfarenheter lär oss väldigt mycket. Språkliga, religiösa och kulturella 

erfarenheter är faktiskt avgörande för på hur vi ser på oss själva men även hur vi ser på 

samhället och världen (Von Brömssen 2003, s. 313). I den tidigare forskningen berättas det 

om en elev som diskuterar religioner utanför klassrummet eftersom hennes klasskompisar 

frågar henne saker kring hennes religion. Det som är problematiskt är att det sker utanför 

klassrummets dörrar, alltså inte under lektionstid (Von Brömssen (2003, s. 163). Här är ett 

utmärkt tillfälle att inkludera eleven i undervisning och använda henne som en resurs för att 

diskutera saker som uppenbarligen intresserar eleverna. Lärare två sa något som jag kommer 

att bära med mig. Hon menade att vi måste diskutera såna här frågor i skolan eftersom det 

finns en främlingsfientlighet, mycket åsikter och en debatt i samhället kring religioner.  

 

”Det kanske är något som de har från hemmet eller har pratat med kompisar 

och fått sin syn. Då är ju skolan en utmärkt plats där vi kan diskutera religioner 

och såna här saker. Annars diskuterar man det kanske på ställen där man inte 

kan få så mycket motstånd, eller vad man ska kalla det. Det är viktigt att låta 

andra komma in. Om vi inte kan diskutera det här i skolan, vart ska vi kunna 

diskutera det då?” 

 

 

Det är därför viktigt att diskutera i skolan. Om läraren planerar att eleverna ska vara delaktiga 

och aktiva genom diskussioner kan det ses som en metod där läraren arbetar inkluderande. Att 

behöva besvara studien frågeställning om undervisningen bedrivs på ett sätt som inkluderar 

eleverna med ett nej är mödosamt. Lärare måste våga prata om religioner. Det kan självklart 

vara svårt att diskutera religionsfrågor. Elever har berättat att om man diskuterar eller pratar 
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högt om religioner och olika livsåskådningar leder det ofta till osämjan och konflikter 

eftersom de ser olika på saker och ting (Von Brömssen 2012, s. 154). En lärare måste 

självklart vara påläst men det viktigaste är nog ändå att lära eleverna att respektera andra 

synsätt. Lärare två menar att det handlar nog mer om hur man pratar kring religioner, man 

måste vara respektfull. Man får inta ett respektfullt förhållningssätt till de religioner som man 

tar upp och även att eleverna lär sig detta. Om vi inte lär eleverna det här i skolan, när ska de 

då lära sig? För att eleverna ska lära sig så måste de få vara inkluderande. För att kunna arbeta 

inkluderande måste eleverna vara delaktiga och aktiva (Schwartz 2013, s. 42). Ett sätt kan 

vara att låta eleverna diskutera tillsammans. Genom att arbeta inkluderande bidrar det till att 

eleverna lär sig att  fungera tillsammans med andra och att det är något som de har med sig 

hela livet. Något som också är positivt med att arbeta på detta sätt är att eleverna lär sig att det 

finns skillnader mellan människor men att det är något som man accepterar, respekterar och 

ser som en möjlighet i en gemenskap och samhället istället för ett problem (Haug 1998, s.24). 

Diskussioner bidrar också till en inkluderande undervisning. 

10 Konklusion 
I studiens frågeställning förfrågas det om undervisningen bedrivs på ett inkluderande sätt. I 

studien framgår det att det sker men bara vid några få tillfällen. De intervjuade lärarna berättar 

att de inkluderar eleverna i planeringen. När de planerar utgår de främst ifrån elevernas 

behov. Under observationerna observerades många undervisningsmoment, nästan alla 

undervisades på ett traditionellt undervisningssätt. Lärarna ansåg att eleverna har ett intresse 

för religionskunskap om de får komma religionerna nära. För att uppehålla elevernas intresse 

menade lärarna att man måste utgå från eleverna och låta dem komma religionerna nära 

genom att vara delaktiga och aktiva. Inom ett inkluderande perspektiv arbetar man på ett 

liknande sätt eftersom eleverna måste vara delaktiga och aktiva om de inkluderas. Studier 

visar att en inkluderande undervisning gynnar elevernas kunskapsutveckling mer (Kittelmann 

Flensner 2015, s. 292).  Gemensamt för alla lärare som ingick i studien är att de använder 

elever som resurser i undervisningen, men inte inom religionskunskapen. Men lärarna 

inkluderar eleverna i planeringen för undervisningen. Anledningen kan vara att det är svårt att 

undervisa på ett inkluderande sätt där eleverna får vara resurser i religionskunskapen eftersom 

inte det sker en öppen diskussion i religionskunskapsundervisningen. Att diskutera inom 

religionskunskapen handlar om så mycket. Det handlar om att få en förståelse för andra 

människor, att bemöta andra människor med respekt, att bemöta den främlingsfientlighet som 

faktiskt finns och se till att eleverna inte ser på andra människor utifrån ett vi och dom 

perspektiv som nämndes innan. Lärare måste våga prata om religioner. Det kan självklart vara 

svårt att diskutera religionsfrågor. Det ställer stora krav både på läraren och eleverna. Men det 

viktigaste om diskussioner ska ske i religionsundervisningen är att både lärare och elever 

diskuterar på ett respektfullt sätt. Om vi inte lär eleverna att diskutera såna här saker i skolan, 

när ska då eleverna lära sig att detta? Diskussioner och att våga använda elever som resurser 

kan ses som verktyg för att undervisningen ska vara inkluderande.  

11 Vidare forskning 
Något att forska vidare kring kan vara om det sker en inkluderande undervisning där elever 

används som resurser i andra ämnen i skolan. Och om det görs, hur kan det då appliceras i 

religionsundervisningen.  Det skulle även vara intressant att se hur elever upplever en 

inkluderande undervisning.  
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13 Bilagor  
 

 
Informationsbrev om en undersökning som berör religionsundervisningen 
Jag heter Elin Eriksson och studerar sista terminen på grundlärarprogrammet F-3 vid 

Högskolan Dalarna. Jag ska genomföra en empirisk studie som ska resultera i ett 

examensarbete på Högskolan Dalarna. I mitt examensarbete har jag valt att skriva om 

religionskunskap och framför allt vilka olika typer av utmaningar religionslärare står inför.  

 

Förfrågan om att delta i studie  

Du tillfrågas härmed om deltagande i en undersökning som handlar om religionskunskap som 

ämne i skolan. I undersökningen ingår ett observationstillfälle och en intervju. En lektion i 

religionsundervisning kommer att observeras som helhet. Vad som görs, hur uppgifterna ser 

ut och hur eleverna arbetar. Efter observationen kommer det att ske en intervju med läraren 

som hade lektionen som observerades. Då kommer frågor att ställas kring religionsdidaktik, 

planering kring lektionen och hur läraren reflekterar och utvärderar sin religionsundervisning. 

Syftet med undersökningen är att ta del av hur undervisningen ser ut på fältet, hur läraren 

reflekterar och planerar sin undervisning. Undersökningen kommer att ske på några 

kommunala skolor.  

 

Tidsåtgången för undersökningen handlar om lektionen som ska observeras och en timme 

som avsetts för intervjun. Om du som blir observerad och intervjuad vill ta del av resultatet 

och/eller det färdiga examensarbetet kommer du självklart få göra det.  

 

Allt insamlat material kommer behandlas konfidentiellt. Inga personuppgifter kommer att tas, 

varken namn eller liknande eftersom det inte är relevant i studien. Det som kommer framgå är 

vart skolan ligger geografiskt sett, i det här fallen i Mellansverige. Intervjun kommer att 

spelas in om respondenten godkänner att den spelas in. Inspelningar kommer bara att 

användas i studien för transkribering, därefter kommer ljudfilerna att raderas. All information 

kommer att skyddas mot obehörigas åtkomst med ett lösenord. Ditt deltagande i 

undersökningen är helt frivilligt. Du kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare 

motivering. Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan 

Dalarna.  

 

Ytterliga upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga.  
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Observationsschema 
Lärare: 
Klass:           
Skola: 
 

1. Hur ser lektionsupplägget och strukturen ut för lektionen?  
2. Vart har lektionen sin utgångspunkt? (följer de en lärobok eller något annat, fråga 

läraren vid intervjun om det är oklart).  
3. Hur ser arbetsuppgifterna ut för de olika lektionsmomenten?  
4. Arbetar eleverna självständigt eller i grupp? Om grupparbete - storlek på grupp?  
5. Vilka kommer till tals, hur ser kommunikationen ut i klassrummet? 
6. Förekommer diskussioner? Om detta görs, hur ser diskussionerna ut, är det 

spontant eller något som läraren styr? 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Intervjufrågor 
Lärare:  
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Reflektioner efter lektionen:  
Gick lektionen som planerat?  
Vad skulle du ha gjort annorlunda om du skulle genomföra lektionen igen?  
 
Att undervisa i ämnet religionskunskap:  
Anser du att det är speciellt att undervisa i religionskunskap?  
Bör läraren vara objektiv i religionsundervisningen? (berätta om vad forskningen säger) 
Vilka möjligheter, svårigheter och utmaningar anser du att det finns i att undervisa i 
religionskunskap? 
Anser du att religionskunskap ett ”känsligt” ämne? (Forskningen menar att det kan vara 
det eftersom många elever har en personlig koppling) till det vad tycker du?  
 
Eleverna: 
Hur uppfattar du elevernas syn/intresse kring religionskunskap som ämne i skolan? Hur 
fångas elevers intresse upp i undervisningen? Om inte hur kan lärare skapa ett intresse?  
Hur inkluderas eleverna i din undervisning? Utgår ifrån erfarenheter, kunskaper och 
nivå/behov eller något annat?  
Använder du eleverna som resurser? (Om någon har mycket kunskap i till exempel en 
religion används den eller kan den användas i undervisningen) Lärarens tankar.  
Vad är din erfarenhet av att diskutera religioner i religionsundervisningen? Något som 
görs eller undviks?  
 
 
 
Uppföljningsfrågor:  
Kan du förklara mer?  
Vad menar du då? 
Utveckla gärna.   
 


