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Abstract 
I de samhällsorienterade ämnena i skolan arbetar elever med människors levnadsvillkor, alla 

människors lika värde och vikten av mångkulturalitet. Oavsett var i Sverige ska alla lärare 

arbeta mot samma mål i läroplanen. Det är inget nytt i dessa mångkulturella tider att skolorna 

ser olika ut beroende på vart du befinner dig i Sverige exempelvis i en mindre stad jämförelsevis 

mot en mindre by.  

   Studien utgår från Lee Shulmans teori pedagogical content knowledge (PCK) samt från 

pragmatiken. Syftet med denna studie var därför att undersöka vad som påverkar vad lärarna 

undervisar i de samhällsorienterade ämnena och om eleverna själva får möjlighet att påverka 

undervisningen. Denna studies underlag kommer från intervjuer med fyra olika lärare. Dessa 

intervjuer utfördes på deras arbetsplatser eller via mejl. Resultatet visade att majoriteten såg 

möjligheter med inkludering i de samhällsorienterade ämnena. De möjligheter som lärarna såg 

som möjligheter var om klasserna är flerspråkiga på grund av att det blir automatiskt ett mer 

inkluderande klimat.  

 
 
 
 
 
Nyckelord:  
Närområdesstudier, religionsundervisning, mångkulturalitet och inkludering. 
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1. Inledning 
I läroplanens värdegrundsdel står det tydligt att undervisningen ska anpassas till varje enskild 

elev. Undervisningen ska anpassas så att alla elevers behov och utveckling stimuleras. Oavsett 

språk, tidigare erfarenheter eller kunskap ska undervisningen anpassas så att varje elev känner 

sig inkluderad i undervisningen (Skolverket 2011:6). Under mina VFU-perioder har jag 

befunnit mig på olika skolor och i olika årskurser. I och med detta har det varit möjligt för mig 

att se hur olika skolor arbetar med inkluderingen i undervisningen. Det har varit stor skillnad 

på mellan de skolor som jag varit på. Med stor skillnad så menar jag att jag befunnit mig i 

klasser där det funnits flerspråkiga elever och även befunnit mig i klassrum där alla elever talar 

svenska. Detta väckte min nyfikenhet att undersöka hur lärare ser på inkludering i sin 

undervisning och om arbetssätten för de olika lärarnas undervisning skiljer sig åt i årskurserna 

1–3. Jag har valt att utföra en undersökning i årskurs 1–3 på grund av att jag studerar till 

grundskollärare med inriktning till 1–3. Lärarnas arbetssätt skiljer sig förmodligen åt, och 

därför vill jag också veta vad som påverkar de olika lärarnas val av undervisningsstoff inom 

ämnet religion.   

   I syftesdelen i kursplanen för religion i årskurs 1–3 står det att religionsundervisningen ska 

ge förståelse för hur exempelvis kristna traditioner påverkat det svenska samhället (Skolverket 

2011:206). Det är också skrivet i kunskapskraven att eleverna ska utföra närområdesstudier för 

att få förståelse för platser som är kopplade till religionsutövning och hur dessa kopplas samman 

med de religioner som finns inom närområdet. 

   Eleverna ska även få förståelse för några högtider och central händelse inom kristendomen, 

islam och judendomen. Dessutom ska eleverna ges olika uttryck på kristendomens roll i skolan 

och hemorten förr i tiden (Skolverket 2011:210–211). 

   I syftesdelen i kursplanen för samhällskunskap i årskurs 1–3 står det att samhällskunskapen 

ska ge eleverna förståelse för hur andra människor lever samt hur människors olika åsikter 

uppstår (Skolverket 2011:224). I kunskapskraven står det skrivet att varje elev ska utveckla sin 

förståelse för kamratskap, jämställdhet och relationer och undervisningen ska ge eleverna 

förståelse för hur barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor är nu och hur de har sett ut förr.  

   Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle som har skapats genom att olika kulturer och 

religioner mötts i vårt samhälle på grund av olika anledningar (Löfstedt 2011:9–10). Samband 

med detta står det i läroplanen Lgr11 att eleverna ska förberedas för att samverka i samhället, 

att ingen ska diskrimineras på grund av sin bakgrund samt på grund av att eleverna ska ha rätt 
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att påverka sin undervisning så får vi en förståelse för hur viktigt det är att elevernas egna 

erfarenheter inkluderas i undervisningen. 

   Denna inkludering kan bli en utmaning för lärare av olika anledningar. Att arbeta 

inkluderande kan vara en utmaning eftersom det skett en ökad globalisering i samhället där 

individer med olika bakgrunder samlats. Mångkulturaliteten har blivit väldigt tydlig i 

klassrummen. En annan utmaning är att det finns lärare inte har tillräckligt med kunskap om de 

olika religionerna. Dessa okunskaper kan leda till att elever som tillhör en viss religion inte alls 

känner igen sig i den beskrivning som eleverna får tilldelat till sig på lektionen. Detta kan 

resultera att religioner framställs stereotypt i skolans undervisning samt att elever känner 

utanförskap i och utanför klassrummet (Berglund 2011:125).  

   Inkluderingen kan även bli en fördel för lärare av olika anledningar. Att arbeta inkluderade 

kan vara en fördel för varje elev att dela med sig av sina egna personliga erfarenheter i 

undervisningen. Alla elever har personliga erfarenheter och dessa kan diskuteras och arbetas 

med i undervisningen.  
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2. Syfte och frågeställningar 

Studien syftar till att undersöka lärares uppfattningar om vad som påverkar deras undervisning 

i religionskunskap.  

• Vad säger lärare påverkar valet av undervisning i det samhällsorienterade ämnet religion i 

årskurs 1–3? 

• Vad är lärares uppfattningar om elevernas erfarenheter i den samhällsorienterade 

undervisningen i årskurs 1–3? 
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3. Bakgrund 
I den här delen av examensarbetet beskrivs ett antal begrepp som är relevanta för att få en 

korrekt uppfattning av denna studie. Vidare följer beskrivningar av hur närområdet kan 

användas i religionsundervisningen.  

 

3.1 Begreppsdefinitioner 

Inkludering  

Inkludering handlar om att skolor och klasser ska vara en helhet tillsammans. När skolor 

erbjuder gemenskap är det ett kännetecken att skolan och klasserna är en helhet som skapas 

tillsammans. Att vara en helhet innebär att ingen elev ska känna sig utanför gemenskapen som 

byggts upp i skolmiljön. Inkludering innebär att alla elever ska få ha en bra skolsituation 

(Nilholm & Göransson 2013:14). Nilholm och Göransson (2013:33) fortsätter att förklara att 

begreppet inkludering innebär att skolan är ansvarig för alla elever. Oavsett om eleverna har 

olika bakgrund och individuella egenskaper så ska de känna sig inkluderade.  

   I ett inkluderande system uppfattas elevers olikheter och deras kunskapsnivåer för att 

användas som en tillgång i undervisningen. Sammanfattningsvis handlar inkludering om att alla 

elever ska känna sig pedagogiskt samt socialt delaktiga i skolans värld. Med pedagogiskt 

delaktiga menas att eleverna ska ha en delaktighet i lärandegemenskapen och även rätten att 

utvecklas utifrån hens egna förutsättningar (Nilholm & Göransson 2013:33). 

 
Mångkulturalitet  

Enligt nationalencyklopedin (2018) är mångkulturalitet en blandning av olika parallella 

kulturer. Mångkulturalitet innebär att ett samhälle består av flera olika kulturer.  

Mångkulturalitet kan tolkas olika från individ till individ vilket kan resulteras i att det bildas 

fördomar då människor uppfattar ordet mångkulturellt som att det innebär olika kulturer 

(Gruber 2008:50). 

 

Närområdesstudier 

Närområdesstudier innebär att ett område i närheten av skolan eller en yta nära kommunens 

gränser undersöks. På grund av att närområdet kan vara en stor yta så är det inga problem att 

inkludera elever i närområdet genom religionsundervisningen (Sanderoth, Werner och Båth 

2009:87). Närområdesstudier är inget främmande begrepp då det beskrivs i skolans läroplan 

(lgr11). Andra ord för närområde är närmiljö, lokalsamhälle samt hembygd (Sanderoth, Werner 
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& Båth 2009:20). Närområdesstudier handlar också om att elever lär sig genom det som är nära. 

Med nära så menar Sanderoth, Werner och Båth (2009:15) att det finns flera grunder till att 

lärare använder sig av närområdet. Den främsta grunden är på grund av att närområdesstudier 

formar elevers kunskaper och genom att eleverna använder både sina förkunskaper och 

införskaffar sig ny kunskap så utvecklas deras förmåga att förstå olika sammanhang kopplat till 

närområdet.  
 

Religionsundervisning 

Enligt nationalencyklopedin (2018) är religionsundervisning ett sätt att vägleda dem i deras 

egna trosföreställningar. Religionsundervisningen kan utveckla det som förmedlats under 

elevernas tidigare erfarenheter. Religionsundervisningen i den svenska skolan är därför väldigt 

viktig på grund av att Sverige är ett mångkulturellt samhälle. I religionsundervisningen är det 

viktigt att eleverna får de rätta kunskaperna om olika religionerna på grund av att det finns 

olikheter och likheter i det pluralistiska samhället som vi lever i. Till exempel firandet av olika 

högtider som byggs av religiösa föreställningar. Om eleverna inte får de rätta kunskaperna kan 

bilden av stereotypa föreställningar föreställas hos eleverna (Löfstedt 2011:9–10). Elever som 

har en religiös tro kan visa olika svårigheter att relatera till undervisningen som äger rum i 

klassrummet med den egna religiösa tron. Detta på grund av att de inte fått lära sig andra 

religioner och dess syn. Istället för att öka intresse samt förståelse för religion kan 

undervisningen istället leda till att exempelvis stereotypa föreställningar förstärks (Lindh 

2016:49). Religion kan beskrivas som människans inställning till den supra humana verklighet 

som anses ha kontrollen över ödet och religion kan även betyda olika ting för människor 

(Petterson 1983:9).  

 

3.2 Läroplanen i religionskunskap 

I den svenska läroplanen, Lgr11 lyfts det fram att närområdesstudier ska utföras i ämnet 

religion. Detta beskrivs i kursplanerna för de samhällsorienterade ämnena för årkurs 1–3 i form 

av sex punkter i det centrala innehållet. I kursplanen för samhällsorienterade ämnen skrivs dessa 

som:  

• Förutsättningar i natur och miljö̈ för befolkning och bebyggelse, till exempel mark, 

vatten och klimat.  
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• Hemortens historia. Vad närområdets platser, byggnader och vardagliga föremål kan 

berätta om barns, kvinnors och mäns levnadsvillkor under olika perioder.  

• Kristendomens roll i skolan och på̊ hemorten förr i tiden.  

• Religioner och platser för religionsutövning i närområdet.  

• Centrala samhällsfunktioner, till exempel sjukvård, räddningstjänst och skola.  

• Yrken och verksamheter i närområdet (Skolverket 2011:207).  

I undervisningen kan varje individ och hens utveckling stärkas i olika arbetsformer. 

Arbetsformerna kan bland annat vara att undervisningen handlar om det närområde som finns 

nära till hands för eleverna. Genom att det blir en praktisk undervisning blir det ett tydligt syfte 

och eleverna får chansen till att utvecklas och skapa förståelse. Religionsundervisningen ska ge 

varje elev en förståelse för olika religioner samt livsåskådningar och ge en förståelse för vad 

det innebär att vara människa, med detta menas att genom undervisningen ska eleverna ges 

förståelse för andra människor och det är lika viktigt att lära sig vid tidig ålder att ge sig 

förståelsen att förstå sig själv (Skolverket 2011:21). I den didaktiska forskningen inom religion 

är det viktigt att lära om och av varandra. Om elever får möjlighet att lära sig av varandra kan 

de olika religionerna och livsåskådningarna bli tydliggjorda. Det blir även tydligt att man kan 

utveckla sin existentiella färdighet och insikt (Skolverket 2013:89).  

 

3.3 Religionsundervisning centrala roll idag 

Religioner har olika behov och behoven har styrt undervisningssystemen i 

religionsundervisningen. Med olika behov menas att religioner har olika traditioner och utan de 

religiösa traditionerna skulle religionen till slut dö ut (Hartman 2011:19).  

			Elever ska samtidigt lära hur de ska förhålla sig till att det finns en mängd olika människor. 

Att vara en elev i Sverige innebär att varje elev ska sträva efter att nå de mål som skall nås samt 

skapa en förståelse för de regler som finns på skolan (Bartholdsson 2008:188). 

   Skolverket (2012:15) skriver att i grundskolans undervisning ska religioner, till exempel 

kristendomen, islam och judendomen behandlas. Det innebär att inom årskurs 1–3 ska högtider 

i judendomen och kristendomen finnas med i undervisningen. 	Det finns stora möjligheter att 

använda sig av närområdet. I religionsundervisningen finns det inget som hindrar ett 

studiebesök i närområdet till exempel i en lokal. Det kan exempelvis vara en moské eller en 

kyrka. I kyrkan kan eleverna studera vilken innebörd högtiden advent har inom kristendomen. 



   

 11 

Givetvis måste läraren för- och efterbeta inslagen om advent eller om psalmer förekommer i 

undervisningen (Skolverket 2012:4).  
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4. Teoretiskt perspektiv 
Detta examensarbete är skrivet ur ett pragmatiskt perspektiv samt teorin PCK. Dessa perspektiv 

beskrivs nedan. 

 
4.1 Pragmatismen 

 
Inom pragmatismen ses kunskap som erfarenheter som människan använder sig av i sin vardag 

för att hjälpa dem att hantera vardagliga problem. Erfarenheterna bildas genom varje enskild 

människas upplevelser och erfarenheter (Säljö 2011:177). Säljö (2011:178) förklarar vidare att 

John Dewey är en frontfigur inom pragmatismen. John Dewey hävdade bland annat att det var 

viktigt att lärare tillät eleverna att använda sig av sina sinnen i undervisningen. Genom att 

eleverna använde sig av sina sinnen fick de sinnliga upplevelser i skolan. Det var därför viktigt 

att undervisningen gick att koppla till varje elevs egna erfarenheter och upplevelser. Säljö 

(2011:176) förklarar också att uttrycket ”learning by doing” bygger på John Deweys tankar om 

att undervisningen i skolan måste ha praktiska inslag för att eleverna ska få möjligheter till att 

ta till sig de kunskaper som förekommer i undervisningen. Både praktiska och teoretiska inslag 

i undervisningen resulteras i att eleverna kan koppla sin verklighet lättare till det de lär sig i 

skolan. Inom pragmatismen man just att skolans värld ska kopplas samman med elevernas värld 

(Säljö 2011:179). Pragmatismen hävdar också i att språket är det främsta redskapet för 

elevernas utveckling och färdigheter på grund av att det är genom språket elevernas erfarenheter 

framkommer. Erfarenheter såsom vad eleverna varit med om, vad eleverna redan har för 

förkunskaper och vad eleverna kan förstå (Säljö 2011:181).  

 

4.2 PCK – Pedagogical Content Knowledge 

Skolverket (2018) beskriver PCK som en handlingsmetod i undervisning för elever. Med olika 

kunskaper som lärare besitter är det viktigt vad de gör med kunskapen. Varför det är viktigt är 

på grund av att elevernas intresse är det första som måste uppmärksammas. Utan intresse blir 

det svårt för lärare att forma och lära eleverna vidare i deras utveckling. Skolverket (2018) 

fortsätter att beskriva PCK som något viktigt.  

   Om att lärare förstår att genom deras kunskap och rätt handlingsätt i undervisningen ska få 

eleverna förstå likvärdiga chanser till utveckling. Genom rätt handlingsätt ska lärare vara öppna 

för förändring och lära sig vad som får sina elever att skratta. Om lärare ej förstår att de måste 
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fånga elevernas nyfikenhet eller förstå att de måste lära sig något nytt så kommer det tyvärr 

resultera i att de inte kommer kunna undervisa sina elever väl.  
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5. Tidigare forskning 
Den här delen av examensarbetet beskrivs tidigare forskning som är av betydelse för den 

undersökning som gjorts.  

 

5.1 Samhället ur ett religionsperspektiv  

I den tidigare forskningen beskrivs det vara skapat av människor genom att varje individ sätter 

avtryck i det samhälle hen lever i.   

   Precis som varje individ sätter ett avtryck, så ger samhället ett avtryck tillbaka. Med andra ord 

så påverkas samhället av varje handling människan gör. Sanderoth, Werner och Båth (2009:43) 

fortsätter med att förklara att förr valdes traditioner åt varje enskild individ efter föregående 

generationer och vidare till idag då varje individ förväntas forma sin egen identitet. Varje 

individ ska ges möjligheten att förstå sin egen och andras självbilder samt ha samma 

möjligheter i samhället oavsett förutsättning och bakgrund. De hävdar också att studier i 

elevernas närområde har en positiv effekt på elevernas utveckling. Det finns även en risk med 

att undervisa i närområdet nu när det svenska samhället är så globaliserat. Många människor 

lever inte på samma plats där deras förfäder levde, vilket kan leda till att eleverna har svårt att 

skapa en relation till platsen och skapa en egen platsidentitet (Sanderoth, Werner & Båth 

2009:56).  

 

5.2. Vilka möjligheter talar lärare om 

I den tidigare forskningen framkommer möjligheterna att lärare har i uppgift att göra 

religionskunskapsämnet en trygg plats för elever där deras perspektiv oavsett skilda eller 

gemensamma perspektiv möts.  

   Det kan resultera i att elever lär sig respektera varandras skillnader (Rosenquist 2007:84–85). 

Inom religionsundervisningens ram finns flexibla möjligheter för att besöka olika religiösa 

lokaler eller att bjuda in representanter från olika samfund för att ge en allsidig undervisning 

till eleverna. Skolinspektionen har bland annat fastställt att studiebesök bör göras under 

förutsättning att eleverna inte påverkas att tillägna sig en viss trosuppfattning. Detta beslut ska 

få vårdnadshavarna att inte känna oro utan ett förtroende för skolan och varje 

undervisningsmoment (Lindh 2016:21).  

   Det är viktigt att genom denna typ av undervisning främja elevernas möjlighet att skapa en 

förståelse och acceptans för varandras likheter och olikheter. Det är lika viktigt att lärare och 
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elev har skapat en bra pedagogisk relation till varandra. Att skapa en trygg pedagogisk relation 

är viktigt för att lärare och elev ska kunna studera omgivningen i skolan genom ett etnografiskt 

perspektiv. Etnografi definieras som beskrivning av ett folks kulturella strukturer. Det 

etnografiska förhållningsättet i religionsundervisningen innebär att eleverna får utveckla en 

förståelse för att människor inom olika religioner lever och uttrycker sin tro på olika sätt 

(Berglund 2011:126–127). Det är genom att använda sig av ”etnografiska glasögon” i ett 

religionsdidaktiskt perspektiv som undervisningen i klassrummen eller i närområdet blir 

betydelsefullt. 

 

5.3. Vilka problem talar lärare om 

I den tidigare forskningen framkommer det olika risker och problem som innebär att elever 

riskerar att hamna i utanförskap i årskurs F-3. Det finns en risk för utanförskap på grund av att 

lärare inte har tillräckligt med kunskap inom religion. Detta kan leda till att de elever som tillhör 

en viss religion inte alls känner igen sig i den beskrivning som eleverna får tilldelade till sig på 

lektionen. Detta resulterar i att religioner kan få stereotypa framställningar i skolans 

undervisning och det kan resultera att elever känner utanförskap i och utanför klassrummet. Det 

finns även en mängd olika fallgropar inom religionskunskapen i skolan. En fallgrop kan vara 

när lärare framställer olika religioner som stereotypa. Framställs människor som stereotypa 

kallas fenomenet för ”robottendensen” på grund av att människor framställs som robotar utan 

egna åsikter och handlingar (Berglund 2011:125). 

   De människor som anser sig själva tillhöra en religion är oftast medveten om att människor 

har olika åsikter oavsett tro. Det är däremot svårare för människor utan tro att acceptera att 

människor har olika traditioner och tro (Berglund 2011:125). En annan fallgrop innebär att 

elever och deras vårdnadshavare påverkas negativt av ett inifrånperspektiv när de läser böcker 

om religioner och böckerna framhäver en felaktig bild av hur de ser sig själva och sin religion. 

En felaktig bild av religion kan leda till att både vårdnadshavarna och eleverna känner 

utanförskap eller vilseledande information.  

   I den tidigare forskningen framkommer det även att det finns olika svårigheter i att undervisa 

inom ämnet religion. Det kan vara att lärare framställer en eller flera religioner som ett 

stereotypt system, med ett stereotypt system menas att individer som har samma tro uppfattas 

tänka exakt på samma sätt. Människor med tro kan då uppfattas som människor utan personliga 

åsikter. När informationen förmedlas i klassrummet kan det finnas en risk att det finns elever 

närvarande som antingen tillhör religionen som har en personlig relation till en eller flera 
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individer som tillhör religionen. Detta sker genom att läraren förespråkar om ett stereotypiskt 

system och detta kan få allvarliga konsekvenser. Eleverna kan se sig själva eller blir sedda som 

dåliga utövare om de inte uppfyller den bild som presenteras (Berglund 2011:125–126). 

   Lindh (2016:21) ansåg att det är viktigt att vårdnadshavarna ska känna trygghet i att ha deras 

barn i skolan samt i varje undervisningsmoment. Berglund (2011:125–126) menar att ett vanligt 

problem i religionsundervisningen är att lärare inte har tillräckligt med kunskap om olika 

religioner och det resulterar i att elever känner utanförskap. Denna okunskap kan leda till att 

både vårdnadshavare och elever påverkas negativt på grund av att lärare ger ut 

undervisningsmaterial där materialet framhäver en skev bild av hur de ser sig själv och den 

religion de utför. I den tidigare forskningen framkommer både möjligheter samt svårigheter i 

hur lärare arbetar med elevernas egna erfarenheter. Däremot framkommer det inte i den tidigare 

forskningen vilka förkunskaper lärarna har och inte hur närområdet som just de befinner sig i 

påverkar deras religionsundervisning.  

   Sammanfattningsvis visar tidigare forskning att lärare anser tryggheten i skolan är viktigt för 

eleverna. Rosenqvist (2007:84–85) menade att oavsett skilda eller gemensamma perspektiv är 

det viktigt att elever får lära sig hur de respekterar varandras skillnader och likheter.  

 

5.4 PCK – Pedagogical content knowledge 

I studien En komplex historia skriven av Jessica Jarhall använder Jarhall sig av PCK som 

teoretisk utgångspunkt. Jarhall (2012) förklarar att Lee S. Shulman var en professor som 

förespråkade hur kunskap och pedagogik går hand i hand. Shulman ansåg att lärare kan 

omvandla sin kunskap till undervisning. Genom generell pedagogik och inkludering av de ämne 

som skall undervisas i blir lärarens kunskaper ett material till eleverna. När en individs 

förkunskaper blir till kunskaper har professor Shulman valt att namnge processen “pedagogical 

content knowledge” (PCK) (Jarhall 2012:22). 

   Att kunna forma sin undervisning och även kunna inkludera alla elever i undervisningen 

behöver varje lärare ha förståelse, ge instruktioner, ha utvärderingar samt ha en reflektion menar 

Shulman (Jarhall 2012:21).  

   Sammanfattningsvis handlar PCK om hur lärare väljer ut olika delar i undervisningen för 

elevernas bästa kunskapsutveckling. Detta för att kunna ge elever deras bästa möjliga 

utveckling är det viktigt att lärare har en stor bredd i sin kunskap just för att välja de rätta valen 

för varje individ.  



   

 17 

6. Metod 
I den här delen av examensarbetet beskrivs val av metod för studien samt bakomliggande 

motiveringar till dessa, forskningsetiska principer, urval, miljö, urvalsmetod och analysmetod.  

 

6.1 Val av metod 

Innan en undersökning till en studie börjar är det viktigt att forskaren reflekterar över vilken 

eller vilka metoder som passar bäst till de frågeställningar och det syfte som ska undersökas 

(Frejes & Tornberg 2009:31).  

   Jag har valt att använda mig av en kvalitativ metod i detta examensarbete. Via intervju på 

grund av att jag är nyfiken på hur lärare arbetar för att inkludera elevernas egna erfarenheter 

och vilka möjligheter och svårigheter de kan se med detta. I en kvalitativ intervju är det en 

fördel att jag är den som styr intervjun och kan bestämma vilka frågor som ska ställas samt 

bestämma hur strukturerade frågorna ska vara. I och med att jag valt att utföra intervjuer så har 

jag möjlighet att få fördjupade svar, detta eftersom jag kan lägga till frågor om något är oklart 

samt om jag vill veta mer om något. I en kvalitativ undersökning är det viktigt att det resultat 

som ges är tillförlitliga. De ska vara så tillförlitliga att resultatet av informationen ska uppfattas 

densamma oavsett vem som läser och hämtar in uppgifterna (Eliasson 2013:15).  

   Skälet till att jag valt att genomföra min studie genom en kvalitativ metod är på grund av att 

jag kan välja de frågor jag vill ha svar på samt att jag kan välja fritt bland de som vill vara med 

på den undersökning jag vill göra.  

   Jag tycker det vore intressant att intervjua lärare i olika delar av landet på grund av att jag vill 

veta om det är skillnad i förutsättningarna i deras religionsundervisning till närområdet. Jag vill 

även veta skillnaden på hur lärarna uppfattar inkluderingen hos eleverna oavsett erfarenheter 

och vart i landet de befinner sig.  

 

6.2 Forskningsetiska principer 

Forskning är viktigt för varje individ och samhället som individerna lever i. Forskning är viktigt 

på grund av att båda parter utvecklas (Vetenskapsrådet 2002:5). En individ ska varken utsättas 

för fysiska eller psykiska påfrestningar och inte heller skada av påfrestningarna. Genom 

individskyddet ska intervjupersoner skyddas från att utsättas för dessa påfrestningar. 

Individsskyddet blir alltså utgångspunkten för forskningsetiska överväganden 

(Vetenskapsrådet 2017:5). I de kvalitativa intervjuerna använder jag mig av de fyra 
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huvudkraven: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet betyder att forskaren ska informera alla 

undersökningsdeltagare vilka villkor det är som gäller för varje individ. Varje individs 

deltagande i en studie ska alltid vara frivillig och individen har rätt att avbryta sin medverkan 

när som helst (Vetenskapsrådet 2017:7). Samtyckeskrav betyder att undersökningsdeltagaren 

måste vara över 15 år och om deltagaren är yngre ska forskare inhämta särskilt tillstånd från 

vårdnadshavare (Vetenskapsrådet 2017:9). Konfidentialitetskravet betyder att de individer som 

medverkar i en undersökning själva får bestämma om de vill delta samt hur länge de vill 

medverka i undersökningen (Vetenskapsrådet 2017:10). Nyttjandekravet betyder att den 

individ som deltar i en undersökning eller i ett projekt måste underteckna en förbindelse om 

tystnadsplikt. Nyttjandekravet innefattar även att de individer som deltar i en studie inte ska 

kännas igen. De anteckningar som finns ska inte vara tillgängligt för utomstående. Det finns 

dock en risk att något obehörig ändå skulle få tag på dessa, därför ska anteckningarna vara 

skrivna på ett sådant sätt att det inte går att identifiera individerna som deltagit i studien 

(Vetenskapsrådet 2017:12).  

 

6.3 Metodval 

Det finns olika former av intervjuer: strukturerade intervjuer, halvstrukturerade intervjuer samt 

ostrukturerade intervjuer. Vid strukturerade intervjuer kan frågorna till studien formulerats så 

svaren på frågorna ska uppfattas på ett likartat sätt (Barajas, Forsberg & Wengström 2013:128). 

Halvstrukturerade intervjuer genomförs istället obestämda frågor och i undersökningens gång 

kan intervjuaren komma på frågor som är relevanta till hens studie (Barajas, Forsberg & 

Wengström 2013:128). Ostrukturerad intervju innefattar att intervjuaren är medveten om vilken 

eller vilka ämnesområden som hen vill forska kring, men anpassar sina egna frågor till varje 

enskild intervju (Stukát 2014:44).  

   Vid varje enskild intervju har en eller flera huvudfrågor som besvaras av intervjupersonen 

och intervjuaren har rätt till att anpassa följdfrågor så att frågorna är så anpassat som de bara 

kan bli till intervjupersonen. Följdfrågor såsom varför, hur menar du eller kan du förklara mer 

och metoden är anpassningsbar och enkel i olika situationer (Stukát 2014:44). Jag har använt 

mig av ostrukturerade intervjuer till min studie och den formen passade mig bäst på grund av 

att de intervjufrågorna skapade jag enbart till att finna svar i mina frågor: 
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• Vad påverkar valet av undervisning i det samhällsorienterade ämnet religion i årskurs 

1–3? 

• Vad är lärares uppfattningar om elevernas erfarenheter i den samhällsorienterade 

undervisningen i årskurs 1–3? 

 

Denna studie har en kvalitativ forskningsansats och därför har den kvalitativa forskningen varit 

till stor hjälp i min studie. De intervjufrågorna jag bestämt mig för kommer hållas öppna. Kvale 

och Birkmann (2009:46) beskriver att kvalitativa forskningsstudier är det temat förutbestämt så 

intervjupersonen kan besvara frågorna utan att intervjuaren gjort förutbestämda uppfattningar 

eller tolkningar om de svar som ges. 

 

6.4 Urval 

Jag har använt mig av både bekvämlighets- och snöbollsmetoden till mina intervjuer. 

Bekvämlighetsmetoden är enligt Trost (2007:31) när man intervjuar någon som man känner 

eller någon som finns i närheten. När forskaren använder bekvämlighetsmetoden kan denne 

dela ut ett formulär till människor runt omkring sig, dela ut en enkät till elever i ett klassrum 

eller väljer att intervjua personer som finns i intervjuarens närhet. Snöbollsmetoden innebär 

enligt Trots (2007:32) att intervjuaren söker människor till en intervju genom att fråga individer 

om de känner någon som skulle vilja delta i studien.  

   Jag har använt mig även att snöbollsmetoden i och med att jag bad skolchefen om namn och 

mailadresser till de grundskollärarna i årskurserna 1–3 som hen ansåg var passade till mitt 

examensarbete. Både bekvämlighetsmetoden samt snöbollsmetoden förklarar Trots (2007:32) 

att de är två metoder som är varianter av varandra och är mest rimliga att använda i kvalitativa 

studier. Mitt urval gjordes genom att jag valde att intervjua grundskollärare med inriktning 1–

3 som undervisar de samhällsorienterade ämnena, speciellt inom religion. 

   Innan jag började intervjuerna ville jag få mer information om lärarna som jag intervjuade. 

Jag frågade om när de fick sin grundskollärarutbildning för årskurs 1–3, hur stor klass de hade 

samt hur många elever det gick i skolan som de arbetade i. Varför jag valde att ta reda på 

personlig information om de lärare jag valde att intervjua är på grund av att jag ville få en rättvis 

undersökning där alla aspekter av deras erfarenheter skulle finnas med så resultatet blir så 

trovärdigt som möjligt. De fysiska intervjuerna utfick från två övergripande frågor (se bilaga 1 

längst ner i dokumentet).   
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   Den andra övergripande frågan delades upp under intervjuns gång på grund av att lärarna 

givetvis svarade olika. Detta resulterades i att jag som intervjuare fick ett bredare svar till min 

undersökning. Den första övergripande frågan var: vad anser du påverkar dina 

undervisningsvan i ämnet so? Den andra övergripande frågan var: om du väljer att ta in 

elevernas egna erfarenheter i dina undervisningsval, blir undervisningen annorlunda då? Ja eller 

nej, varför? När jag valde att dela upp den andra övergripande frågan ville jag ta reda på hur 

lärarna tänkte kring läroplanen, läromedel, eleverna, föräldrarna, kollegorna samt närområdet. 

Om lärarna ej nämnde något av dessa punkter så frågade jag hur de tänkte kring dessa. Detta 

gjordes på grund av att jag ville få ett brett svar av alla. Jag visste innan jag började intervjua 

att det var fyra stycken lärare som hade möjlighet att intervjuas så därav breda frågor så 

resultatmaterialet inte skulle bli för tunt.  

   I intervjun som utfördes via mejl skickade jag över två övergripande frågor med några mindre 

frågor för att få en så stor bredd som möjligt i de svar som gavs. 

 

6.5 Miljö 

För att få ut mest information ur en intervju är det bra om intervjuaren och intervjupersonen 

sitter vid en trygg plats där intervjun ske utan att bli störd. Det är också bra om individerna kan 

sitta bekvämt (Stukát 2014:45). I de intervjuer jag utfört så valde vi att genomföra intervjuerna 

på deras arbetsrum eftersom det var en plats där vi inte skulle bli störda. Detta kände jag var ett 

bra val eftersom det resulterade i att både jag som intervjuare och individen som blev intervjuad 

kände oss lugna och trygga.  

   Jag tror bestämt att stämningen i intervjuerna hade blivit till de sämre om vi exempelvis suttit 

på ett café, där vi hade blivit störda och kanske även ofokuserade.  

   En intervju behöver inte vara fysisk utan kan även ske via email eller telefon vilket kan 

resultera i att intervjuaren sparar tid (Stukát 2014:45). En av de lärare som deltog i studien 

genomfördes intervjun via mejl. Detta kändes bra eftersom både jag som intervjuade och den 

som blev intervjuade kunde ta en intervju när och var det kändes bäst för oss. Båda var lugna 

och kunde sitta i sina egna hem utan att bli störda. En nackdel var att ansiktsuttryck och 

kroppsspråk inte gick att tyda eftersom vi inte såg varandra i ögonen, då fick jag istället be om 

mer djupgående information för att kompensera det som annars hade getts av kroppsspråket. 
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6.6 Analysmetod 

Jag har använt mig av en innehållsanalys i detta examensarbete. Innehållsanalys är utmärkt att 

använda i det material som jag fått i den kvalitativa metoden via intervjuerna. Forskaren kan 

inte ta med precis allt som de intervjuade sagt. Ett urval måste ske utan att vinkla det svar som 

getts. Forskaren måste analysera innehållet så att endast relevant information tas med i studien. 

Detta måste ske på ett sådant sätt att inte endast åsikter som stödjer forskarens eventuella 

hypotes tas med i studien av Bergström och Boréus (2012:87).  

 

6.7 Reliabilitet och validitet 

I en studie krävs en hög validitet samt reliabilitet om studien ska vara trovärdig. En hög validitet 

innebär att rätt redskap ska användas i en studie menar Eliasson (2013:16–17). Validitet innebär 

också att det är viktigt att i en studie vara säker på det som mäts i exempelvis en undersökning. 

I denna studie har validiteten stärkts genom datainsamlingen via intervju och intervjuschema. 

När intervjuerna utfördes frågade jag följdfrågor för att inga missförstånd skulle ske.  

   Reliabilitet innebär att en studie ska kunna upprepas vid flertal tillfällen och vid varje tillfälle 

ge samma resultat. Oavsett vem som utför studien ska resultatet resulteras i samma svar 

förklarar Eliasson (2013:14–15). I denna studie har reliabiliteten stärkts genom att jag valt att 

ställa samma frågor i samtliga intervjuer. Jag valde även att spela in de fysiska intervjuerna. 

Detta eftersom jag ville få möjlighet att lyssna igenom intervjuerna flera gånger för att 

säkerhetsställa att frågorna ställts i samma formuleringar till varje lärare och att jag inte tolkat 

svaren fel. Även i transkriberingen valde jag att inte ta bort något relevant till undersökningen 

även om det kanske sa emot min tidigare hypotes. Det finns dock risker med reliabiliteten och 

det kan vara att människor kan transkribera samma material olika. Därför är det viktigt att ha 

ett tydligt material och att miljön där inspelningen sker är trygg förklarar Kvale och Birkmann 

(2009:200). 
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7. Genomförande 
I den här delen av examensarbetet beskrivs hur jag genomförde min studie och transkriberingen 

av min studie.   

   Jag har genomfört fyra intervjuer med fyra grundskollärare, tre fysiska och en via mejl. Jag 

hade förberett det material som jag tog med mig på de olika intervjuerna (se bilaga 1). Jag 

förberedde mig dels tillsammans med min handledare Björn Falkevall på ett mötesrum i ett 

kommunikationsprogram som kallas ”Connect”, ett program som Högskolan dalarna använder 

sig av vid olika typer av möten. Där diskuterade vi vilka frågor som skulle ställas och hur 

intervjuerna skulle gå till. Jag har också förberett mig genom att läsa relevant litteratur så att 

jag hade en god kännedom om det ämne vi skulle diskutera på intervjuerna. I den litteratur jag 

läste fann jag bland annat ett intervjuschema som jag valde att använda för att underlätta mitt 

vidare arbete.  

   Jag tog kontakt med den skolchef som finns i den kommun jag bor i och bad om mejladresser 

samt namn till grundskollärare med inriktning 1–3 i kommunen. Jag tog kontakt med 

skolchefen som min första kontakt eftersom hen känner till lärare i mitt närområde som passar 

till de kriterier som jag satt, att de skulle undervisa de samhällsorienterade ämnena i årskurs 1–

3. Jag fick tiotal namn som jag tog kontakt med via mejl. Svaren kom inte så snabbt som jag 

hoppades på däremot är blev jag tacksam att jag fick tre svar, tre lärare som ville ställa upp på 

en fysisk intervju. Jag tror det blev få svar på grund av tidsbristen som lärare möter inom arbetet 

i skolansvärld. Lärare ska i sitt arbete planera, delta i möten och undervisa. Detta kan ha gjort 

att lärare inte haft tid att delta i undersökningen. Jag kontaktade även en lärare som jag har 

kontakt med sedan en tid tillbaka. Jag att jag var i början av mitt andra examensarbete och ville 

intervjua hen. Det hade varit intressant att exempelvis skicka ut en enkätundersökning till 

hundratals av lärare på grund av det hade resulterats i en större mängd svar. Jag valde att inte 

genomföra en enkätundersökning på grund av att den tidsbrist jag hade.  

   De fysiska intervjuerna valde jag tillsammans med respektive lärare att genomföra på deras 

arbetsplats. Detta eftersom det var lättast och bekvämast för de som skulle bli intervjuade.  

Intervjuerna skedde på lärarnas arbetsrum eftersom vi inte ville bli störda. De fysiska 

intervjuerna spelades in via en ljudspelare och under tiden antecknade jag vad som var extra 

relevant i varje intervju. Jag antecknade det jag fann vara speciellt intressant. Det jag fann 

intressant frågade jag mer om för att få så mycket information om det som möjligt. Vid de 

genomförda intervjuerna använde jag mig av några knep för att varje enskild intervju skulle 

flyta på och fortsätta. Detta gjorde jag genom att ställa följdfrågor och fråga vad intervjuaren 



   

 23 

kände inför ämnet som intervjuades. Intervjuerna tog ca 40 minuter. Som jag nämnde tidigare 

så intervjuades en grundskollärare via mejl. De svar som jag fick var tydliga och väl skrivna så 

det fanns inga frågetecken om vad hen tyckte eller ansåg om de frågor jag skrivit till hen.  

   När intervjuerna var utförda fortsatte jag mitt arbete genom att transkribera de fysiska 

intervjuerna. Jag lyssnade på varje enskild intervju flera gånger och pausade var tredje sekund 

för att skriva ned det som sagts. Transkriberingen tog mig några dagar att sammanställa. 

Transkribering beskrivs vara tidsödande och kan bli arbete som stäcker sig över flera sidor 

(Stukát 2104:44). Det förekommen även att intervjuaren väljer ut endast de delar som hen anser 

är intressanta för studien och det resulterar i att man spar tid (Stukát 2014:45). I de fysiska 

intervjuer som jag genomförde valde jag att ta bort pauser, telefonsamtal samt irrelevant 

information för min studie. I intervjun som jag genomförde via mejl tog jag inte bort annat än 

personlig information. De personliga åsikterna valde jag att ta med i alla intervjuer på grund av 

att jag ville få korrekt resultat av min undersökning. Jag valde även att utesluta olika delar i 

intervjuerna då det ibland blev vardagsprat samt telefonsamtal mitt i intervjuerna samt pauser 

och harklingar.  

   När transkriberingen var klar förstod jag snabbt vilka likheter och olikheter lärarna kände 

inför inkludering i det samhällsorienterade ämnet religion. Jag läste transkriberingarna flera 

gånger med pennan i hand och antecknade det viktigaste, och då började mönster i form av 

likheter och olikheter i svaren att framträda. I och med att jag ställde de övergripande frågorna 

i samma ordning var det ganska lättsamt att sammanställa frågorna. 
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8. Resultat 
I denna del av examensarbetet presenteras studiens syfte, frågeställningar och resultatet av 

studien.  

Studiens syfte var att undersöka lärares uppfattningar om vad som påverkar deras undervisning 

i ämnet religionskunskap och syftet skulle besvaras med dessa frågeställningar: 

• Vad säger lärare påverkar valet av undervisning i det samhällsorienterade ämnet religion i 

årskurs 1–3? 

• Vad är lärares uppfattningar om elevernas erfarenheter i den samhällsorienterade 

undervisningen i årskurs 1–3? 

 

8.1 Hur mycket påverkar läroplanen (Lgr11) planeringen av undervisningen i det 

samhällsorienterade ämnet religion? 

 
Alla lärare arbetar utefter den svenska läroplanen, Lgr11 i sin planering av undervisningen. När 

de intervjuade lärarna planerar sin undervisning i det samhällsorienterade ämnet religion börjar 

planeringen med att se vad som står i läroplanen. Alla fyra lärarna var enade i att läroplanen är 

grunden och en trygghet i planeringen, samtidigt som den säger vad undervisningen ska 

innehålla så ger den en flexibilitet i undervisningen. Lärarnas svar var bland annat: 

 
”En självklarhet är att först se i läroplanen innan jag påbörjat något” (Lärare 1).  

 

”Läroplanen är en trygg plats där jag kan gå tillbaka och se vad som krävs och ska göras” (Lärare 2). 

 

Det visas alltså väldigt tydligt att läroplanen är en viktig faktor till vad som undervisas i 

klassrummen. Alla lärare var positivt inställda till Lgr 11. Deras positivitet handlade om att 

läroplanen var som en trygg plats för dem att planera, reflektera och se tillbaka vad de arbetat 

med och vad de ska arbeta vidare med. En av lärarna menade också att det kan finnas en nackdel 

med att ha för stor frihet med läroplanen, att med lite erfarenhet i läraryrket kunde hen känna 

sig vilsen i vissa delar av exempelvis de samhällsorienterade ämnena: 

 
”Läroplanen är viktig för mig samtidigt som den inte förklarar hur mycket som skall göras av en eller flera 

saker” (Lärare 4). 
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Resultatet tyder på att lärarna har läroplanen som en trygg plats som de kan använda sig av i 

grovplaneringar. Att få återblick till vad de arbetat med tidigare terminer samt hjälp att ge 

eleverna de förutsättningar för att eleverna ska nå målen som krävs.  

 

8.2 Hur mycket påverkar läromedlen planeringen av undervisningen i det 

samhällsorienterade ämnet religion? 

Jag uppfattade att tre av fyra lärare uppges att de använder sig av läromedel i det 

samhällsorienterade ämnet religion. Detta av flera anledningar, bland annat så finns det inte 

färdiga material i de samhällsorienterade ämnena utan lärarna använder sig av sådant som de 

gjort innan. Deras läromedel är på ett sätt deras närområde på grund av att det finns otroligt 

mycket historia runt varje skola, eleverna får höra från människor runt omkring dem om bland 

annat levnadsvillkor och historia. 

 
”Vi använder inte läromedel i ämnet so på grund av att det inte finns färdiga material. Material kan de 

exempelvis hämta utifrån både materiellt och informellt.” (Lärare 1). 

 

 ”Vi har inte några speciella läromedel utan vi använder oss mycket av det vi ser ute eller i klassrummet. Jag 

litar på forskning som säger att eleverna lär sig genom att använda det som finns nära eleverna. Då kan jag 

också på ett annat sätt inkludera eleverna i undervisningen” (Lärare 2). 

 

 ”I ämnet so är det lättare att arbeta utan läromedel. Kyrkan bjuder in till besök speciellt runt vinterårstiden. 

Vill eleverna besöka kyrkan så gör vi det, om inte så hittar vi på andra aktiviteter” (Lärare 3). 

 

Dessa tre lärare menade att det allra bästa är att använda sig av det som finns runt omkring 

eleverna i deras närhet, att t.ex. utföra olika typer av undersökningar samt att titta på olika 

växter och djur i naturen, gå på studiebesök i en kyrka eller moské. Men det är inte alltid möjligt 

att gå ut i närmiljön på grund av tidsbrist eller fantasi och då hävdar alla lärare att det är skönt 

med ett läromedel i de samhällsorienterade ämnena. En lärare beskrev att de använder 

läromedel och att de precis fått in ett läromedel som de vill använda, men att det inte ännu 

passat att använda det med de arbetsområden de arbetar med.  

 
”Vi har precis fått in ett material som ska innefatta alla ämnen i de samhällsorienterade ämnena men det är 

inget vi riktigt har använt än. Det har inte tajmat in i det vi hållit på med” (Lärare fyra). 
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Några av lärarna beskriver också att det finns en brist på passande läromedel för årskurs 1–3 

och att det ibland kräver att de skriver eget material:  

 
”Jag måste ofta läsa om religion i andra böcker än läromedel, som t.ex. böcker från biblioteket eller internet. 

Eller så tittar jag bara på någon informationsfilm om olika religioner för att få mer information om hur det 

faktiskt fungerarar. När vi är i klassrummet vid religionsundervisning diskuterar vi mestadels och ibland har 

jag skapat ett eget häfte med frågor som eleverna kan svara på. Ibland är det lättast att bara göra ett eget 

material än att leta efter ett som passar det vi diskuterar och mina elever” (lärare 3). 

 

Lärarna eniga om att det inte finns ett särskilt stort utbud av läromedel som passar 

religionsundervisningen i årskurs 1–3. Det är svårt att få ett färdigt material som möter det 

arbetsområden och arbetssätt som de använder sig av i undervisningen. Jag tolkar också 

resultatet som om att läromedel inte är en så stor faktor av vad som undervisas i klassrummet, 

utan att det som finns i elevernas närhet påverkar mer än det som finns i läromedlen. 

 

8.3 Inkluderingen av elever i religionsundervisningen 

Det finns både möjligheter och svårigheter med att inkludera eleverna i 

religionsundervisningen. Alla fyra lärare menar att diskussioner är naturlig del av 

undervisningen i religion. Inkluderingen av elevers egna erfarenheter underlättas om eleverna 

kan hantera det svenska språket. Det är då lättare för elever att diskutera tillsammans. Lärarna 

menar att det är genom språket som varje elev kan förmedla en tanke vilket innebär att hen 

utvecklas inifrån och ut. Detta var speciellt tydligt när tre av lärarna svarade så här: 

 
”So är ett ämne som jag anser gynnar eleverna att man för en diskussion. Alla tänker inte lika och det är en 

väldigt intressant och givande lärdom som eleverna kan få i diskussioner. Eleverna kan lära mycket av 

varandras erfarenheter. Det blir mer verkligt att höra från en klasskamrat som exempelvis frågat sin mormor 

om hur det var förr än om eleverna läser i en bok” (Lärare 4). 

 
”Barn från till exempel muslimska länder Afghanistan kan mycket mer om religioner än svenska barn, så det 

blir intressanta diskussioner om likheter och olikheter” (Lärare 2). 
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”Barn berättar direkt ur hjärtat om deras egna erfarenheter och hur de lever hemma osv. Det blir naturligt att 

inkludera eleverna i religionsundervisningen eftersom de har så mycket att ge och berätta för varandra. Det 

blir mycket så att de styr diskussionerna och vad vi pratar om” (Lärare 3).  

 

De fyra lärarna menar också att eleverna lär sig av varandra och att de gärna delger varandra 

om hur de lever hemma. De menar också att det är naturligt att inkludera elever i 

religionsundervisningen eftersom diskussioner är så viktigt i detta ämne. I intervjuerna 

framkom det att arbetsformen med diskussion gör det möjligt för att elever att delta i 

undervisningen. Det är då viktigt att alla blir hörda och förstådda. Lärarna beskriver också att 

årstiderna påverkar mycket vad som diskuteras i klassrummen på grund av att elevers egna 

intressen och funderingar kommer upp naturligt. Det resulterar i mer diskussioner och eleverna 

är mer engagerade. I till exempel december är det naturligt att diskutera julfiranden i olika 

religioner.  
 

”På vintern diskuterar vi mycket om olika typer av julfiranden, det firas ju på olika sätt. Inte bara för att man 

har olika religioner, alla familjer har olika traditioner som kan vara intressant att ta reda på” (Lärare 1). 

 

Lärarna menar att det är viktigt att diskutera olika religioner med eleverna för att skapa en 

acceptans och förståelse för olika religioner och kulturer.  

 
”Det är viktigt att tala med eleverna om likavärde och mänskliga rättigheter i alla ämnen. I ämnet historia 

kan eleverna samtidigt reflektera i ämnet religion angående hur kvinnor har det i andra länder och hur det 

har sett ut i historien. Vi måste kunna acceptera varandra och förstå att alla är lika mycket värda” (Lärare 1). 

 

Intervjuerna visar också att tematisk undervisning är vanligt när det finns många elever från 

olika länder i klassen. Inkluderingen blir tydligare när lärare arbetar med flerspråkiga elever.  

 
 

”Alla elever måste få känna sig inkluderade i all undervisning och det kan man göra genom att ha en tematisk 

undervisning” (Lärare 4). 

 

Med tematisk undervisning menade hen att genom att göra en genomresa i religion till de länder 

alla elever kommer ifrån i klassrummet genom filmer eller elevers egna berättelser om sitt 

hemland samtidigt som de arbetar med samhällskunskap.  
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   Det som även var en svårighet om det finns flerspråkiga elever var språket. Det är ingen 

självklarhet att unga eller äldre elever ska kunna prata och skriva svenska. Kan man 

kommunicera tillsammans i klassrummet så är det större chans att alla elever känner sig 

inkluderade i allt runt omkring dem.  

 

8.4 Hur mycket påverkar föräldrarna planeringen av undervisningen i det 

samhällsorienterade ämnet religion?  

Möjligheter till att ha föräldrar som stöd i undervisningen var uppskattat av samtliga lärare. 

Med möjligheter så menar lärarna att majoriteten finns där för sina barn, föräldrarna är aktivt 

delaktiga i skolans verksamhet med att exempelvis fixa på skolgården, orda sammanställningar 

eller finnas som stöd i undervisningen. 

 
”Att finna resurser till de elever som kräver extra stöd i undervisningens olika delar kan vara svårt. Att 

eleverna inte förstår det svenska eller det engelska språket särskilt väl gör att de eleverna faller mellan 

stolarna. Att medvetet veta det känns jobbigt. Det känns jobbigt på grund av att min roll som lärare och 

inkludera alla elever misslyckas. Ibland har föräldrar kommit in i undervisningen och blir på ett sätt 

språkstödjare för sitt barn men också för de barn som har svårt att förstå. De situationerna är guld värda” 

(Lärare 4). 

 
”För det första så stödjer föräldrarna skolan och sina barn. För det andra så kan de kritisera på ett konstruktivt 

sätt till mig vilket jag uppskattar” (Lärare 2). 

 

I studien blev det tydligt att lärarna har olika erfarenheter gällande att ha föräldrar i 

undervisningen. För några av lärarna var föräldrarna delaktiga i undervisningen och 

engagerade. För en av lärarna var föräldrarna inte med i undervisningen eftersom de enligt 

lärarna inte såg ett syfte till det. 

 
”Det kan även vara frustrerande att ha en klass där det finns flerspråkiga elever och det finns föräldrar som 

gärna vill tala om deras personliga åsikter om att deras barn inte får ut något av att höra andra språk. De bor 

i Sverige och ska endast lära sig svenska och engelska. Det är i stunder som dessa där man ska ta ett extra 

andetag” (Lärare 3). 

 



   

 29 

8.5 Hur mycket påverkar kollegorna planeringen av undervisningen i det 

samhällsorienterade ämnet religion? 

Möjligheter med kollegor var bland annat att alla lärare var eniga om att kollegorna hade stor 

betydelse i deras arbete inom skolan. Att arbetslaget finns där för varandra i både planering av 

lektioner och stöd när något känns misslyckat men även studier där de lyfter varandra och ger 

feedback.   

   Att ha sina kollegor nära i sitt arbete i skolan menar de intervjuade lärarna är något som är 

otroligt viktigt för både dem som lärare och för eleverna.  

 
”Mina kollegor är dom jag träffar först på morgonen och sist på dagen så givetvis har de en viktig plats hos 

mig. Stödet vi ger varandra gör mitt arbete lättare och roligare” (Lärare 3). 

 

”Både elever och kollegor lär mig något nytt varje dag. Att eleverna själva får ge mig information om vad de 

vill lära sig och vad de varit med om. Det är en stor hjälp till den undervisning jag gör varje dag och mina 

kollegor har alltid något nytt att berätta. Oftast är det något positivt och givande” (Lärare 2). 

 

Inspiration från kollegor var något som framkom som viktigt när jag genomförde intervjuerna. 

Enligt de intervjuade lärarna lär man sig mycket av sina kollegor. Alla fyra av de intervjuade 

lärarna stod fast vid att kollegorna var en viktig tillgång i deras arbete. Jag fick se flera exempel 

när jag genomförde mina intervjuer på tips de fått från sina kollegor eller arbeten som de arbetat 

tillsammans klassvis. Arbetet där klasserna arbetat tillsammans var terminens höjdpunkt 

menade lärare fyra på grund av att både inkluderingen av alla elever fick en skjuts samt att bolla 

idéer med sina kollegor var givande. 

 

8.6 Hur mycket påverkar närområdet planeringen av undervisningen i det 

samhällsorienterade ämnet religion? 

Möjligheterna med närområdet är att det gynnsamt om människor kopplade till skolan, lärarna 

och eleverna har något att tillföra i undervisningen.  

 
”Jag använda närområdet så mycket som jag kan tillsammans med min klass. Det går i generation att varje 

skola har någon i närområdet som kan bidra till besök inom so” (Lärare 3). 

 

”Jag anser att närområdet är väldigt viktig i religionsundervisningen, eller egentligen i alla ämnen eftersom 

elever lär sig genom det de redan känner till. Eleverna lär sig om man använder det som ligger dem nära. Att 
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använda mig av närområdet är givet eftersom vi då kan besöka kyrkan, moské och andra minnesplatser” 

(lärare 4). 

 

Det framkom att utvecklingen med tiden är en positiv utveckling och det har utvecklats fler 

möjligheter än för tio år sedan.  

 
”Förr om man inte undervisade och levde på en mindre ort kunde man finna information i en nära stad där 

det till exempel fanns moskéer” (Lärare två). 

    

Detta gjorde de på grund av att de hade olika antal av elever som var från olika länder. 

Pedagoger som hade mer än fem elever som var från ett annat land än Sverige arbetade mer 

geografiskt, tematiskt och diskuterade jämförelsevis hur det var att leva i Sverige idag med till 

exempel Afghanistan. Detta tycker jag är intressant eftersom alla lärare i grundskolan årskurs 

1–3 undervisar efter samma läroplan. Det har resulterats att svårigheterna är att det finns olika 

syn på närområdet på grund av att det beror helt på vilka möjligheter som finns samt vilka 

kontakter som finns utanför skolan.  
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9. Diskussion 
I den här delen av examensarbetet har jag delat upp diskussionen i rubrikerna: detta påverkar 

innehållet i religionsundervisningen, elevernas erfarenheter inkluderas i undervisningen och 

resultatet från pragmatismen.  

 
 
9.1 Detta påverkar innehållet i religionsundervisningen 

Lärarna i studien hävdade att främst läroplanen, närområdet och elevernas egna erfarenheter är 

viktiga i planeringen av undervisningen. Läroplanen är något som alla lärare måste följa så detta 

förvånar mig inte. Det som förvånar mig är att en lärare anser att det ibland är svårt att veta hur 

mycket av något som ska undervisas. Jag kan tänka mig att detta är både en fördel och nackdel. 

Det är en fördel eftersom man får en större möjlighet att själv välja vilket stoff som det ska 

fokuseras på i undervisningen. Jag anser att det kan vara en nackdel eftersom det är svårt att 

veta när eleverna kan tillräckligt eftersom man hela tiden kan lära sig mer. Lärarna i studien 

berättade också att det är svårt att hitta bra material i de samhällsorienterade ämnena, detta var 

något nytt för mig. Det borde finnas mycket passande läromedel eftersom de 

samhällsorienterade ämnena tar upp vårt dagliga liv. Jag förstår deras tanke med att närmiljön 

är viktig i undervisningen. Eleverna lär sig genom det som redan är känt för dem, det som är 

dem nära. Jag kan tänka mig att det är lättare för eleverna att ta in informationen om de har 

möjlighet att besöka till exempel en kyrka och moské, vilket lärarna i studien beskriver att de 

gjort. Jag finner det väldigt intressant att eleverna själva är en avgörande del i planeringen av 

undervisningen. I och med att undervisningen bygger på elevernas erfarenheter, så tror jag att 

det är lättare för eleverna att ta till sig informationen. (Sanderoth, Werner & Båth 2009:15). 

   Samtliga lärare som deltog i studien hävdade även att samhållningen i arbetslaget var en 

otrolig viktig del i deras arbete och kunde vara avgörande i elevernas utveckling. Resultatet var 

att arbeta tätt intill sina kollegor gav diskussioner, idéstormar samt att de löser olika situationer 

tillsammans. Detta såg de också som en fördel för eleverna på grund av att sammanhållningen 

mellan lärarna var stark. Detta ledde till att eleverna kände av tryggheten både i klassrummen 

och på skolgården. Att alltid ha någon att vända sig till på till exempelvis rasten gjorde att 

eleverna kände samhörighet, inkludering och att alla är lika mycket värda. Alla har samma 

chans att få hjälp, stöd och positiv energi från de som arbetade på skolan. Detta tankesätt 

menade lärare 1 gav eleverna goda förebilder på hur man respekterar och behandlar människor. 

Jag har förstått vikten av att ha sina kollegor och sitt arbetslag nära sig. För mig personligen 
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som kommer bli nyexaminerad lärare är stöd från mina framtida kollegor enormt viktigt. Jag 

kommer lära mig mycket av dem och jag hoppas att även jag kommer kunna lära dem något 

nytt. Jag vill inspirera givetvis både kollegor och mina framtida elever genom mina 

erfarenheter. 

   Resultatet som rör elevernas föräldrar visar att lärarna var eniga att det är en positiv egenskap 

hos varje enskild förälder om de vill vara engagerade i sina barn och skolan. Detta var positivt 

på grund av att då växer inkludering fram naturligt. Jag håller med de intervjuade lärarna. Jag 

anser att föräldrarna kan vara en bra resurs i det pedagogiska arbetet. Om föräldrarna till 

exempel är utövare av en religion, så ser jag att det är mer än välkommet att de berättar om hur 

det faktiskt är att utöva denna religion. De kan göra så att information bli mer nära för eleverna 

än om de läser samma fakta i en bok. 

   I den tidigare forskningen framkom det också att inom religion finns det flexibla möjligheter 

för att göra studiebesök och detta ska göras utan att föräldrarna ska känna oro inför vad deras 

barn lär sig (Lindh 2016:21). Detta framkom inte i de intervjuer jag genomfört. Däremot 

framkom det tydligt om föräldrar inte är engagerade och strider emot exempelvis studiebesök i 

en moské hindrar det eleverna att känna inkludering och att det är skillnad på människor som 

har olika tro.  

   Mina reflektioner om studiebesök är att det är något som lärare och klass tillsammans kommer 

överens om. Dels enligt elevernas egna erfarenheter och dels utefter den nya informationen som 

undervisas.  

   Jag anser att det finns otroliga möjligheter att genomföra undervisningen i närområdet. 

Människor som besitter otroliga kunskaper och erfarenheter som de vill dela med sig av. Denna 

tanke stöttas även av de intervjuade lärarna i denna studie. De menar att närområdet är otroligt 

viktigt då de känner att läromedlen är bristande. Föräldrar ska givetvis ha möjlighet att påverka 

undervisningen, men det som läroplanen vill att vi ska undervisa i väger tyngre. Att alltid ha ett 

inkluderande klassrum, att alltid förstå människor lika värde, kommer vara en viktig aspekt för 

mig, både som privatperson och framtida lärare.  

 

9.2 Elevernas erfarenheter inkluderas i undervisningen 

Lärarna har olika erfarenheter gällande hur de inkludera elever i undervisningen. De lärare som 

inte hade erfarenhet av flerspråkiga elever i tidigare klasser hade inte samma inkluderande 

tänkande i undervisningen som de lärarna som hade erfarenheter av flerspråkiga elever. Jag 

anser att oavsett elevers tidigare erfarenheter så måste lärare inkludera eleverna i sin 
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undervisning. Jag menar att man alltid ska försöka få eleverna att förstå människors lika värde 

och olikheter. När en lärare har en eller flera elever som inte ännu kan hantera det svenska 

språket, måste hen arbeta annorlunda i undervisningen för att alla elever blir inkluderade. Det 

är en självklarhet för mig. 

   Lärare som har erfarenheter med elever från olika länder valde i större del av undervisningen 

att inkludera elevernas tankar och åsikter i klassrummet. I den tidigare forskningen fann jag att 

det kunde vara en risk i det samhällsorienterade ämnet religion att elever kunde känna 

utanförskap om lärare inte besitter tillräckligt med kunskaper om deras religion. Berglund 

(2011:125) menade att lärare som inte har tillräckligt med kunskap inom till exempel religion 

kan göra så att elever som är från andra länder än Sverige kan känna utanförskap och att 

stereotypa framställningar framställs vilket resulterar att alla elever blir inter inkluderade. I den 

tidigare forskningen framkom det även att elever kunde möta svårigheter om information 

förmedlas fel (Berglund 2011:125–126) Detta framkom ej i de intervjuer jag utan det framkom 

istället att eleverna ansåg att det var intressant att diskutera olikheter och deras egna erfarenheter 

tillsammans i klassen. Jag ser vikten av att tala med varandra och reflektera tillsammans i ett 

klassrum. Människor tänker olika och ser olika ut, vilket är viktigt att lyfta fram för att främja 

elevernas accepterande tänkande. Elevernas erfarenheter ska alltid lyftas som något spännande 

och givande för alla elever anser jag. 

 

9.3 Metoddiskussion 

Mitt syfte med denna studie var att undersöka lärares uppfattningar om vad som påverkar deras 

undervisning i religionskunskap. Jag använde mig av ostrukturerade intervjuer och svaren jag 

fick tack vare denna metod är anpassningsbar (Stukát 2014:44). De fyra lärarna kunde beskriva 

olika erfarenheter om inkluderingen som har varit och är i deras undervisning. 

   Mitt mål innan del två av examensarbetet skrevs var att intervjua tio lärare. Jag märkte snart 

att det var svårt att få tag på lärare som ville och hade tid till att delta i studien. Utan 

bekvämlighets- och snöbollsmetoden hade det kanske lett till att jag inte ens fått fyra lärare att 

intervjua.  

   Mitt underlag hade varit större om jag haft fler lärare att intervjua, men på grund av tidsbrist 

tror jag att det hade varit svårt att intervjua fler lärare. Trots (2007:32) förklarar att 

bekvämlighets- och snöbollsmetoden tillsammans är varianter av varandra samt att de två 

metoderna passar utmärkt i en kvalitativ metod.  
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   Min förståelse är att undervisningen i det samhällsorienterade ämnet religion kan se olika ut 

beroende på hur många flerspråkiga elever som är inräknade i klassen. Detta på grund av varje 

elev har en stor påverkan hur varje undervisningsmoment läggs upp, vad som intresserar 

eleverna och att egna upplevelser tas med i undervisningen.  

   De klasser som ej har fler än fem elever med ett andra första språk än svenska uppfattar jag 

blir en mer generell undervisning vilket resulterat i att elever hamnat i bakgrunden eller ”mellan 

stolarna”. Med detta menar jag att om inte det finns ett intresse eller kunskap av läraren att 

inkludera alla elevers språk, erfarenhet eller kunskap så riskerar läraren att exkludera elever. 

 

9.4 Resultatdiskussion 

I denna del besvaras frågeställningarna med resultatet: 

• Vad säger lärare påverkar valet av undervisning i det samhällsorienterade ämnet religion i 

årskurs 1–3?  

• Hur inkluderar lärare elevers egna erfarenheter i den samhällsorienterade undervisningen i 

årskurs 1–3? 

 

I denna studie är det tydligt att det finns både möjligheter och svårigheter i fyra lärares 

uppfattningar om elevers inkludering i de samhällsorienterade ämnena. 

Religionsundervisningen är det ämne som skiljer sig mest åt på grund av att religion går att 

arbeta tematiskt med i undervisningen.  Med tematiskt menar jag att genom att arbeta med 

religion som första fokus får ämnet automatiskt en självklarhet i historia, samhällskunskap och 

geografi. Detta på grund av att det i dagens samhälle är vanligt att klasserna är flerspråkiga och 

eleverna har olika erfarenheter och har olika första språk.  

   I klasser som är flerspråkiga anpassas undervisningen efter elevernas intresse och 

erfarenheter. I den tidigare forskningen framkom det att lärare som ej har tillräckligt med 

kunskap kan framställa människor som robotar som ej har varken egna åsikter eller handlingar, 

detta med andra ord kallas för ”robottendensen” (Berglund 2011:125). Detta har ej resulterats i 

den studie jag har gjort. I intervjuerna så är det endast fördelar att elever har egna erfarenheter 

från andra länder och alla kan lära sig av varandra.  

   Under diskussioner som jag hade tillsammans med lärarna under intervjuerna framkom det 

att oavsett flerspråkigt klassrum förekommer det situationer oavsett bakgrund eller språk i att 

undervisningen kan variera från timme till timme.  
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   Har lärarna påbörjat ett nytt arbetsområde som elever finner intressant kan eleverna bestämt 

vilja fortsätta med det nya arbetsområdet oavsett vad läraren förbestämt. Det kan även vara 

precis tvärt om, att eleverna kan finna ett nytt arbetsområde ointressant och vill inte arbeta med 

det utan endast det material de är vana vid. Detta finner jag väldigt intressant eftersom det är 

viktigt att alla elever känner sig inkluderade. Eleverna har en stor roll i klassrummet och 

kommunikationen är otroligt viktigt så att alla elever känner sig inkluderade oavsett vad de 

finner intressant eller ointressant i ett arbetsområde.  

 

9.4 Resultatet från pragmatismen och PCK 

Studiens resultat visar att det som påverkar lärares undervisning av elevers egna erfarenheter är 

bland annat språket är viktigt för inkluderingen, mångkulturaliteten är även en viktig del i 

elevernas utveckling går framåt samt att närområdet är en viktig del till varje enskilda elevs 

utveckling.  

   Inom pragmatismen så stöttas just språket, inkluderingen och närområdet. Därav har 

pragmatismen haft en stor inverkan på denna studie just på grund av att förståelsen har blivit 

tydligare för de frågor som jag hade innan undersökningen. Företrädare för pragmatismen 

hävdade även att språket var ett av de främsta redskap för elevernas utveckling (Säljö 

2011:181). Att språket är en viktig del i både kommunikation och sammansvetsa klassen 

framkommer tydligt hos de lärare som har fler språkliga elever. Enligt pragmatismen är det 

viktigt att varje lärare känner till den omgivning i närområdet av skolan och Dewey (2004:182) 

menade att det är viktigt att eleverna får skapa nya erfarenheter som inte endast bildas inom 

skolans område. Inom pragmatismen menar Säljö (2011:177) att kunskap är sådant som 

människan kan använda i sin egna vardag.  

   Shulman (1986:9) förklarar att genom PCK utgörs en förståelse för lärare vad som skall 

utformas för varje enskild individ. Ålder och bakgrund utger en grund för elevernas lärande och 

som läraren har nytta av i sitt förberedande till undervisningen.  
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10. Slutsats 
Studien visar att de fyra lärare som jag intervjuat strävar mot ett inkluderande arbetssätt i 

religionsundervisningen. I de samhällsorienterade ämnena finns det ett stort utrymme för 

diskussioner och genom att arbeta tematiskt är det en större chans att varje elev inkluderas. Det 

framkom att läroplanen var en trygg och viktig del i deras arbete på grund av att det är upp till 

var och en som arbetar som lärare att tolka läroplanen. I de samhällsorienterade ämnena menade 

lärarna att det var en trygg plats att se vad elever skulle befinna sig, men att det är fritt hur de 

kan planera sina lektioner samt att det är fritt vilka arbetsmedel de kan arbeta med under 

lektionerna. Det framkom även att närsamhället och föräldrarna hade en viktig del i 

undervisningen. Detta på grund av att eleverna ges chansen till att utvecklas även utanför 

klassrummet. Närområdet menade lärarna att eleverna har en stor potential att utveckla sina 

kunskaper i de samhällsorienterade ämnena.  

   Föräldrarnas engagemang ska hjälpa eleverna att känna inkludering och att de finner en 

mening till att lära sig mer. Lära sig mer i och utanför klassrummet eftersom de flesta elever 

ser upp till sina eller andras föräldrar och därav ser möjligheterna till att utvecklas. 

 Vidare studier bör innefatta fler lärare. Detta på grund av lärare ska få ytligare kunskaper om 

inkludering i klassrummet inom de samhällsorienterade ämnena.    
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Bilaga 1 

Lärares uppfattningar inom religionsundervisningen i årskurs 1–3 

 

Hej! 

 

Mitt namn är Alexandra Skjevik och jag studerar sista terminen på 

Grundlärarprogrammet inriktningen F-3 på Högskolan Dalarna. Min handledare i 

mitt examensarbete är Björn Falkevall. Syftet med denna undersökning är ta reda på 

vad som påverkar lärares val av innehåll i religionsundervisningen och om lärare inkluderar 

eleverna i undervisningen. Detta kommer att göras genom intervju. Det finns väldigt lite 

forskning om lärares uppfattningar om elevers egna erfarenheter i religionsundervisning så 

därför vill jag gärna ha din hjälp med att besvara mina egna funderingar kring detta. Jag 

kommer givetvis att ha individsskyddet (informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet) som utgångspunkt till varje enskild intervju. 
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Jag söker endast lärare som är verksamma i årskurs 1–3 på grund av att jag kommer få 

behörighet i årskurserna 1–3.  

 

Vill du medverka i denna undersökning samt om du har några frågor kan du kontakta mig 

eller min handledare Björn. 

 

Alexandra Skjevik 

Mailadress: alexxskjevik@hotmail.com och telefon: 070 35 35 534 

 

Björn Falkevall 

Mailadress: bfl@du.se 

 

Tack ännu en gång! 

Med vänlig hälsning, 

Alexandra Skjevik 

 

Bilaga 2 

Intervjuschema  
 

1. Hur länge har du arbetat inom skolan? 

2. När tog du din lärarexamen? 

3. Hur stor klass har du?  

4. Hur många elever går på skolan? 

5. Vad i din undervisning påverkar valen i de samhällsorienterade ämnena? Varför? 

6. Hur inkluderar du elevernas egna erfarenheter i de samhällsorienterade ämnena? 

Varför? 

7. Finns det andra faktorer som påverkar din undervisning? 

8. Påverkar eleverna och deras erfarenheter, deras föräldrar, dina kollegor och 

närsamhället dig i undervisningen i de samhällsorienterade ämnena? Varför? 
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