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Abstract 
Charlotte Dahlström 

Att undervisa i ett mångkulturellt klassrum – fyra lärares erfarenheter av 

religionsundervisning. 

Pedagogiskt arbete III, 15 hp, Högskolan Dalarna. 

 

Temat för uppsatsen är religionsundervisning i ett klassrum med religiös mångfald sett ur 

perspektiv från fyra grundskolelärare. Studien fokuserar på vilka strategier lärarna har för att 

lära ut, hur de utnyttjar läroplanen, olika typer av läromedel samt om det finns utrymme för 

läraren att välja bort delar av innehållet i kursplanen när denne planerar sin undervisning. 

 

En kort presentation av de senaste två läroplanerna samt litteratur som behandlar 

religionsundervisning i skolan utgör bakgrunden till studien. Intervjuer med fyra lärare är det 

primära källmaterialet. 

 

Efter genomförd studie har det kommit fram att lärarna ser religiös mångfald i klassrummet 

som en stor fördel i undervisningen samt att läroplanen oftast ses som ett gott stöd vid själva 

planerandet av undervisningen.  

 

Vilka läromedel som används är högst individuellt och beror till stor del på lärarens egen 

förmåga att hålla sig ajour men även vilka ekonomiska förutsättningar ämnet ges.  

Avslutningsvis finns en bilaga med intervjufrågorna vilka ger en bild av vad informanterna 

fått ta ställning till när de intervjuats. 

 

Nyckelord 

Religiös mångfald, strategier, läroplan, läromedel, undervisning. 
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Förord 
 

Hösten 2008 började jag på lärarprogrammet, det är snart åtta år sedan och en mindre evighet. 

Under de åtta åren har det hänt mycket, både på ett samhälleligt plan och på det privata. I 

början var jag helt säker på att jag bara ville undervisa i hem –och konsumentkunskap, som 

pensionerad kock hade jag redan gjort det under en termin och tyckte det var världens 

roligaste arbete, men vartefter så längtade jag efter att få komplettera ett praktiskt ämne med 

något som var mer teoretiskt och jag valde religion. Det kom även att bli historia och geografi 

och helt plötsligt hade jag under tiden jag studerade fått anställning på en skola som SO-

lärare. Att arbeta i skolan har hela tiden motiverat mig till att fortsätta studera även fast det 

bitvis varit kämpigt att ta tjänstledigt för att hinna till en föreläsning. När jag hittade 

distansutbildningen på Högskolan Dalarna föll bitarna mer på plats och jag kände att jag 

äntligen hade möjlighet att både arbeta och studera samtidigt, för en praktiker – det bästa av 

två världar. Under de sju år som jag arbetat på min nuvarande skola har jag sett många 

förändringar, den största är kanske hur många fler utlandsfödda elever som kommit till skolan 

(och vilken vinst det är!). Det är de här eleverna som har inspirerat mig till att välja detta 

ämne att skriva om, för jag som lärare vill hela tiden sträva efter att bli bättre, både på att 

möta specifikt de här eleverna, men även för att möta hela klassen för att tillsammans besvara 

alla frågor och funderingar som framkommer när man arbetar med ett ämne som religion. 

 

Åtta år har gått sedan jag påbörjade mina studier, två arbeten, en äkta man, två söner och en 

hel massa erfarenheter och händelser senare är jag äntligen färdig. 

 

Jag vill rikta ett stort tack till Högskolan Dalarna som möjliggör för studenter som mig att 

läsa till lärare. Till min handledare Therese Rodin som gett feedback, stöttat och fått mig att 

prestera bättre än vad jag trodde att jag kunde, samt att hon tog emot mig IGEN när jag tre år 

senare var redo att slutföra uppsatsen. Slutligen också ett stort tack till min familj och mina 

vänner som gjort allt från att peppa mig till att lyssna på mitt gnäll och lekt med barnen så att 

jag har kunnat skriva, utan Er hade det aldrig varit möjligt att skriva klart det här 

examensarbetet. 

 

Charlotte Dahlström 

Lidingö, 2016-05-25 
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1.1 Syfte  

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur fyra lärare uppfattar sin klassrumskontext och 

sitt arbete i religionsämnet i skolor med religiös mångfald samt huruvida deras beskrivning av 

undervisningen motsvarar det läroplanen föreskriver.   

 

För att kunna undersöka detta har jag valt att utgå från hypotesen: ”Kursplanen i religion 

möjliggör för läraren att ge olika stort utrymme för de olika religionerna i undervisningen.”  

Som ett led i undersökningen vill jag även besvara de frågeställningar jag valt för att få en så 

bra bild som möjligt av lärarens arbete samt förutsättningar, det vill säga vilka olika strategier 

lärare använder för att undervisa i ämnet religion i en grundskola med religiös mångfald. Jag 

har intervjuat fyra SO-lärare, från tre olika skolor i Stockholm med erfarenheten att undervisa 

i ämnet religion. Det är de fyra lärarnas röster som jag utgår ifrån när jag ser till både hypotes 

och frågeställningar. Vidare kommer jag att titta närmare på den läroplan som lärarna har att 

tillgå. 

 

1.2 Frågeställningar 

- Vilka religioner och religiösa uttryck finns representerade i ”mina lärares” klassrum 

och hur får lärarna reda på det? 

- Vilka strategier har läraren för att undervisa i ämnet religion i en skola med religiös 

mångfald? 

- På vilket/vilka sätt kan läraren ha stöd av läroplanen och/eller de läromedel som finns 

tillhands i undervisningssituationen? 

 

1.3 Källmaterial 

Mitt huvudsakliga källmaterial bygger på intervjuer med fyra grundskolelärare som 

undervisar i SO på en skola med religiös mångfald. Lärarna är inte slumpvist utvalda utan jag 

har valt lärare som jag vet har erfarenhet av att undervisa både i religionsämnet samt i 

skola/skolor med religiös mångfald.1 Tilläggas bör att skolorna ligger i områden där flera 

olika etniciteter och religioner finns representerade.  

 

																																																								
1	Begreppet	religiös	mångfald	kommer	att	definieras	i	stycke	1.7,	definitioner.	
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Jag värderar denna del av källmaterialet högt då det i första hand är lärarnas egna erfarenheter 

som ligger till grund för denna studie. Svaren från intervjuerna kommer därför att få stort 

utrymme i undersökningsdelen. 

 

Den andra delen av källmaterialet är de senaste två läroplanerna, Lpo -94 och Lgr 11 då dessa 

i allra högsta grad påverkar lärarens undervisning; vad de förväntas lära ut och vilka mål 

eleverna  ska ha uppnått efter det nionde skolåret det vill säga grundskolans slut . De 

läromedel som används räknas även det som källmaterial men kommer inte att få lika stort 

utrymme i sig utan det är lärarens tankar och reflektioner kring läromedlen som jag kommer 

att använda mig av i undersökningsdelen. 

 

1.4 Arbetets början samt teoretiska perspektiv och metoder 

Jag har utgått från en kvalitativ metod med hänsyn till hur intervjumaterialet behandlats.  

Jag har utgått från Lpo 94 och Lgr 11 som källmaterial då läroplanerna ligger till grund för 

lärarens undervisning eller kanske rättare sagt, lärarnas undervisning styrs till stor del av vad 

som står i läroplanerna, i alla fall vad de ska ta upp även om de själva till viss del kan välja 

hur. Inför arbetet med att planera och genomföra intervjuer så har jag använt mig av Svend 

Brinkmann och Steinar Kvales bok Den kvalitativa forskningsintervjun och då främst kapitel 

sju som behandlar själva genomförandet.2  

 

När jag bestämt mig att denna uppsats skulle utgöras av informanter som huvudsakligt 

källmaterial så började även funderingar kring syftet med själva uppsatsen att ta form. 

Flertalet gånger har sedan syftet fått bearbetas, inte ändras helt, för att arbetet med levande 

källmaterial gör att man måste ompröva sina tidigare uppfattningar och idéer. Längre fram i 

uppsatsen redogör jag för vilka avgränsningar jag gjort, hur det kom sig att det blev just de 

här informanterna samt vilka teoretiska metoder/teorier jag använt mig av för att tolka mitt 

material. Men innan vi kommer dit vill jag först och främst förklara hur jag gått tillväga för att 

analysera intervjuerna, mitt källmaterial samt kategorisera de olika rubrikerna i 

undersökningsdelen. Till min hjälp för att ge en explicit bild av mina metoder har jag haft 

boken Textens mening och makt av Göran Bergström och Kristina Boréus (red.).3 

																																																								
2	Svend	Brinkman	&	Steinar	Kvale,	Den	kvalitativa	forskningsintervjun,	s.	125,	139,	181.	
3	Göran	Bergström	&	Kristina	Boréus	(red.),	Textens	mening	och	makt.	



	
	

6	

Som komplement till boken ovan har jag även funnit Forskningsmetoder för lärarstudenter 

av Line Christoffersen och Asbjorn Johanessen nyttig. Den boken behandlar bland annat 

kvalitativa intervjuer samt inspirerade mig till att även ha med en hypotes utöver 

frågeställningarna.4   

 

När jag började fundera kring vilka frågor jag ville ställa informanterna förstod jag att det var 

viktigt att frågorna var så tydliga och så öppna som möjligt för att det inte skulle kännas som 

att jag försökte leda dem in någon särskild riktning. Det var också viktigt för mig att använda 

mig av begrepp och ord som de själva kände sig trygga med i sin undervisningssituation.  

 

En av de frågor jag sökte svar på redan inledningsvis var vilka strategier de här lärarna 

använde sig av när de undervisade (här hade det, i en annan uppsats, kunnat vara intressant att 

göra en jämförelse med t.ex. en matematiklärare för att se om strategierna skiljer sig åt). Jag 

började därför med att ställa frågor kring hur länge de studerat ämnet religion, arbetat som 

lärare samt på hur många skolor de arbetat i. Detta för att få en bild av om strategierna kunde 

skilja sig åt beroende på erfarenhet eller det var mer personbundet. Utöver frågan om 

strategier ville jag som syftet berättar få en bild av hur lärarna uppfattade sin 

klassrumskontext och sitt arbete i ett mångkulturellt klassrum och då ställdes frågor kring 

läroplan, läromedel samt om den religiösa mångfalden tog sig några uttryck i klassrummet. 

 

Mitt val av ämne och syftet med denna uppsats är av yttersta vikt då Sverige som land 

förändrats över tid. År 2011 fick Sveriges skolor en ny läroplan och vad som ska behandlas 

inom ämnet religion har förändrats sedan läroplanen innan (vilken beskrivs närmare under 

stycket bakgrund 2.0). Tre år senare kommer ett parti som anklagas för att vara 

främlingsfientliga in i riksdagen med ett stöd på knappa 12,9%.5 Under 2015 tog Sverige 

emot ca 160 000 asylsökande,6 från främst Syrien, Afghanistan, Somalia och Irak.7 Självklart 

påverkar detta både den kulturella och religiösa mångfalden i svenska klassrum. Jag kan vid 

detta tillfälle inte göra en studie som täcker in alla Sveriges lärare och skolor men jag kan ge 

en bild av hur mina informanter uppfattar sin klassrumskontext och sitt arbete i ämnet religion 

i en skola med religiös mångfald. 

																																																								
4	Line	Christoffersen	&	Asbjorn	Johanessen,	Forskningsmetoder	för	lärarstudenter,	s.	25.	
5	www.val.se,	2015-06-11.	
6	www.migrationsverket.se,	2016-04-12.	
7	www.migrationsverket.se,	2016-04-12.	
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När intervjuerna var genomförda gick jag igenom mitt transkriberade material och försökte 

kategorisera det. Informanterna hade många liknande tankar vilket hjälpte mig med 

bearbetningen av deras ord. Rubrikerna i undersökningsdelen inspirerades dels från de frågor 

som ställts till informanterna och dels från de svar informanterna gett under intervjuernas 

gång.8 

 

Efter att ha gjort en grov kategorisering försökte jag begränsa urvalet, jag studerade 

informanternas svar och valde ut de delar som explicit rörde syftet och frågeställningarna som 

nu tagit en mer konkret form i mitt huvud. Resterande del av materialet fick vila så länge men 

jag kom att gå tillbaka och hitta ännu fler citat och begrepp vartefter arbetet fortskred.  

Som jag nämnt ovan kom svaren att utgöra namn på de rubriker jag senare valde till 

undersökningsdelen och det var viktigt att det fanns en röd tråd mellan syfte, frågeställningar 

och hypotes med de svar jag presenterade.9 

 

En strategi är kanske inte alltid självklart vad som menas med, jag behövde därför fundera 

över huruvida läromedel kunde räknas som strategi. Jag kom fram till att valet av läromedel i 

allra högsta grad var en strategi både när det kom till planering och genomförandet av själva 

undervisningen.10 

 

Grovt sett kom jag fram till att strategierna kunde delas in i följande delar:  

- Vetskap om religiositet, läraren vet konkret vilka religioner eller religiösa riktningar 

som finns representerade i hennes klassrum. 

- Bekräftande av religiositet, läraren möjliggör för eleven/eleverna att dela med sig av 

sina erfarenheter/förförståelse. 

- Fördomar, förståelse och tolerans, läraren är uppmärksam på att det kan finnas elever 

som inte förstår eller kanske rentav har fördomar gentemot en religion och lyfter detta 

för att skapa förståelse och tolerans. 

- Fakta kontra tolkning/tankar, läraren tydliggör vad i undervisningen som är 

faktakunskaper respektive vad som är mer personliga tankar/tolkningar/erfarenheter 

inom en religion. 

																																																								
8	Bergström	&	Boréus,,	s.	48.	
9	Björn	Falkevall,	s.	54	
10	Bergström	&	Boréus,	s.	52.	
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- Läroplanen, läraren redogör för vad som ska läsas, hur det ska gås igenom samt vad 

eleven måste göra för att nå målen. 

- Läromedel, läraren visar vilka olika typer av sätt som en religion kan gås igenom t.ex. 

studiebesök, film, urkunder. 

 

Urskiljningen av strategier här ovan har sedan brutits ned till mindre delar som presenteras 

under de olika rubrikerna i undersökningsdelen, detta för att göra informanternas tankar och 

svar så tydliga som möjligt i förhållande till syfte, frågeställningar samt hypotes. 11  

 

Nästa steg för mig i arbetet med informanternas svar var att hitta metoder som hjälpte mig att 

se, förstå och tolka materialet. Under rubrikerna 1.4.2. och 1.4.3.  presenterar jag hermeneutik 

och fenomenologi, två sätt att betrakta mitt källmaterial, det vill säga intervjuerna.12 

 

1.4.1 Bakgrund till genomförandet av intervjuer 

Jag valde att intervjua fyra personer till denna uppsats. De är alla verksamma som SO-lärare 

och har arbetat mellan 4-13 år. De intervjuade arbetar på tre olika skolor i 

Storstockholmsområdet och jag har kommit i kontakt med dem genom tidigare VFU och 

arbete som lärare. Det är två män och två kvinnor som intervjuats och de är mellan 33 och 42 

år gamla. Intervjuerna spelades in via telefon och jag har sedan transkriberat dem. Varje 

intervju har varat mellan 40-60 min lite beroende på hur mycket den enskilda läraren haft att 

säga. Jag har i efterhand haft möjlighet att återkoppla till dem för kompletterande frågor vilket 

jag gjort vid två tillfällen då jag märkte att en av informanterna inte hade givits lika stort 

utrymme som de övriga. 

En förutsättning för arbetet har varit att jag ställt samma frågor till de intervjuade eftersom jag 

vill att de ska komma till tals under hela undersökningsdelen och inte bara under en enskild 

rubrik. Under intervjuernas gång har det sedan framkommit olika svar som lett till vidare 

frågor. 

 

Samtidigt som jag haft som mål att göra intervjuerna så lika som möjligt så måste jag ta i 

beaktning att det är skillnad mellan att sitta framför någon och inte bara höra utan även se 

svaren i form av mimik och kroppsspråk mot att lyssna per telefon. Jag är medveten om att 

																																																								
11	Bergström	&	Boréus,	s.	85.	
12	Ulf	Brinkkjaer	&	Marianne	Hoyen,	s.77.	
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jag kan tolka in mer i det som sägs utöver själva orden. Det är den främsta anledningen till att 

jag skrivit av informanternas svar precis som de sagt utan att ta bort ”utfyllnadsord” (öh, 

mmm osv.), men med egna tillägg såsom stor bokstav och kommatecken för att det ska bli 

lättare att läsa. Detsamma gäller dialektala skillnader. Jag har helt enkelt återgett deras 

talspråk till skriftspråk. Det är  viktigt att det ska vara deras ord, inte mina egna.  Det är även 

så att min förförståelse påverkar det jag tar in och vilka frågor jag ställer och ibland har jag 

upptäckt att svar jag trott varit mer ”självklara” tagit intervjun åt ett helt annat håll, vilket inte 

är ovanligt när man arbetar med levande källor.13 Frågorna har varit öppna och gett de 

intervjuade en möjlighet att svara utan att några generella slutsatser behövt dras. Både frågor 

och svar och sedan hjälpt mig att göra en indelning av rubriker i undersökningsdelen. 

 

I undersökningsdelen har jag valt att bara nämna de intervjuade vid förnamn (se stycke 1.7 

om forskningsetiska överväganden). Skolans namn nämns inte här då det inte varit väsentligt 

varken för intervjun eller för uppsatsen som sådan samt att det varit viktigt för mig att mina 

informanter känt att det finns en konfidentialitet. Intervjuerna kommer inte att ligga som 

bilagor i uppsatsen men kan skickas vid förfrågan innan ventilering. 

 

1.4.2 Fenomenologi 

Fenomenologin är hemmahörande i ett humanistiskt och samhällsvetenskapligt perspektiv och 

lämplig vid kvalitativ forskning, i det här fallet intervjuerna.14 Fenomenologin vill att man ska 

utgå från ett jag-perspektiv men till skillnad från hermeneutiken som presenteras i nästa 

stycke ska man försöka att lämna den egna förståelsen utanför till en början och bara fokusera 

på själva fenomenet (t.ex. personenen, händelsen, samtalet, texten). Därefter ska, i det här 

fallet, den som intervjuar, försöka förklara och beskriva för sig själv vad som hörts/setts och 

till sist försöka strukturera upp orden eller händelsen och försöka få en helhetsbild.15 

 

På vilket sätt ska den här metoden hjälpa mig att förstå mitt material? Eftersom 

hermeneutiken direkt går in på att försöka förstå och känna in så kan det vara bra med en 

metod som även ”stannar upp” tolkandet. Fenomenologin vill också att jag ska använda mig 

av erfarenheter och uppfattningar men har ändå ett annat sätt att angripa vilket jag tror ger en 

																																																								
13	Christoffersen	&	Johannessen,	s.	70.	
14	Brinkkjaer	&	Hoyen,	s.	59.	
15	Brinkkjaer	&	Hoyen,	s.	69-72.	
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bra balans i analysen av materialet och är särskilt lämpligt just i det här arbetet med lärare 

som källmaterial.16  

 

Denscombe skriver: ”Fenomenologins främsta uppgift är inte att i första hand tolka de de 

berördas upplevelser, inte att analysera dem eller att paketera dem i någon form. Uppgiften är 

att presentera erfarenheterna på ett sätt som är troget originalet”.17 Fenomenologin är lämplig 

när materialet utgörs av intervjuer då själva processen möjliggör att man kan gå in mer på 

djupet och se saker ur någons synvinkel. Hermeneutiken och fenomenologin förenas på vissa 

plan medan de går isär på andra, gemensamt för dem är i alla fall att de passar bra som 

vetenskapsteoretiska riktningar för den här typen av uppsats.18 I den här uppsatsen har jag 

först använt mig av fenomenologin när jag skrivit ut mina intervjuer och valt ut de citat som 

finns med och sedan hermeneutiken då jag tolkat vad som sagts. 

 

 

1.4.3 Hermeneutisk metod 

Jag har valt hermeneutiken	för att tolka mitt intervjumaterial. Hermeneutiken känns som en 

relevant metod i en kvalitativ studie. Jag som intervjuar har också undervisning som yrke och 

får då möjligheten att förstå och känna igen mig i det som berättas. Hermeneutiken är ute efter 

just det, det handlar inte om att bara begripa något intellektuellt utan att faktiskt förstå det.19 

Med det menar jag exempelvis att det inte räcker med att veta på ett intellektuellt plan att det 

pågår krig i det land som en av mina elever kommer ifrån utan jag måste även, så gott jag kan, 

försöka förstå innebörden av det. Den eleven kommer på olika sätt ha präglats av vad den sett, 

hört och upplevt, vilket innebär att han eller hon inte kommer att relatera till krig på samma 

sätt som jag eller någon annan gör som aldrig varit i närheten av ett krigsdrabbat land. 

 

Förståelse, inkännande och empati är nyckelord för den här metoden och kräver att vi har en 

viss förförståelse och förmåga att sätta oss in i situationen.20 Enligt hermeneutiken råder det 

en enhet mellan förnuft och känslor vilket innebär att även känslorna för en kunskapsmässig 

																																																								
16	Martyn	Denscombe,	Forskningshandboken,	s.143-144.	
17	Denscombe,	(kursiv	original)	s.	145.	
18	Brinkkjaer	&	Hoyen,	s.	59.	
19	Torsten	Thurén,	Vetenskapsteori	för	nybörjare,	s.	94.	
20	Thurén,	s.	95.	
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status.21 Mina egna minnen och upplevelser ska användas för att förstå, inte för att 

symbolisera någon typ av facit utan för att ta vid när all fakta behandlats. 

 

För att kunna använda hermeneutiken måste man lyssna in, förstå kontexten samt ha en 

empatisk förmåga. Som lärare borde dessa tre ”måsten” ovan rimligtvis finnas med mig och 

de intervjuade.  

 

Detta innebär naturligtvis att hermeneutiken inte är helt felfri eller sann, eftersom någon ska 

tolka. Men det är också därför jag valt hermeneutiken, för intervjuerna är inte heller 

representativa för ”sanningen” utan de här lärarna har själva tolkat sina upplevelser och 

läroplanen. Det finns ingen säkerhet i mitt eller deras tolkande och det är inte heller det jag 

vill eller utger mig för att göra. Själva nyckeln till hermeneutiska studier är med andra ord att 

jag som författare lyssnar på de intervjuade och sedan använder min förförståelse.22 

 

 

1.5 Tidigare forskning 

Tidigare forskning kring religionsundervisning i skolan är långt ifrån ett oskrivet blad. Dock 

verkar det som fokus legat mest på uppfattningar kring religionsundervisning i stort, mina 

specifika frågeställningar känns därför som ett välkommet komplement till forskningsläget. 

Flera lärosäten i landet har låtit ge ut forskningsrapporter från olika lärarprogram, de är inte 

nyskrivna men behandlar en rad av de frågor jag ställt till mina informanter. 

 

Björn Falkevall, universitetslektor med fokus på religionsdidaktik vid Högskolan Dalarna, har 

skrivit Livsfrågor och religionskunskap – en belysning av ett centralt begrepp i svensk 

religionsdidaktik, vilket är en avhandling som bygger på intervjuer med 13 lärare som alla 

varit aktiva vid lärarutbildningar inom didaktiken.23 Avhandlingen syftar till att lyfta fram 

innebörden av livsfrågor för de intervjuade samt att se vilken plats livsfrågor har i 

religionsämnet.24 Falkevalls text har varit oerhört inspirerande då vi båda genomfört 

intervjuer. Förutom själva genomförandet har Livsfrågor och religionskunskap även fungerat 

																																																								
21	Sten	Andersson,	Om	positivism	och	hermeneutik,	s.	133.	
22	Thurén,	s.	96.	
23	Björn	Falkevall,	Livsfrågor	och	religionskunskap	–	en	belysning	av	ett	centralt	begrepp	inom	
religionsdidaktik.	
24	Falkevall,	Livsfrågor	och	religionskunskap,	s.	10.	
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som en, i brist på bättre ord; checklista, då jag hela tiden kunnat gå tillbaka till avhandlingen 

och studera Falkevalls upplägg, metodik, problematiseringar och så vidare. Falkevalls 

avhandling har liksom min uppsats en tolkande ansats och använder sig även han av bland 

annat hermeneutiken. Avhandlingen är skriven 2010 och kommer att behandlas i flera delar 

av uppsatsen men främst i undersökningsdelen. 

 

Anders Törnvall, professor emeritus i Interkulturell kommunikation vid Mälardalens 

högskola, har skrivit Religionskunskap i skolan, vilket är en studie som bygger på intervjuer 

och enkäter med lärare och elever i en grundskola.25 Törnvall har inte begränsat sig till ett 

specifikt stadium utan täcker in låg, mellan – och högstadium för både lärare och elever. 

Rapporten är skriven 1988 vilket gör att han främst relaterar till Lgr 80, den läroplan som 

kom innan Lpo 94. Syftet med rapporten är att få en helhetsbild över religionsämnets 

möjligheter och svårigheter sett med elevers och lärares ögon. Hans studie omfattar 900 

elever och 30 lärare vilket får räknas som ett gediget underlag för en undersökning. Törnvall 

har utgått från läroplanens mål och stoff och där försökt se på vilka sätt eleverna lärt sig samt 

vilken betydelse religionsämnet har i skolan. Törnvall ger konkreta tips till utvecklandet av 

undervisningen i religionskunskap som problematiserar de delar som han ser som svåra. 

Rapporten kommer att finnas med i undersökningsdelen där intervjumaterialet presenteras. 

 

Religionskunskap i skolan och skolans religionsundervisning är skriven av Ove Larsson, 

tidigare lektor i lärarutbildningen vid Göteborgs universitet,  och även denna är en 

forskningsrapport kring religionsundervisning.26 Larsson har begränsat sig till att intervjua 

elever i åk 9 och mer specifikt hur de uppfattar religionens betydelse.27 Behållningen av 

denna studie är just elevernas tankar då Larsson frågat dem frågor som även jag berör med 

mina informanter, det är naturligtvis inte samma elever som undervisats men det känns viktigt 

att kunna få med några elevers tankar kring undervisningen i ämnet religion, det bidrar till en 

ökad förståelse för informanternas tankar och svar när de tar upp sina elevers synpunkter. 

 

Sven Åke Selander, professor i teologi och religionsvetenskap vid Lunds universitet, har 

skrivit Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv: en 

																																																								
25	Anders	Törnvall,	Religionskunskap	i	skolan.	
26	Ove	Larsson,	Religion	i	skolan	och	skolans	religionsundervisning.	
27	Larsson,	s.	14.	
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förutsättningsanalys vilken fokuserar på religionsämnet förändrats samt sätt att arbeta på i 

skolan.28 

Detta är en rapport gjord vid Lunds universitet, för lärarprogrammet 1994, vilket innebär att 

Selander har haft möjligheten att se förändringar mellan två läroplaner. Även denna rapport 

får gälla som ett komplement i undersökningsdelen. 

 

Religion i skolan av Karin Borevi är ett kapitel ur boken Religionsfrihet i Sverige: om 

möjligheten att leva som troende  med Pia Karlsson och Ingvar Svanberg som redaktörer.29 

Borevi är verksam som forskare i statsvetenskap vid Uppsala universitet. Religion i skolan tar 

bland annat upp hur skolan är som aktör på spelplanen i barnens liv, det är många olika 

kulturer, religioner och ideologier som möts och inte sällan menar Borevi att lärarna ges 

utrymme att påverka eleverna med sina egna uppfattningar.30 Vidare lyfter hon fram aktuella 

ord som värdegrund och konfessionslös för att nämna några begrepp som även denna uppsats 

kommer att beakta. Religion i skolan är högst aktuell, eftersom att den lyfter fram och 

problematiserar religionsundervisningen i skolan. 

 

I Religionsdidaktik – mångfald, livsfrågor och etik i skolan (Malin Löfstedt red.) fann jag 

kapitel 8, skrivet av Jenny Berglund både spännande och användbart.31 Jenny Berglund är 

lektor i religionsvetenskap vid Södertörns högskola. Kapitlet beskriver hur man kan närma sig 

religion utifrån ett etnografiskt perspektiv vilket var en uppgift på en fortbildningskurs om 

islam som författaren beskriver. Berglund tar upp många av de fällor en religionslärare kan 

hamna i om man utgår ifrån att alla anhängare inom en specifik religion tänker och resonerar 

likadant. Berglund är snarare inne på att det finns färre skillnader religioner i mellan än inom 

en religion.32 

 

1.6 Avgränsning 

Den avgränsning jag har gjort är att välja ut just de här fyra lärarna och låta deras röster få 

höras i denna uppsats. Jag har även valt att bara titta på strategier för religionsämnet och inga 

andra ämnen trots att dessa lärare även undervisar i samhällskunskap, historia och geografi. 

																																																								
28	Sven	Åke	Selander,	Livstolkning: om religion, livsåskådning och etik i skolan i ett didaktiskt perspektiv: en 
förutsättningsanalys.	
29	Karin	Borevi,	Religion	i	skolan.	
30	Borevi,	s.	39.	
31	Jenny	Berglund	(Malin	Löfstedt	red.),	Religionsdidaktik	–	mångfald,	livsfrågor	och	etik	i	skolan.	
32	Berglund,	s.	138.	



	
	

14	

Mina intervjuer kan inte förmedla någon generell bild av hur läraren i allmänhet planerar sin 

undervisning i ett klassrum med religiös mångfald utan jag kan bara utgå från hur just de här 

fyra lärarnas olika strategier. 

 

1.7 Forskningsetiska överväganden 

Eftersom den här studien bygger på intervjuer med fyra lärare så fick jag tidigt ta ställning till 

hur jag ville att informanterna skulle presenteras. Det är oerhört viktigt när man arbetar med 

levande källor att man tar hänsyn till olika forskningsetiska aspekter. Jag har läst 

anvisningarna som finns på Högskolan Dalarna,33 samt Vetenskapsrådets forskningsetiska 

principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning där jag följt de fyra huvudkraven; 

information, samtycke, konfidentialitet samt nyttjande.34 Därefter vände jag mig till 

informanterna och frågade dem hur de ställde sig till några olika alternativ som jag funderat 

över. På det sätt jag använt mig av informanternas svar har jag inte behövt göra en etisk 

ansökan. Alla fyra lät mig använda deras förnamn utan ändring, deras ålder eller arbetsplats 

valde vi gemensamt att inte ta med då det inte heller fyller någon funktion för själva studien. 

De har alla fått ta del av transkriberingen och är medvetna om syftet med intervjuerna samt 

med själva uppsatsen. De har även erbjudits att läsa den färdiga uppsatsen. När uppsatsen är 

godkänd och transkriberingarna fyllt sitt syfte kommer de att förstöras enligt 

överenskommelse med mina informanter. 

 

1.8 Begreppet religiös mångfald 

	Jag skulle vilja börja med att förklara hur jag tänkt kring begreppet religiös mångfald. När jag 

valde skolor och lärare så kände jag inte att jag behövde hitta en specifik skola för att det 

skulle finnas ett visst antal elever med olika religiös bakgrund. Tvärtom är min egen 

erfarenhet som hemkunskapslärare och SO-lärare att Sverige numer är ett mångkulturellt land 

och att det således finns människor med både olika kulturell och religiös bakgrund i alla 

skolor.	Skolornas läge blev därför mindre viktigt men för att intervjuerna skulle ges lite mer 

tyngd och kännas mer representativa så valde jag ändå skolor som alla ligger i 

upptagningsområden med blandad socioekonomisk standard. Med blandad socioekonomisk 

standard menar jag att eleverna har olika bakgrund både när det kommer till ekonomi, högsta 

utbildningsnivå hos föräldrarna samt boendetyp, etnicitet och medellön. De kommuner som 

																																																								
33	www.du.se,	Forskningsetiska	anvisningar	för	examens	–och	uppsatsarbeten	vid	Högskolan	Dalarna,	
2013-04-22.	
34	www.vr.se,		God	forskningsed	(pdf)	2016-03-14.		
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lärarna arbetar i är Bromma (stadsdel Alvik), Lidingö samt Upplands Väsby. Kommunen 

Upplands Väsby skiljer sig lite från både Lidingö och Bromma gällande medellön samt 

antalet personer med eftergymnasial utbildning.35 Där har 36% en eftergymnasial utbildning, 

att jämföra med 62% respektive 63% i Bromma och på Lidingö.36	Antalet utrikesfödda är 

högst i Alvik (Bromma) med 31% av de boende medan Lidingö har 16% utrikesfödda och 

Upplands Väsby 21%.37 Det finns naturligtvis mer statistik att hämta men statistiken ovan 

visar på det jag fått berättat från informanterna, att det varierar mycket från elev till elev vad 

de har för bakgrund. De nämnda kommunerna är så pass stora att denna redovisning av dem 

inte äventyrar intervjupersonernas konfidentialitet. 

 

För att gå tillbaka till begreppet religiös mångfald, Christer Hedin, islamolog och 

religionshistoriker, menar att det finns olika typer av mångfald beroende på sammanhang men 

just i ett klassrum så förklarar han det som att det finns ”företrädare för olika religioner 

representerade”.38 Jag har valt att följa Hedins definition. 

 

Jag har inte behövt förklara för de intervjuade vad jag menar med religiös mångfald utan de 

har vid intervjuerna direkt presenterat olika religioner som de vet finns representerade där de 

undervisar. Religiös mångfald är inget laddat begrepp utan en del av det svenska samhället 

som är viktigt att lyfta fram och belysa. 

 

2. Bakgrund 

I detta stycke tänker jag kort beskriva de två läroplanerna som ligger till grund för mina 

informanters undervisning. En läroplans innehåll omfattar skolans värdegrund, skolans 

uppdrag, normer och värderingar, kursplaner i de olika ämnena m.m. Läroplanen förkortas 

antingen som Lgr (läroplan för grundskolan) eller Lpo (läroplan för det obligatoriska 

skolväsendet). När jag skriver dessa förkortningar avser jag alltså läroplanen som helhet. 

Läroplaner för svensk skola sträcker sig så långt tillbaka som till 1962 (Lgr 62) och innan 

dess så kallades de normalplaner och undervisningsplaner dock då för realskola och 

																																																								
35	Marcus	Ershammar,	Upplands	Väsby	kommun,	(telefonsamtal),	20160412.	Christopher	Oxelstål,	
Lidingö	stad,	(telefonsamtal),	20160411.	www.scb.se,	2016-04-12.	www.statistikstockholm.se	,	2016-04-
12.	
36	Ershammar,	Upplands	Väsby	kommun.	Oxelstål,	Lidingö	stad.	www.scb.se,	www.statistikstockholm.se	
37	Ershammar,	Upplands	Väsby.	Oxelstål,	Lidingö	stad.	www.scb.se,	www.statistikstockholm.se	
38	Christer	Hedin,	universitetslektor	i	religionshistoria,	(telefonsamtal),	20160415.	



	
	

16	

folkskola39, men jag har som sagt valt att endast fokusera på de två senare då det är de två 

som funnits då de här lärarna undervisat. De båda läroplanerna är utgivna med 17 års 

mellanrum och har många likheter. De största skillnaderna hittar man i formuleringar och det 

mer styrda centrala innehåll som Lgr 11 har.40 Även strävansmålen är en skillnad mellan de 

olika, de finns inte med i den senare av dem.41 För att se fler nyanser behövs det att man 

jämföra ämnena med varandra. I undersökningsdelen kommer informanterna att ge sin syn på 

hur läroplanerna förändrats samt på vilka sätt de kan få stöd av dem i sin undervisning. 

 

2.1 Kursplan för religionsämnet 

De lärare som intervjuats arbetar främst med högstadiet och därför fokuserar jag på vad som 

står i kursplanen för årskurs 7-9, ämne religion. Kursplanen är en del av Lgr 11, läroplan för 

grundskolan som alltså började gälla 2011. Läroplanen finns därför att Sveriges elever ska få 

en så likvärdig skolgång som möjligt oavsett var i landet man bor. Den innefattar förutom 

kursplaner för respektive ämne även kapitel om värdegrund och elevernas inflytande. För 

varje ämne finns även betygskriterier kopplade för betygen E, C och A.42 Kursplanerna tar 

upp de delar som ska gås igenom i respektive ämne, huvudrubriker/teman samt underrubriker 

s.k. centralt innehåll.  I kursplanen för religion står det uttryckligen att alla världsreligionerna 

samt nyandlighet och frireligiösa rörelser ska arbetas igenom.43  

 

I min hypotes påstår jag att kursplanen är så pass allmänt hållen det finns utrymme för läraren 

att välja bort ämnen och rubriker som hon inte känner sig helt bekväm med, antingen för att 

hon inte är tillräckligt kunnig, för att tiden är knapp eller för att området känns minerat. 

Därför har jag tagit en närmare titt på kursplanen för just religionsämnet och inte de övriga.44 

Det jag vill illustrera är att läroplanen möjliggör för läraren att välja utifrån sig själv, sin 

grupp och även kanske rådande klimat på skolan. De punkter som ska hinnas med i 

religionsämnet under ett läsår är för många till antalet, särskilt då en religionslärare i 

högstadiet ofta undervisar i minst ett samhällsvetenskapligt ämne till. Till det hör även att 

läraren inte har så många timmar per vecka till sitt förfogande. Nedan följer några exempel på 

																																																								
39	www.riksarkivet.se	,2015-06-10.	
40	Läroplan	för	grundskolan	2011,	s.	187	(religion)	
41	Läroplan	för	det	obligatoriska	skolväsendet,	1994,	s.	16.	
42	Lgr	11,	www.skolverket.se	läroplan	för	grundskolan,	2014-07-12.	
43	Lgr	11,	kursplan	religion.	
44	Lgr	11,	kursplan	religion.	



	
	

17	

det centrala innehållet i kursplanen samt en illustration på hur enkelt det kan tolkas på olika 

sätt i och med att det är så allmänt hållet. 

 

 - Centrala tankegångar och urkunder i världsreligionerna islam, judendom, 
hinduism och buddhism.  

Ovan står det tydligt och klart att centrala tankegångar och urkunder ska gås igenom. Men vad 

meningen ovan inte säger något om är minimum för hur lite som ska arbetas igenom. Hade 

det t.ex. räckt att berätta att islams urkund heter Koranen, att stamfadern heter Muhammed, att 

det finns fem pelare som de troende lever efter och att de troende kallas muslimer? Visst, det 

kan kanske ses som väldigt grundläggande men trots allt belyser det, som jag menar, 

problematiken. En lärare som känner sig obekväm eller inte tillräckligt påläst med att 

undervisa om, i det här fallet islam, kan ganska enkelt lämna ämnet utan att riskera att trampa 

en elev på tårna. Inget av det den läraren sagt kan direkt ifrågasättas, det är fakta, inte 

värderingar. 

 

Lite längre fram i det centrala innehållet finner jag denna punkt. 

- Nya religiösa rörelser, nyreligiositet och privatreligiositet samt hur detta tar sig 
uttryck. 

Även här kan läraren ganska enkelt välja vad och vilka rörelser som ska arbetas igenom. 

Punkten ovan kan tolkas som att läraren kan nämna t.ex. tre olika rörelser och kanske bara 

närma sig den ena lite mer på djupet. Till privatreligiositet skulle läraren här inte behöva göra 

så många tillägg då det finns andra punkter i kursplanen som tar upp kristendomens historia, 

värde osv. Det står ju trots allt inget om att alla rörelser måste gås igenom, och även här likt 

exemplet med islam slipper läraren riskera att förolämpa ett ”vittne”. Den tredje och sista 

punkten jag väljer och lyfta fram ser ut så här. 

 
- Religionernas roll i några aktuella politiska skeenden och konflikter utifrån ett 
kritiskt förhållningssätt. 

Ovanstående mening kan förmodligen kännas jobbig och laddad i ett mångkulturellt 

klassrum, risken finns att flera elever på olika sätt påverkats att konflikter runt om i världen, 

kanske tvingats fly eller har släktingar kvar i länder där det aldrig tycks bli fred. Här kan 

läraren vända det aktuella ämnet eller konflikten till att extremism finns inom alla religioner 

men att ingen religion är likställd med våld. Läraren kan även låta eleverna själva forska, inte 

helt otänkbart då källkritik (som Lgr 11 värderar högt) är mycket viktigt samt ett granskande 
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förhållningssätt. På så vis kan läraren även här undvika att klassrummet blir till ett minfält då 

alla elever på var sitt håll skriver på en uppgift. 

 

Jag vill här försöka påvisa de problem som kan uppstå för en lärare som undervisar i 

religionsämnet. Det mångkulturella klassrummet är bra och viktigt och kan leda till lärdomar, 

insikter och diskussioner, vilket framkommer nedan i intervjuerna. Men det mångkulturella 

klassrummet kan även bli problematiskt om läraren av olika anledningar inte känner sig 

tillräckligt påläst och ska undervisa elever som är religiösa och/eller kulturellt aktiva om deras 

egen religion eller om hon befinner sig i en skola där det inte är högt i tak utan kanske 

tvärtom snarare präglas av rasistiska tendenser. Religionsämnet blir då oerhört minerat och 

inte alls så informativt och rikt som det skulle kunna vara.  
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3. Undersökning 

I denna undersökning kommer jag att presentera svaren från mina intervjuer samt belysa dem 

utifrån tidigare forskning. Undersökningen är indelad i huvudrubriker efter min 

kategoriseringsmetod som finns under stycke 1.4 för att skilja frågeställningarna åt.  

 

3.1 Vilka religioner finns i klassrummen? 

Rubriken ”Vilka religioner finns i klassrummen?” ger en bild av hur mina informanters 

klassrum ser ut idag och syftar till att presentera vilka olika religionstillhörigheter som finns i 

informanternas klassrum. Med religioner menas här förutom världsreligionerna även grenar 

med grund i dem såsom frireligiösa rörelser och samfund samt kyrkor som står självständiga 

t.ex. Jehovas vittnen. Som tidigare presenterats i stycke 1.7 så arbetar de fyra lärarna i skolor 

med religiös mångfald och deras arbete i klassrummet, och de strategier de använder sig av 

speglas av gruppen de har framför sig.  

 

I alla de fyra lärarnas klassrum finns islam och kristendom representerade, mer specifikt även 

de tre olika riktningarna inom kristendom; ortodoxi, katolicism och protestantism. Utöver de 

två största religionerna har de även lite olika erfarenheter: 
Vi har internationella klasser och de kommer ut ganska fort i de vanliga klasserna. Förutom 

kristna, så är det, det är mest kristna, jag har ju också haft från judendomen, inga hinduer men 

buddhister, och så islam, jag har haft många muslimer.45 

 

De orden kommer från Martin som undervisar i SO i en stor skola i Stockholm. De 

internationella klasserna är så kallade förberedelseklasser dit man kommer som nyanländ i 

Sverige. Vart efter eleverna lär sig språket tar de sedan klivet ut i ”vanlig” klass. Först deltar 

de här eleverna i undervisningen av de praktisk – estetiska ämnena och sist i SO och NO, 

ämnen med många ord och begrepp: 
Men om man tänker de tre stora kristna riktningarna så har jag haft många ortodoxa, jag har haft 

många elever från Serbien och forna Jugoslavien. Och sen har jag haft rätt mycket elever från 

Sydamerika och de är ju katoliker så jag har haft från de tre, alltså huvudriktningarna men om 

man tänker på delar inom protestantismen så finns det ju de som tillhört olika frireligiösa 

samfund. Pingstkyrkan, Livets ord och Jehova….46 

 

																																																								
45	Martin,	SO-lärare.	
46	Martin,	SO-lärare.	
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I Martins klassrum finns med andra ord ganska många olika religioner och religiösa rörelser 

representerade. Skolan har förvisso förutsättningarna för att i större utsträckning få religiös 

mångfald i och med det stora antal elever som har en annan nationalitet, men även de andra 

lärarna ger en liknande bild. 

 

Martin berättar: 
Jag tycker att dom lyfter fram det, den kulturella biten och det försöker vi ta fram också, 

samarbete med dom internationella klasserna, vi har internationella dagen där man bidrar med 

olika typer av danser och det har varit lyckat det är väldigt kul liksom så att det tycker jag.47 

 

Karin Borevi skriver om hur skolan kan möta andra kulturer genom att vara lite mer flexibla, 

det kan innebära allt från att erbjuda särskild kost till att få möjlighet att be under skoltid. Om 

skolan dessutom kan ge ledigt under religiösa högtider och respektera att elever bär särskilda 

kläder under gymnastiken så främjas religionsfriheten och visar på att skolan är tolerant och 

värderar demokrati högt. 48 Borevis tankar är inte helt olika det Martin beskriver kring den 

internationella dagen. Delar av det hon beskriver kan nog räknas som självklarheter i dagens 

skola, framförallt gällande kosten. Dock är hennes poäng, att skolan ska försöka visa tolerans 

och vara tillmötesgående genom att ”tillåta” olikheterna även under skoltid. 
 

Ja de flesta har kristen bakgrund, ortodoxt kristna och mycket muslimer och katoliker också.49 

Så säger Erik SO-lärare i en grundskola i Upplands Väsby utanför Stockholm. Han nämner 

också att Jehovas vittnen har starkt fäste i området men han är osäker på om någon av hans 

elever tillhör församlingen. 

 

Även Maria berättar om samma religiösa mångfald. Maria säger: 
Med säkerhet så vet jag att några av mina elever är troende muslimer både sunni och shia då de 

själva berättat det för mig eller annan personal. Några elever visar sin religionstillhörighet 

genom att till exempel använda hijab och heltäckande klädsel eller genom att äta speciell mat. 

Jag har även ett par elever som är med i Jehovas, samt flera elever som är döpta i svenska 

kyrkan. När de gäller de elever som är döpta i svenska kyrkan så har de inte uttryckt att de är 

troende. 

 

																																																								
47	Martin,	SO-lärare	
48	Borevi,	s.	50-51.	
49	Erik,	SO-lärare.	
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Ingen av lärarna har dock, enligt sin vetskap undervisat någon elev som varit hindu, i övrigt 

finns världsreligionerna samt flertalet riktningar och grenar representerade i deras klassrum. 

 

Borevi skriver att syftet med dagens konfessionslösa skola är att alla elever oavsett vilken tro 

eller livsåskådning de har ska känna sig trygga och fria. En elev ska aldrig behöva känna sig 

påverkad åt någon riktning utan religionsundervisningen är där för att lära ut om och kring 

religioner och livsåskådningar.50 Det är med andra ord viktigt om att påminna sig som lärare 

att religionsfrihet innebär både rätten att slippa tro samt rätten att få utöva sin tro, och det är 

en viktig lärdom att ha med sig i klassrummet varje dag samt lägger grunden för vilka 

strategier läraren utgår ifrån vare sig det gäller planering av undervisningen eller själva 

genomförandet. 

 

Falkevall citerar Karin Sporre, professor vid Umeå universitet, i sin avhandling, och hon 

poängterar något som verkligen känns relevant för det mångkulturella klassrummet. Sporre 

skriver att det varierar vad vi ser som sant – falskt, rätt – orätt och så vidare beroende på vad 

vi har för bakgrund. Det kanske låter som en självklarhet men det blir än mer viktigt i ett 

ämne som religionskunskap. Det som är sann kunskap för en elev är det nödvändigtvis inte 

för en annan, fakta kan ses som tolkningar för att vi helt enkelt har olika utgångspunkter.51  

 

Även Jenny Berglund är inne på samma spår som Sporre då hon skriver att de anhängare som 

finns inom en viss religion eller rörelse oftast har god insikt i hur olika man kan praktisera sin 

tro medan de som står utanför tenderar att hamna i fällan att stereotypisera en religion med 

”så här är det för alla” vilket naturligtvis inte stämmer. Detta leder inte sällan, menar 

Berglund, till att de som tillhör religionen eller rörelsen inte känner igen sig i beskrivningen 

av hur en kristen ska vara eller vad hon ska fira. I ett klassrum finns flera tolkningar av en 

religion och vilken ska då betraktas som sann och vems bild ska förmedlas i skolan.52 

 

Även om läraren utgår ifrån läroplanen kan det vara svårt att ta ställning till vad som ska tas 

upp och kanske framförallt vem åhöraren är. Att känna till sina elevers religiösa tillhörighet 

eller livsåskådning borde kanske inte spela någon roll för lärarens planering av 

undervisningen och val av strategier men i själva verket påverkar det klassrumskontexten. Ett 

																																																								
50	Borevi,	s.	50.	
51	Falkevall	(Karin	Sporre),	s.	162.	
52	Berglund,	s.	125-126.	
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klassrum med religiös mångfald kan vara en stor  tillgång om elever och lärare kan tillvarata 

de kunskaper och erfarenheter som finns där och verka tillsammans. Ett klassrum med religiös 

mångfald kan också vara ”minerad mark” om läraren inte alls känner att hon har tillräckliga 

kunskaper om det som gås igenom eller om det sitter elever som av olika anledningar har 

förutfattade meningar om en religion eller ifrågasätter saker som läraren inte kan bemöta. 

Därmed inte sagt att läraren ska behandla gruppen annorlunda på grund av vilka religiösa 

tillhörigheter som representeras i klassrummet, men en förberedd och öppensinnad lärare har 

strategier som kan bemöta det som kommer i hennes väg. 

 

3.2 Religiösa uttryck och hur läraren får kännedom om dem 

En förutsättning för att kunna besvara min andra frågeställning, vilka strategier läraren har för 

att undervisa elever i ett klassrum med religiös mångfald, är ju att de faktiskt är medvetna om 

att det finns elever som tillhör en religion. Under föregående rubrik presenterade jag det 

lärarna visste kring detta men inte hur det fått kännedom om saken. Kan man se på en person 

att den är troende? Det finns nog flera svar på den frågan men nedan följer de svar som de 

intervjuade gett: 
Det mest självklara är väl då en elev bär ett litet kors om halsen eller en slöja om håret, men inte 

ens det är synonymt med tro idag. Jag vet inte hur många niondeklassare jag träffat under åren 

som burit ett kors efter att ha varit på konfirmationsläger under sommaren. Och visst, jag har 

inte frågat rätt ut: vet du vad korset symboliserar, är du kristen? Men jag har hört många av dem 

säga att de ville på läger med kompisar eller att mamma lovat en moppe i present.53 

 

Så resonerar Sanna. Hennes tanke är helt enkelt så att även om det ser ut som om någon 

tillhör en religion för att de bär någon typ av symbol så är det ingen självklarhet, snarare kan 

det vara en kulturell symbol eller kanske en symbol för någon norm i en vänskapskrets. 

 

Även de andra lärarna har sina tankar om hur man får kännedom om en elevs religiösa 

tillhörighet och Maria berättar så här. 
Det är väldigt olika, jag har väl inte riktigt sett stolthet kanske men mer att man vill, eller ja, 

stolthet över sin bakgrund kanske i alla fall, eller sin familj men inte riktigt att man visar att man 

är troende eller att man tycker att det är viktigt att man tillhör just den här religionen. Det har jag 

inte sett riktigt utan det är väl mer att man, tycker att det vart roligt att visa att man kunskaper 

																																																								
53	Sanna,	SO-lärare.	
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om det vi läser om och att det, ja nån erbjöd sig till och med att ta med, en sån här tror jag, nån 

sorts kompass som visar åt Mecka inom islam.54 

 

Vidare säger Maria: 
Nån har väl berättat mer om hur just han, han är muslim, men hur han är som muslim skiljer sig 

från hans föräldrar, det här med bönen till exempel är viktig för familjen men att han inte tycker 

det riktigt och att han också ser med kritiska ögon på den religion som han och hans familj är en 

del av för att tycker sig se orättvisor inom den och för att han, såna diskussioner har vi haft 

också.55 

 

Här kan vi se två olika exempel på hur religiös tillhörighet framkommit i ett klassrum, å ena 

sidan den elev som vill dela med sig med viss stolthet över bakgrunden och den andre som är 

mer kritisk och vill förmedla en annan bild eller sida av både religion och bakgrund. 

 

Även Erik tillfrågades hur det kom sig att han kände till elevernas religiösa tillhörighet: 
Nej det är ju att man pratar, de berättar om sitt ursprungsland, att de är muslimer fast inte 

nödvändigtvis speciellt troende men att dom äter inte fläsk och så och det är ju jättemånga som 

inte gör det i skolan.56 

 

Erik känner att det är under samtal med eleverna som det kommit fram om en elev tillhört en 

viss religion även om det också kan urskiljas i samband med en måltid i till exempel 

matsalen. 

 

Berglund återberättar en specifik intervju med personal i en matsal där de två muslimska 

kvinnor som arbetar har ganska olika sätt att se på de matförbud som många förknippar med 

islam. Den ena har valt att själv undvika fläskkött men vill inte att hennes barn ska göra det 

med rädsla för att de ska skilja sig från mängden i skolan medan den andra avstår fläskkött 

men äter gelatin (tillverkas ofta av fläsksvål).57 

Ett annat exempel som finns återgett i  Berglunds text är ett samtal med en etiopisk lärare som 

inte äter fläskkött men visar sig vara kristen.58 Det är med andra ord inte helt säkert att en 

särskild kost är likställt med en viss religiös tillhörighet och inte heller att man betraktar 

																																																								
54	Maria,	SO-lärare.	
55	Maria,	SO-lärare.	
56	Erik,	SO-lärare.	
57	Berglund,	s.	129.	
58	Berglund,	s.	131.	
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levnadsregler på samma sätt ens inom samma religion. Eleverna identifierar sig med andra 

ord inte på samma sätt bara på grund av religiös tillhörighet, det finns med andra ord många 

varianter och tolkningar av vad tro och religion är och betyder. 

 

Martin har många olika erfarenheter från elever och berättar: 
Dom har varit öppna med det, muslimerna är ju lättast för dom, framförallt om man har tjejer, 

för dom har beklädnad så att säga och dom är rätt tydliga med det. Sen finns det dom som är lite 

ja sekulariserade också som precis som många kristna är i Sverige så. Det brukar komma fram 

också om man har religion så brukar dom säga att dom är ortodoxa eller att dom är katoliker 

eller, det brukar bli en ganska intressant diskussion så får dom berätta utifrån sitt perspektiv och 

så.59 

 

Martin fortsätter: 
 … jag vet en tjej som är judinna och hon frågade hon fick hålla föredrag om sedermåltiden och 

så vidare, och det fick hon så hon hade med sig utrustning för det här och så höll hon sitt 

föredrag om det.60 

 

Vidare ställde jag frågan till informanterna hur de andra klasskamraterna brukade reagera om 

någon tog med sig till exempel ett ikonarmband (ett smycke med bilder på helgon, främst 

förknippat med den ortodoxa och katolska kyrkan) eller en Koran till klassen eller om en elev 

gärna delade med sig av berättelser då vetskapen och förförståelsen kan påverka lärarens 

strategier för undervisningen. De hade alla lika olika erfarenheter men enat var att det ofta 

bidrog till diskussioner och mottogs positivt av kamraterna. Sanna säger: 
Ibland vet jag att någon kunde bli lite trött på att höra mig prata och då var det nog ganska 

befriande att få höra någon annan berätta. Nån som faktiskt varit där.61 

 

Maria berättar: 
Ja jag tycker det vart positiva reaktioner, att dom har liksom lyssnat lite extra, att det finns nån 

som har förstahandsupplevelser i stället för läraren som står och förmedlar från som man har lärt 

sig via studier. Så dom har nog ställt frågor till varandra då och tyckt det vart intressant att 

höra.62 

 

																																																								
59	Martin,	SO-lärare.	
60	Martin,	SO-lärare.	
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Eleverna är med andra ord mest positiva, hur är det för lärarna själva då? Kan det finnas 

någon ”oro” eller ”rädsla” att undervisa i ett ämne när man vet att de som sitter och lyssnar 

kanske kan veta mer eller att det i klassen kan finnas elever som är kritiska till religion i 

allmänhet, hur upplever lärarna den situationen: 
… en del elever tycker ’varför ska man läsa om det här när det liksom inte är, nej Gud finns inte, 

varför ska man läsa om det här?’ och det får man ju försöka angripa. 

Nej men att elever ofta förknippar religion med krig och elände och det får man ju också 

bemöta. Man får ha högt i tak i de klasser som funkar.63 

 

Erik berättar här om ett ifrågasättande från elever som inte menar att religion är så viktigt eller 

sant. Han menar också att det är viktigt att bemöta eventuella fördomar som kan finnas. 

I Sverige där kyrka och stat är åtskilda är det kanske inte så konstigt att religion bara finns 

någonstans i periferin och varför ska man lära sig om något man inte är ”en del av”. 

Falkevalls informanter är inne på ett liknande spår gällande livsfrågor men även religion och 

menar att det finns en skillnad mellan länder där religionen även är mer kulturellt betingad 

och en del av vardagslivet samt politiken.64 Vad Falkevalls informanterna menar enligt min 

tolkning är att i länder exempelvis Spanien är inte kyrka och stat separata delar även om de 

inte har en statskyrka längre. När beslut fattas i parlamentet, eller lagar stiftas så får kyrkan 

fortfarande vissa fördelar.65 

 

Maria känner igen sig i det här med fördomar, men hennes rädsla är en annan: 
… det har väl dels med samhällsklimatet idag, samhället att man är främlingsfientliga, kritiska 

mot islam, islamofobi och man vet inte riktigt vilka elever som sitter med dom här tankarna, 

kanske har hört saker hemifrån samtidigt som det kanske sitter troende muslimer i klassrummet 

och så ska man försöka lyfta det här ämnet då och på nåt sätt som liksom syftar till att öka 

förståelsen för varandra, som syftar till demokrati och allas lika värde och att bemöta 

främlingsfientligheten och osanning om islam och då känner jag att det blir lite minerad mark, 

sen går det bättre i vissa klasser än i andra, om dom är avslappnade och vill ställa frågor och 

leda vidare annars kan dom också känna det blir spänt har jag märkt.66 

 

																																																								
63	Erik,	SO-lärare.	
64	Falkevall,	s.	116.	
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66	Maria,	SO-lärare.	
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Maria är rädd att elda på eventuella fördomar som redan existerar i klassrummet och speciellt 

känsligt upplever hon att det är om det sitter elever som är troende och som eventuellt kan 

känna sig påhoppade eller kränkta. 

 

Även Sanna beskriver att hon förut känt en oro inför vissa undervisningsmoment men idag 

resonerar hon så här: 
Jag tänker så här, man är väl inte mer än människa? Det finns alltid viss risk att trampa folk på 

tårna oavsett om du undervisar i religion eller nåt annat. Det jag kan göra som lärare är att 

bemöta eventuella kommentarer och vara tydlig med var jag står. Många lärare säger att man 

absolut inte får komma med egna åsikter men det skiter jag i. Jag tycker gott att man som vuxen 

förebild, för det är vi väl ändå, ska kunna få säga, stopp nej det där är inte välkommet i mitt 

klassrum. Här inne är vi öppna mot varandra och alla rasistiska kommentarer och tankar lämnar 

vi utanför. Kanske tystar jag ner nåt som växer sig starkare, men jag vill så gärna visa min 

avsmak gentemot den typen av utspel.67 

 

Det Sanna säger är att hon inte ens välkomnar åsikter som på något sätt är främlingsfientliga, 

hon vet inte om det är rätt taktik men hon menar att hon har ett ansvar att sätta stopp som 

lärare. 

 

Anders Törnvall sammanfattar sin tankegång kring undervisningen i religionskunskap med att 

det är viktigt både för en internationell förståelse men även  för att förstå invandrarna.68 

Törnvall är också inne på att det är viktigt att bemöta, fördomar ska hållas kort för att undvika 

främlingsfientlighet och i stället ska läraren gå in för att öka förståelsen. Han vill inte att islam 

ska bli liktydigt med kvinnoslöjor och krig.69 

 

Martin beskriver även en oro han kunde känna i början när han undervisade i religionsämnet: 
Jag kan ha känt och påverkats för här sitter dom som har mycket mer kunskap, även jag som är 

uppvuxen i ett kristet land och man påverkas av sin tradition fast det finns dom som är, om jag 

ska gå in djupt i katolicismen eller nånting och jag vet att det finns många från Sydamerika och 

dom har sin tolkning och liksom då känner jag att jag kan vara lite nervös eller inte, ja lite 

nervös kan man väl säga, framförallt i början, när jag började med religion då tyckte jag att det 

kunde va lite knepigt men, men nu efter på senare år tycker jag inte att det är så jobbigt.70 

																																																								
67	Sanna,	SO-lärare.	
68	Törnvall,	s.	56.	
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Ove Larsson har i sin bok tagit upp några olika exempel på hur elever ser på religionsämnet 

och där nämns förståelse som en viktig poäng, när man får lära sig om andra religioner kan 

man lättare ta det till sig när man besöker ett annat land där religionen finns representerad. 

Även förståelse när någon flyttar till Sverige kan vara bra att ha med sig då en reaktion 

kanske kan få en förklaring tack vare kunskap, till exempel när det kommer till olika 

matregler.71 

 

Larsson benämner detta som fläskköttsargumentet och menar att det fått stor genomslagskraft 

som anledning till varför religionsundervisning är viktigt ur ett elevperspektiv. 

Just detta exempel togs inte upp av någon av mina informanter och inte heller har maten varit 

i fokus under religionslektionerna, fokus för de intervjuade har snarare varit att bemöta, 

belysa och våga ”stå kvar” även när det blåser obekvämt i klassrummet.  

 

En lärares arbete kan med andra ord innebära väldigt olika från dag till dag. Just de här fyra 

lärarna vill inte på något sätt skapa eller främja främlingsfientliga tankar samtidigt som de har 

mött eller kanske känt oro inför att göra just det. Det faktum att de vågar bemöta den typen av 

åsikter tyder mycket på en trygghet i yrkesrollen, goda redskap från lärarutbildningen (och 

livet) samt en önskan om ett mångkulturellt klassrum där alla är får delta.  

 

3.3 Strategier för undervisningen 

När jag intervjuade de fyra lärarna så framkom det att just strategier som begrepp kunde vara 

lite svårt. De här lärarna har en plan med sin undervisning, mål att uppnå samt en bild av vad 

de vill hinna med eller gå igenom, men de talar inte eller tänker kring det i termer som 

strategier. Jag förstod  bara av att lyssna att de hade massor av strategier som de själv inte 

varit medvetna om. Detta kapitel kommer att fokusera på hur mina informanter planerar och 

lägger upp sin religionsundervisning och det kommer att belysas utifrån tidigare forskning. 

 

Sven Åke Selander skriver att det är viktigt att eleverna själva får knyta an till upplevelser de 

är bekanta med. Hur undervisningen ska utformas tycker Salander ska ske i samspel mellan 
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lärare och elev, på så sätt blir det en bra ingång och man kan angripa information från två 

olika håll.72 

 

Selander menar alltså att man måste hitta en mellanväg i religionsundervisningen som både 

ser till elevens förkunskaper och till grunden som skolan står för.  

Maria säger: 
… jag försöker att hålla det lite som vilket ämne som helst, samtidigt man vill koppla bort lite att 

det sitter elever med olika erfarenheter, att hålla det ovanför det mmm att inte tänka på det helt 

enkelt samtidigt som man kanske vill anpassa efter klassen och individer och dra nytta av att alla 

har olika erfarenheter när det gäller olika religioner om det visar sig at de vill dela med sig. 

Försöka att betona det här med religionsfrihet, det finns många religioner, men man behöver inte 

tro alls men vi ska känna till varandras, eller dom religioner som finns som att det hjälper oss att 

förstå varandra, därför är ämnet väldigt viktigt.73 

 

Marias strategi är kanske främst att eleverna ska känna sig trygga med att undervisning inte är 

detsamma som tro. Hon vill att klassen ska veta att det råder religionsfrihet och att ämnet har 

med kunskap och förståelse för andra att göra. 

 

Karin Borevi har en liknande tanke som Maria då hon skriver att en konfessionslös skola kan 

innebära att religiösa åskådningar ska presenteras på ett neutralt sätt i undervisningen. Det är 

även viktigt att inte skolan propagerar för någon särskild trosuppfattning.74 

 

Erik börjar sin planering med att se till innehållet i kursplanerna: 
Ja först och främst får jag utgå från kursplanerna såklart, centrala innehållet och sånt där ja  

de där förmågorna, det är väl utgångspunkt, sen så hur jag ska göra det, det är ju då, när jag har 

religionsämnet vill jag såklart ha mycket diskussioner. Först måste de ha fakta för att kunna det 

men sen så etiska frågor och livsfrågor tycker jag är jätteviktigt. Om det skulle vara så att elever 

är väldigt religiösa som livsstil, då skulle jag väl tänka på det i klassrummet.75 

 

Eriks fokus ligger på livsfrågorna, men först efter att eleverna har de grundkunskaper de 

behöver för att kunna diskutera på ett utvecklande sätt. 
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Även Martin gillar diskussioner och är ivrig till att elever med mer kunskap än han själv ska 

få komma till tals: 
… jag tycker det är intressant, att få reda på hur det är i praktiken och hur märker dom, jag 

brukar fråga hur dom märker skillnad, hur är det att bo i Sverige eller hur genomsyrade 

religionen vardagen när du bodde i till exempel då Iran eller ja, och dom brukar vara ganska 

öppna och är väldigt kritiska och det är väl kanske därför de många gånger är i Sverige kanske 

då.76 

 

Vidare berättar Martin om ett specifikt tillfälle han minns då en elev återgett hur skolan varit i 

hans hemland Iran: 
… var en kille från Iran som berätta hur det gick till när dom hade Koranundervisning och hur 

man inte överhuvudtaget fick ifrågasätta hur dom sen fick stryk av imamen för att dom 

ifrågasatte surorna till exempel och det blir ju väldigt annorlunda i ett sånt skolsystem jämfört 

med vårat och jag tycker att det är intressant och jag försöker lyfta fram, fast det är ju inte alltid 

den sanningen, det är ju sanningen i det landet och hos den personen.77 

 

Martin lyfter här fram ett exempel som han menar är sanningen för just den här personen. Det 

är en viktig poäng då man måste skilja på både religion och kultur men även på land och land. 

För det som bör understrykas är just det Martin är inne på; alla i Iran har inte varit med om 

den här typen av Koranundervisning och alla muslimer får inte Koranundervisning. Men 

vinsten av den här typen av berättelse är just de levande exemplen som den här pojken kan ge. 

 

Det är aldrig för tidigt att börja diskutera religionsfrågor anser Karin Borevi, speciellt inte i 

dagens skola där vi möter och kommer att möta elever med en annan bakgrund än den 

svenska. Redan i lågstadiet tycker Borevi att det är lämpligt att börja studera olika religioner, 

särskilt i de klasser där det finns elever med olika religiös tillhörighet, vilket det ju gör i 

dagens skola. Borevi menar att de skolor som sedan länge har en kulturell –och  religiös 

mångfald ofta gett upphov till nya sätt att undervisa i ämnet religion.78 

 

Sanna säger: 
Jag försöker tänka på vad jag vill ha fram, eller sagt själv. Då vet jag att även om annat dyker 

upp som tar fokus så har jag min röda tråd.79 
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Vidare tillägger Sanna: 
Att det finns elever med annan bakgrund eller religion är ju inte så känsligt längre, på samma 

sätt som det finns olika politiska åsikter på en skola eller arbetsplats men det tar man väl ingen 

särskild hänsyn till. Respekt ska visas mot alla, högt i tak och möjliggöra för diskussion är också 

viktigt.80 

 

Det Sanna vill få fram är att normen är just religiös och kulturell mångfald, därför vill hon 

inte göra något speciellt inför undervisning. I stället lyfter hon fram hänsyn och respekt som 

viktiga delar för att lyckas. 

 

Erik tycker att det är en enorm tillgång att ha oliktänkande i ett klassrum och en strategi som 

han använder för att bemöta eventuella fördomar förklarar han så här: 
Däremot har jag använt som utgångspunkt utifrån elevernas fördomar, just islam har de fått en 

kort läxa, eller dom har fått skriva på en lapp ”vad är det första du tänker på när du hör ordet 

islam?” och skriva ner och sen har jag sammanställt det och visat deras egna fördomar och då 

har det vart mycket krig och såna saker. Kvinnoförtryck och sånt som kommer upp då.81 

 

Liksom Erik tycker Martin om att bemöta elevernas åsikter på ett konstruktivt sätt och en 

strategi han har då han möter fördomar mot Islam beskriver han så här: 
Det som har varit är väl att jag fått bemöta icke-muslimer för att det finns väl en viss bild av 

Islam där man liksom, kanske inte hetsar men att det finns jakt i det som hänt, mycket med 

terrorism och allt ihop och jakt på muslimer och det är inte motsvarande vad nazisterna gjorde 

mot judarna men att det ändå finns en större intolerans kan man väl säga gentemot Islam och där 

man har fått bemöta elever som icke är muslimer som tycker, då får man rent gå in faktamässigt 

och liksom förklara, för det förekommer och dom skriver gärna sånt på ett prov också och då får 

man gå in och bemöta dom. Man måste bemöta sånt som är oriktigt.82 

 

 

Anders Törnvall lyfter även fram ytterligare strategier i sin bok och han värnar om berättandet 

som den kanske viktigaste metoden men även möten med andra religioner såsom att bjuda in 

en representant eller att gå på studiebesök kan också leda fram till till en bättre förståelse.83 
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Törnvall lyfter även fram några exempel på vad hans elever haft svårigheter att förstå: 

’celibat i katolska kyrkan samt de underliga reglerna i Islam, förbuden och tvången är svåra att 

förstå. Föreställningar om livet efter döden likaså’.84 

 

Att livsfrågor är både svåra och viktiga för undervisningen har redan Martin och Erik lyft 

fram. Likaså att läraren tydligt måste förklara varför man gör på vissa sätt inom en religion så 

att det inte uppstår någon typ av misstänksamhet eller undran. En strategi blir att det öppna 

klimatet i klassrummet ska kunna minska risken för missförstånd och öka förståelsen mellan 

eleverna. 

 

3.4 Läroplanens betydelse 

Läroplanerna finns till för att beskriva vad en lärare ska gå igenom men även ge stöttning i de 

olika ämnena. I kapitlet bakgrund beskrevs läroplanens historia kortfattat och under den här 

rubriken så är det informanternas tur att ge sin bild av den läroplan som finns idag, Lgr 11. 

 

Martin som har arbetat med både Lpo och Lgr tycker inte att de skiljer sig mycket åt, han 

menar att han varken hinner mer eller mindre beroende på läroplanen, det han däremot ser 

som själva poängen med den är att den stöttar hans objektivitet: 
… men jag har haft nytta av dom absolut framför allt vid betygsättning och sen så eleverna 

frågar om jag har tänker rent så här, dom frågar ju mig hela tiden vad jag tror på eller röstar på 

och så vidare men då kan jag bara säga att jag ska va icke konfessionell och då brukar ju 

diskussionen vara ganska färdig med vad jag tycker men ställer mig objektivt och då kan jag 

med hjälp av skollagen och Lgr och Lpo och det står ju väldigt tydligt.85 

 

Karin Borevi är inne på samma spår som Martin då hon beskriver att även om något står i 

läroplanen så är det i skolan, den fysiska arenan, som läraren väljer vad som ska behandlas. 

Borevi menar att styrdokumenten ger en beskrivning till läraren hur exempelvis värderingar 

ska arbetas med i verksamheten men det viktigaste arbetet sker sedan i klassrum och korridor 

då läraren och eleverna faktiskt ska efterleva det som står skrivet.86 
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Björn Falkevall har studerat flertalet kursplaner med fokus på livsfrågor vilket ryms inom 

religionsämnet och nämner även han att det finns mycket utrymme för tolkning i kursplanen 

även om det finns ett centralt innehåll.87 

 

Erik tycker sig ändå se några skillnader mellan de två läroplanerna och han lyfter framförallt 

fram en mindre ”frihet” samt merarbetet och rädslan för att inte hinna med: 
… men sen så tycker jag att den nya läro- och kursplanen, den är ju mera, det centrala innehållet 

det står det här ska vi läsa, det ger inte lika stora friheter kan jag tycka. 

Både och, sen så det här med betygskriterierna, de är ju, som är ju mycket tydligare, det är ju de 

här förmågorna som ska bedömas och hinnas med. Ja det där är ju, så det där hinner man inte 

med och där kan jag tycka att det är stressigt och sen så det blir ju nästan så att det ökar, när man 

har dom här olika förmågorna som ska bedömas och det i sig blir ju nästan som små ämnen i 

ämnet så att säga.88 

 

Maria har inte hunnit arbeta med Lpo då hon är relativt nyutexaminerad och kan därför bara 

relatera till den senaste läroplanen. Maria lyfter vid flera tillfällen fram stressen över att hinna 

med fyra ämnen samtidigt som hon tycker att religion och geografi har färre mål att arbeta 

med än de andra två. Hon har försökt att läsa sig till vad som gäller ”konvertering” (att inte 

läsa alla fyra ämnena terminsvis utan två i taget) av kunskaper från en termin till en annan i 

hopp om att det kan minska pressen för henne och eleverna och vad de förväntas hinna under 

en termin: 
Sen om jag förstått det rätt så får man ju ändå ta, eller liksom använda all tillgänglig information 

man har om en elev, jag tycker att jag fått lite olika budskap när jag försökt prata med en del och 

läsa på skolverkets hemsida att det e, jag kan alltså ta med mig saker från terminen innan när jag 

haft eleverna i t.ex. religionskunskap då som jag kan använda i, även i, det är ju fortfarande inga 

kunskaper som försvinner, det är ju det jag sett liksom sen tidigare, att jag får använda det i 

bedömningen till nästa termin också.89 

 

Det Maria säger känns som ett rimligt antagande, kunskaperna ska såklart inte försvinna från 

en termin till en annan, men samtidigt är det svårbedömt och håller inte om en lärare slutar 

och en ny kommer in, hur kan den nya läraren då säkerställa att allt gåtts igenom och finns 

där? Sanna som arbetat längre saknar mest den röda tråden från mellan – och högstadium, i en 
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skola som inte är för stor borde lärarna samarbeta mer och underlätta för varandra. Hon 

beskriver tankar kring ett så kallat årshjul. 

 

Sanna säger: 
Om vi blir bättre på att få ihop stadierna till ett, alltså att jag vet exakt vad mina kollegor 

avhandlat och när så kan jag enkelt ta vid där de slutade eller göra någon överlappning. För 

mycket i Lgr är upprepning eller vad man ska säga. Om man nu jobbar med vikingatiden i fyran 

så är det ju knäppt om man inte tar upp till exempel Asatro när man ändå är där. Då slipper ju 

jag, eller slipper, jo men då behöver inte jag lägga flera veckor på nordisk mytologi sen. Det 

känns väl mer vettigt. Så om man gör ett sånt årshjul som man ändå gör rent planeringsmässigt 

borde det täcka in mer än bara konferenser och friluftsdagar, det kan täcka in allt egentligen.90 

 

Det Sanna är inne på har i sig inte med läroplanen att göra men hon menar att arbetet med det 

centrala innehållet kan effektiviseras om lärarna samarbetar mer mellan årskurserna och 

kanske framförallt ämnesövergripande. 

 

Borevi skriver att det under många år funnits konflikter och olika tankar kring vilka värden 

som är viktigast att behandla i skolan. När det kommer till skolämnet religion har dessa 

motsättningar kunnat betraktas över tid men i grunden är det samma principer som gäller; 

vilka värderingar är viktigast? Oavsett om man talar om samhället i stort eller den enskilda 

religionsundervisningen är det viktigt enligt Borevi att fortsätta att föra en diskussion om 

vilka värden som bör gälla och finnas med.91  

 

Å ena sidan vill man främja elevdelaktighet och diskussioner men å andra sidan är läroplanen 

så omfattande att lärarna måste sålla för att känna att de hinner gå igenom allt som står i 

ämnets centrala innehåll. 

 

Det Borevi är inne på är ingen nyhet för de intervjuade, läroplanen både den nya och äldre, 

kan upplevas motsägelsefull och de har alla märkt av de samhälleliga förändringar som skett. 

Vi kan inte heller ge läroplanen i uppgift att lösa eventuella motsättningar eller frågor som 

uppkommer, det måste ske på plats i skolan. Läroplanens roll är snarare att ge strukturen och 

ramarna för undervisningen, diskussionen måste fortsätta utanför läroplanen vilket innebär att 
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det är läraren själv som styr innehållet och hur stor del som ska arbetas med i respektive 

område, möjligheten att välja bort något på grund av tidsbrist, rädsla eller oerfarenhet är ett 

faktum.  

Lärarna poängterar tydligheten i den senaste läroplanen som något positivt, den ger ramarna 

för arbetet. Därmed inte sagt att det alltid underlättar, men ramarna står i alla fall fasta och 

ändras inte vilket ger en större möjlighet till en likvärdig undervisning oavsett skola. Att lyfta 

vikten av en likvärdig skola för alla skulle bli ett helt eget forskningsarbete men tåls ändå att 

nämnas här då uppsatsens syfte är att ta reda på hur lärarens klassrumskontext och arbete ser 

ut i religionsämnet i en skola med religiös mångfald trots att de har lite olika förutsättningar. 

 

3.5 Läromedel i lärarens tjänst 

Under intervjuerna har det framkommit att läraren inte alltid styr eller har möjlighet att få det 

material som han eller hon skulle vilja använda. Det kan ju kännas problematiskt om läraren 

inte är helt trygg med ämnet som ska behandlas i klassrummet. Min tredje frågeställning 

behandlar läroplanen samt läromedel och på vilket/vilka sätt läraren kan få stöd från dem i sin 

undervisning. De intervjuade lärarna vittnar om att även om inga större förändringar skett i 

läroplanerna, är det ändå viktigt att ha läromedel från rätt årtionde och att läromedel kan 

innebära mer än bara böcker. För att förstå hur lärarens arbete ser ut i det mångkulturella 

klassrummet är därför läromedel precis som läroplanen en viktig del att undersöka utifrån 

mina informanters synvinkel. 

 
SO:n är ett ämne som alltid blir eftersatt för att det är så många ämnen. Det är ett dyrt ämne, 

precis som NO. Det som jag försökt göra nu efter nationella prov är att jag försökt hitta för Lgr 

helt enkelt.92 

 

Martin strategi är här att han ska utnyttja den typ av material som har direkt koppling till de 

nationella provens kunskapskrav, med andra ord, skapade efter läroplanen. Han lyfter även 

fram att ämnet inte alltid prioriteras och menar att det kanske bör diskuteras huruvida SO bör 

räknas som ett eller fyra ämnen när det kommer till ekonomi, tycker Martin. 

 

Maria använder sig också av fysiska läromedel men hon har även andra tips för 

undervisningen: 
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Det här SO direkt materialet är bra och kan få eleverna att tänka till lite och jämföra och de 

brukar ta med lite personporträtt och så man får komma lite nära religionen. Sen försöker jag få 

tag på lite bra filmer, utbildningsradion har bra material men jag skulle önska ännu mer 

därifrån.93  

 

Martin talar även han om alternativ till böcker och önskar att Skolverket ska komma fram till 

någon typ av kunskapsbank, han förklarar det så här: 
Jag skulle vilja ha någon slags kunskapsbank för lärare där man tänker det här som nyheter, det 

får man ju hela tiden via TV och alltihopa men om det kan komma nånting till läraren, det gäller 

att hålla sig ajour själv, men att det kommer nånting från skolverket, när det kommer nya saker, 

då kan man tycka att riksdagen skulle kunna informera, skicka mer material, men det kanske 

handlar om jag måste eftersöka fast man hinner inte alltid, så är det. Det handlar om mitt eget 

intresse, till exempel om man ska prata om ekonomi eller vad händer i valet i Iran som är snart 

till exempel, på vilket sätt styr ayatollorna till exempel men det handlar ju om mitt intresse som 

jag måste men om man på nåt sätt skulle få nån slags nyhetsbank för lärare och det finns det 

kanske bara att jag inte hittat någon.94 

 

 

När Erik fick frågan vad han tyckte om de läromedel han använde och vilket stöd det gav 

svarade han så här: 
Ja, både och, man använder ju läromedel på det sätt man vill undervisa. 

Det är väl helt ok, sen så är det väl inte bara läroböckerna i sig sen är det ju sånt där som 

konflikter, att samhälle och religion påverkar varandra. Nej men det är väl, nu jämför jag till 

exempel katolicismen och protestantismen och då ger jag förslag på sidor på nätet och de får gå 

in och söka. Sen är vi på gång att köpa in interaktiva läroböcker så vi ska gå över mer än fysiska 

läromedel, sen så klart är det väl studiebesök.95 

 

De fyra informanterna tycker att det är viktigt att läraren själv hittar en strategi som han eller 

hon är bekväm med att undervisa. Då är inte läromedlen alltid lika ”viktiga” och kanske det 

viktigaste som lyfts fram är att läromedel kan vara så mycket mer än böcker i klassisk 

mening, de böcker som funnits kan tvärtom stjälpa mer än hjälpa. Dock verkar det viktigt för 

dem alla fyra att hålla sig till nuet oavsett om det gäller att gå på studiebesök eller att söka 

information på nätet, det är med andra ord viktigt att uppdatera både material och kunskaper 

för lärarna. Lärarnas strategi kring läromedel är därmed att alternera mellan böcker, 
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studiebesök, internet etc. för att ge eleverna en så bred kunskap som möjligt. Deras arbete 

(planering och strategier) inför lektionerna blir betydligt större än om de bara använt sig av 

klassiska läromedel men i och med ämnets utformning så anser de alla att det är viktigt att ge 

eleverna bredden för att kunna undervisa i det mångkulturella klassrummet. 

Läromedlen skulle ge läraren ökat stöd om de var så pass nya att kartor, gränser och så vidare 

överensstämde med verkligheten. Valmöjligheter ger stöd till läraren att lära ut på det sätt 

som gruppen lär sig bäst på samt så att läraren känner sig så trygg som möjligt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



	
	

37	

4. Diskussion 
”…jag vet inte om det jag påstår är sant, men det är i alla fall viktigt”.96 

Med det citatet tar jag sikte på att inte besvara och begripa utan även förstå och förmedla den 

vardag de intervjuade befinner sig i och hur de tänker kring sin yrkesroll och undervisning. 

Vilken utgångspunkt har jag själv då? Ja, för det första så har jag ett elevperspektiv (som så 

många andra), jag är uppvuxen under den senare delen av 1900-talet och har gått i klasser 

präglade av religiös och kulturell mångfald, dessutom har jag undervisat SO-ämnena i sju års 

tid på en grundskola. Kan det sistnämnda bli problematiskt? Inte om jag utgår från 

hermeneutiken, jag har i stället en fantastisk möjlighet som jag ser det att sätta mig in i 

informanternas situation och förhoppningsvis kunna relatera till mina egna upplevelser vilket 

såklart inte är alla förunnat.97 Därmed inte sagt att jag ser mig själv som någon typ av facit, 

tvärtom, men jag kan i egenskap av lärare förstå hur en arbetsdag ser ut och hur ett klassrum 

eller rättare sagt en undervisningssituation kan se ut, ingen dag är den andra lik. Jag är heller 

inte ute efter att presentera någon typ av egen sanning, jag strävar efter att presentera Maria, 

Erik, Martin och Sannas verklighet och vill förstå vad de och tidigare forskning förmedlar till 

mig och här har jag fenomenologin till min hjälp då den vill återge en så sann bild som 

möjligt av det som berättats. 

 

I inledningen förklarade jag vad jag menade med begreppet religiös mångfald, att det finns 

mer än en religion representerad i ett klassrum. Jag är ute efter att ge en bild av hur ett 

”typiskt” svenskt klassrum ser ut och hur lärarens arbete ser ut i ett klassrum med religiös 

mångfald. Jag ville därför fråga lärarna kring religiösa uttryck, strategier, läroplan och 

läromedel.  

 

Denna uppsats handlar om hur informanternas vardag ser ut, och för att komma fram till det 

ställde jag även frågor kring vilka religioner och livsåskådningar som fanns representerade i 

deras klassrum samt på vilket/vilka sätt det kommit till deras kännedom. Att veta vilka elever 

som man har framför sig, vilken bakgrund de har eller förförståelse påverkar i högsta grad 

lärarens undervisning. Läraren kommer att anpassa innehållet så att eleverna har möjlighet att 

delta mer aktivt om hon vet att det finns ett intresse sen innan eller möjligen gå åt andra hållet 

och undvika vissa delar just av samma anledning, det kan finnas någon som vet mer eller 
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kanske rent av kan ta illa vid sig. Det är självfallet inte på något sätt en optimal lösning, att 

undvika vissa delar, men läroplanens formuleringar möjliggör för läraren att göra just det. 

 

Vilken väg läraren än valt att gå så är det grundläggande att känna till lärarens förutsättningar 

innan denne kan planera för sin undervisning och välja vilka strategier som är lämpliga.  

Det handlar om specifika strategier, nämligen de i ett mångkulturellt klassrum, och det kan 

hända att de explicita strategierna förvirrade Maria, då hennes karriär nyligen börjat och ett 

klassrum med religiös mångfald inte är något särskilt idag, till skillnad kanske från en lärare 

som hunnit med fler läroplaner och sett Sverige förändras över tid. Kort sagt blev det viktigt 

med tydlighet från min sida så att informanterna skulle kunna besvara frågorna så enkelt och 

öppet som möjligt. 

 

Något de intervjuade delade starkt var att de såg sitt arbete i det mångkulturella klassrummet 

som en stor vinst. De uppskattade mycket att det finns elever med olika religiös och kulturell 

bakgrund. De såg dock lite olika på vilka strategier de skulle använda sig av gällande 

elevernas förkunskaper. De ville absolut inte att någon elev skulle känna sig tvingad att 

berätta och bara Martin hade någon gång frågat rätt ut om en elev ville dela med sig av sina 

erfarenheter, men å andra sidan behövdes sällan någon fråga eller påtryckning då de alla fyra 

upplever att eleverna många gånger känner en stolthet eller trygghet över sitt arv och gärna 

vill förmedla kunskaperna de besitter till resten av klassen. Strategierna här handlar då inte 

om något speciellt sätt att undervisa egentligen utan snarare är strategin att skapa ett 

klassrumsklimat, så öppet att alla våga yttra sig och känna att deras kunskap är viktig och 

uppskattad. Samtidigt som lärarna har en positiv syn till elevernas delaktighet får man inte 

glömma bort att det kan finnas flera elever i klassrummet med stark religiös anknytning som 

väljer att inte uttala sig. Man kanske helt enkelt inte identifierar sig med de andra inom 

samma trosuppfattning eller bara känner sig obekväm inför att utelämna sig själv och sin tro 

inför klasskamrater och lärare. Vad religionsfriheten omfattar är inte något entydigt utan en 

flytande gräns även om religionsfrihet som begrepp självklart finns lagstadgat.98 

 

De uppfattade att läroplanen var till hjälp men att den även försvårade arbetet. Det positiva 

med kursplanen i religion är att den har en tydlighet och hjälper läraren att veta vad som ska 

																																																								
98	Fahlbeck	Reinhold,	Att	undervisa	i	religionskunskap	och	mänskliga	rättigheter	–	den	rättsliga	
situationen.	s.	63-71		Falkevall	red.	(Att	undervisa	i	religionskunskap)	2013.	
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gås igenom. Det negativa är att den är så pass allmänt hållen att det i stället kan försvåra 

arbetet. Med det menas att kursplanen skapar en grundförutsättning för vad som ska arbetas 

med men att det sen är upp till varje enskild lärare att tolka exakt vad och hur mycket. För en 

erfaren och trygg lärare borde detta inte var ett problem men informanterna vittnar om 

tidsbrist (för kort tid att hinna igenom alla fyra SO-ämnena) samt ibland även en oro över att 

ofrivilligt kränka en elev som tillhör en religion som läraren kan känna sig mindre påläst om 

eller helt enkelt inte vågar bemöta underliggande fördomar även om de fyra informanterna 

säger att de försöker ta den striden om och när den dyker upp i deras klassrum.  Även Jenny 

Berglund tar upp riskerna som finns med att stereotypisera religioner och livsåskådningar 

vilket troligtvis sker i större utsträckning om läraren inte är tillräckligt kunnig i ämnet eller 

har erfarenheten att undervisa elever som delar religion men inte för den sakens skull är 

överens kring religionens budskap. 

 

Både Anders Törnvall och Karin Borevi lyfter liksom informanterna fram vinsterna med det 

mångkulturella klassrummet. Borevi menar att det aldrig är för tidigt att börja med 

religionsundervisning även om den inte behöver vara i den form läroplanen ger, hon 

framhåller diskussion och dialog som viktigt, redan som liten, att eleverna ska få lära sig om 

och kring andra religioner på ett lekfullt sätt så att en nyfikenhet väcks tidigt. Törnvall lyfter 

fram studiebesök och diskussion som viktiga beståndsdelar, strategier, för att lära ut, att få 

lära från andra helt enkelt. Det är inte alltid givet att just läraren måste hålla i undervisningen, 

det finns många andra i klassrummet och utanför skolans ramar som äger samma kunskap, 

eller kanske mer. Det som förenar den tidigare forskningen med vardagen i klassrummet (de 

intervjuade) är just att tillvarata kunskaperna som finns nära, inte genom att tvinga en elev att 

dela med sig utan helt enkelt genom att skapa förutsättningarna för att väcka lusten att lära om 

och kring religion. 

 

Läroplanerna, både den nya och dess föregångare är ett bra redskap för de intervjuade. 

Läroplanen är en hjälp att ”bocka av” vad som ska hinnas med på en termin eller under ett 

läsår, vilket stoff som ska behandlas och vad en elev förväntas kunna efter avslutad kurs. Den 

är med andra ord en bra handbok som lärarna känner sig bekväma med, även om de också 

lyfter fram att den bidrar till stress, stress över hur mycket som ska hinnas med under ett läsår. 

Kursplanen är trots det en guide, ett ramverk och en hjälp på traven. Vad läroplanen inte kan 

hjälpa lärarna med, som även Karin Borevi är inne på, är att minska eventuella motsättningar 

som kan uppstå i eller ur en undervisningssituation i religionsämnet. Det står klart och tydligt 
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att skolan ska vara konfessionslös och vilka värderingar en skola ska arbeta mot/för, men 

inget om hur. Det kan bli problematiskt att läroplanen å ena sidan styr vad läraren ska 

behandla men å andra sidan inte ger några verktyg för att lyfta de kanske mest komplicerade 

frågorna, vilka värderingar genomsyrar min arbetsplats/klassrum och hur ska jag som lärare 

arbeta med detta. Staten (här: Skolverket) går med andra ord in och vill ge råd och styra men 

lämnar över det kanske svåraste arbetet till läraren själv, ett arbete som inte bara är viktigt 

utan essentiellt för undervisningens möjligheter. Vi talar här om styrning, å ena sidan finns 

reglerat vilka värden som ska behandlas men å andra sidan finns inga riktiga verktyg för hur 

läraren ska arbeta med värdena. Även läraren får då ha ett hermeneutiskt perspektiv med sig, 

egentolka och göra det begripligt för eleverna i klassrummet. 

 

Kanske hade detta varit ett betydligt mindre problem om lärarutbildningen hållit en högre 

kvalitet. Med det menar jag delar av lärarutbildningen och dess relativa begränsningar. 

Därmed inte sagt att lärarutbildningen bär ansvaret för en lärares osäkerhet, men en gedigen 

grund resulterar i självsäkra och kunniga lärare. 

 

Det kanske viktigaste med att ha med sig läroplanen i bakhuvudet när man planerar sin 

undervisning är, i alla fall för de lärare som mött flera under sitt yrkesliv, att följa med 

utvecklingen i dem och anamma förändringarna. Ingen av de fyra informanterna var på något 

sätt främmande för att undervisa om alla religioner samt livsåskådningar, en annan lärare 

kanske behöver övertygas mer. Det är ju inte längre katekesen eller läran om kristendom som 

läraren ska undervisa om, faktum är att religion överhuvudtaget inte längre ska undervisas 

som någon norm utan det är handlar idag om att närma sig hur en tradition uppstått eller 

varför en högtid är viktig och läraren ska fokusera på elevernas förmågor i sin bedömning.  

 

Som elev behöver du inte vara troende eller ha präntat in faktasvar utan din förmåga att 

resonera och diskutera blir mer kärnan, oavsett vilken ståndpunkt du har. Maria nämnde 

rädslan att elda på eventuella fördomar som kunde finnas i ett klassrum, de andra lärarna 

”sökte” fördomarna just för att kunna bemöta dem öppet, och i de fall läraren känner ett 

obehag inför den typen av motsättningar så är läroplanen förmodligen än mer viktig då den 

tvingar läraren att ge sig i kast med det som kanske inte är hemmaplan. Här spelar 

erfarenheten självklart en roll, en ny lärare möter ju allt för första gången medan en mer 

erfaren troligen känner sig mer trygg i sin yrkesroll och även hur saker ska bemötas. 
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För fördomar finns, även i den litteratur som jag lyft fram som till exempel Törnvalls bok där 

han benämner pelarna inom islam som ”underliga regler”. Hur ska man som blivande lärare 

förhålla sig till det? Förhoppningsvis genom att ifrågasätta och aldrig känna sig fullärd utan 

hela tiden sträva efter att lära sig mer och våga visa eleverna att religion inte har eller ger ett 

enda facit utan att eleverna som kommer att sitta i klassrummet kan ha olika förhållningssätt 

och syn på samma religion, högtid, symbol eller vad det nu kan röra sig om. I den här typen 

av situationer kan läraren använda sig av fenomenologin, precis som jag gör i analysen i 

denna uppsats. Läraren behöver inte tolka det som sägs utan kan försöka sig på att lyssna, 

kategorisera och sedan försöka återge vad som sagts utan egen värdering, på så sätt kanske 

eleverna känner att läraren verkligen försöker ta in vad hon/han sagt; förstår jag dig rätt om 

jag säger att…, den typen av bekräftelse skulle i alla fall jag som student men även som lärare 

uppskatta och det ger även eleven möjligheten att höra ”sig själv” en gång till vilket kanske 

minskar missuppfattningar och konflikter. 

 

När det kom till läromedel så var de intervjuade rörande överens om att SO ibland blir 

eftersatt då det är fyra ämnen i ett. Ansvaret på läraren blir därmed större och påverkar hur 

denne kan planera sin undervisning för klassrummet med religiös mångfald.  

Som lärare får du helt enkelt själv ta ansvar för att hitta nya strategier och vägar till 

information och det är knappast tillgängligheten på nyheter som är besvärlig utan att sålla bort 

och välja vad som är viktigt. Delaktighet hos eleverna är en god väg att nå fram då de dels kan 

lära sig källkritiskt granskande men även hur man söker och finner på internet.  

 

Även användandet av läromedel är en sorts strategi, några av informanterna använde flera 

olika och kände stöd från dem medan någon kände sig mer bekväm med att se utanför de 

färdigskrivna böckerna. Martin efterlyste (önskade) någon form av nyhetsbank som 

Skolverket skulle kunna hjälpa till med för att lärare lätt skulle kunna hitta information och 

även kanske dela med sig till andra. Både Erik och Maria kände sig redan mer än hemma i 

den digitala tidsåldern och utnyttjade redan andra verktyg och läromedel än de fysiska 

böckerna. Men även om informanterna hittat andra vägar så vill de fortfarande kunna få köpa 

och använda material i SO-undervisningen, de vill inte hamna efter för att de undervisar fler 

än ett ämne och de vill kunna välja och avgöra vad som passar bäst för den enskilda eleven, 

situationen eller kanske ämnet. 
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Min hypotes om att kursplanen i religion möjliggör för läraren att ge olika stort utrymme för 

de olika religionerna i undervisningen kvarstår. Det centrala innehållet är som även 

informanterna vittnat om så pass stort att det möjliggör för att utelämna delar. Om läraren är 

medveten om det, kan det benämnas som en undvikande strategi där läraren resonerar ”jag tar 

inte upp saker som kan skapa en oro i klassen”, och har troligtvis att göra med 

kunskapsluckor hos läraren eftersom att utbildningen inte gett henne en tillräcklig grund. 

Dock har hon här möjligheten att ge andra övningar eller uppgifter till eleverna där de kan 

läsa sig till de delar som inte läraren tagit upp. Om det däremot handlar om ett omedvetet 

utelämnande så ökar risken för kunskapsluckor hos eleverna då läraren inte förstått vidden av 

sina val. Oavsett ”strategi” är detta en problematisk utveckling för religionsämnet i 

grundskolan. 
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5. Sammanfattning 
Med denna uppsats ville undersöka hur läraren uppfattar sin klassrumskontext och arbete ser 

ut i ämnet religion i en skola med religiös mångfald samt huruvida deras beskrivning av 

undervisningen motsvarar det läroplanen säger ska tas upp i religionsämnet. Jag formulerade 

hypotesen: ”Kursplanen i religion möjliggör för läraren att ge olika stort utrymme för de olika 

religionerna i undervisningen”. Vidare ville jag även veta vilka religioner som finns 

representerade i mina informanters klassrum, hur de fått kännedom om dem, vilka strategier 

de har med sig samt hur de använder sig av läroplanen samt läromedel i sin undervisning. 

Intervjuerna med de här fyra lärarna har legat till grund för själva uppsatsen och som 

komplement har jag haft litteraturen och mött fler strategier och tankar kring dessa ämnen.  

 

Jag valde att ha tre frågeställningar då det blev tydligare vilka olika delar jag tittat närmare på. 

Mina frågeställningar var: 

- Vilka religioner och religiösa uttryck finns representerade i ”mina lärares” klassrum 

och hur får de reda på det? 

- Vilka strategier har läraren för att undervisa i ämnet religion i en skola med religiös 

mångfald? 

- På vilket/vilka sätt kan läraren ha stöd av läroplanen och de läromedel som finns 

tillhands i undervisningssituationen? 

 

Utifrån informanternas svar på mina frågor gjorde jag en grov kategorisering där jag delade in 

de ämnen de berörde under större rubriker, en metod som hjälpte mig att strukturera upp citat 

och innehåll. I undersökningsdelen är det de rubrikerna som berättar vad varje del handlar om. 

 

Hermeneutiken och fenomenologin är de metoder jag använt mig för att försöka avläsa vad 

informanterna sagt och menar. Det är två lämpliga metoder för den här typen av 

intervjumaterial.  

 

Det jag kommit fram till vad det gäller svar på mina frågeställningar är bland annat att 

informanterna har tydliga strategier för sin religionsundervisning. Jag har också kommit fram 

till att de fyra lärare som jag intervjuat uppskattar och önskar mångfald i sina klassrum och 

ser de elever med annan kultur och religion som goda kunskapskällor som inte sällan vill dela 

med sig av sina tankar och erfarenheter. Informanterna tycker att läroplanen är en bra och 
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viktig vägvisare när det gäller själva stoffet, vad de ska gå igenom, när det däremot kommer 

till hur undervisningen ska gå till, om det skulle vara svårt att undervisa i en klass med 

religiös mångfald då står läraren där ensam och får förlita sig på sin egen kompetens att 

bemöta okunskap eller fördomar. Det viktigaste för de här fyra lärarna är att själva få påverka 

val och inköp av läromedel, de vill inte vara styrda till en bok utan vill ha möjligheten att 

välja efter situation vilket påverkar deras undervisning på många sätt. De vill gärna få hjälp 

att utveckla undervisningen i sitt klassrum med religiös mångfald genom att kunna köpa in 

nyare material vid behov och kanske även interaktiva hjälpmedel eller kostnader vid 

studiebesök. Det är naturligtvis svårt att veta om mina informanter, som representerar fyra 

olika skolor i Stockholm, är representativa för landets SO/religionslärare, jag utgår därför bara 

från de fyras svar, tankar och funderingar och är inte ute efter att ge en generell bild av hur 

alla religionslärare tänker och agerar.  

 

Avslutningsvis vill jag återgå till själva syftet med uppsatsen, det vill säga hur lärarens 

uppfattar sin klassrumskontext och arbete  i religionsämnet i en skola med religiös mångfald 

och självklart min hypotes. Hur jag än vrider och vänder på det så kvarstår faktum; det finns 

möjligheter för läraren att välja bort delar av religionsundervisningen då kursplanen är 

formulerad på det sätt den är. Oavsett varför en lärare skulle välja att göra det, om det beror 

på tidsbrist eller rädsla/okunskap inför något som kan kännas som minerad mark, så är det 

oroväckande då målet om en likvärdig skola för alla inte kan uppfyllas. Eleverna kommer ha 

olika kunskap i ämnet religionskunskap beroende på vem som undervisat dem vilket 

naturligtvis är problematiskt när eleven ska vidare till högre studier men även för att de fått en 

begränsad bild av någon/några religioner eller livsåskådningar.  

 

Min undersökning slutar här men jag ser mer än gärna att en ”kollega” i framtiden tar vid och 

undersöker vidare, till exempel hur kursplanen skulle kunna formuleras i stället eller om det 

finns stora kunskapsluckor kring någon viss religion eller livsåskådning bland unga idag. För 

ämnet i sig är brännhett i dagens skola och klassrum med religiös mångfald i en global värld 

som  kommit närmare oss än någonsin både när det kommer till att möta andra människor i 

det egna klassrummet och när vi reser till jordens alla hörn. 
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7. Bilagor 
 

7.1 Frågor till de intervjuade 

Hur länge har du läst religion?  

Hur länge har du arbetat som lärare?  

Har du varit på fler än en skola?  

Hur lägger du upp arbetet för en termin så att alla fyra SO-ämnen ryms? 

Vilka religioner/livsåskådningar finns representerade i de klasser du undervisar? 

På vilket/vilka sätt har du fått kännedom om detta? 

På vilka sätt (OM) visar sig detta i ditt klassrum? 

Har elever uttryckt engagemang för den egna religionen/livsåskådningen i ditt klassrum? 

Har du önskat/bett att elever ska berätta kring sin religion/livsåskådning under lektionstid? 

Hur har du lagt upp undervisningen i ämnet religion? (när, var, hur?) 

Finns det tillfällen där du känner en oro över att undervisa om/kring en religion/livsåskådning 

som finns respresenterad i ditt klassrum? Hur löser du i så fall det? 

På vilket/vilka sätt finns Lgr11 i din undervisning? 

Känner du att du har något stöd i den nuvarande läroplanen? I så fall hur? 

Vilket/vilka typer av läromedel använder du dig av? 

Vad är viktigt för dig när det kommer till val av läromedel? 

 

 

 

 

 


