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Abstract: 

 

Today we live in a world that can be called a global society since people more than 

ever before move across nations. The Swedish curriculum for secondary school 

emphasizes this change and places a higher demand on the education to learn the 

ability to live within cultural diversity. Several scholars emphasize that Swedish RE 

commonly starts from a secular position which makes religiosity as something that 

others do and places this group outside of society. Lived religiosity is a term that is 

supposed to close the gap between religion and the society that focuses on the 

insider’s perspective. This study therefore aims to look at how teachers in religious 

education express that religion is represented in their teaching. With the questions 

how the teachers describe the purpose of teaching about world religions, and how 

they talk about different methods of teaching? 

To examine this, four qualitative interviews with RE teachers have been made and 

then analyzed with a discursive method.  

 

The result showed that most of the teachers was placed under an individual discourse 

that emphasizes on religious individuals to describe what motivates their religiosity. 

This is applicable to a lived religion which can open up for different opinions and 

include religious students. The result also showed a social discourse among some of 

the teachers which can be interpreted from a more secular point of view, which can 

then relate to create the opposite effect. Most of the teachers were liked to a 

representative discourse when it comes to talk about methods of teaching. These 

methods originate from meeting an inside perspective and includes for example, 

working with written stories or bringing religious practitioners in to the classroom.     
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1 Inledning 
Vi lever idag i något som går att kalla för ett globalt samhälle. Läroplanen för 

gymnasieskolan (lgy11:1) betonar att det sker en växande rörlighet över 

nationsgränser och att detta då ställer ett högre krav på människans förmåga att leva 

med en kulturell mångfald. Skolan syftar då till att skapa en undervisning som lär 

eleverna möta andra individer och respektera deras värde. Att arbeta med att belysa 

andra kulturer, det vill säga att visa att låta någon eller något få representera, är något 

som är vanligt förekommande i religionskunskapsämnet i skolan. Men räcker det 

med att belysa kulturer för att förstå individen?  

 

Flera forskare betonar att en sekulär är vanlig inom religionskunskapsämnet i skolan 

där religiositet ses som något som de andra, religiösa, sysslar med och ställer dessa 

som en grupp utanför samhället (se Moulin 2011:313 & Kittelmann Flensner 

2015:256). En sådan undervisnings tycks även utgå från ett allt för stort fokus mot 

tradition och kultur. Att dela upp samhället i religiösa och icke religiösa kan då 

eventuellt skapa problem i att respekten för andras värde och ställa majoriteten i en 

maktposition.  

 

En levd religiositet syftar dock mot att minska detta gap mellan religion och 

samhälle genom att belysa religiositet ur ett inifrån perspektiv (Trulson 2018:146). 

Undersökningen syftar därför till att se på hur lärare uttrycker att religioner blir 

representerade i deras undervisning. Kan en levd religiositet påvisas i lärarnas 

uttalanden? Intresset för denna undersökning har växt fram ur intresset för just levd 

religion och för att i det blivande yrket som religionskunskapslärare skapa 

möjligheter för att inkludera så många som möjligt.  

 

2 Syfte och frågeställningar 
Syfte 

Undersökningen syftar till att belysa hur lärare konstruerar representation av 

religioner i undervisningen om världsreligionerna.  

 

Frågeställningar 

Utifrån syftet med fokus på representation har följande frågeställningar formulerats. 

 Vad beskriver lärarna som syftet med undervisningen i världsreligioner? 

 Vad säger lärarna om olika metoder i undervisningen?  

 

3 Bakgrund 
Nedan kommer en bakgrund i området presenteras. Först kommer en kort bakgrund 

i religionsvetenskap och sedan så presenteras tankar om representation i 

religionskunskapsundervisningen och problem som uppstår med detta. Vidare 

belyses individuell representation i form av levd religiositet som begrepp. Under 

levd religion i styrdokumenten för gymnasieskolan belyses om och hur individuella 

aspekter framställs i gymnasieskolans läroplan, ämnesplan i religionskunskap och 

kommentarmaterial till religionskunskap. Slutligen beskrivs eventuella 

undervisningsmetoder som skulle kunna gynna en levd religiositet.  

 

Religionsvetenskap 

I de grundläggande värden för gymnasieskolan beskrivs att undervisningen ska ”vila 

på vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet” (lgy11:1). Så hur kan man då 
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definiera religionsvetenskap? Ingvild Sælid Gilhus & Lisbeth Mikaelsson (2003:18) 

i Nya perspektiv på religion beskriver det som ”Studiet av hur människor 

kommunicerar med gudar genom handlingar, föremål och berättelser, överallt i alla 

tider”. Även om detta kan visa på en tydligt teistisk bild av religiositet då gudar 

beskrivs som centralt för religion som vetenskapligt ämne, vilket kan ses som en 

förminskning av vad ämnet kan innehålla, får citatet med viktiga aspekter. Det visar 

på att kunskapen om religiositet ska inkludera hur människor gör. Det visar även på 

att det inte endast handlar om ett historiskt hur men även ett aktuellt hur. Vidare 

beskriver Gilhus & Mikaelsson (2003:22) att religion som ämne ska ses som något 

som omfattar människor som den integrerade del av deras vardag det är. Så en tydlig 

vetenskaplig approach till religion visar på att det finns en bredd inom religiösa 

traditioner och att ett stort fokus bör ligga på vad som människor gör varje dag.   

 

I kommentarmaterialet till ämnesplanen för gymnasiet definieras religion som 

”föreställningar om att det finns övermänskliga väsen och/eller en moralisk ordning 

i tillvaron som inte är skapad av människor” och mer specifikt världsreligionerna 

som 

 
kristendomen, islam, judendom, hinduism och buddhism. Ur ett internationellt 

perspektiv finns möjlighet att låta begreppet världsreligioner innefatta också andra 

religioner (Skolverket 2011b:1&3).  

 

Det handlar således om religiösa traditioner med en stor bredd över vad som 

eventuellt kan inkluderas. Mer om skolans styrdokument återkommer i stycket om 

styrdokument för gymnasieskolan. Geir Skeie (2002:57) betonar i sin artikel The 

concept of plurality and its meaning for religious education tre huvudsyften med 

undervisningen i religionskunskap. Det ska syfta till att skapa förståelse för andra 

från andra kulturer, den ska ge kunskap om religioner och ska utveckla personlig 

och moralisk utveckling. Detta beskrivs som problematiskt då det blir för mycket 

innehåll på för liten tid och att majoriteten av undervisningen väljer att fokusera mot 

ett eller två mål. 

 

Utifrån ovan nämnda definitioner om vad religionsvetenskap kan vara och 

kommentarmaterialet beskriver som viktigt att inkludera i religionsämnet blir 

begreppet representation relevant. 

 

Representation i religionskunskap  

Representation det vill säga vem eller vilka som får representera religionen i 

undervisningen är viktigt om undervisningen ska syfta till att skapa en förståelse för 

andra. Nedan beskrivs hur representation i religionskunskap framställs och 

undervisningens utgångspunkter.  I en undervisning i religionskunskap som Robert 

Jackson (1997) beskriver i sin bok Religious education: an interpretive approach är 

det dock inte bara det individuella perspektivet som är viktigt utan det är samspelet 

mellan olika synsätt. Jackson (1997:66) förklarar detta som en tre-stegs modell där 

undervisningen ser till både individ, grupp och tradition och förklarar dess syn på 

riter och symboler.  

 

Vissa undersökningar visar på att undervisningen i religion generellt utgår från en 

sekularistisk diskurs där den tysta massan av sekulära elever sätts som utgångspunkt 

(se Moulin 2011:313 & Kittelmann Flensner 2015:256). Daniel Moulin (2011:314) 
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i Giving voice to ‘the silent minority’: The experience of religious students in 

secondary school religious education lessons beskriver det som att undervisningen 

är uppbyggd på konfessionell sekulär humanism. Att vara sekulär ses således som 

normen och allt annat sticker ut. Det går då att göra en liknelse mellan 

religionsundervisningen och att gå på zoo eller museum där fokus ligger på något 

annorlunda och inte det som sker i vardagen (Moulin 2011:314). Med detta synsätt 

blir religiositet främmande, exotiskt och tillskrivs till något som de andra gör och 

visar sällan på att religiositeten kan finnas i klassrummet. Moulin (2015:490) visar, 

i sin artikel Religious identity choices in English secondary schools, på att även 

läraren i många fall utgår från en sekularism och ses ofta som bias och orättvis mot 

alternativa sätt. Inte heller ämnesplanen sammanstämmer med den religion som 

eleverna känner igen utan är mer kopplad mot ett sekulärt synsätt (Moulin 

2015:494). Detta kan leda till att elever med en religiös bakgrund, som ofta är en 

minoritet, riskerar att krocka med den sekulära majoriteten.  

 

Skeie (2002) beskriver pluralism i likhet med mångfald av olika slag. Skeie 

(2002:51) betonar att det finns en tyst kunskap om pluralism som vid betoning kan 

belysa rådande diskurser. Det vill säga att alla har någon sorts förståelse för 

pluralism men att denna kunskap inte är något som reflekteras över och genom att 

ta upp denna kunskap till ytan kan olika sätt att se på pluralism diskuteras. Pluralism 

är inte något nytt utan något som alltid har funnits. Skeie delar upp denna pluralitet 

i gammal och modern. Den gamla pluraliteten har troligtvis alltid funnits inom 

samma kultur medan den mer moderna pluralismen går över globala gränser (Skeie 

2002:53). Den moderna pluraliteten löser upp det traditionella för att sedan kunna 

sättas samman av individerna (Skeie 2002:53). Det är alltså en mer individuell 

religiositet som Skeie beskriver där individer plockar lite det som känns rätt. Skeie 

(2002:58) och Kittelmann Flensner (2015:259) beskriver att undervisning dels sker 

i kontexten av en modern pluralitet eller med andra ord individualism. Även Thomas 

Ziehe (1991:155-156) skriver i sitt kapitel ”Kulturell friställning och narcissistisk 

sårbarhet” att begreppet kulturell friställning ska visa på att vi inte längre föds in i 

givna sammanhang utan har ett större krav på egentolkning och egna val som vi 

behöver argumentera för.  

 

I tankar om pluralitet beskrivs detta som: pluralitet av kulturer, pluralitet av vad som 

är kunskap och pluralitet av individer (Skeie 2002:57). Skeie (2002:57) beskriver 

hur en undervisning för att utveckla elevernas moral utgår från romantiska 

perspektiv.  Ett romantiskt perspektiv beskrivs som att människor är fria, kreativa, 

autonoma som kan tänka själva och ser sociokulturella skillnader som djupa men att 

det finns en gemensam mänsklig potential i det emotionella (Skeie 2002:50-51). 

Detta romantiska perspektiv visar då på en pluralitet av individer.  

 

Allt detta visar på att det finns en stor bredd inom religiösa traditioner innanför och 

utanför klassrummets väggar men att detta inte framkommer under 

religionskunskapstimmarna vilket leder till att gap mellan samhälle och religion 

växer. Levd religiositet är ett begrepp som sätter fingret på detta synsätt och vill 

belysa ett perspektiv inifrån för att minska detta gap.   

 
Den levda religiositeten 

Denna studie har framförallt ett stort fokus mot hur religiösa människor gör. Därav 

kommer begreppet levd religion att beskrivas här nedan. Begreppet den levda 
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religiositeten kan betraktas som ett relativt nytt begrepp inom religionsvetenskap. 

Katarina Enstedt & Daniel Plank skriver i introduktionskapitlet i antologin Levd 

religion – den heliga vardagen (2018:7) att det vetenskapliga fältet startade 1997 

med David Halls antologi lived religion in America.  

 

Den levda religionen kan anses syfta till att ”lägga ifrån oss de förutfattade meningar 

om riktig religion som ofta kännetecknar vetenskapliga försök till förklaringar” 

(Ammerman 2014, återgiven i Enstedt & Plank 2018:8). Enstedt & Plank (2018:7–

8) beskriver en levd religion som att ”rikta blicken mot hur människor faktiskt 

utövar, praktiserar och lever religion”. Det handlar således att visa upp en religiositet 

som återfinns hos utövarna och relationen mellan dem som individer och traditionen. 

Trulsson (2018:146) beskriver det tydligt som ”religiöst engagemang som 

genomsyrar vardagen”. Enstedt & Plank (2018:7) vill visa på att gränserna mellan 

religioner lätt kan bli suddiga om man ser till vardagslivet praktiker och att detta kan 

öppna upp för att utmana fasta normer och värderingar i traditionen. Karin 

Kittelmann Flensner (2018:232) betonar i sitt kapitel ”Levd religion i klassrummet” 

i antologin att en levd religion kan även kan sudda ut den skarpa gränsen som finns 

mellan helig och profan i tankarna om vad som faktiskt sker inom religiösa 

traditioner. Ur ett vetenskapligt synsätt beskriver Enstedt & Plank att 

 
Det räcker inte att undersöka hur religion framställs i textböcker eller media 

(rapporterad religion) eller hur individer eller organisationer framställer sig själva 

och de traditioner de tillhör (representerad religion). Vi behöver även undersöka levd 

religion för att få syn på vad människor gör. (Enstedt & Plank 2018:7) 

 

I detta citat skiljer Enstedt & Plank på representerad religion och levd religion. Jag 

vill dock påstå att även levd religion i sig är en typ av representerad religion ur ett 

individuellt perspektiv då det visar på enskilda individers religiösa praktik. Att se 

på religiositet ur ett levt perspektiv utgår från kritik mot ett allt för stort fokus på 

organisationer och urkunder och vill istället fokusera mot hur andlighet praktiker 

och upplevelser uttrycks av vanliga människor (Enstedt & Plank 2018:8). Vidare 

påvisar dock Enstedt & Plank (2018:8) att det inte alltid måste finnas ett glapp 

mellan den levda religiositeten och traditionen men att det blir problematiskt att ta 

förgivet att det inte eventuellt kan finnas det. Åsa Trulsson (2018:136) visar på att 

unga kan vara religiösa på många olika sätt (strikta, flexibla, pragmatiska eller 

åskådare) och att en levd religion infångar denna pluralism inom traditionen. Denna 

pluralism visar Enstedt & Plank (2018:10) kan antydas som att individer väljer som 

vid ett smörgåsbord av det som traditioner har att erbjuda.   

 

En undervisning i religion som lägger allt för stort fokus vid tradition och grupp kan 

alltså missa vad de religiösa gör och hur de motiverar sina val. Sätt till att 

undervisningen i religion oftast har en sekularistisk utgångspunkt kan ett 

beskrivande inifrån visa på att religiösa inte är som slavar under religionens hand.   

Levd religiositet ska således pekas mot hur en religion levs i nuet. Till en lektion 

avser det att återspegla en religiositet som de religiösa eleverna eventuellt skulle 

kunna känna igen sig i vilket inte alltid är fallet som kommer visas i avsnittet om 

tidigare forskning. Kittelmann Flensner (2018:228) beskriver att ”ämnet har som 

mål att förbereda eleverna på att leva i ett samhälle som präglas av mångfald” så 

vad säger styrdokumenten för skolan om en levd religion?  
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Levd religion i styrdokumenten för gymnasieskolan 

Skolans styrdokument är uppbyggd av två delar, läroplanen och ämnesplanen för 

religionskunskap med sitt kommentarmaterial som används för att konkretisera 

ämnesplanen. I läroplanen står skolans grundläggande arbetssätt och övergripande 

mål som alla på skolan ska arbeta med för att uppfylla. Dessa dokument har sedan 

observerats för att se på om det finns plats för en levd religiositet. Först ett kort 

historiskt perspektiv och vidare belyses läroplanen, sedan ämnesplanen för att 

avslutningsvis visa kommentarmaterialets levda religiositet.  

 

Historiskt beskriver Kittelmann Flensner (2018:228) att ämnet i skolan har gått från 

att vara konfessionellt det vill säga undervisning i religion (kristendom) för att vid 

1965 för gymnasieskolan och 1969 för grundskolan övergå till icke-konfessionell 

undervisning om religion och slutligen börjar intresset öka för en levd religion där 

eleverna lär av religion.  

 

Inledningsvis framkommer inte levd religion explicit i varken läroplanen, 

ämnesplanen eller kommentarmaterialet för religionskunskap 1 dock går det att 

utläsa en individuell syn på religiositet och denna betonas ännu starkare i 

religionskunskap 2. Detta påvisas även i kommentarmaterialet ”i religionskunskap 

1 betonas i detta sammanhang ett samhällsperspektiv medan religionskunskap 2 

betonar ett individ och grupp perspektiv” (Skolverket 2011b:6). I värdegrunden som 

går att finna i läroplanen framkommer att skolan ska ”främja förståelse för andra 

människor” (lgy11:1). Vidare beskrivs att ”främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap och öppen diskussion” (lgy11:1). Ganska tydligt framställs 

det att skolan ska syfta till att stärka förmågan för en förståelse av värdet av kulturell 

mångfald (lgy11:1). På ett liknande sätt beskrivs målen med skolan som att kunna 

samspela med andra och leva sig in i deras situation (lgy11:7). 

 

Även i ämnesplanen för religionskunskap återfinner vi tankar om en kulturell 

mångfald och en förståelse för andra. I ämnets syfte står att:  

 
Undervisningen ska ta sin utgångpunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 

fråga om livsstilar, livshållningar och människor olikheter samt ge eleverna möjlighet 

att utveckla en beredskap på att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald 

(Skolverket 2011a:1)  

 

Som citatet ovan antyder ska undervisningen i stort betona bredden av och i religiösa 

traditioner samt hur individer lever. Mer specifikt ska eleverna utveckla ”kunskaper 

om människors identitet i relation till religioner och livsåskådningar” (Skolverket 

2011a:1). I det centrala innehållet i ämnesplanen beskrivs det som ”individers och 

gruppers identiteter och hur de kan formas i förhållande till religion” (Skolverket 

2011a:2). Återkommande i båda dessa citat är betoningen på representation av 

individuell form vilket kan gynnas av att bli visat i form av religionen som den levs.  

 

I kommentarmaterialet, vars syfte enligt Skolverkets hemsida (Skolverket.se) ska ge 

en bredare och djupare förståelse av formuleringarna och begrepp som återfinns i 

ämnesplanen, beskrivs den mindre betoningen på individer. I alla ämnen som läses 

på både grundskola och gymnasieskola ska en progression i ämnet ske. Denna 

progression beskriver att grundskolan hade ett större fokus på religionshistoria och 

att eleverna då på gymnasiet ska lägga större fokus vid ett nutida samhällsperspektiv 
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(Skolverket 2011b:1). Kommentarmaterialet (Skolverket 2011b:2) beskriver 

ämnesplanens syn på begreppet mångfald som en religiös mångfald där flera 

kulturer lever sida vid sida men även om människors olikheter. Inom denna 

mångfald finns även plats för en privat religiositet sätt ur mångfaldsperspektiv 

(Skolverket 2011b:2). Slutligen beskrivs även begreppet intersektionalitet som att 

identiteter inte är statiska och att det finns en mängd faktorer som kan påverka en 

identitet och att identiteten därför är till vid del föränderlig. Detta kan enligt 

kommentarmaterialet visa på att ”det finns såväl likheter som olikheter inom en och 

samma religiösa praxis” (Skolverket 2011b:2).  

 

Sammanfattningsvis går det att uttolka att en levd religiositet inte är explicit 

utskrivet i styrdokumenten men att levda religion med fördel kan inkluderas för att 

uppnå syften och mål med skolan överlag och undervisningen i religionskunskap 

mer specifikt. För att inkludera en levd religion kan vissa undervisnings metoder 

vara att föredra därför kommer några av dessa belysas nedan. 

 
Undervisningsmetoder för levd religion 

Inledningsvis kommer en etnografisk metod att beskrivas då detta ses som grunden 

i levd religiositet. Vidare kommer en undervisning som har fokus mot livsfrågor 

kopplas till en levd religion och avslutningsvis kommer debatter i klassrummet samt 

studiebesök som metod att belysas. 

  

Jackson (1997:8) beskriver att undervisning i religionskunskap allt för ofta har byggt 

på en fenomenologisk metod som utgår från att översätta och klassificera fenomen 

för att förstå dess mening till handling. Jackson (1997:21) ställer sig kritisk till en 

fenomenologisk metod då denna dels inte ser till det kontextuella och dels ofta 

beskriver fenomen utifrån en västerländsk kristen syn. Istället förespråkar Jackson 

(1997:32–34) en etnografisk metod som vill låta rösterna inifrån beskriva symboler 

och riter för att sedan beskriva dessa med hjälp av vetenskapliga begrepp. Etnografi 

betyder folkbeskrivning men brukar beskrivas som en forskningsmetod som utgår 

från att försöka observera både kulturella och sociala strukturer (Berglund 

2011:126). Jenny Berglund (2011:127) beskriver i sitt kapitel ”Etnografiska 

glasögon på religion i vardagen” i antologin religionsdidaktik att ett hermeneutiskt 

förhållningssätt ingår i en etnografisk metod då den vill tolka människors handlingar 

som en text som sedan vill försöka förklaras eller förstås. En etnografisk metod 

bygger till stor del på reflexivitet som kan beskrivas som ”att utifrån insikt om andra 

ges bättre möjlighet att förstå sig själv, och att sedan utifrån kännedom om sig själv 

bättre förstå andra” (Berglund 2011:128 & Jackson 1997:130). Detta beskrivs som 

något som inte går att garantera men kan med fördel skapas tillfällen för genom 

olika undervisningsmetoder. En etnografisk undervisning utgår från att låta rösterna 

inifrån beskriva i både text och tal för att sedan kunna vandra mellan detta inifrån 

perspektiv och ett utifrån perspektiv (se Jackson 1997:60, Berglund 2011:127 & 

Kittelmann Flensner 2018:230). Ett sätt för att närma sig en etnografisk 

undervisning kan vara att utgå från det som Ammerman (återgivet i Trulsson 

2018:137) beskriver som heliga berättelser. Dessa utgår från att ”beskriva hur 

individer genererar, använder och ger näring till det religiösa i olika sammanhang 

där de rör sig” alltså vad deltagarna finner religiöst/heligt i sin vardag. Genom att 

utgå från berättelser från individer framställs den levda religionen men denna levda 

religion behöver ses som något individuellt.  
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Livsfrågor är något som framförallt tidigare haft större vikt i ämnesplanen men kan 

fortfarande skymtas här och där i den aktuella lgy11. Malin Löfstedt (2011:52) 

skriver i kapitlet ”Livsfrågor på gott och ont” att livsfrågor eller existentiella frågor 

utgår från vad som är viktigt i livet det vill säga de grundläggande villkoren för 

mänskligt liv. Detta går ofta hand i hand med etiken då frågorna ofta utgår från 

etiska frågor exempelvis: vad är gott och ont eller hur vill jag vara mot andra 

människor men även mer religiösa frågor som vad händer efter livet, vart kommer 

vi ifrån eller finns gud? (Löfstedt 2011:52). Mycket likt levd religiositet står inte 

livsfrågor explicit i ämnesplanen (Skolverket 2011a) men utifrån ovan definition går 

det med fördel att inkludera.  Löfstedt (2011:53) poängterar att ”livet kan se olika 

ut för olika individer beroende på vart man bor i världen” och därför bör även 

livsfrågor ses som till vis del kontextuella. Här framkommer sambandet mellan 

livsfrågor och levd religion, det blir fördelaktigt att se på livsfrågor utifrån ett individ 

perspektiv för att förstå kontexten. Löfstedt (2011:55) vill betona på 

individualiseringen av religiositet idag. Det är inte längre (om det någonsin varit) en 

given helt given mall utan idag går det i större utsträckning att välja lite det man vill. 

Kittelmann Flensner (2015:259) kommer fram till att spirituell religiositet är väldigt 

vanlig hos eleverna som har observerats. Så för att inkludera alternativa sätt att tänka 

och låta religiositet bli förklarat inifrån kan livsfrågor vara en metod. Löfstedt 

(2011:60-62) ser det som fördelaktigt att studera livsfrågorna med hjälp av 

populärkultur som exempelvis film och skönlitteratur. Då frågor kan belysas ur ett 

individuellt perspektiv utan att någon i klassrummet behöver argumentera för sin 

individuella ståndpunkt, dock kan även detta vara positivt.  

 

Debatter är ett annat sätt som kan användas för att närma sig ett perspektiv inifrån. 

Lena Roos (2011a:180) beskriver i kapitelet ”Religionen i rollerna” att ”genom att 

spela en karaktär får man även tillfälle att reflektera över viktiga värderingsfrågor, 

och över likheter och skillnader mellan den egna livssituationen och den fiktiva 

karaktären”. Eleverna kan delas in i olika religiösa traditioner och sedan diskutera 

förbestämda ämnen utifrån tilldelad tradition. Detta kan vara ett sätt att försöka 

närma ett inifrån perspektiv, hur skulle en av muslimsk tradition kanske tänka i den 

här frågan? Det finns givetvis falluckor då det lätt kan leda till att eleverna visar på 

en karikatyr istället för en karaktär (Roos 2011a:183). Om man inte är vaksam kan 

det även leda till en parodi eller att essentialismen förstärks istället för utmanas men 

om eleverna fått tagit del av material som visar på en röst inifrån innan kan det öppna 

upp för roller som eleverna eventuellt kan ta och visa på hur de tolkade individen.  

 

Med studiebesök får eleverna träffa religiösa individer direkt. I samma antologi 

finner Lena Roos (2011b:203–204) i kapitlet ”Ansikte mot ansikte” studiebesök 

positivt då det både är något speciellt med studiebesök som eleverna kommer ihåg 

långt efter sin utbildning samt kan ge tillfälle för mänskliga möten. Vid studiebesök 

kan både kroppsliga och sinnliga aspekter inkluderas (Roos 2011b:204). Eleverna 

får träffa någon som kan ses som en expert för den traditionen men även som ett 

levande exempel som kan motivera för sina religiösa handlingar samtidigt som de 

kan få känna på stämningen i lokalen, ta på saker och få en förståelse för vad som 

faktiskt sker där, det vardagliga. Men även om det finns mycket gott med 

studiebesök är det allt ifrån lätt att utföra. Roos (2011b:208–213) tar upp några 

fallgropar i studiebesök. Det gäller att motivera valet av plats. Ska platsen vara något 

som de inte upplevt tidigare men som då även kan ses som exotisk eller ska det vara 

något i närmiljön? Om en guide ifrån traditionen ska visa er runt gäller det även att 
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motivera detta val av person. Hur kommer guiden bemöta eleverna? Kommer han 

vara missionerande? Hur kommer han besvara frågorna? Roos (2011b:210) 

beskriver även en missionerande guide som eventuellt lärorik beroende på åldern på 

deltagarna och om de kan ställa sig kritiska till det som bemöts annars riskerar 

undervisningen till att luta mot ett konfessionellt håll. Roos (2011b:213) poängterar 

även den vanligaste anledningen till att lärare väljer att avstå från studiebesök vilket 

är tidsbristen i ämnet. Ett alternativ till studiebesök skulle kunna vara att besöka 

religiösa traditioners hemsidor eller alternativt bjuda in representanter att komma 

till skolan. Viktigt då är att betona vikten av att hitta källor inifrån (Roos 2011b:214).   

 

4 Tidigare forskning 
Nedan kommer tidigare forskning inom fältet att presenteras för att belysa olika 

problem som framkommit och som väckt intresset för fokuset mot levd religion. För 

att hitta dessa artiklar användes Carina Holmqvist Lidh (2016) Representera och bli 

representerad och Karin Kittelmann Flensners (2015) Religious education in 

contemporary pluralistic Sweden undersökningar som varit kursmaterial i tidigare 

kurser på högskolan. Dessa undersökningar ansågs som intressanta då de rör sig i 

liknande områden som denna undersökning. Därefter valdes relevanta artiklar ur 

deras undersökningar ut. Vidare gjordes egna sökningar på författarna av dessa 

utvalda artiklar för att hitta på nyare och liknande artiklar.   

 

Flera av undersökningar har visat på att eleverna inte känner igen sig i ämnet och att 

ämnet förfrämligar religionen samt att eleverna inte vill sticka ut i klassrummets 

sekulära grundställning. Nedan kommer inledningsvis en röst emot en levd religion 

presenteras. Sedan kommer undersökningar från Sverige, Norge och England visa 

på att undervisningen i religionskunskap är något annorlunda än religionen i 

vardagen. Vidare presenteras studier på hur elever ställer sig till att agera 

representant i skolan samt undersökningar av vad som sker i klassrummen. En stor 

mängd av studierna utgår från hur ungdomar förhåller sig till ämnet men 

avslutningsvis så presenteras några studier ur lärarens perspektiv. Eleverna refereras 

till som ungdomar då de i de flesta intervjuerna inte har valts ut som elev i en klass 

utan som ungdom i en tradition som har haft undervisning i religionskunskap.  

 
En röst mot den levda religionen 

Tim Jensen (2010) har skrivit debatt artikeln Scientific vs. Religious and Civic Aims 

of Religion Education: A European Critique of REDCo som utgår från att kritisera 

REDCo undersökning av religionskunskap som utgår från ett individ perspektiv. 

Jensen (2010:218) förespråkar en strikt vetenskaplig syn på ämnet och ställer sig 

kritisk till en subjektiv syn på kunskap i ämnet. Han menar på att en undervisning 

med allt för stort fokus på hur religioner lever idag kan tappa relevans i det långa 

loppet och att undervisningen som utgår från att lära ut förmågor som exempelvis 

att analysera är icke kontextuella (Jensen 2010:221). För att göra ämnet mer legitimt 

bör det istället lägga fokus på politiska och globala kontexter istället för de 

individuella. Detta skulle då även stärka ämnet som ett lika vetenskapligt och 

relevant ämne för skolan som matte eller historia (Jensen 2010:220). Vidare ställer 

sig även Jensen (2010:219) kritisk till vikten över att låta eleverna bestämma över 

stoffet i ämnet då han menar att ”om eleverna skulle välja att religion bör läras ut 

som konfessionellt igen ska vi även lyssna på dem då?” (Jensen2010:220). Här 

menar Jensen att objektiviteten i att ha en icke-konfessionellt ämne är viktigare.  
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Religiösa ungdomar känner inte igen sig i skolämnet. 

Holmqvist Lidh (2016) har intervjuat ungdomar med olika religiösa bakgrunder för 

att se hur de talar om undervisningen i religionskunskap utifrån sin tradition. 

Holmqvist Lidh (2016) var intresserad av hur ungdomarna upplever att deras 

tradition blir konstruerad i undervisningen och vilka positioner ungdomarna har 

tagit eller blivit tilldelade i klassrummet. Holmqvist Lidh (2016:85) kommer fram 

till att ungdomarna upplever undervisningen som förfrämligande av sin tradition 

som inte inkluderar perspektiv inifrån samt att undervisningen och ofta framställs 

som tråkig och generaliserande som missar motiven bakom religiositet.  

 

Tove Nicolaisen (2011) har i sin undersökning Corresponding Values and 

Colonising Discourses. Situating “Hindu Children” and their Values in relation to 

Hegemonic Norwegian Discourses about Religious Education intervjuat norska 

ungdomar med en hinduisk tradition om deras syn på religiositet och ämnet i skolan. 

Nicolaisen (2011:240) kommer fram till att kultur ses som viktigare än religion hos 

flera av ungdomarna. Norsk religionskunskap fokuserar mer mot tro än praktik 

vilket skiljer ämnet i skolan till ungdomarnas uttryck av en hinduisk approach. 

Anledningen till detta beskrivs som en mer eurocentrisk approach i skolan. Detta 

upplever Nicolaisen (2011:240) kunna eventuellt skapa en krock mellan de 

hinduiska ungdomarna och norska ideal. För att undvika detta betonar Nicolaisen 

(2011:242) en antropologisk undervisningsmetod som eventuellt kan öppna upp för 

alternativa sätt att se på religion.  

 

Jon Magne Vestøl (2016) har i Textbook Religion and Lived Religion: A Comparison 

of the Christian Faith as Expressed in Textbooks and by Young Church Members 

intervjuat kristna ungdomar i Norge för att jämföra hur läroböcker och ungdomarna 

beskriver ett fenomen. Vestøl (2016:107-108) kommer fram till att läroboken lägger 

ett fokus mot ett utifrån perspektiv där rationella aspekter betonas medan kristna 

ungdomar betonar religionens emotionella aspekter och därför lägger fokus på ett 

inifrån perspektiv. Ungdomarna ställer sig kritiska till att läroboken kan förmedla 

en emotionell förståelse av traditionen och samtidigt vara icke-konfessionell till 

vilket Vestøl (2016:107-108) förespråkar brittiska läroböcker som med hjälp av 

intervjuer inkluderar ett inifrån perspektiv.  

 

Daniel Moulin (2011) har i Giving voice to ‘the silent minority’: The experience of 

religious students in secondary school religious education lessons även han gjort 

intervjuer med religiösa ungdomar om undervisningen men i den brittiska skolan. 

Moulin (2011:316) kommer fram till att undervisningen ofta visar på en stereotyp 

av religionen som missar bredden och individuella nyanser inom religionen. 

Ungdomarna uttrycker även att religionerna blir presenterade på ett så tråkigt sätt 

att det ses som löjligt och känner inte igen sig i beskrivningen av sin egen religion 

(Moulin 2011:317).  Fokuset läggs på fakta och inte på vad som motiverar till 

religiositet vilket förenklar religioner och att effekterna av detta ökar skillnaden 

mellan troende och resten av samhället istället för att peka på likheterna mellan dem 

(Moulin 2011:317&319). 

 

Sammanfattningsvis visar forskning på att de religiösa eleverna inte känner igen sig 

i religionen så som den blir beskriven i undervisningen i skolan. Undervisningen 

tycks förfrämliga religionen och beskriver religiösa traditioner på ett tråkigt vis där 
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allt för stort fokus ligger på traditionen. Detta tycks kunna skapa en krock mellan 

religiositet och samhälle.  

 

Religiösa ungdomar vill inte visa sin religiositet 

Trulsson (2018:144) har i sina intervjuer med religiösa ungdomar noterat 

exempelvis känslomässiga aspekter som trygghet och ro i beskrivandet av 

religiositeten samt att deltagarna förkroppsligar ideal exempel på detta är när en 

ungdom av kristen tradition beskriver förlåtelse som ett sätt att leva. I intervjuerna 

framkommer även att vissa av ungdomarna känner att de måste dölja sin tro för att 

inte sticka ut medan andra känner att de måste hävda sin autonomi i samhället de 

lever i (Trulsson 2018:146).  

 

Även i Geir Skeies (2010) kapitel ”Religious youth in a secular culture” 

framkommer att religiösa ungdomarna upplever att de i högre grad måste 

argumentera för sin ståndpunkt. Skeie (2010:46–47) kommenterar REDCo’s 

undersökning av hur unga uttalar sig om religion och trycker på att det i dagens 

samhälle inte anses vara coolt att tillhöra en religiös tradition framförallt om du 

tillhör en kristen tradition och tvekar därav inför att visa den i skolan. Muslimer 

tycks utifrån studien inte känna samma press på att dölja sin tro då de inte i samma 

utsträckning behöver försvara den.  

 

I den tidigare nämnda undersökningen av Moulin (2011) visar ungdomarnas utsagor 

även på att de inte visar sin religiositet i skolan då de trötta på att få stå till svars för 

sina val (Moulin 2011:322). Moulin (2011:324) vill betona vikten av att som lärare 

skapa ett öppet klimat i klassrummet och för att inkludera individerna i en tradition 

förespråkar Moulin Jacksons etnografiska approach.   

 

Daniel Moulin (2015) har i en annan undersökning Religious identity choices in 

English secondary schools även undersökt ungdomars skolgång och kopplat detta 

till identitetsskapande. Utifrån intervjuerna framkommer att många unga finner 

trygghet i sin religion (Moulin 2015:494). Vissa ser det som en lärorik utmaning att 

bli testad i skolan där ifrågasättanden ofta förekommer medan andra väljer att dölja 

sin religiositet för att inte sticka ut eller behöva förklara sig (Moulin 2015:497-499). 

För att stärka en religiös identitet finner Moulin (2015:495) det viktigt att de unga 

har äldre som kan hjälpa dem att skapa argument för sin tro. Det ansågs även stärka 

identiteten att våga visa sin religion i klassrummet och därför betonar Moulin 

(2015:500) vikten av att de religiösa eleverna får en lärare som förstår dem och 

försöker skapa ett öppet rum för att kunna stärka elevernas identitet.  

 
Eleverna i tidigare nämnda Holmqvist Lidh (2016:213) ställer även dem sig kritiska 

till att ta position för sin tradition i klassrummet då detta ger känslan över att behöva 

agera som expert i området vilket många inte förknippar sig själva som. Holmqvist 

Lidh ser med fördel att försöka skapa ett mer öppet klimat i klassrummet där 

eleverna vill visa sina egna ståndpunkter då detta kan vara ett bra sätt att närma sig 

en levd religion (Holmqvist Lidh 2016:211–213).  

 
Dessa artiklar visar på att religiösa elever inte gärna berättar sin religiösa position i 

skolan. Detta då de ofta måste försvara sin ståndpunkt som något som skiljer sig 

från det vanliga samt att de blir tilltalade som experter på området. Genom att skapa 
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ett tryggt rum där elever vågar visa sin religiösa tradition kan stärka elevernas 

identitet och visa på alternativa sätt att se på livsfrågor.  

 
Undersökningar av klassrummet 

Kittelmann Flensner (2018) har i antologin Levd religion valt att se på sin 

undersökning Religious education in contemporary pluralistic Sweden (Kittelmann 

Flensner 2015) med fokus på en levd religion. I detta stycke kommer alltså 

Kittelmann Flensner refereras till från både (2015) och (2018) då de utgår från 

samma undersökning i grunden. I denna etnografiska undersökning har ett 100-tal 

lektioner i religionskunskap observerats för at se hur ämnet konstrueras i 

klassrummet (Kittelmann Flensner 2015:23). Här kommer Kittelmann Flensner 

(2018:228) fram till att den levda religionen bli svår att nå då undervisningen visar 

grundar sig på en sekularistisk och religionskritisk diskurs. I undersökningen 

beskrivs en sekularistisk diskurs som hegemonisk i att den inte ifrågasätts av vare 

sig lärare eller elever och tas förgivet (Kittelmann Flensner 2015:256). Kittelmann 

Flensner (2018:228) betonar att en undervisning med betoning på fakta lämnar 

religion att bli något som de andra håller sig till vilket kan skapa problem om 

undervisningen ska syfta till att skapa en reflexiv förståelse för varandra. I 

undersökningen framkommer även att levd religion aldrig nämns explicit i 

undervisningen och har ingen framträdanderoll utan fokuset låg istället på den mer 

vida traditionen (Kittelmann Flensners 2018:228). För att inkludera ett inifrån 

perspektiv kan förslagsvis dikter, skönlitteratur, sångtexter och konst användas om 

det riktas åt det hållet (Kittelmann Flensner 2018:231). Det framkommer även att 

det råder en spirituell diskurs i klassrummet (Kittelmann Flensner 2015:259). 

Kittelmann Flensner (2018:237) vill visa på att det även går att koppla till en levd 

religion till det som går att kalla för privat religiositet där religionen är något 

individuellt och deltagaren plockar det som tycks passa. Slutligen påvisas 

problematiken i användandet av kroppsliga erfarenheter som exempelvis att försöka 

efterlikna ritualer som ett sätt att lära ut levd religion (Kittelmann Flensner 

2018:233). Denna metod vandrar på gränsen till att bli konfessionell och behöver 

kritisk reflexion då läraren kan ifrågasätta om handlingarna anses som riktiga (som 

det faktiskt kan gå till) eller om handlingen kan ses som diskriminerande mot 

eventuella religiösa utövare. Kittelmann Flensner (2015:268) kommer fram till att 

när sekularism ses som neutralt blir det problematiskt då alla alternativa världsbilder 

ses som den andra och påvisar istället en betoning av religion som ”a difference 

among differences”. För att motverka detta ser Kittelmann Flensner (2015:270) det 

som fördelaktigt att utgå från en tematisk undervisning istället för en religion-per-

religion då en religion-per-religion ofta tycks aktivera en sekularistisk diskurs. En 

tematisk där ett större fokus läggs vid jämförandet tycks utveckla elevernas 

vetenskapliga språk samt ses av religiösa elever som mer inkluderande.   

 
Chirstina Osbeck & Sidsel Lied (2012) har i Hegemonic speech genres of 

classrooms and their importance for RE learning undersökt vilka talgenrer som 

uppstår i både norska och svenska klassrum genom observationer och intervjuer. 

Talgenre i detta fall är på vilka sätt lärarna och eleverna pratar i klassrummet. De 

svenska lärarna i studien tycks vara mer elevcentrerade än de norska som lägger 

större fokus vid ämneskunskap (Osbeck & Lied 2012:160). I intervjuer med lärarna 

framkommer att lärarna tror att eleverna inte vill visa sin tro i klassrummet (Osbeck 

& Lied 2012:160). I de norska klassrummen framkommer att eleverna upplever en 

mer individuell syn på religion som mer intressant än det mer traditionsinriktade 
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som läraren vanligtvis brukar lägga fokus mot (Osbeck & Lied 2012:163). Vidare 

visar även undersökningen på att det kan vara problematiskt att försöka skifta 

talgenre i en klass. I den svenska skolan läggs en ocool attityd mot religion och att 

då som lärare ställa sig mot denna hegemoniska genre är problematisk då det kan 

vara svårt att nå eleverna (Osbeck & Lied 2012:165).  

 

Halvarson Britton (2014) har i sin undersökning observerat en klass under ett 

undervisningsblock i islam där eleverna fått gå på studiebesök i en moské. Där har 

eleverna intervjuats både innan och efter besöket samt efter att blocket var klart. 

Syftet var att se på utmaningar och möjligheter som eleverna formulerade i 

studiebesök som metod (Halvarson Britton 2014:17). Halvarson Britton (2014:166) 

kommer fram till att eleverna själva upplever att de lärt sig mest under själva besöket 

och betonat intresset av ett perspektiv inifrån. De flesta elever har dock svårt att se 

utanför de fasta traditionerna och representanten från moskén får agera mer som 

expert än som levande exempel vilket kan skapa didaktiska problem (Halvarson 

Britton 2014:169). Avslutningsvis kommer Halvarson Britton (2014:185) fram till 

att inte bara arbetet innan ett studiebesök är av stor vikt utan även arbetet efter då 

hon upplever att eleverna i högre grad började reflektera då.   

 

Undersökningarna från klassrummet visar sammanfattningsvis på att 

undervisningen ofta har en sekularistisk utgångspunkt och problemen som kan 

uppstå med detta och att en levd religion sällan framkommer. Vidare påvisas att 

eleverna finner levd religion som intressant i jämförelse med en mer strikt 

traditionsinriktad undervisning samt att didaktiska problem som kan uppstå under 

studiebesök som undervisningsmetod.  

 

Lärarperspektiv 

David Carlsson (2016) Vad är religionskunskap? - En diskursanalys av 

trepartssamtal i lärarutbildningen har undersökt vad som betraktas som centrala 

kunskaper för lärare inom religionskunskap i samband med att ha observerat 

trepartssamtal samt intervjuat högskolelärare, VFU handledare samt student. 

Carlsson (2016:191) kommer fram till att kunna sitt ämne var den tydligaste 

diskursen. I diskursen att kunna sitt ämne var det för de lokala lärarna på skolan 

viktigast att lära känna sina elever och hur man kan möta dom (Carlsson 2016:194). 

Högskolans representant lade istället större vikt vid problematiserande av 

representation i undervisningen (Carlsson 2016:199). Vidare så betonar Carlsson 

(2016:198) att metod ställs framför teori i undersökningen då teorier inte är något 

som benämns av någon av deltagarna.  

 

Vestøl (2015:8) menar på att problemet med bristen av levd religiositet kan uppstå 

ur frågan om epistemologi, det vill säga vad som betraktas som kunskap. Vad anses 

som kunskap i arbetet med religiösa traditioner? Är den subjektiv eller objektiv? Det 

motiverande och det transcendenta beskriver Vestøl (2015:10) som en viktig del av 

att vara religiös och finner därför det viktigt för lärare inom religionskunskap att 

inkludera denna aspekt av religionen med förslagsvis berättelser inifrån.  

 

Artiklarna om lärares tankar visar på att olika lärare betonar olika kunskaper som 

viktigast och att brist på levd religiositet kan vara en fråga om epistemologi.  
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5 Metod och urval 
Här nedan så presenteras först kvalitativa intervjuer som metod med processen 

bakom denna. Sedan så presenteras urvalen i studien och studiens diskursanalytiska 

modell för att avslutningsvis presentera studiens etiska riktlinjer. 

 
Metod – en kvalitativ intervju 

Metoden för undersökningen har varit kvalitativa intervjuer. Steinar Kvale & Svend 

Brinkmann (2014:17) beskriver i Den kvalitativa forskningsintervjun att en 

kvalitativ forskningsintervju i huvudsak vill ”förstå världen från 

undersökningspersonen synvinkel, utveckla meningar ur deras erfarenheter, avslöja 

deras levda värld som den var före de vetenskapliga förklaringarna”. Då studien 

syftar mot hur lärare talar om undervisningen i världsreligioner anses intervjuer att 

vara rätt metod för att utföra undersökningen.  

 

Att bli duktig på att intervjua är ett hantverk som behöver övas fram (Kvale & 

Brinkmann 2014:33). Detta är således ingenting som man blir bra på endast genom 

att läsa metod litteratur utan behöver läras hands on i konkreta intervju situationer. 

För. Kvale & Brinkmann (2014: 147) betonar vikten av tematisering och planering 

redan innan intervjuerna har startat för att få en så välarbetat studie som möjligt. För 

att vara så förberedd som möjligt har därför en fördjupning i området skett innan 

intervjuerna och intervju guide använts under intervjuerna (se bilaga 2). Intervjuerna 

hamnade på ungefär 30 minuter. 

 

Till denna intervju har en tratt teknik använts. Denna teknik utgår från att börja med 

väldigt öppna frågor för att stegvis smalna av frågorna mot området undersökningen 

syftar att undersöka (Kvale & Brinkmann 2014:172). Detta kan ge ett tillfälle att 

först få se på deltagarens spontana tankar för att sedan kunna diskutera området även 

om detta inte var något som kom till läraren spontant.  

 

Efter intervjuerna har materialet transkriberats. En transkribering är inte alltid så lätt 

som den låter. Det som kan låta väl formulerat i ett tal blir lätt osammanhängande 

och repetitivt i en direkt utskrift (Kvale & Brinkmann 2014:218). 

Osammanhängande och repetitiva ordagranna intervjuskrifter kan leda till oetisk 

stigmatisering av deltagaren. Därför har intervjuerna skrivits om för att försöka 

fånga deltagarens uttalanden bättre. Först har intervjuerna lyssnats igenom en gång 

och planen var att notera vad som är av intresse för undersökningen och därefter 

transkribera dessa stycken. Detta slutade dock i att större delen av intervjuerna 

transkriberats då väldigt mycket ansågs vara av intresse.  Dessa transkriberingar har 

skrivits ut i två olika exemplar, en per frågeställning, i pappersform för att sedan 

under analysen kunna markera med en markeringspenna olika citat som ses som 

intressant utifrån temat. Samtliga citat har sedan placerats in under olika kategorier 

(diskurser) för att sedan presenteras lärare för lärare. 

 

Urval  

Metoden för undersökningen är intervjuer av aktiva gymnasielärare. För att göra ett 

urval av lärare har bekvämlighetsval använts och även snöbollsprincipen försökt 

användas. Då jag vid tidigare tillfällen varit i kontakt med två lärare som är aktiva i 

gymnasieskolan har först dessa lärare frågats. Vid kontakten med dessa lärare har 

dessa i sin tur blivit frågade om eventuella kollegor som skulle kunna vara 
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intresserade av att delta i undersökningen. För att öka chanserna att hitta deltagare 

vände jag mig även till hemsidor för gymnasieskolor i närområdet. På vissa av dessa 

hemsidor fanns kontaktuppgifter till lärare som enligt hemsidan undervisade i 

religionskunskap. Där inte kontaktuppgifter fanns direkt valde jag att ta vägen via 

rektor eller studieadministratör för att kontakta lärarna. Mängden deltagare har valts 

utifrån tiden som har funnits till förfogande. Större material behöver inte uteslutande 

betyda bättre material. Därför har mängden intervjuer för undersökningen stannat 

vid tre till fem.  

  

Utav sjutton tillfrågade lärare var det fyra som valde att delta i undersökningen. 

Vissa lärare fick jag inte svår från, flera sade att de inte hade tid och vissa var 

sjukskrivna. Det stora bortfallet skulle kunna bero på lärares tighta schema där 

mycket administrativt ska hinna göras när det finns luckor i schemat. Eftersom det 

närmade sig vinterlov kanske vissa lärare även var stressad över betygsättningar som 

ska ske till årsskiftet. Bortfallet kan även varit uppstått av de som inte valt att delta 

känt sig obekväma i ämnet. Lärarna som valde att vara med var en kvinna och tre 

män där samtliga lärare undervisar på olika skolor. En av skolorna var kommunalt 

styrd medan de andra var privatägda skolor. Dock har inga urval på socioekonomi 

eller kön anlagts. En av deltagarna var en lärare som inte var aktiv för tillfället men 

har varit aktiv det senaste året inom religionskunskap. Det som skulle kunna anses 

som negativt med denna deltagare är att läraren eventuellt kan ha glömt lärotillfällen 

och eventuellt även mindre insatt i ämnet om läraren inte är aktiv inom ämnet hela 

tiden. Detta förbisågs då läraren ändå upplevdes som relevant för undersökningen.  

   

En diskursanalytisk metod 

Då undersökningen syftar till att belysa hur läraren konstruerar det som antyds vara 

viktigt i undervisningen i världsreligioner utgår undersökningen från en 

postmodernistisk syn. Denna kan även kallas som en social konstruktivistisk och 

utgår från att kunskap är något som skapas i sociala situationer. Kunskap är inget 

som bara finns där ute utan en verklighet som skapas av intervjuaren och intervju 

personen (Kvale & Brinkmann 2014:66). Med andra ord går det att beskrivas som 

att ”det handlar inte om en objektiv sanning för alla utan om en subjektiv förståelse” 

(Kvale & Brinkmann 2014:301). Det handlar i detta tillfälle om en förståelse i hur 

lärare konstruerar representation i klassrummet. Denna subjektiva sanning behöver 

inte vara det som faktiskt sker i klassrummet eller hur eleverna tolkar 

undervisningen.  

 

För att göra denna analys har en diskursanalytisk metod använts. En diskursanalytisk 

metod är inspirerad av Foucaults diskursbegrepp som utgår från ”practices that 

systematicaly form the objects of which we speak” (Bergström & Ekström 

2018:253). I en diskurs analys tar man avstånd från att språket representerar en 

verklighet och istället påvisas språkets konstruerande sida som visar på att det alltid 

innehåller ett perspektiv på världen (Bergström & Ekström 2018:255). 

Diskursanalytiker kan vara fokuserade åt olika håll. Denna uppsats är intresserad av 

att undersöka diskursens effekter det vill säga vilka grupper som gynnas och 

missgynnas av effekterna som diskursen skapar (Bergström & Ekström 2018:256). 

Generellt pratar Bergström & Ekström om två teoretiska utgångspunkter  
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Språket är alltid en del av, och konstituerat av, särskilda sociala praktiker och dessa 

praktiker har alltid implikationer för sociala relationer och makt relationer 

(Bergström & Ekström 2018:256) 

 

Mer specifikt har Carol Bacchis ”What’s the problem represented to be” (WPR) 

ansats använts (Bergström & Ekström 2018:271). Denna ansats syftar till att 

”granska förgivettagna föreställningar om sociala och politiska problem och de makt 

relationer som dessa föreställningar skapar eller upprätthåller” (Bergström & 

Ekström 2018:271). Analys metoden vill visa vilka uppfattningar kring en fråga som 

får legitimitet och vilka effekterna av detta riskerar att bli (Bergström & Ekström 

2018:271).  

 

Ansatsen utgår från sju analytiska frågor som kan följas men kan även med fördel 

användas på ett mer holistiskt sätt för att få ansatsen att passa till undersökningen 

(Bergström & Ekström 2018:273). Det är dock en fråga om reliabilitet när det 

kommer till att anpassa ansatsen. Bergström & Ekström (2018:294) beskriver att en 

analys som inte utgår från frågorna i strikt form kan riskera att läsaren inte får full 

inblick i analysen. Jag har till denna undersökning valt att fokusera mot tre av 

frågorna i analysen: Vad ses som problemet? Vad tas förgivet och ifrågasätts inte? 

och vad kan ses som problematiskt? För att sedan i diskussionen använda en fjärde 

fråga om eventuella effekter av dessa diskurser och diskutera dessa mot litteraturen. 

Exempel på hur frågeställningarna har analyserats med den teoretiska ansatsen är: 

hur beskriver lärarna syftet med undervisningen i världsreligioner och vad anser de 

vara det viktigaste? Finns det några alternativa synsätt? Vilka kan eventuellt 

påverkas av detta synsätt?  

Vilka metoder beskriver lärarna som gynnsamma? Vad kan eventuellt påverka valet 

av metoder? Kan dessa metoder gynna eller missgynna vissa elever?   

 

För att se till vilka diskurser som lärarna visar på har alla stycken i intervjuerna som 

utgår från hur lärarna beskriver syftet med undervisningen och vilka metoder som 

lärarna beskriver som gynnsamma markerats. Diskurser utgår från vad det är som 

får talutrymme och i detta fall hur lärare pratar om olika ämnen. Genom att 

exempelvis inte prata om en undervisningsmetod kan andra metoder ses som mer 

gynnsamma än denna. Efter att citaten har markerats har citaten grupperats med 

liknande citat för att skapa kategorier som överlappar mellan lärarna. Det är dessa 

kategorier som sedan formulerats som diskurser, övergripande sätt att tala om syftet 

och metoder i undervisningen.  

 

Det är framförallt mot en levd religions approach som lärarnas uttalanden kommer 

analyseras. Kan en levd religionsdiskurs påvisas hos lärarna eller är det andra 

diskurser som framkommer ur materialet? Kan det visa på en metodisk diskurs hos 

lärarna och kan denna då med fördel kopplas till en levd religion? Kittelmann 

Flensner (2018:228) utgår i sin undersökning från det hon kallar för en vid definition 

av levd religion. Denna definition fokuserar på vardagliga praktiker och den mening 

individer tillskriver dessa. Det är samma definition av levd religion som jag har valt 

att fokusera denna studie mot, det vardagliga livets utövande som beskrivet av 

individer och vilket fokus som läggs mot motiven bakom handlingarna.   
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För att göra analysen så transparant som möjlig har citat från intervjuerna använts 

för att exemplifiera framträdande mönster hos lärarna och även argumentera för 

analysen (Bergström & Ekström 2018:290).   

 

Etiska riktlinjer 

Undersökningen har utgått från fyra etiska områden: informerat samtycke, 

konfidentialitet, konsekvenser och forskarens roll (Kvale & Brinkmann 2014:105). 

Nedan kommer varje område beskrivas samt belysa hur undersökningen har 

anpassats till det.   

 

Informerat samtycke – Kvale & Brinkmann (2014:107) beskriver detta som att 

”informera det allmänna syftet med undersökningen”. För att göra detta har samtliga 

deltagare i undersökningen har fått ett informationsbrev (se Bilaga 1) innan 

undersökningen där undersökningens syfte, urval, metod och etiska riktlinjer står 

med. Där blir även deltagaren informerad om att hen kan när som helst dra sig ur 

undersökningen utan att bli ifrågasatt varför. Ett kritiskt moment i informerat 

samtycke är att inte ge för mycket information. Kvale & Brinkmann (2014:108) 

pekar på balansen mellan att ge för mycket information, vilket kan påverka 

deltagarens svar, och för lite information som kan påverka deltagarens förtroende i 

undersökningen. På grund av detta har aldrig levd religion som begrepp stått med i 

informationen då undersökningen vill fånga in deltagarens spontana tankar.  

 

Konfidentialitet – Kvale & Brinkmann (2014:109) beskriver detta som vad kan 

göras med data som kommer från intervjun och hur den hanteras för att hålla 

deltagarna anonyma. Materialet till undersökningen kommer hanteras konfidentiellt. 

Vid transkribering kommer deltagaren få ett alias. Ingen information om deltagaren 

som skulle kunna rubba dess alias kommer inkluderas i undersökningen. Eventuell 

bakgrund om deltagaren har efterfrågats i intervjun men denna information har 

strukits från rapporten om den skulle kunna avslöja deltagaren.  

Inspelningar och transkriberingar var det endast den ansvariga för intervjun som har 

haft tillgång till arbeta med. Informationen har lagras på en hårddisk på en dator 

med lösenord. Efter att undersökningen var slutförd har ljudfilerna och 

transkriberingarna raderats.  

 

Konsekvenser – Detta beskriver Kvale & Brinkmann (2014:110) som eventuella 

konsekvenser som kan skada eller gynna deltagarna i undersökningen och 

förespråkar tankar om att göra gott som princip. Sätt tillintervjuerna har intervjuaren 

försökt styra om samtalet om det leder mot något som upplevs kunna kännas känsligt 

för deltagaren. Intervjun ska inte försöka gå in allt för personligt.  

Vidare har en analys av eventuella fördelar och nackdelar med att deltaga gjorts 

Fördelarna med medverkan kan vara att deltagaren får reflektera och argumentera 

för val som kanske annars tas förgivet och med detta stärker sina åsikter eller kanske 

börjar reflektera i nya tankar. Vad som då eventuellt kan ses som nackdelar eller 

risker med deltagande kan vara att nya tankar kan vara jobbiga att handskas med 

framförallt om man befinner sig i ett svagt tillstånd (fysiskt eller psykiskt).  

 

Forskarens roll – Detta sammanfattar Kvale & Brinkmann (2014:111) som 

moraliskt ansvarsfullt forskningsbeteende.  Här ingår att ha empati, att sträva efter 

att innefatta hög vetenskaplig kvalitet samt att alla procedurer i undersökningen ska 

vara genomskinliga. För att sträva mot detta har en strävan efter hög validitet 
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genomsyrat hela arbetet. Kvale & Brinkmann (2014:296) beskriver detta som att se 

till att undersökningen undersöker det som den påstås undersöka och innefattar 

forskarens trovärdighet och hantverksskicklighet. Detta blir som en hermeneutisk 

cirkel då validitet bygger på etiska val som ökar kvaliteten på den producerade 

kunskapen vilket i sig ökar validiteten.  

 

6 Analys  
Här nedan kommer analysen av lärarnas intervjuer. Inledningsvis beskrivs 

diskurserna som har framträtt i intervjuerna och exempel på vad diskurserna utgår 

från. Sedan presenteras resultatet en lärare i taget och börjar med en bakgrund om 

läraren presenteras och fortsätter sedan med presentera resultatet av första 

frågeställningen: hur lärarna beskriver syftet med undervisning i världsreligionerna 

och sedan andra frågeställningen: vad säger lärare om olika metoder för 

undervisning. Resultaten kommer belysas i storleks ordning det vill säga den eller 

de diskurser som upplevs som mest framkommande presenteras först och sedan 

andra diskurser som finns där men kanske inte lika tydliga. En diskursanalys bygger 

på att visa på vad som ses som självklart vilket betyder att alternativa sätt kan 

framkomma i undervisningen men har inte fått utrymme av läraren i intervjun. 

 

I huvudsak är det tre diskurser som framkommer i den första frågeställningen om 

lärarens syfte med undervisningen i världsreligioner: samhällsdiskurs, 

vetenskapligdiskurs och individdiskurs. Med en samhällsdiskurs visar läraren på att 

syftet med undervisningen ofta beskrivs som ett jämförande mellan olika religioner 

och kulturer eller genom att beskriva aktuella händelser i samhället med en vidare 

tradition eller grupp. En vetenskapligdiskurs visar istället till att syftet med 

undervisningen handlar om förmågor som är icke kontextuella och som går att 

använda i olika tillfällen men kanske inte visar på en specifik individ eller grupp. 

Sista diskursen i syftet är en individdiskurs där undervisningen ska syfta till att låta 

eleverna möta religioner från ett inifrån perspektiv där fokuset ligger på individerna.  

 

I den andra frågeställningen om metoder som läraren talar om eller beskriver som 

gynnsamma framträder tre diskurser: representativdiskurs, föreläsningsdiskurs och 

reflektivdiskurs. En representativdiskurs utgår från metoder där eleverna får möta 

representation i olika former. Med en föreläsningsdiskurs talar läraren om 

föreläsningar och mer traditionell kateder undervisning. Slutligen visar en 

reflektivdiskurs på metoder som syftar till att låta eleverna reflektera över 

exempelvis livsfrågor med sig själva eller diskutera med varandra.  

 

Lärare John 

John har arbetat som lärare i ungefär sju år. John arbetar för tillfället på en privatägd 

gymnasieskola där han framförallt undervisar i religion 1 och 2. John har en 

högskoleutbildning inom religionskunskap samt historia och har undervisat på 

många olika program över åren, både högskoleförberedande och yrkesförberedande. 

På Johns skola läser eleverna religion i olika årskurser beroende på vilket program 

de läser.  

 

En samhälls- och vetenskapligdiskurs  

John mest tydliga diskurs i syftet med undervisningen visar på en samhällsdiskurs. 

Johns spontana tolkning av ämnet beskrivs som: 
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Jag, som kanske har lite mer insikt än eleverna i kursplanen och centrala innehållet 

syfte och liknande, jag har mer tolkningen att religionsämnet handlar mer om folk 

och kulturer som möts och hur dom interagerar med varandra, ursprung och hur dom 

kanske manifesteras i samhället mer än att lära om Moses, vad gjorde han? Det är 

fruktansvärt ointressant och jag tycker också att det är helt irrelevant att tala om 

exempelvis kungatiden i gamla israel och Juda rike. Om det inte går att göra en tydlig 

koppling till samhälle och kultur idag. Så jag vill gärna att eleverna ska förstå att när 

vi pratar om världsreligioner i religionsämnet så är det ett sätt att förstå världen idag 

så som den ser ut. (intervju med John)  

 

Utifrån citatet går det att tolka att undervisningens huvudfokus ligger mot aktualitet, 

att alltså se på dagens religion, och om traditions ska benämnas handlar det om att 

bygga kontext. Även styrdokumentet tycks vara något som styr undervisningen. 

John beskriver även diskussion och reflektion i samhällsmöten som en viktig del av 

ämnet: 

 
Religion är ett ämne som handlar mer om att reflektera och diskutera och dra egna 

slutsatser […] Till exempel hur går det till om en person med en viss religion med 

starka regler kring levnad möter ett samhälle som inte har det? (intervju med John).  

 

Här skulle eventuella individuella aspekter av religionen återfinnas men dock tycks 

kopplingen ligga mer mot kulturer och grupper än individer.  

 
Då kan de reflektera över det själva, vi har liksom gått igenom funktionerna bakom 

den typen av kulturmöten exempelvis. (intervju med John) 

och 
[…] helt plötsligt märker man hur vi diskuterar att kurderna, att dom också lever i 

diaspora och hur de har påverkats. (intervju med John) 

 

I senaste exemplet påvisas hur diskussioner kan ske i klassrummet och grupper i 

förhållande till samhället tycks sticka ut lite extra. Vidare har John även en stark 

vetenskapligdiskurs i syftet med undervisningen i världsreligioner. I slutet av 

diskussionen när frågan om Johns tankar om levd religion lägger John fokus på det 

han väljer att kalla metakunskaper: 

 
Vi ska röra oss mer i meta kunskaperna istället för att grotta ner sig i detaljerna och 

titta på dom specifika kunskaperna. (intervju med John) 

 

Mer specifikt beskriver John att 

 
[…] för mig är det alltid viktigare med meta kunskapen. HUR funkar det, HUR ska 

man förhålla sig till det här för att när dom vet det så borde dom förstå det ganska 

fort ändå att, ja men det är klart att det finns olika tolkningar. Stöter dom då på en 

kompis som säger jag är kristen, då vet dom på en gång att, aha du är kristen men det 

betyder inte att du är den här typen av kristen nödvändigtvis utan att man kan förstå 

det på en gång. (intervju med John) 

 

Tydligt i detta citat är att undervisningens huvudfokus ligger på att lära ut hur 

eleverna kan bemöta andra religiösa i framtiden mer än att visa på dessa individuella 

tolkningar och motiv i undervisningen.  
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Dom behöver verktyg i mötet för religioner. Visst jag kan visa på hur 1,2 eller 15 

personer lever som kristna eller judar eller liknande men varför ska vi göra det när de 

kan få verktygen att ha den inställningen själva? (intervju med John) 

 

En annan typ av vetenskaplig diskurs har även varit framstående hos John. John gör 

ofta kopplingar mellan religion och vetenskap i tankar om skiljer tydligt på 

vetenskap och tro. Detta framkommer som en viktig del av undervisningen i 

religionsämnet:  
 

[…] då känner jag att det blir viktigt att blir viktigt att liksom nyansera dom här 

synerna på religion och att eleverna får tänka efter, ja men visst du har din tro såhär 

men kan du ändå såhär respektera det faktum att det inte är någon naturvetenskaplig 

sanning det du tror på. det är liksom viktigt för att de ska få den här respekten för 

andras rätt till åsikt och tro också. (intervju med John) 

 

John upplevs vilja skilja mellan tro och vetenskap och att genom en förståelse för 

vad som är vad kunna respektera för alternativa sätt att se på fenomen. Mycket 

bygger på tankar om vad som är rätt och fel och att det inte går att förkasta någon 

annans tankar då det inte är byggt på vetenskap. 

 

Förläsningsdiskurs 

John visar på en föreläsningsdiskurs då hans undervisning beskrivs vara 

genomsyrad av föreläsningar: 

 
Jag har väldigt föreläsningstung i mina kurser, inte för att jag tycker att det är bättre 

än något annat mer att det är något som jag tycker funkar bra. (intervju med John) 

 

Så föreläsningar är något som John beskriver som gynnsamt. John visar även på en 

reflektivdiskurs då vikten av diskussioner i klassrummet betonas:  

 
Reflektioner och diskussioner och att eleverna kan argumentera och motivera sina 

tankar. Förklara varför man tycker och tänker om religioner och så. (intervju med 

John) 

 

Men detta visas till största del i text på grund av tids aspekten: 

 
[…] i huvudsak är det reflekterande av text och det är tyvärr mycket för att vi ska 

hinna med och jobba med allting. Jag tycker att det är jätte värdefullt att jobba i mer 

diskuterande övningar och diskussions seminarie. (intervju med John) 

 

Utifrån citatet uttrycker John att diskussioner i klassrummet är gynnsamt men att 

detta ofta tar mycket tid och därför sker reflektionerna överlag i skriftlig form.  

 

Sammanfattning John 

Sammanfattningsvis framträder en samhälls- och vetenskapsdiskurs starkast i Johns 

uttalanden. Fokuset mot samhället påvisas i flertalet exempel som visar på när 

kulturer och religioner möter varandra samt när aktuella händelser som belyses ur 

religiösa eller kulturella glasögon. Den vetenskapliga diskursen utgår från två 

aspekter. Dels att undervisningen ska fokusera mot ett hur, hur eleverna kan möta 

andra kulturer mer än att ge exempel på möten, och dels kopplingen mellan vad som 

är vetenskap och vad som är tro. John påvisar även spontant i början av intervjun 
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styrdokumentets påverkan på undervisningen. John visar på en föreläsningsdiskurs 

i beskrivandet av metoder i undervisningen då föreläsningar är något som han 

uttrycker sig använda sig mycket av samt. John talar även om diskussioner i 

klassrummet vilket visar på en reflektivdiskurs dock är inte denna lika stark.  

 

Lärare Bosse 

Bosse har varit lärare i 20 år och arbetar för tillfället på en privatägd gymnasieskola. 

Bosse läste från början fristående kurser på högskolan som han sedan kombinerade 

ihop till en lärarexamen. Bosse är idag lärare i samhällskunskap, internationella 

relationer och religion 1 och 2 på flera olika högskoleförberedande program. Även 

på Bosses skola är det programmet som avgör vilken årskurs som eleverna läser 

religion.  

 

En individdiskurs 

Bosses har en tydlig individdiskurs då undervisningen i världsreligionernas syfte 

beskrivs som att belysa hur religionen levs ur ett inifrån perspektiv:  

 
Då handlar det om att visa på hur religionerna levs i Sverige, representanter för 

världsreligionerna hur deras tro faktiskt yttrar sig. Och i det fallet faktiskt visa på 

skillnaderna. (intervju med Bosse) 

 

I citatet visas även en samhällsdiskurs då den individuella synen med fördel kan 

kopplas till Sverige och tradition. Intressant är att Bosse är den enda av lärarna som 

explicit uttrycker levd religion som ett syfte. Bosse uttrycker även att: 

 
[…] då det centrala är livsåskådning vilket ju både är något som man kanske vill 

skylta med men som man också vill hålla privat så är det viktigt att människor som 

har en övertygelse och vill prata om sin övertygelse kommer hit och delger det som 

dom tror på och som dom är övertygade av. (intervju med Bosse) 

 

I citatet ovan går att antyda hur individer yttrar sig som viktigt då detta kanske inte 

är något som är så synligt i dagens klassrum. Bosse visar på en vetenskapligdiskurs 

när han till exempel kopplar individ till vetenskapliga begrepp:  
 

Om jag nu är hindu i Sverige hur ser jag det utifrån? Och då blir de ofta dom här yttre 

faktorerna och då blir det etnicitet och då behöver man gå in på etnicitet begreppet 

och kultur begreppet också och man behöver socialisations begreppet så det finns 

många begrepp som knyts an till det här. (intervju med Bosse) 

 

Utifrån citatet finns kopplingar mellan vetenskapliga begrepp och religiösa 

identiteter i Bosses undervisning. Den visar även på religiösa begrepp som jämförs 

mellan traditioner: 

 
Det jag tycker eller det som jag tolkar som viktigt är att göra en jämförelse mellan 

framförallt gudsbegrepp och människosyn som är två viktiga delar men nästa steg är 

hur levs världsreligionerna idag. (intervju med Bosse) 

 

Utifrån citatet upplevs det som att traditioner och eventuellt grupper analyseras först 

för att sedan gå vidare till individer.  

 

Möten med representanter 



 

25 

 

Bosse visar tydligast på en representativdiskurs i valet av metoder. Möten med 

representanter genom dels med religiösa utövare och läroböcker beskrivs som:  

 
Jag har gammalt material med intervjuer med olika religiösa inriktningar och olika 

religiösa företrädare och det finns på SLI (läroboken) kortare snuttar men det blir 

väldigt snuttifierad, liksom att man talar utifrån som ung kristen, ung muslim osv. 

Jag skulle egentligen vilja, det vore drömscenariot att ha mycket mer av en bank av 

exempel på hur människor lever sina religioner. (intervju med Bosse) 

 

Så Bosse lägger stort fokus vid möten och om inte i nutid så gamla intervjuer eller 

ur läroboken men uttrycker även att detta är ett material som han upplever är svårt 

att få tag på. Bosse uttrycker även att han använder sig av roller som ett sätt att skapa 

möten i klassrummet:  

 
[…] där den enskilda individen får försöka sätta sig in i en utgångspunkt att okej om 

jag är hindu hur skulle jag kunna tänkas resonera utifrån dom här frågorna? att leva 

sig in i en roll tänker jag är en viktig sak. (intervju med Bosse) 

 

Bosses undervisningsmetod beskriver han i likhet med hur han beskriver sitt syfte 

med undervisningen som påvisats tidigare.  

 

Sammanfattning Bosse 

Sammanfattningsvis visar Bosse väldigt starkt på en individdiskurs då han beskriver 

ett syfte som utgår från ett inifrån perspektiv och gör även kopplingar mellan dem 

och samhälle och tradition samt vetenskapliga teorier. Bosses talar tydligt om en 

representativdiskurs när det kommer till metod då möten beskrivs som gynnsamma 

och eftersträvansvärda.  

 
Lärare Göran 

Göran har undervisat i ca nio år och arbetar för tillfället på en kommunal skola. 

Göran har en utbildning i både engelska och religion. På Görans skola delas lärarna 

in i program vilket har gjort att Göran endast har elever i ett högskoleförberedande 

program i årskurs tre. Göran undervisar bara i religion 1.  

 

Du i religionsämnet  

Göran har inte haft en lika tydligt framstående diskurs som de två tidigare 

presenterade lärarna. Göran visar dock på en individdiskurs:  

 
Det jag tycker är absolut svårast är att oavsett vilket moment är att få in någon typ av 

känsla av att oavsett vad vi tittar på så är det ändå människor vi har att göra med och 

även om religionerna har olika syn på vad som är viktigt och olika regler och etik och 

så vidare så är det ändå människor av kött och blod bakom alla dom här yttringarna 

och det är jättesvårt att ta in världen i klassrummet så att den känslan blir verklig men 

jag försöker få in ett sånt tänk. (intervju med Göran) 

 

Vidare betonar Göran denna diskurs i vikten av att kunna komma ut i studiebesök 
 

[…] jag skulle vilja åka på många mer studiebesök så man får träffa riktiga människor 

som pratar om ur deras perspektiv. (intervju med Göran) 
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Göran lägger således stor vikt vid att få träffa riktiga människor. Vid andra exempel 

från undervisningen stärks detta i att låta elever anonymt lämna in lappar om sin 

livsåskådning och i reflekterande uppgifter. Göran visar även på en samhällsdiskurs 

då han ofta jämför religiositet med det svenska samhället för att visa på att alla inte 

gör som det står: 

 
Man kan liksom skämta om hur vi har det. Ja men ni alla ni dansar väl små grodorna 

på midsommarafton eller hur? Det gör dom ju inte och dom kan ju skratta åt det och 

dom kan förstå att, he he nej de gör vi ju inte… nej men då kanske inte alla gör det 

på det sättet som jag berättat om i den här religionen häller men många gör det säkert 

och det är vår bild av det. (intervju med Göran) 

 

Göran återkommer till denna samhälle-individ aspekt när han vill koppla du till 

ämnet: 

 
Det jag försöker få in och det är ett livsprojekt höll jag på att säga. Det är att få in DU 

perspektivet. [...] Just för att koppla fakta till något du själv tycker och känner. Finns 

det någon koppling där till din identitet. (intervju med Göran) 

 

Detta tycks visa på att Göran finner det viktigt att låta eleverna reflektera med att 

fokuset kanske ofta hamnar mot tradition och fakta än levande exempel.  

 

Reflektiv- och representativdiskurs 

Göran visar även han tydligt på en representationsdiskurs i beskrivandet av 

gynnsamma metoder. Han beskriver att studiebesök är något bra men som han har 

svårt att få till idag:  

 
Om jag hade bott någon annan stans. Eller något jag skulle vilja göra som jag inte har 

gjort jätte mycket hittills är att jag skulle vilja åka på många fler studiebesök så man 

får träffa riktiga människor som pratar ur deras perspektiv. Det har jag gjort till en 

vis gräns förut […] Den metoden tycker jag är absolut bäst, alltså ut i verkligheten, 

tar oss ut ur klassrummet. (intervju med Göran) 

 

Då Göran haft svårt att få till levande möten har han vänt sig till det som han 

beskriver som det näst bästa: 

 
Det bästa sätt som jag har kommit på hittills är att visa dokumentärer som vi gör då 

och då. Och de tycker ju dom är skönt. Det är väl det näst bästa då kanske till en vis 

gräns men de kan bli för mycket också. För då har du fortfarande levande människor 

som berättar om hur dom ser på saker och ting. (intervju med Göran) 

 

Vidare beskriver även Göran att spelfilmer och noveller är material han använder 

för att eleverna ska bemöta en levd religion. Göran visar även på reflektivdiskurs då 

han beskriver sig använda diskussion, reflektion och jämförande i klassrummet:  

 
Så brukar jag säga att det här är ett diskussionsämne där allting som ni säger är okej 

att lyfta och sen får vi såklart akta oss för att vi ska ju inte förolämpa varandra och så 

men ni måste våga fråga och det tycker jag att dom göra också. (intervju med Göran) 

 

Och  
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Vi skriver inte jättemycket jag försöker bygga det mycket på diskussion. 

 

Så diskussion beskrivs som vanligt förekommande i Görans undervisning vilket kan 

tyda på att han finner den metoden gynnsam även om han inte explicit värderar den. 

 

Sammanfattning Göran 

Sammanfattningsvis visar Göran på en samhällsdiskurs då han talar om att frekvent 

bolla svenska ideal och jämföra dessa med religiösa. Detta kan även tyda på en viss 

sekularistisk utgångspunkt då Sverige som sekulär blir till vis del förgivettaget. 

Göran visar även på en individdiskurs då människor och hur de lever beskrivs vara 

av stort vikt i hans undervisning. Görans visar på en reflektiv- och 

representativdiskurs i belysandet av metoder i undervisningen. Möten och 

diskussioner är något som Göran betonar och i vissa fall ser som gynnsamt.  

 
Lärare Sofia 

Sofia började sitt läraryrke för åtta år sedan. Sofia är lärare i religion, historia och 

svenska men arbetar i huvudsak med specialpedagogik. Sofias elever läser religion 

i olika årskurser beroende på vilket program de läser. Sofia undervisar för tillfället 

inte i religion men har gjort det under det senaste året.  

 

Individuell utveckling i möten med religiösa 

Sofia visar på en stark individdiskurs. Störst framkommer detta i Sofias tankar om 

att låta eleverna möta religiösa utövare: 

 
Men jag tror på möten, möten berör och engagerar och vi har även haft elever från 

skolan som har kommit och pratat också och det märker man ju, det berör verkligen 

när det är nån från skolan själv och nån som dom har sätt kanske i korridorerna 

samtidigt som dom tycker att det är spännande att komma ut och titta och hur det ser 

ut. (intervju med Sofia) 

 

Och  
 

[…] det tycker jag är väldigt effektivt när dom får träffa livs levande person som 

berättar. Det tycker jag är viktigt i religionsämnet över huvud taget. (intervju med 

Sofia) 

 

Så hennes undervisning tycks i stort till att eleverna ska få möta religionen som den 

levs. Den visar även på att undervisningen bör syfta mot en individuell reflektion i 

livsfrågor:  

 
Först fundera på vem är jag och vad tycker jag är viktigt? och att det man funderar 

på faktiskt finns i världsreligionerna. (intervju med Sofia) 

 

Det går att se ett tydligt fokus på en sorts individuell utveckling i undervisningen 

och i likhet med flera av de tidigare lärarna visar även Sofia på en samhällsdiskurs 

då det ses som viktigt att koppla samhälle till individ: 

 
Men vem är jag i det här samhället och … vem är jag i den här kulturen. (intervju 

med Sofia) 

 

Och  
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Då är det frågor som vem är du, hur vet du det? Meningen med livet och mycket 

annat. Så mycket att dom ska försöka tänka till och få lite aha upplevelser innan vi 

djupdyker i världsreligionerna. Senaste åren har det varit mycket om vad som gör en 

lycklig och så och så har vi kopplat det till både buddhism och hinduism för att 

fortfarande hålla deras intresse vid liv eller försöka undvika deras eventuella 

fördomar. (intervju med Sofia) 

 

Detta visar på en kombination av individers livsfrågor och religiösa traditioner och 

hur dessa kan kombineras.  

 

Representation på skolan 

Sofias undervisningsmetod visar på en representationsdiskurs då den beskrivs vara 

genomsyras av möten med individer:  

 
Vi har varit till lokala kyrkor, till Jehovas vittnen, vi har tagit hit företrädare från 

mormon kyrkan som har kommit och berättat hur det har varit. Vi har haft en muslim 

från (en by i närheten) som är svensk.  

 

Utifrån citatet blir tydligt att mycket av Sofias undervisning har utgått från 

studiebesök eller möten med religiösa på skolan och att detta då kan ses som en 

metod som Sofia finner gynnsam. Vidare har Sofia även tagit in nyanlända elever 

för att belysa på andra religioner och kulturer:  

 
Men jag tror på möten, möten berör och engagerar och vi har även haft elever från 

skolan som har kommit och pratat också  

 

Och  

 
Jag har bjudit in våra nyanlända elever på skolan till klassrummet och så har vi haft 

lite café där dom har fått prata om religion, kultur, ja mänskliga rättigheter  

 

Förutom representativdiskurs visar även Sofia på en reflektivdiskurs då diskussioner 

och reflektioner i livsfrågor ses som en stor del av hennes undervisning: 

 
Så dels innan vi börjar gå in på världs religioner så brukar jag ofta försöka få dom att 

tänka på stora frågor.  

 

Och  

 
Jag delade in dom i små grupper och fick diskutera mycket och sen kunde de berätta 

lite i helklass vad dom tyckte och tänkte. 

 

På sättet som Sofia beskriver sina metoder kan de sammanfattas som berörande då 

hon gärna beskriver sig använda möten och livsfrågor för att beröra eleverna.  

 

Sammanfattning Sofia 

Sammanfattningsvis visar Sofia på en tydlig individdiskurs då hon uttrycker att 

individerna i religionen behöver belysas i möten samt att hon vill syfta till att 

utveckla elevernas egen livsåskådning. Sofias tal om metoder genomsyras av att låta 
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eleverna möta individer och diskutera livsfrågor därför är en representativ- och 

reflektivdiskurs som starkast.  

 

Sammanfattning av analys 

Mot den första frågan om syfte med undervisningen i världsreligioner framkom en 

samhällsdiskurs, en vetenskapsdiskurs och en individdiskurs. Flera av lärarna 

(Sofia, Göran och Bosse) visade på en stark individdiskurs som uttryckte syfte med 

undervisningen som att få möta religionen så som individerna i den beskriver den. I 

detta resultat stack John ut och visade mer på en vetenskapligdiskurs och en 

samhällsdiskurs då han betonade förmågor som sedan kunde användas i alla möten 

samt pratade mer om möten mellan olika samhällen och kulturer. Det går även att 

tolka att både Johns och Görans undervisning med en samhällsdiskurs att delvis utgå 

från en sekulär utgångspunkt. 

 

I den andra frågeställningen vad lärarna säger om olika undervisningsmetoder 

framkom starkast en representativdiskurs och en reflektivdiskurs hos flera av lärarna 

(Sofia, Göran och Bosse). Detta då de ofta talade om lärande metoder som utgick 

från att låta representanter på olika sätt (film, litteratur eller levande möten) få visa 

på sin religiositet samt att lärarna pratade om metoder där eleverna fick fundera över 

egna livsfrågor. Även här stack John ut ifrån mängden och betonade mer av det som 

jag valt att kalla för en föreläsningsdiskurs då han mer talat om metoder i form av 

katederundervisning. Även John visade på en reflektiv diskurs då även han talade 

om livsfrågor i sin undervisning.   

 

 

7 Diskussion 
Syftet med undersökningen var att med en diskursanalys kvalitativt analysera hur 

lärare konstruerade undervisningen om världsreligioner med ett fokus på 

representation. Mot detta syfte har två frågeställningar formulerats: Vad beskriver 

lärarna som syftet med undervisningen i världsreligioner? Och vad säger lärarna om 

olika undervisningsmetoder i undervisningen om världsreligioner? 

De framträdande diskurserna i syftet med undervisningen var: samhällsdiskurs, 

vetenskapligdiskurs och en individdiskurs. Framträdande diskurser i vilka metoder 

som talas om eller ses som gynnsamma är: representativdiskurs, reflektivdiskurs och 

en föreläsningsdiskurs. Nedan kommer inledningsvis respektive frågeställning att 

analyseras utifrån bakgrund och tidigare forskning. Sedan kommer hur eleverna kan 

påverka undervisningen att belysas. Avslutningsvis presenteras egna slutsatser och 

reflektioner.  

 

Levda religionen i undervisningen  

Analysen visar på att de flesta lärarna mer eller mindre visar på en individdiskurs i 

syftet med undervisningen där religiösa traditioner med fördel exemplifieras utifrån 

individerna i den. En undervisning med ett fokus på levd religion är något som 

mycket av tidigare forskning förespråkar då detta bland annat suddar ut gränserna 

mellan praktiker och normer i religionen (Enstedt & Plank 2018:7). Samtidigt kan 

en undervisning med allt för kontextuellt fokus tappa legitimitet som vetenskapligt 

skolämne i jämförelse med exempelvis matte och fysik (Jensen 2010:220). 
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En vetenskapsdiskurs kan likna Jensens (2010) tankar om en kritik mot levd 

religion. Jensen (2010:221) lägger ett större fokus mot vetenskapliga metoder som 

är icke kontextuella då dessa inte är något som inte tappar relevans i det långa loppet. 

Detta ska givetvis inte ses som en dålig undervisning då den i största lag når 

ämnesplanens syfte (Skolverket 2011a:1) och även läroplanen (lgy11:1) då den 

beskriver att undervisningen ska ”vila på vetenskaplig grund och beprövad 

erfarenhet”. Detta kan dock leda till att religiösa ses som robotar och missar motiven 

som ligger bakom handlingarna (Vestøl 2016:107-108). Det kan även leda till att 

gapet mellan religion och samhället växer då religion ses som något utöver det 

vanliga. En vetenskaplig metod behöver dock inte utelämna den levda religionen. 

Om vi utgår från den vetenskapliga definition som Gilhus & Mikaelsson (2003:18) 

beskriver är hur religiösa individer lever i hög grad intressant och öppnar upp för en 

levd religiositet i klassrummet.   

 

En samhällsdiskurs gick att till vis del koppla till en sekulär utgångspunkt. Båda 

utgår från en relativt stark samhällsdiskurs som utgår från att jämföra aktuella 

händelser med religiösa traditioner/grupper (mer i Johns uttalanden) och ställer 

religiösa handlingar i jämförelse med svenska normer (mer i Görans uttalanden). 

Detta kan ge undervisningen ett bredare syfte då det kan skapa en förståelse för 

religioner dock kan en sekulär utgångspunkt även vara problematisk. En sekulär 

utgångspunkt ställer religion som något som andra håller på med och ökar avståndet 

mellan samhället och religionen (Kittelmann Flensner 2015:256 & Moulin 

2011:313). Moulin (2011:313) jämför detta med att gå på museum där det du får se 

är något utöver det vanliga. En undervisning som inte inkluderar inifrån perspektiv 

upplevs kunna förfrämliga religionen samt beskriva religiöst liv på ett tråkigt och 

oinspirerande sätt (Moulin 2011:316 & Holmqvist Lidh 2016:85). Så för att skapa 

så relevant och intressant undervisning som möjligt kan ett levt perspektiv gynna 

detta.  

 

Representation som metod i undervisningen 

Flera diskurser framkommer i lärarnas uttalanden om relevanta metoder men 

starkast framkommer en representativdiskurs. Denna diskurs utgår från eleverna får 

möta religiösa individer i olika former och kan kännetecknas med en etnografisk 

metod där eleverna får vandra mellan inifrån och utifrån perspektiv (se Jackson 

1997:60, Berglund 2011:127 & Kittelmann Flensner 2018:230). Detta kan inkludera 

allt från studiebesök, noveller, debatter i klassrummet till att bjuda in religiösa 

utövare eller andra religiösa elever. För att uppmana till fler möten skulle elever med 

religiös bakgrund med fördel kunna inkluderas mer i undervisningen detta kräver 

dock större arbete. Flera artiklar visar på att eleverna döljer sin religiositet då de är 

trötta på att försvara sin religiösa position i frågor (se Skeie 2011:46, Osbeck, Lied 

2012:160 & Moulin 2011:322). För att locka fram detta behövs trygga rum vilket en 

undervisning med levd religion som syftar till att visa alternativa tankesätt kunna 

lyckas med (Moulin 2011:324). Detta kan även gynna en privat religiositet då alla 

livsåskådningar ses som ”a difference among differences” vilket gynnar både 

religiösa traditioner och det som kan beskrivas som en mer privat religiositet 

(Kittelmann Flensner 2015:268). Att locka de religiösa eleverna till att våga visa 

religion kan även vara stärkande för dessa elevers identitet (Trulsson 2018:144).  

 

I möten och då framförallt studiebesök beskriver Halvardsson Britton (2014:185) 

att efterarbetet är av stor vikt då det framförallt tycks vara då eleverna reflekterar 
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över vad de har varit med om. Dock betonar Halvardsson Britton (2014:169) att 

eleverna framförallt ser den religiösa individen som en expert och inte som ett 

exempel och ställer därför inte frågor som utgår från hen som en religiös individ. 

Därför upplevs förarbetet och efterarbetet med dessa typer av undervisning vara 

viktigt för att få fram den levda religionen.  

 

Diskussioner om livsfrågor och debatter där eleverna får ta alternativa roller är även 

diskurser som framkommer i intervjuerna och även dessa kan med fördel locka till 

levd religiositet (Löfstedt 2011:53 & Roos 2011a:180). Att arbeta med livsfrågor 

kan öppna upp för en bredare förståelse om privat religiositet, alltså hur individer 

idag kanske mer väljer de delar av religiösa traditioner som de upplever passa till 

deras liv, och detta kan med fördel kombineras med populärkultur för att koppla det 

till olika kontexter (Löfstedt 2011:60-62). I rollspelet blir viktigt att låta eleverna 

möta olika roller innan själva rollerna antas. Roos (2011a:183) betonar att rollspel 

annars lätt blir parodi och förstärker eventuella förutfattade meningar.  

 

En förläsningsmetod belyser spontant inte levd religion i lika hög utsträckning som 

andra metoder som har påvisats tidigare. Dock behöver inte detta betyda att den 

levda religionen inte finns där. Det kan tyda på en annan syn på kunskap som är mer 

objektiv än subjektiv (Vestøl 2015:18).  

 

Elevernas påverkan av undervisningen 

Utifrån intervjuerna framkom vikten av vilken årskurs som eleverna läste 

religionskunskap hade inflytande på vilka metoder som lärarna använde sig av. Flera 

av lärarna betonade att eleverna är mer mogna och redo för att diskutera och 

reflektera i årskurs tre än om de hade kursen i årskurs ett. Nedan kommer några 

exempel ur intervjuerna som visar på detta: 

 
Sen beroende på vad man har för klass och årskurs. I årskurs tre som jag har nu, dom 

läser religion 1 och 2 i just årskurs tre och dom har ju väldigt mycket förkunskap och 

väldigt mycket på fötterna. När de kommer till årskurs tre är dom väldigt vana vid att 

man kan diskutera och de kan se mönster på ett helt annat sätt än i årskurs 1. (intervju 

med John) 

 

Och  
Beroende lite grann på när kursen går så påverkar det också elevernas mognad och 

både mottaglighet och uttrycksförmåga. Jag upplever att om man har den i årskurs 3 

så får man en helt annan kurs och det är väl självklart medan i ettan så är det lite mer 

trevande men just att fånga och se, okej bara för att det står att det ska vara såhär så 

betyder det inte att det är såhär, och det är ju självklart för en mer vuxen människa. 

(intervju med Bosse) 

 

För Sofia blir det mer tydligt att programmet och klassen påverkar undervisningen:  

 
Så i våras hade jag t.ex. bygg klassen. För dom var det mycket högläsning faktiskt, 

mycket diskussion i grupp, de flesta gjorde allting muntligt i grupp. Vi fick gå ifrån 

de skriftliga och det självständiga arbetet rent pedagogiskt. Jag märkte ganska snabbt 

att det funkar inte. 

 

 

Göran är även en av de få som inte kommenterar elevernas mognad: 
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Trean har vi valt att lägga det till, vi har funderat på att lägga det i ettan istället av 

schema mässiga skäl. Om man skulle lägga det i ettan då skulle dom få läsa kursen 

på en termin två lektioner i veckan nu läser treorna hela läsåret och en lektion i 

veckan. 

 

Detta troligtvis då Göran endast har elever i årskurs tre på gymnasiet och Göran ser 

inte heller några problem med att flytta undervisningen till årskurs ett för att få 

kursen på en termin istället för två. 

 

Elevernas ålder kan utifrån ovan uttalanden påverka vilken metod som läraren väljer 

att använda i klassrummet. I både Johns och Bosses intervjuer uttrycks att ju äldre 

eleverna är desto mer mottagliga är de till att diskutera ämnen i klassrummet. Detta 

betonar Carlsson (2016:194) i sin undersökning där lärarna ute på skolorna i högre 

grad betonade vikten av att lära känna sina elever. Att anpassa undervisningen till 

eleverna är givetvis viktigt för att skapa lärorika tillfällen. Kanske behöver flera 

skolor göra som Görans och lägga religions kursen i årskurs tre för att låta eleverna 

mogna in i ett reflekterande tankesätt.  

 

Metoddiskussion  

Som Kvale & Brinkmann (2014:33) betonar är inte intervjuer någon man blir bra på 

genom att läsa utan att det är hantverk som behöver utvecklas genom att göra 

intervjuer. Resultatet som intervjuerna gav upplevs som bra och lärarna var generösa 

med sina förklaringar. Kanske är detta då lärare är vana vid att argumentera för sin 

undervisning. Kvale & Brinkmann (2014:147) betonar vikten av planeringen innan 

intervjun. Kanske har detta även gjort att intervjuerna gav goda resultat då 

intervjuguiden (bilaga 2) upplevdes som lämplig för att föra intervjun i rätt riktning. 

 

Valet av diskursanalys ses som positivt. Bergström & Ekström (2018:256) betonar 

att en diskursanalys vill visa på diskursens effekter. Detta upplevs som genomfört 

då diskurserna problematiserats under diskussionskapitlet. Vidare utgår WPR 

metoden i huvudsak utgå från ett problem vilket även beskrevs som en utgångspunkt 

i metodavsnittet (Bergström & Ekström 2018:273). Detta ses dock som ett 

problematiskt ord då analysen inte utgått från att se något som ett problem utan mer 

som olika sätt att tänka och ett större fokus har varit på vad som tas för givet. Kanske 

hade alternativa diskursanalytiska metoder varit bättre lämpade för detta. Med detta 

sagt upplevs ändå analysen ha uppnått sitt syfte.  

 

Avslutningsvis vill jag diskutera urvalet. Resultatet visar på att Johns svar stack ut i 

jämförelse med de andra lärarna. Detta kan vara på grund av det stora bortfallet av 

lärare. Kanske är det generellt lärare med liknande syn som väljer att ställa upp på 

intervjuer och där John är ett undantag? Urval på kön eller ålder skulle eventuellt 

kunna påverkat resultatet men då lärare var svåra att få tag på fick alla lärare som 

svarat medverka i undersökningen. Något som även skulle kunnat påverka resultatet 

är skolan med dess inriktningar och geografiska position. Kanske hade resultatet 

blivit annorlunda om det var på skolor med endast yrkesförberedande program? Kan 

skolans rykte eller ekonomi spelat roll? Kanske hade resultatet blivit annorlunda om 

skolan var i en större eller mindre stad? Detta är frågor som kan vara relevanta för 

en större studie med mer tid och större ekonomi.  
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Avslutande diskussion 

Utifrån analysen framkommer att Johns diskurser skiljer sig markant från de andra 

lärarna. Kanske kan det stora bortfallet av lärare ha något med denna markanta 

skillnad av lärare. Det kan vara så att många av lärarna som har en mer traditions 

approach till undervisningen valt att inte medverka i studien vilket leder till att 

resultatet framkommer ganska tydligt åt ett håll.  

 

Göran betonar i slutet av vår intervju något som upplever som problematiskt med 

religionsämnet och fortbildning: 

 
Religion är ju lite undanskymt på det sättet. Jag vet att det finns fortbildning att gå 

och sådär men det känns som att det är lite svårare att komma åt, och eftersom det är 

en kurs på 50p, de flesta läser inte mer än så, tycker jag att det är svårt att få igång en 

levande diskussion kring ämnet med kollegor för dom har oftast ett andra ämne som 

är viktigare vilket är väldigt synd för att det är ett väldigt roligt ämne att ha. […] det 

är ett viktigt ämne och det förtjänar en levande diskussion och det hoppas jag att jag 

får uppleva framöver, just nu har vi inte det på skolan. (intervju med Göran) 

 

Göran sätter fingret på något intressant. Göran pekar på att ämnet får mindre och 

mindre plats på hans skola vilket kan leda till att undervisningen i religion hamnar i 

kläm. Göran betonar även att det ligger ett större fokus på ämnen i skolan som bidrar 

till högre poäng i internationella mätningar. Om vi ser till läroplanen (lgy11:1) 

påvisas där att skolan ska ”främja förståelse för andra människor” och att 

”främlingsfientlighet och intolerans måste bemötas med kunskap och öppen 

diskussion”. Att detta kan uppnås i de ämnena som jämförs internationellt överlåter 

jag till de mer inlästa i dessa ämnen men jag ser att det finns en stor vinst i att lägga 

större vikt vid religionskunskap. Flera av lärarna i intervjuerna påpekade den 

tidsmässiga bristen i ämnet när det kom till studiebesök och kanske är fler 

arbetstimmar ett sätt att kunna hinna med och visa på mer levd religiositet som kan 

arbeta mot främlingsfientlighet och utveckla förståelse för andra. 

 

Något som även kom upp på intervjuerna men som inte riktigt passade in i 

undersökningen men som ändå var intressant var att använda internet som material. 

Alla lärare i undersökningen ställde sig kritiska till att nyttja internet som material 

av flera olika anledningar: de fastnar i annat, de tar för lång tid och eleverna är inte 

duktiga på att granska källor. Om man vill att undervisningen ska syfta till att låta 

eleverna möta religioner och även kunna förstå religionen i samhället kan internet 

som material upplevas vara gynnsamt. Källgranskningen kan även få eleverna att 

problematisera innehållet och se till vad som är religion eller inte och möta den värld 

som finns utanför skolans ämne.  

 

John nämner i slutet av sin intervju att ”Mitt sätt är mitt sätt men mitt sätt är inte rätt 

sätt” (intervju med John). Detta upplever jag sammanfattar undersökningen ganska 

bra. Det finns mycket bra i både en samhällsfokuserad och individfokuserad 

undervisning. Jag upplever att en medelväg, det vill säga att inkludera båda 

aspekterna likt Jacksons (1997:66) tre nivåer: individ, grupp och tradition är att 

föredra. Detta kan dels skapa en undervisning som visar på en religion som den levs 

ute i samhället men som även gör paralleller till händelser i samhället och kopplar 

detta till eventuella traditioner eller kulturer. Detta går även att koppla till Skeies 

(2002:57) tre olika förståelser som undervisningen i religion syftar till: förståelse för 
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andra kulturer, kunskap om andra religioner och personlig och moralisk utveckling. 

Kunskap om andra religioner kan nås med ett fokus mot den vidare traditionen, 

förståelse för andra kulturer kan nås genom att belysa olika grupper samt en 

undervisning som ska gynna personlig och moralisk utveckling kan uppnås genom 

ett individ perspektiv. Den personliga utvecklingen kan kopplas till en hermeneutisk 

reflexion där en större förståelse för andra öppnar upp för alternativa tankesätt om 

dig själv (Jackson 1997:130). 

 

Bosse poängterar i sin intervju den bristande tillgången till material i levd 

religiositet. Vidare forskning skulle kunna vara att undersöka vilket material lärare 

använder och se om vissa material är bättre eller sämre? Vidare vore det även av 

intresse att undersöka hur undervisningen går till í skolan, utgår även 

undervisningen från en levd religion? Det vore även intressant att vidare undersöka 

hur stor påverkan elevernas mognad och programmets inriktning har för skapandet 

av ämnet.   

 

8 Sammanfattning 
Syftet med undersökningen är att undersöka hur lärare konstruerar representation av 

religioner i sin undervisning. Frågeställningarna mot syftet är vad beskriver lärarna 

som syftet med undervisningen i världsreligioner? Samt vad säger lärarna om olika 

metoder i undervisningen?  

 

Studien är en kvalitativ intervju undersökning med fyra lärare. Dessa intervjuer har 

spelats in och sedan analyserats med hjälp av en diskursanalytisk modell. Bergström 

& Ekström (2018:271) kallar denna för en WPR ansats.  Denna har använts för att 

visa på vad som tas för givet och vilka alternativa sätt som skulle kunna finnas samt 

vilka problem som detta kan skapa.  

 

I stycket bakgrund presenteras följande stycken. Representation i religionskunskap 

presenteras bland annat Jacksons (1997:66) tre nivåer samt en sekulär utgångspunkt 

i undervisningen (Moulin 2011). I stycket om levd religion beskrivs religion ur ett 

inifrån perspektiv utifrån Enstedt och Planks (2018) antologi. Efter detta beskrivs 

hur en levd religion kan återfinnas i skolans styrdokument och avslutningsvis olika 

undervisningsmetoder för att gynna en levd religiositet.  

 

I den tidigare forskningen belyses en röst mot en levd religion approach av Jensen 

(2010). Vidare visar bland annat Holmqvist Lidh (2016) att svenska religiösa 

ungdomar inte känner igen sig i religionsämnet och att detta förfrämligar. Efter detta 

visar bland annat Trulsson (2018) visar på att religiösa ungdomar inte vill visa sin 

religiositet då de inte vill sticka ut ur mängden och behöva hävda sin autonomi. 

Sedan har Kittelmann Flensner (2015) och Osbeck & Lied (2012) belyst hur det ser 

ut i klassrummen. Avslutningsvis har Carlsson (2016) fått visa på vad lärare finner 

intressant i ämnet.  

 

Resultatet av undersökningen visar på att flera av lärarna betonar syftet med 

undervisningen till en individdiskurs. Denna diskurs betonar att låta religiösa 

individer få beskriva motiven bakom sin religiositet och hur de tänker och tycker. 

Detta kan leda till en religionsundervisning som kan öppna upp för olika sätt att se 

på religiositet och skapa ett klimat som elever från religiösa traditioner kan känna 
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sig välkomna i. Vidare återfinns även en samhällsdiskurs som kan tolkas utgå från 

en mer sekularistisk utgångspunkt vilket då kan skapa motsatt effekt.  

Metoderna som lärarna betonar går ofta att koppla till levd religiositet. Flera av 

lärarna visar på en representativdiskurs där eleverna möter religiositet ur ett inifrån 

perspektiv. Där innefattas exempelvis att möta skriftliga historier eller att ta in 

religiösa utövare till klassrummet. Även diskussioner om livsfrågor som innefattas 

i en reflektivdiskurs var vanlig hos lärarna vilket kan vara gynnsamt för en levd 

religiositet.  
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10 Bilagor 

Bilaga 1 Informationsbrev. 

Information om undersökning i religionslärares formuleringar om 

undervisning i världsreligioner. 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 

 

Det är tre till fem lärare i religionskunskap som kommer bli intervjuade om sin 

undervisning. Dessa har av praktiska skäl kontaktats då de är verksamma i 

närområdet. Samtliga deltagare har i första hand blivit kontaktade via mail.  

Deltagaren förväntas att ge en så ärlig beskrivning som möjligt av sina åsikter om 

vad som är viktigt i området världsreligioner i skolämnet religionskunskap. 

Intervjun kommer vara ca. 45 minuter och kommer att spelas in med hjälp av 

mobiltelefon.  

 

Fördelarna med detta kan vara att deltagaren får reflektera och argumentera för val 

som kanske annars tas förgivet och med detta stärker sina åsikter eller kanske 

börjar reflektera i nya tankar. Vad som då eventuellt kan ses som nackdelar eller 

risker med deltagande kan vara att nya tankar kan vara jobbiga att handskas med 

framförallt om man befinner sig i en svag punkt. Om deltagaren vill kan hen få 

tillgång till den färdiga uppsatsen.  

 

Materialet till undersökningen kommer hanteras konfidentiellt. Vid transkribering 

kommer deltagaren få ett alias. Ingen information om deltagaren som skulle kunna 

rubba dess alias kommer inkluderas i undersökningen. Eventuell bakgrund om 

deltagaren kommer efterfrågas i intervjun men denna information kommer 

eventuellt strykas från rapporten om detta kan avslöja deltagaren. Citat från 

intervjun kommer eventuellt att presenteras i rapporten.   

Inspelningar och transkriberingar är det endast den ansvariga för intervjun som 

kommer ha tillgång till arbeta med. Informationen kommer lagras på en hårddisk 

på en dator med lösenord. Efter undersökningen är slutförd kommer ljudfilerna 

och transkriberingarna att raderas.  

 

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 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga: 

 

Falun 2019-11-21 

Ansvarig för undersökningen: 

Andreas Park  

0709852241 

h16andpa@du.se 
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Handledare: 

Björn Falkevall 

bfl@du.se 

 

 

Bilaga 2 Intervjuguide  

 

Intervju Guide 
Hur man pratar om levd religion – vad man gör och hur man gör det 

 

Frågor 

 

-Vem är du? Kort bakgrund 

 

-Vad tycker du är viktigt i arbetet med världsreligioner?  

 

-Vilka metoder för lärande förespråkar du och hur får du in dessa i undervisningen 

av världsreligioner? 

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska ge eleverna förutsättningar att 

utveckla följande: 2.Kunskaper om människors identitet i relation till religioner och 

livsåskådningar.  

- Hur arbetar du mot detta mål? Vad tolkar du som det viktiga att ta ur citatet? 

Hamnar betoning på människors identiteter eller religioner och livsåskådningar? 

 

Om några av teman nedan inte har närmats diskutera dessa, avsluta med. 

 

- Vissa studier förespråkar en ”Levd religion”. Har du mött de begreppet tidigare? 

Är det något du använder? Vad har du för tankar om det?  

 

- Har du något du vill fråga eller tillägga?  

 

Teman 

 

Begrepp: levd religion, elevnära, privat religiositet, representation, individuellt 

motiverande, inkluderande, trygga rum  

 

Stoff:  dikter, skönlitteratur, sångtexter, konst, film 

 

Metoder med fokus representation: Etnografiskt, studiebesök, debatter,  
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