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Abstract 
 

Sweden is said to be one of the most secularized countries in the world, which 
means that as a religious person in Sweden, you are part of a minority. This is 
why, in the school system, it is of great importance to ensure that the religious 
students are given the same prerequisites as the students who are part of the 
norm. 

This paper takes root in a number of studies treating students with a religious 
background, the role they play and their attitudes towards religious education. 
Primarily considering the education of world religions. The research studies 
that I have used to create the theory for this paper states that students with a 
religious background have a more negative attitude towards religious educa-
tion.  

Through a web-based survey, I have been examining teachers teaching first to 
sixth grade trying to find out whether the previous research made with older 
students is in line with those who are younger. A total of 114 teachers from the 
lower grades has participated in the web survey that forms the empiricism of 
this paper. 

Based on the results of the web survey the teachers involved did not find stu-
dents of a religious background to have a more negative attitude towards reli-
gious education than those students who are non-religious. Approximately half 
of the teachers stated that they saw a difference in attitude of the students with 
a religious background but the majority of those meant that the religious stu-
dents were of a more positive attitude towards religious education. The result 
also showed that when the students get to act as representatives for their reli-
gion in the classroom, they do it happily and of their own accord, unlike pre-
vious research that shows that students find this problematic. Finally, the result 
of the survey showed that this group of teachers mainly use three different ap-
proaches to create a meaningful education in world religions for all students, 
no matter their previous knowledge of religions. They demonstrate similarities 
and differences between religions, use a variety of teaching approaches and 
demonstrate the importance of the subject and why it is taught. 

Key words: Religious education, attitudes, religious positionings, world 
religions, motivation. 

  



 

 

 

Sammanfattning 
 

Sverige sägs vara ett av världens mest sekulariserade länder, vilket innebär att 
man som religiös i detta land tillhör en minoritet. I skolan är det därför viktigt 
att se till att de religiösa eleverna ges samma förutsättningar som de elever som 
tillhör normen. 

Detta arbete rotar sig i undersökningar om elever med religiös bakgrund och 
deras attityder till och roll i skolans religionsundervisning, främst när det kom-
mer till undervisningen i världsreligionerna. Den forskning som jag använt för 
att skapa en teori till detta arbete säger att elever med religiös bakgrund har en 
mer negativ attityd till religionsundervisningen.  

Genom enkätundersökningar där jag undersökt lärare som undervisar i låg- och 
mellanstadiet har jag försökt ta reda på om den tidigare forskningen som gjorts 
på äldre elever även stämmer överens med elever på lågstadiet. Sammanlagt 
114 lärare från låg och mellanstadiet har deltagit i den webbenkät som utgör 
empirin till detta arbete.  

Resultatet från mina undersökningar visar att lärare inte alls uppfattar det som 
att elever med religiös bakgrund har en mer negativ attityd till undervisningen. 
Ungefär hälften av lärarna upplevde en attitydskillnad men större delen av 
dessa menade att eleverna med religiös bakgrund var mer positiva till under-
visningen. Det visade sig också att när eleverna får agera representant för sin 
religion i klassrummet gör de det självmant och med glädje, till skillnad från 
eleverna från tidigare forskning som upplevde detta som problematiskt. Slutli-
gen visade resultatet på att lärare huvudsakligen använder sig av tre olika för-
hållningssätt för att skapa en undervisning i världsreligionerna som är me-
ningsfull för alla elever. De påvisar likheter och skillnader mellan religionerna, 
använder sig av varierande undervisningsformer samt påvisar vikten av ämnet 
och varför de undervisas i det. 

 

Nyckelord: religionsundervisning, attityder, religiösa positioneringar, 
världsreligionerna, motivation. 
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1 INLEDNING 
 

I grundskolans läroplaner kan vi läsa att undervisningen i svenska skolan ska vara ickekon-

fessionell.1 När det kommer till undervisningen i religionsämnet är detta än mer viktigt, då vi 

som lärare inte på något sätt får påverka elevernas religiösa uppfattningar. Men hur gör vi då 

med de elever som redan har en religiös bakgrund när det kommer till undervisning i relig-

ionsämnet? Det är de eleverna som kommer att stå i fokus i denna studie, dock ur ett lärarper-

spektiv. Forskning visar nämligen på resultat som pekar åt två helt skilda håll när det kommer 

till attityden till religionsundervisningen hos elever med religiös bakgrund. Dels finns det 

forskning som säger att elever med religiös bakgrund har en mer positiv attityd till undervis-

ningen och dels finns det forskning som säger att de har en mer negativ attityd till undervis-

ningen.2  

 
Människor har i alla tider och alla samhällen försökt att förstå och förklara sina 

levnadsvillkor och de sociala sammanhang som de ingår i. Religioner och andra 

livsåskådningar är därför centrala inslag i den mänskliga kulturen. I dagens sam-

hälle, som är präglat av mångfald, är kunskaper om religioner och andra livsåskåd-

ningar viktiga för att skapa ömsesidig förståelse mellan människor.3 

 

Citatet ovan kommer från inledningen till kursplanen i religionskunskap och beskriver relig-

ionsämnets vikt när det kommer till att skapa en ömsesidig förståelse mellan människor. På 

grund av Sveriges ställning som ett av världens mest sekulariserade länder finns det en risk 

för att elever med religiös bakgrund hamnar i kläm i skolan. Normen idag är att vara icke 

troende och en elev med stark religiös positionering kan därför komma att sticka ut och riskerar 

att osynliggöras, stereotypiseras eller råka ut för hån eller hot.4 Målet i skolan är att ha ett 

välkomnande och inkluderande klassrumsklimat men vid religionsundervisningen finns det 

stor risk är läraren medvetet eller omedvetet pekar ut elever med religiös bakgrund. Trots att  

 

1Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017) Stockholm: Skol-
verket. 
2 Se sidan 8. 
3 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017) Stockholm: Skol-
verket. 
4 Lövkrona, I & Rejmer, A. Normkritik: en metod i värdegrundsarbetet. Ur: Värdegrundsarbete i akademin: 
med erfarenheter från Lunds universitet. (Lund: Lunds Universitet, 2016). s. 134–135. 
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Sverige anses vara så sekulariserat som land är det även ett land med en stor kulturell och 

religiös mångfald. Detta innebär att trots att merparten av eleverna i ett klassrum möjligen inte 

är troende, kan det finnas en stor variation både när det kommer till religiös och kulturell 

bakgrund i klassrummet. Med elever både med och utan religiös bakgrund i klassrummet kan 

religionskunskapen bli ett kritiskt ämne. Det är då viktigt att som lärare vara medveten om hur 

dessa elever uppfattar ämnet för att veta hur man ska få med alla elever i undervisningen och 

se till att de är fortsatt intresserade. 

 

1.1 Problemformulering 
 

Forskning om hur elever uppfattar religionsundervisning finns det mycket av. Men hur upp-

fattar lärarna att det är att lära ut religion till eleverna? Den forskning som denna studie utgår 

från säger att attityden till religionsundervisningen hos elever med religiös bakgrund skiljer 

sig från den hos elever som kommer från ett icke troende hem.5 I denna studie har jag därför 

för avsikt att undersöka hur lärare upplever undervisningen om världsreligionerna samt vilka 

metoder de använder sig av för att göra denna undervisning meningsfull för alla elever, oavsett 

religiös bakgrund. 

 

1.2 Syfte 
 

Syftet med denna studie är att bygga vidare på den forskning som finns kring attityden till 

religionsundervisningen hos elever med religiös bakgrund. Detta ska ske genom att undersöka 

vilka skillnader i attityd som lärare kan se hos eleverna i sin verksamhet. Syftet med studien 

är även att undersöka vilka olika metoder lärare använder sig av för att motivera eleverna till 

religionsundervisningen för att ta reda på hur lärare gör undervisningen mer meningsfull för 

alla elever oavsett tidigare erfarenheter av de olika världsreligionerna.  

 

En tidigare studie som undersökt elever med religiös bakgrunds förhållande till religionsun-

dervisningen visar på att de har olika erfarenheter av att agera representant för sin religion i 

 

5 Se sidan 8. 
 



Religiösa positioneringar i undervisning Sanna Jakobsson 

av världsreligionerna 20 juni 2019 

3 

 

undervisningen.6 Därför kommer denna studie även att syfta till att undersöka om lärare låter 

eleverna med religiös bakgrund agera representanter för sin religion i klassrumsundervis-

ningen och på vilket sätt detta i så fall sker.  

 

Eftersom tidigare forskning fokuserat på elevernas egna åsikter om sina attityder till undervis-

ningen är denna undersökning viktig då den breddar perspektivet. Den är också viktig eftersom 

den kommer att visa hur lärarnas syn på ämnet stämmer överens med tidigare forskning.  

 

1.3 Frågeställningar 
 

För att detta arbete ska uppnå syftet kommer jag att ta hjälp av dessa tre frågeställningar för 

att utvärdera de svar jag får från empirin. 

 

- På vilket sätt upplever lärare någon skillnad i attityd till undervisningen i världsrelig-

ionerna hos elever med religiös bakgrund?  

- Hur inkluderar lärare de elever som själva är religiösa vid undervisning i elevernas 

religion? 

- Hur gör lärare för att göra undervisningen om världsreligionerna meningsfull för elever 

både med och utan religiös bakgrund? 

 

1.4 Disposition 
 

Denna forskningsstudie är indelad i åtta olika kapitel – inledning, tidigare forskning, teori, 

metod, resultat, analys, diskussion och slutsats. Inom dessa kapitel ryms olika underrubriker 

för att tydligare strukturera upp texten. Forskningsstudien inleds med en väldigt översiktlig 

text kring ämnets bakgrund. Vidare beskrivs en problemformulering samt studiens syfte och 

forskningsfrågor.  

 

I kapitel två presenteras tidigare forskning som kan kopplas till detta arbete. I detta kapitel 

redovisas forskning kring religionsundervisningen i skolan där forskning kring 

 

6 Se sidan 6. 
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religionsundervisning både i Sverige och internationellt presenteras, för att sedan gå vidare till 

en del kring hur lärare ser på religionsundervisningen. Eftersom en av huvuddelarna i denna 

forskningsstudie är elever med religiös bakgrund och deras attityd till religionsundervis-

ningen, presenteras även en den något motsägelsefulla tidigare forskningen kring detta. Den 

sista delen i forskningsöversikten tar upp tidigare forskning kring elevers motivation. 

 

För att samla ihop mitt empiriska material till denna forskningsstudie har jag gjort en webba-

serad enkätundersökning. Denna typ av kvantitativa metod som jag använt kommer att pre-

senteras i arbetets tredje del. Här beskrivs metoden, hur jag använt den i min studie samt de 

olika forskningsetiska överväganden jag behövt ta hänsyn till vid genomförandet av min 

undersökning.  

 

I arbetets fjärde del presenteras de teorier som forskningsstudien grundar sig i. Den första 

teorin grundar sig i den forskning som tyder på att elever med religiös bakgrund har en mer 

negativ attityd till religionsundervisningen. Denna teori presenteras med hjälp av olika fors-

kares resultat och kommer sedan att vara del av diskussionen kring det mitt empiriska material 

tyder på kring frågan. Den andra delen i teorin handlar om ett normkritiskt perspektiv på re-

ligion i skolan. Innan sammanfattningen av kapitel fyra tar jag upp och förklarar några viktiga 

begrepp som kommer att komma upp i texten. 

 

I arbetets fyra sista delar, resultat, analys, diskussion och slutsats, behandlas resultatet från 

mitt empiriska material. I del fem, resultat, presenterar jag rakt av resultatet från enkätunder-

sökningen. I del sex, analys, analyseras resultatet utifrån den teori och tidigare forskning som 

tagits upp tidigare i arbetet. Här presenteras även förslag på vidare forskning utifrån resultatet 

av denna studie. I del sju, diskussion, diskuteras resultatet utifrån mina egna tankar tillsam-

mans med tidigare forskning. I slutet av denna del presenteras även religionsdidaktiska impli-

kationer där jag diskuterar hur man med hjälp av resultatet från denna studie kan förbättra 

undervisningen i klassrummet. I forskningsstudiens sista del, slutsats, knyts arbetet ihop och 

jag diskuterar teorierna samt metodens styrkor och svagheter. 
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2 TIDIGARE FORSKNING 
 

Vid inläsningen av forskning kring ämnet har problematik uppstått då forskningen kring detta 

ämne sällan behandlar de åldrar jag faktiskt tänkt undersöka i denna studie. Den forskning 

som presenteras i denna forskningsöversikt kommer därför främst att behandla elever i hög-

stadie- och gymnasieåldrarna. Forskningen kring lärarens syn på undervisningen behandlar 

dock i större mån lärare i låg- och mellanstadiet. Jag kommer i detta avsnitt att presentera 

forskningen utifrån fyra olika rubriker. Den första rubriken handlar om hur religionsundervis-

ningen ser ut i skolan och främst då den svenska skolan. Den andra rubriken fokuserar på 

lärarens syn på religionsundervisningen. Den tredje rubriken har jag valt att benämna ”motsä-

gelser i forskningen” och den fokuserar på forskningen kring elevers attityd till religionsun-

dervisningen. Denna del har jag sedan delat i två underrubriker för att strukturera upp de olika 

sidorna av forskningen. Den fjärde och sista delen av denna forskningsöversikt handlar om 

motivation till att lära. Detta har jag valt att ta med eftersom jag anser att motivation till lärande 

är starkt sammankopplat till den attityd elever sedan har till undervisningen, vilka en stor del 

av denna studie bygger på. 

 

2.1 Religionsundervisning i skolan 
 

Eftersom detta arbete ligger under religionsämnet känns religionsundervisningen i skolan vik-

tigt att ta med som en del av forskningsöversikten i detta arbete. I denna del av forskningsö-

versikten kommer jag att presentera en mycket liten historisk inblick, en inblick i hur diskuss-

ionen kring religionsämnet ser ut internationellt samt en del om religionsundervisningen i sko-

lan som relaterar till just det område detta arbete behandlar. 

 

Tillsammans med media är skolan en av samhällets viktigaste källor när det kommer till relig-

ionsundervisning och i skolan får de allra flesta svenskar sina första kunskaper om religion. 

Därför är det mycket viktigt att undervisningen är utformad på rätt sätt och för detta har vi 

som lärare våra kursplaner att följa.7  

 

 

7 Löfstedt, M. Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. (Lund: Studentlitteratur, 2011) s. 10. 
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Moulin tar i sin tidskriftsartikel upp att religionskunskap som skolämne internationellt sett är 

ett hett diskussionsämne. Det har debatterats i både England och USA om religionskunskap 

ska ingå i den kommunala skolan över huvud taget. Tidigare studier visar på många brister i 

ämnet så som dåliga resurser i form av bland annat lärare med bristfälliga kunskaper i ämnet.8 

Moulin skriver även att han anser att man bör se över hur man hanterar elever med religiös 

bakgrund när det kommer till religionsundervisning, både i England men särskilt i USA där 

vissa religiösa samfund känner en oro för att religionsundervisningen bryter mot deras kon-

stitutionella rättigheter. Moulin menar också att man behöver skapa en mer sofistikerad och 

mångsidig religionsundervisning för att inkludera alla religioner på ett rättvist och tydligt sätt.9 

 

När man talar om religionsundervisning i den svenska skolan är skolans icke konfessionella 

uppdrag en viktig del att nämna. Att skolan idag har ett icke-konfessionellt uppdrag innebär 

att varken läraren eller undervisningen får uttrycka sig för eller emot någon religion eller in-

nehålla några religiösa inslag. Detta innebär alltså att undervisningen i religion bör vara 

mycket saklig. Tidigare har den svenska religionsundervisningen varit av ett konfessionellt 

kristet slag och det fanns en tid då man inte ens tilläts undervisa i vad som då kallades kristen-

domsundervisning om man inte tillhörde svenska kyrkan.10 Än idag finns dock en tydlig sär-

skiljning i kursplanen där kristendomen separeras från och framställs som viktigare än de 

andra världsreligionerna.11 I texten från det centrala innehållet i religion för årskurs 4-6 har 

man skrivit ut både kristendomen och Bibeln enskilt.  

 
Centrala tankegångar bakom ritualer, levnadsregler och heliga platser i kristendo-

men och de andra världsreligionerna, till exempel som de uttrycks i religiösa be-

rättelser i Bibeln och andra urkunder.12 

 

Holmqvist Lidh beskriver i sin avhandling argument både för och emot en obligatorisk icke-

konfessionell undervisning i religion. Ett av de argument mot en obligatorisk icke-

 

8 Moulin, D. ”Doubts about religious education in public scooling”. International Journal of Christianity & 
Education. 19:3 (2015) s. 135–136. 
9 Moulin, 2015, s. 144. 
10 Jonsson, L. Mellan tradition och förnyelse – Utmaningar i religionsläraruppdraget. (Västerås: Mälardalen 
University, 2016) s. 13–15.  
11 Löfstedt, 2011, s. 11. 
12 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017) Stockholm: Skol-
verket. 



Religiösa positioneringar i undervisning Sanna Jakobsson 

av världsreligionerna 20 juni 2019 

7 

 

konfessionell undervisning hon tar upp grundar sig i Sveriges position som ett av världens 

mest sekulariserade länder. Kritiker menar att religion spelar en så pass liten roll i vårt sam-

hälle, då majoriteten av befolkningen idag är icke troende, att det inte bör vara självklart att 

religionsundervisning ska ha en obligatorisk plats i våra läroplaner. Ett annat kritiskt argument 

mot den obligatoriska och icke-konfessionella religionsundervisningen är att man anser det 

svårt att bedriva undervisning i religionskunskap utan att påverka eleverna i den ena eller andra 

religiösa riktningen. Man riktar alltså kritik mot skolans möjligheter att bedriva en icke-kon-

fessionell undervisning eftersom man menar att undervisning alltid handlar om någon form av 

påverkan. Det finns dock även de som är förespråkare för religionsundervisningen i den form 

den har idag. De pekar på religionens roll i dagens samhälle samt dess synlighet i världspoli-

tiken. De menar att en icke-konfessionell religionsundervisning är ett instrument för att skapa 

kunskap om och förståelse för andra människor.13 

 

Ett sätt att arbeta med världsreligionerna, eller åtminstone kristendomen, islam och judendo-

men, som jämställda är att använda sig av infallsvinkeln ”Abrahams barn”.  Detta begrepp och 

arbetssätt introducerades i Sverige år 1991 av läraren och folkbildaren Dorothea Rosenblad, 

även grundare av stiftelsen ”Abrahams barn”. Tidigare hade kristendomen och judendomen 

varit separerade, då gamla testamentet ingår i båda religionerna, medan islam kategoriserats 

tillsammans med de andra världsreligionerna buddhism och hinduism. Löfstedt beskriver det 

som att det var en rimlig ny indelning, dels eftersom andelen muslimer i Sverige ökat och dels 

på grund av religionernas många likheter.14 Att använda sig av ”Abrahams barn” som arbets-

sätt i religionsundervisningen beskriver Liljeholm Persson som ett sätt att knyta samman re-

ligionerna för att generera en integrerande och inkluderande undervisning. Arbetssättet grun-

dar sig i patriarken Abraham och hur hans liv skildras i koranen och gamla testamentet. Ef-

tersom Abraham har historiska rötter i alla de tre religionerna och även kallas deras stamfader, 

kallas religionerna ibland för det gemensamma namnet ”de abrahamitiska religionerna”.15  

 

 

13 Holmqvist Lidh, C. Representera och bli representerad - Elever med religiös positionering talar om skolans 
religionskunskapsundervisning. (Karlstad: Karlstads universitet, 2016) s. 26–28. 
14 Löfstedt, T. Abrahams barn: en kritisk reflektion kring ett begrepp. Ur: Blickar: kulturvetenskapliga perspektiv 
på utbildning. (Växjö: Linnaeus University, 2014) s. 165. 
15 Liljefors Persson, B. Abrahams barn – inkluderande undervisning utifrån kreativt samarbete och dialog. Ur: 
Religionsdidaktik – Mångfald, livsfrågor och etik i skolan. Red Löfstedt, M. (Lund: Studentlitteratur, 2011) s. 
187-188. 
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Holmqvist Lidh har i sin avhandling även tagit upp hur elever med religiös bakgrund fått agera 

representant för sin religion under religionsundervisningen. Eleverna beskriver att de både valt 

att agera representanter för sina religioner och blivit tilldelade den rollen i klassrummet av 

lärare. Enligt det eleverna beskriver i intervjuerna är detta ofta en besvärande roll, då eleverna 

i många fall känt sig otillräckliga som representanter för sin religion. Med detta menar de att 

lärarna förväntar sig att de ska vara experter på en nivå som eleverna inte själva upplever att 

de kan nå upp till. Eleverna beskriver att denna känsla av att det finns en förväntan om att de 

ska vara experter på sin egen religion kommer från både lärare och klasskamrater, vilket blir 

till en stor press för de elever som inte själva upplever sig ha den kunskapen. Eleverna beskri-

ver även att de känt att de behöver försvara sin religion vid vissa tillfällen genom att ifrågasätta 

undervisningsmaterial och olika arbetssätt som eleverna upplever missvisande, orättvisa eller 

ytliga. Det finns dock även de gånger elever beskriver att de haft positiva upplevelser av att 

agera representant för sin religion. Detta, skriver Holmqvist Lidh, har skett när eleverna blivit 

tillfrågade av läraren enskilt innan lektionens start om de vill berätta. På detta sätt har eleverna 

också kunnat påverka på vilket sätt religionen framställts och eleverna har då känt sig upp-

skattade och upplevt att de har något att bidra med, till skillnad från när de fått ta eller blivit 

tilldelade positionen utan förvarning.16 

 

2.2 Lärarens syn på religionsundervisning 
 

Ett relevant område inom forskningen att ta upp vid en presentation av tidigare forskning re-

laterat till denna studie är lärares syn på och relation till religionskunskapsämnet och relig-

ionsundervisningen. Eftersom studiens syfte är att undersöka lärarens syn på undervisningen 

i förhållande till elever med religiös bakgrund, finns det ett behov av att undersöka forskning 

inom detta område.  

 

Osbeck tar i sin tidskriftsartikel upp att svenska lärare tycker att det är svårt att undervisa i 

religion då de upplever att det är en stor utmaning att motivera eleverna.17 Hon har genom sina 

 

16 Holmqvist Lidh, 2016, s. 136–143. 
17 Osbeck, C. ”Conditions for Teaching and Learning Religious Education (RE) – Perspectives of Teachers and 
Pupils at the Beginning of the 6th Grade in Sweden” Nordidactica – journal of humanities and social science 
education 2014:2 (2014), s. 87. 
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intervjuer med lärare kommit fram till att de använder sig av olika metoder för att lära ut 

religion. Vissa lärare använder sig av tydliga modeller vid undervisningen och andra arbetar 

mer fritt mot ett tydligt mål. Vissa lärare tycker att det är viktigast att arbeta för att hjälpa 

eleverna finna likheter mellan religionerna medan andra arbetar med att motverka fördomar 

genom att relativisera de delar av religionen som kan verka främmande för eleverna. Lärarna 

i undersökningen beskriver även att religionsämnets grundläggande värden och relationen till 

eleverna de undervisar är det de finner viktigast när det kommer till en lyckad religionsunder-

visning. De menar att dessa är viktigare än de undervisningsmetoder som används när de lär 

ut ämnet. Detta menar Osbeck är positivt, då det är helt i linje med Hatties forskning om hur 

man ger eleverna goda studieresultat.18 Hattie, som också trycker på vikten av goda relationer 

för att lyckas med undervisningen, är dock lite mer specifik i sin forskning och menar att goda 

relationer till eleverna bidrar till att ge undervisningen en tydligare kontext.19  

 

Även Dalevi och Niemi har i sin tidskriftsartikel undersökt svenska skolor. De diskuterar i sin 

tidskriftsartikel hur religionsdidaktik kan se ut i Sverige utifrån olika perspektiv. De inleder 

artikeln med att skriva att religionsdidaktik är ett relativt nytt diskussionsämne inom svensk 

forskning, men att religionsdidaktik absolut inte är något nytt för det svenska skolsystemet.20 

I de intervjuer med lärare som presenteras i artikeln visar det sig att lärarna sällan använder 

sig av något direkt ramverk eller genomtänkt metod för religionsundervisning när de undervi-

sar. Lärarna beskriver att deras metoder är baserade på erfarenheter från när de själva fick lära 

sig om ämnet samt erfarenheter från universitetet eller högskolan. Men i allra största mån är 

deras undervisning istället baserad på egna tolkningar av kursplanen. Detta menar Dalevi och 

Niemi blir ett problem, då lärarna genom att, egentligen, gå på magkänsla begränsar både 

innehållet och undervisningsmetoderna. Dalevi och Niemi föreslår också att det vore att före-

dra om lärarna fick med sig flera olika alternativa didaktiska tillvägagångssätt och undervis-

ningsmetoder att använda sig av redan från sin utbildning. Genom att sedan väga dessa alter-

nativ mot varandra kan lärarna sedan komma fram till den metod som passar deras undervis-

ning bäst.21  

 

18 Osbeck, 2014, s. 93. 
19 Hattie, J. Teachers make a difference: What is the research evidence? (2003)  
20 Dalevi, S & Niemi, K. ”RE didactics in Sweden - Defined by the national curriculum? Discussing didactics of 
RE in a Swedish context” Usuteaduslik Ajakiri Vol. 69, nr 1, (2016), s. 62. 
21 Dalevi & Niemi, 2016, s. 71–75. 
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Tannebaum beskriver att han genom undersökningarna till sin tidskriftsartikel funnit flera kri-

tiska punkter när det kommer till amerikanska lärares syn på religionsundervisning. Han be-

skriver att lärarna överlag var dåligt förberedda för att undervisa religion i de lägre åldrarna. 

De beskrev att de kände en brist på självförtroende när det kom till att undervisa i religion. De 

beskrev även en brist i kunskap om religion samt en brist i kunskap när det kom till vad relig-

ionsfriheten innebar i USA där studien genomfördes. Lärarna beskrev också en osäkerhet när 

det kom till föräldrarnas reaktioner på religionsundervisningen och en nervositet över att för-

äldrarna skulle ha en negativ inställning till att eleverna fick till sig undervisning om olika 

religioner i skolan. 22 

 

2.3 Motsägelser i forskningen 
 

Det finns mycket forskning, både svensk och internationell, kring hur elever med olika typer 

av religiös bakgrund upplever religionsundervisningen i skolan. Den forskning som finns pe-

kar dock åt två helt skilda håll. Dels finns det forskning av till exempel Holmqvist Lidh23, som 

jag nämner i min teoridel, vars resultat visar på att elever med religiös bakgrund av olika an-

ledningar har en mer negativ inställning till religion. Dels finns det även den forskning av till 

exempel Sjöborg24 vars resultat visar på raka motsatsen, att elever med religiös bakgrund 

skulle ha en mer positiv inställning till religionsundervisningen än de elever som inte prakti-

serar någon religion.  

  

 

22 Tannebaum, R. ”Teaching About Religion Within Early Childhood and Elementary Social Studies: Exploring 
how Preservice Teachers Perceive their Rights and Responsibilities as Educators”. Journal of Social Studies 
Education Research 2018:9 (2018) s. 37–42. 
23 Holmqvist Lidh, 2016. 
24 Sjöborg, A. ”Religious education and intercultural understanding: examining the role of religiosity for upper 
secondary students’ attitudes towards RE”, British Journal of Religious Education, 35:1, s. 36-54 (2013). 
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2.3.1 Elever med religiös bakgrund har en mer negativ inställning till 

religionsundervisningen 
 

Holmqvist Lidh har i sin licentiatuppsats undersökt bland annat attityden till religionsunder-

visningen hos elever med religiös bakgrund. Hon drar slutsatsen att eleverna med religiös bak-

grund har en mer negativ inställning till religionsundervisningen. I intervjuerna hon gjort med 

elever som har olika religiös tillhörighet kommer det fram att eleverna upplever att religion 

framställs som något föråldrat. De upplever även att religionsundervisningen är alldeles för 

fakta- och historiebaserad och ger en alldeles för snäv bild, om ens någon alls, av det eleverna 

och Holmqvist Lidh kallar för levd religion. 25 En elev uttryckte det så här i Holmqvist Lidhs 

intervju:  

 
Theo: Ja, det är inte djupgående utan det är ju mer vad Jesus sade och vad han 

gjorde lite så här. Det är inget om tron i sig, säger man inte jättemycket tycker jag 

inte, utan det är mer om lite kalla fakta bara.26 

 

Eleverna i intervjuerna uttrycker en sorts besvikelse över att religionen framställs som både 

tråkig och kall. De förklarar på olika sätt att man i skolans religionsundervisning får svårt att 

få en riktig förståelse för vad religionen är då man berättar historian bakom olika religiösa 

berättelser men inte dess betydelse.27 

 
Ebba: Alltså det togs upp om Abraham och Moses till exempel, själva historien. 

Men alltså betydelsen för... alltså när dom var med och grundade Guds förbund 

med Israels folk liksom, det försvann i allt släktskap och hur dom skulle få barn 

och att det togs in andra kvinnor och att dom fick barn och så, ja det liksom för-

svann i där...  

Carina: Betydelsen för?  

Ebba: Istället för att vi tror på att när Gud sluter förbund så kommer han aldrig att 

bryta dom och det betyder så mycket för oss. Istället för att säga det, så var det 

liksom vem är släkt med vem typ.28 

 

25 Holmqvist Lidh, 2016, s. 84–94. 
26 Holmqvist Lidh, 2016, s. 86. 
27 Holmqvist Lidh, 2016, s. 84–94.  
28 Holmqvist Lidh, 2016, s. 87. 
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En annan artikel där man också kommit fram till liknande resultat som Holmqvist Lidh, är den 

av Arweck och Nesbitt, där de undersökt attityden till religion hos elever som kommer från 

familjer där föräldrarna är av olika trosuppfattning (det vill säga där fadern tillhör en religion 

och modern en annan). Eleverna från dessa undersökningar upplevde religionsundervisningen 

som var långt ifrån det som de upplevde när de själva praktiserade religion. Undervisningen 

var i många fall både föråldrad samt inriktad väldigt mycket på stereotyper för de olika relig-

ionerna de religiösa utövarna man fick lära sig om var ofta väldigt extrema, något eleverna 

inte alls kände igen sig i.29 

 

I Moulins tidskriftsartikel vill han ta reda på hur elever med religiös bakgrund upplever relig-

ionsundervisningen i Storbritannien. Han har till sin tidskriftsartikel intervjuat elever från fyra 

olika religiösa samfund, tre kristna och en judisk och sammanlagt gjort intervjuer med 34 

elever. Moulin kommer genom sin undersökning även han fram till att eleverna med religiös 

bakgrund har en negativ attityd till religionsundervisningen. Trots att hans undersökning är 

gjord i mindre skala och enbart med kristna och judiska elever, visar den på liknande resultat 

som både Arweck och Nesbitt och Holmqvist Lidhs undersökning. Detta eftersom eleverna i 

Moulins intervjuer även de beskrev en väldigt historia- och regelinriktad undervisning som 

exkluderade delarna om tro inom religionerna.30 

 

Denna negativa attityd till undervisningen visar sig dock inte enbart i religionsämnet utan kan 

enligt Martin Hugo kopplas till elevers allmänna omotivation till att gå i skolan. Detta är ett 

problem som kräver att läraren lägger mycket kraft på relationsarbetet för att ta reda på vad 

som motiverar varje elev. Arbetet med relationsbyggandet är även viktigt för att läraren, efter 

att ha byggt upp en djupare relation till varje elev, ska kunna anpassa undervisningen för varje 

enskild elev.31  

 

 

29 Arweck, E & Nesbitt, E. ”Religious education in the experience of young people from mixed-faith families”, 
British Journal of Religious Education, 33:1 (2011) s. 36–40. 
30 Moulin, D. ”Giving voice to ‘the silent minority’: the experience of religious students in secondary school 
religious education lessons”. British Journal of Religious Education Vol. 33, No. 3, (2011) s. 324. 
31 Hugo, M. ”När skolans lärande saknar mening”. I Uppdrag lärare: en antologi om status, yrkesskicklighet och 
framtidsdrömmar, red. Leif Mathiasson (Stockholm: Lärarförbundets förlag, 2012). s. 32-35. 
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2.3.2 Elever med religiös bakgrund har en mer positiv inställning till 

religionsundervisningen 
 

I motsats till den forskning som tagits fram av Holmqvist Lidh, Arweck och Nesbitt samt 

Moulin, har Sjöborg i sin forskning kring religiösa elevers attityd till religionsundervisning 

kommit fram till att de elever som själva kommer från en religiös bakgrund har en mer positiv 

inställning till och upplevelse av religionsundervisningen i skolan. Sjöborg har i denna studie, 

till skillnad från Holmqvist Lidh och Arweck och Nesbitt, gjort kvantitativa undersökningar i 

form av enkäter som besvarats av svenska gymnasieelever mellan 18 och 19 år gamla.32 

 

Sjöborgs forskning är kopplad till tidigare studier kring huruvida elevers etniska bakgrund 

samt kön påverkar deras syn på religionsundervisningen och i sin forskning har han lagt till 

variabeln religiös bakgrund. I sin studie kommer han fram till att variabeln religiös bakgrund 

har större inverkan på elevers attityd till undervisningen än den etniska bakgrunden, även om 

den i sig också har en inverkan på attityden. Hans forskningsresultat pekar på att elever med 

religiös bakgrund har en mer positiv attityd till religionsundervisningen.33  

 

Eleverna med religiös bakgrund har i nästan alla enkätfrågor varit mer positiva i sina svar än 

icke religiösa elever, både när det gällde ämnets meningsfullhet samt intresset för olika delar 

av undervisningen. I två kategorier kunde man dock se tydlig skillnad där intresset var högre 

hos ickereligiösa elever. Eleverna som inte hade religiös bakgrund hade ett större intresse att 

lära sig om astrologi och ateism än elever med religiös bakgrund, som inte var lika intresserade 

av just dessa delar inom religionskunskapsämnet. I diskussionen i tidskriftsartikeln menar Sjö-

borg att en anledning till varför resultaten överlag visar på en positivare attityd till ämnet hos 

elever med religiös bakgrund, kan vara för att eleverna med religiös bakgrund upplever under-

visningen i religion mer relevant, eftersom det rör dem själva och något de redan känner till.34  

 

Thanissaro har till sin tidskriftsartikel från 2012 gjort en enkätstudie där han undersökte atti-

tyder till religionsundervisningen i relation till elevers religiösa bakgrund. Han har i sin 

 

32 Sjöborg, 2013,, s. 39. 
33 Sjöborg, 2013, s. 42–50. 
34 Sjöborg, 2013, s. 42–50. 



Religiösa positioneringar i undervisning Sanna Jakobsson 

av världsreligionerna 20 juni 2019 

14 

 

undersökning testat hur olika faktorer när det kommer till elevers religiösa vanor påverkar 

attityden till undervisningen och dragit slutsatser som pekar på att elever med religiös tillhö-

righet var betydligt mer positiva i sin attityd till undervisningen än de ickereligiösa eleverna 

som svarat på samma enkätfrågor. Det fanns dock inga skillnader i attityd mellan de olika 

religionerna utan enbart när det kom till om eleverna var religiösa eller ej.35 

 

2.4 Motivation till att lära  
 

Eftersom denna uppsats behandlar både attityder till lärande och hur man gör lärande menings-

fullt för elever känns motivation som en viktig del att ta upp i denna forskningsöversikt. Det 

finns en koppling mellan elevers känsla av ett ämnes meningsfullhet, attityd till ett ämne och 

deras motivation till att lära sig ämnet. I denna del av forskningsöversikten kommer jag därför 

att presentera vad motivation är och hur den kan se ut i olika skolsituationer. 

 

Motivation anses vara en av de grundläggande förutsättningarna för optimalt lärande. Dessa 

förutsättningar ska skapas av lärare eller annan skolpersonal, vilka behöver ha kunskapen om 

hur motivation fungerar.36 När man pratar om motivation är det ofta tal om inre och yttre 

motivation. Dessa två olika typer av motivation har man länge skiljt på.  

 

Ryan och Deci menar att den inre motivationen uppstår helt utan någon yttre påverkan i form 

av en belöning av något slag. Den uppstår inifrån genom en glädje, ett intresse eller en nyfi-

kenhet gentemot det man gör eller lär sig. Den inre motivationen påverkas positivt och för-

stärks av beröm utifrån, men kan också påverkas negativt utifrån och försämras av negativ 

kritik. Deci menar också att dessa olika typer av yttre påverkan på den inre motivationen har 

olika stor effekt beroende på personens upplevda kompetens. En känsla av kompetens räcker 

dock inte, utan Deci och annan tidigare forskning menar att känslan av kompetens måste kom-

bineras med en självständighet och ett inre mål för att bidra till en ökad inre motivation.37 När 

 

35 Thanissaro, P N. ”Measuring attitude towards RE: factoring pupil experience and home faith background into 
assessment”. British Journal of Religious Education Vol. 34, No. 2 (2012), s. 203–207. 
36 Skaalvik, E, M. & Skaalvik, S. Motivation och lärande 1. Utg. (Stockholm: Natur & kultur, 2016) s. 7. 
37 Ryan & Deci ”Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, 
and Well-Being” American Psychologist Vol. 55, No. 1 (2000) s. 70.  
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uppgiften i sig är engagerande skapas en stor inre motivation och när en inre motivation finns 

uppstår det bästa lärresultatet. Den inre motivationen är alltså den man i främsta mån bör sträva 

efter att uppnå och skapa hos sina elever.38 Ett sätt att ge eleverna möjligheten att känna denna 

typ av motivation kan vara att som Hattie föreslår, ge eleverna möjlighet att lära på många 

olika sätt. Genom att göra detta skapas större möjligheter för att alla elever ska lära sig något 

eftersom någon av inlärningsstilarna förhoppningsvis passar alla.39 

 

Den yttre motivationen uppnås genom att något utförs för att det finns en belöning att få. Den 

yttre motivationen kan dock enligt Ryan och Deci delas in i två olika typer, kontrollerad yttre 

motivation och autonom yttre motivation. Den första typen av yttre motivation, den kontrol-

lerade, kan förklaras som att en elev genomför ett arbete för att få en belöning eller för att 

undvika att bli bestraffad. Det kan också vara så att eleven utför ett arbete för att undvika 

känslor av skam vid ett misslyckande, även om ingen belöning eller straff kan komma att delas 

ut.40  

 

Den andra typen av yttre motivation, den autonoma yttre motivationen, innebär att eleverna 

har en vilja att genomföra skolarbetet eftersom de ser en mening med och ett värde i det de lär 

sig och gör. Vid en autonom yttre motivation finns det alltså ingen som säger åt eleven att de 

får en belöning efter genomförandet av en uppgift, utan belöningen ligger i att de får med sig 

något positivt från uppgiften i sig.41  

   

 

38 Skaalvik & Skaalvik, 2016, s. 57–58. 
39 Hattie, J. Synligt lärande för lärare. (Stockholm: Natur & Kultur, 2012) s. 138. 
40 Ryan, R. M & Deci, E.L. ”Promoting self-determined school engagement: Motivation, learning, and well-
being”. I K.R Wentzel & A. Wigfield (red). Handbook of motivation at school (New York: Rouledge, 2009) s. 
171–195. 
41 Ryan & Deci, 2009, s. 171–195.  
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3 TEORIN OM RELIGIÖST POSITIONERADE ELEVERS 
NEGATIVA ATTITYD TILL RELIGIONSUNDERVISNING 

 

I denna del kommer jag att beskriva de teorier jag använder och den funktion de kommer att 

fylla i mitt arbete. Dessa teorier kommer sedan att ligga till grund för diskussionen och ana-

lysen av mitt empiriska material senare i arbetet. Jag har valt att presentera tre olika rubriker 

samt en sammanfattning i min teoridel, den första delen, som är en av grundpelarna i detta 

arbete, beskriver teorin om att det är svårare att motivera elever med religiös bakgrund till 

religionsundervisningen. Den andra delen beskriver ett normkritiskt perspektiv på religion och 

religionsundervisning i skolan och i den tredje delen förklaras några olika begrepp som spelar 

en viktig roll i denna uppsats. 

 

3.1 Svårare att motivera elever med religiös bakgrund 
 

En av de två teorierna i detta arbete är att det är svårare att motivera elever med religiös bak-

grund till religionsundervisningen eftersom de har en mer negativ attityd till undervisningen. 

Denna teori utgår främst från Holmqvist Lidhs licentiatuppsats, vars undersökningar visar re-

sultat på att elever med religiös bakgrund har en mer negativ syn på religionsundervisningen. 

Holmqvist Lidhs undersökning är baserad på intervjuer med svenska gymnasieelever. Dessa 

elever upplever att religionsundervisningen förfrämligar den egna traditionen, som Holmqvist 

Lidh uttrycker det. Holmqvist Lidhs resultat kommer i denna teori även att kompletteras med 

resultaten från andra forskare som kommit fram till liknande slutsatser. 

 

Eleverna från Holmqvist Lidhs intervjuer menar att undervisningen i allt för stor mån fokuse-

rar på det historiska berättandet av de olika religionerna och ofta utesluter levd religion, det 

vill säga hur religionen kan se ut i vardagen. Eleverna som deltagit i intervjuerna upplever att 

undervisningen kan kännas kall och ibland påminna om historieundervisning, då man enbart 

talar om händelser och sällan, näst intill aldrig, talar om gudsrelationen som de upplever står 

i centrum när man talar om sin religion i sina församlingar eller samfund.42 Undervisningen 

 

42 Holmqvist Lidh, 2016, s. 85–92. 
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saknar alltså en känslomässig och erfarenhetsnära dimension och man missar att undervisa om 

den betydelsen religionen har i många troende människors liv. I och med detta känner eleverna 

i flera fall att undervisningen i religion påverkar den bild klasskamrater och lärare har av deras 

religiösa identitet. De upplever alltså att undervisningen målar upp en bild av deras religion 

som inte är rättvis, då den missar många aspekter av vad religionen faktiskt innebär för dem 

och även varför de viktiga händelser man tar upp är viktiga inom religionen.43 

 

Även eleverna i studien av Arweck och Nesbitt, som undersökt vad yngre elever från ”mixed-

faith families” (det vill säga från familjer där föräldrarna har olika religiös tillhörighet) i Stor-

britannien tycker om religionsundervisningen, upplevde att det fanns en stor skillnad på den 

religionsundervisning de fick i skolan och vad de praktiserade hemma i religionsväg. Eleverna 

i denna studie beskriver också hur man lär sig om religionerna och dess högtider men att 

undervisningen sällan berörde de olika tankesätten i religionerna.44 

 

Eleverna Holmqvist Lidh har intervjuat beskriver även att undervisningen, genom den stora 

fokusen på historien, bidrar till en föråldrad bild av religion och ger sken av att den skulle vara 

omodern. De upplever alltså att bilden som ges av religionen och dess utövare är tidsmässigt 

avlägsen och ger därför en bild av en tid då religion på ett negativt sätt styrde människors liv. 

Elever från olika religioner ger i studien olika berättelser om hur de känner att deras religion 

blir orättvist framställd i undervisningen. Deras samlade åsikter är dock desamma, oavsett 

vilken religion de tillhör. Eleverna i intervjuerna upplevde också i flera fall att undervisningen 

ofta var stereotypisk, vilket de upplevde gjorde att undervisningens fokus togs från verklig-

heten och bidrog till en vriden syn på religionen.45 Att undervisningen i religion skulle vara 

stereotypisk är något som bekräftas i Kittelmann Flensners avhandling där hon i resultatet 

beskriver hur hennes observation av religionsundervisning visade på att de olika religionerna 

beskrevs väldigt olika och i mer eller mindre positiv bemärkelse där kristendomen framställdes 

som rationell och västerländsk medan islam framställdes som något som påverkade alla delar 

av livet och var en livsinställning till skillnad från kristendomen som endast var begränsad till 

 

43 Holmqvist Lidh, 2016, s. 84–94.  
44 Arweck & Nesbitt, 2011, s. 36–39. 
45 Holmqvist Lidh, 2016, s. 84–94  
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vissa privata delar av livet. Islam beskrevs i diskussionerna som något osvenskt och muslimer 

benämndes även som ”dom”.46  

 

De negativa beskrivningar av vissa religioner som tas upp i Kittelmann Flensners avhandling 

beskriver även elever som Arweck och Nesbitt undersökt, särskilt elever som kommer från 

vissa inriktningar av judendomen. De elever som kommer från dessa religioner har svårt att 

relatera till dessa extrema stereotyper som framställs, då mycket av det undervisningen beskri-

ver, är på en sån nivå att det inte kan relateras ens till de mest religiösa personerna eleverna 

känner till.47  

 

3.2 Normkritiska perspektiv på religion i skolan 
 

I det svenska skolsystemet är normer något som är väldigt centralt. Lärare, annan skolpersonal 

och även elever har förväntningar på hur man förväntas uppträda både i och utanför klassrum-

met. Förväntningar som dessa klassas ofta som normer. Elmeroth förklarar ordet ”norm” som 

”det förgivettagna sättet att vara”.48 Encyclopedia of Psychology beskriver ordet norm i den 

sociala bemärkelsen som det accepterade sättet att vara när det kommer till samhällets oskrivna 

regler.49 De som bekräftar normen är de som passar in i den. Passar man inte in i normen 

riskerar man att osynliggöras, stereotypiseras eller till och med bestraffas. Vanliga exempel 

på där normer blir synliga är när det kommer till könsnormer av olika slag, etnicitet, religiositet 

och sexualitet.50 Dessa normer är en spegling av samhället och passar man inte in i samhällets 

normer är det stor risk att man faller utanför ramarna för vad som förväntas av en även i sko-

lan.51  

 

Sverige är idag ett av världens mest sekulariserade länder där man skulle kunna påstå att reli-

giositet bryter mot vårt samhälles normer då det enbart är en liten del av befolkningen som 

 

46 Kittelmann Flensner, K. Religious education in contemporary pluralistic Sweden. (Göteborg: Göteborgs Uni-
versitet, 2015). s. 294–295 
47 Arweck & Nesbitt, 2011, s. 37. 
48 Elmeroth, E. m. fl. Normkritiska perspektiv - i skolans likabehandlingsarbete. (Lund: Studentlitteratur, 2012), 
s. 35. 
49 Strickland, 2001, ”Norm”, Encyclopedia of Psychology. 
50 Lövkrona & Rejmer, 2016, s. 134–135.  
51 Elmeroth m.fl., 2012, s. 12–13.  
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faktiskt praktiserar en religion i sin vardag.52 Utifrån detta kan man alltså anta, eftersom sko-

lans normer som tidigare nämnt är så starkt kopplade till samhällets, att religiositet även i 

skolans värld skulle vara normbrytande.  

 

Sjöborg skriver om hur religiositet i svenska skolan är kopplat till ”de andra”.53 Detta visar sig 

även i Holmqvist Lidhs intervjuer där eleverna känner sig osäkra med att dela med sig av sina 

religiösa positioner till lärare och klasskamrater. Elever som kommer från judisk och muslimsk 

bakgrund beskriver i intervjuerna flera fall av kränkning mot dem och deras religion.54 Detta 

är en tydlig spegling av det som under senare tid präglat hur judar och muslimer har det i 

världen, där vi bland annat sett nazistiska grupper dyka upp mer och mer under senare år. 

 

Eek-Karlsson och Elmeroth skriver om normer och diskriminering och diskuterar hur vi som 

lärare kan motverka uppkomsten av normer genom att ställa oss själva frågor om hur vi beter 

oss i klassrummet. De tar upp frågorna: ”Vilka signaler skickar jag till mina elever?”, ”Hur 

talar jag till och om dem?” samt ”Vilka görs till subjekt i klassrummet?”.55 Detta är något man 

i just religionsundervisningen bör tänka extra mycket på då eleverna i dessa sammanhang lätt 

riskerar att bli utpekade om läraren tar dem till hjälp vid religionsundervisningen.  

 

Elever med religiös bakgrund som intervjuas i Holmqvist Lidhs undersökning talar om att de 

känner sig oroliga över att agera representant för sin religion i klassrummet då de känner sig 

utpekade och är oroliga över hur klasskamrater och även lärare kommer att reagera och se på 

dem utifrån vad de berättar. Det finns till och med en rädsla för att bli påhoppad och utsatt hos 

vissa av eleverna.56 Liljefors Persson beskriver dock att man genom att arbeta med de Abra-

hamitiska religionerna tillsammans kan motverka den främlingsfientlighet som kan finnas, då 

undervisningen lär eleverna att fokusera på likheter istället för skillnader. Detta arbete kan 

 

52 Hagevi, M. ”De postsekulära generationerna”. Det nya Sverige: Trettiosju kapitel om politik, medier och sam-
hälle. (Göteborg: Göteborgs universitet. SOM-institutet, 2007), s. 59. 
53 Sjöborg, 2013, s. 38. 
54 Holmqvist Lidh, 2016, s. 125–129. 
55 Eek-Karlsson, L & Elmeroth, E. ”Ett normkritiskt perspektiv”. Normkritiska perspektiv – i skolans likabehand-
lingsarbete. (Lund: Studentlitteratur, 2012) s. 126. 
56 Holmqvist Lidh, 2016, s. 139–141. 
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skapa en ömsesidig respekt för de olika religiösa bakgrunder elever kan ha samt ger en möj-

lighet till mångreligiösa och interkulturella dialoger.57                                                                                                            

 

Att arbeta normkritiskt innebär det att man arbetar för att förändra strukturer där normer tillå-

tits finnas istället för att de enskilda individerna ska anpassas. Genom att göra förändringar i 

strukturen skapar man förutsättningar för en långsiktigt hållbar förändring i systemet.58 I sko-

lans värld skulle detta kunna se ut så att istället för att elever som av religiösa skäl ska få 

specialkost och därmed bli utpekade genom att behöva fråga om maten i skolan innehåller 

exempelvis fläsk, kan skolan se över om fläskkött verkligen är en nödvändig del av menyn 

och anpassa så att maten passar även dessa elever.  

 

3.3 Begreppsförtydligande 
 

I min studie använder jag mig av ett antal begrepp som kan verka tvetydiga. Jag kommer därför 

här nedan att förklara de begreppen utifrån vad just jag menar med dessa begrepp i just denna 

text. Flera av dessa begrepp återkommer även i enkäten som skickats ut för att samla in det 

empiriska materialet till denna undersökning. I enkäten finns vissa förklaringar av dessa be-

grepp för att även respondenterna ska få förståelse för hur begreppen tolkats i detta arbete. 

 

3.3.1 Religiös/ troende/ religiös bakgrund/ religiös positionering/ tillhör en 

religion 
 

Enligt Encyclopedia of Religion innebär ordet ”faith” som jag till svenskan översatt till tro en 

försäkran om det man hoppas på eller övertygelsen om det osedda.59 När jag i denna text skri-

ver om elever som är religiösa, troende, har religiös bakgrund, som har en religiös positioner-

ing eller elever som tillhör en religion syftar jag på elever som i sin hemsituation utövar relig-

ion i den mån att religion och tro är en del av och aktivt påverkar deras vardagliga liv. Jag 

syftar alltså med ovan nämnda termer inte på alla elever som enbart uttalar en tro på en, eller 

flera, gudar utan enbart på de som är uttalat religiösa. Dessa elever kommer självklart att synas 

 

57 Liljefors Persson, 2011, s. 193. 
58 Jämställdhetsmyndigheten, Normkritik, 2013, http://www.jamstall.nu/fakta/normkritik [hämtad 2019-04-24] 
59 Pelikan, 2005, ”Faith”, Encyclopedia of Religion. 
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olika mycket i klassrummet och utöva sin tro på väldigt skilda sätt, vilket innebär att det, när 

lärarna ska svara på den enkät som utgör metoden i detta arbete skriver om religiösa elever, 

finns en risk att vissa troende elever glöms bort eftersom de är mindre verbala om sin tro.  

 

3.3.2 Attityd till undervisningen 
 

När det kommer till attityden till undervisningen överlag är svenska elevers attityder gentemot 

skolan väldigt positiva och resultat från stora undersökningar visar på att de flesta eleverna 

trivs i skolan.60 Jag kommer i denna studie att tala mycket om elevernas attityd till undervis-

ningen. Attityd är ett svårdefinierat ord men när jag tar upp det i denna text menar jag dels 

elevernas inställning till undervisningens meningsfullhet men också deras känslor gentemot 

undervisningen och motivation till att genomföra uppgifter. Attityd och motivation till under-

visningen kommer att kopplas samman vid ett flertal tillfällen i texten. 

 

3.3.3 Världsreligionerna  
 

I Encyclopedia of Religion beskrivs termen ”world religions” eller världsreligioner dels som 

alla religioner som finns eller någonsin har funnits i världen. Dels beskrivs termen som det 

mindre antal större religioner som påverkat historien i en region eller ett land. Den tredje me-

ningen av ordet är när det används i till exempel kursplaner och kurs- eller boktitlar för att helt 

enkelt visa att kursen, eller boken, behandlar mer än enbart Kristendom61. 

 

När jag i denna studie talar om världsreligionerna syftar jag på de fem idag största religionerna 

i världen; judendomen, kristendomen, islam, buddhism samt hinduism. Jag menar därmed inte 

alla religioner som finns eller funnits i världen, eller som påverkat världen historiskt, utan 

syftar på just dessa fem. 

 

  

 

60, Attityder till skolan 2009 – Elevernas och lärarnas attityder till skolan. (Stockholm: Skolverket, 2010) s. 12. 
61 Masuzawa, 2005, ”World religions”, Encyclopedia of Religion. 
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3.4 Sammanfattning 
 

Om innehållet i min teoretiska bakgrund stämmer, kommer min undersökning visa på att lä-

rarna upplever att eleverna med religiös bakgrund är mer kritiska till undervisningen i världs-

religionerna än de elever som inte kommer från en religiös bakgrund. Resultatet kommer även 

att visa på att lärarna beskriver att eleverna upplever att de är negativa eftersom undervis-

ningen är så långt ifrån elevernas egna religiösa upplevelser. Den teoretiker jag främst stöder 

mig på i detta arbete är Holmqvist Lidh och hennes avhandling om elevers attityder till relig-

ionsundervisningen. Jag har också tagit stöd i artiklar av Kittelmann och Flensner samt Ar-

weck och Nesbitt som även de diskuterar problematiken elever med religiös bakgrund ser i 

religionsundervisningen. Resultatet i min undersökning kommer om det stämmer överens med 

min teori därför också att visa på att lärarna upplever att det är svårare att undervisa dessa 

elever i religion. 

 

 

Utöver min teori om att elever med religiös bakgrund har en mer negativ attityd till religions-

undervisningen har jag också valt att ta med ett avsnitt om normkritiska perspektiv i religions-

undervisningen. Eftersom religiositet idag är normbrytande har jag en teori om att detta kom-

mer att vara något som lärarna nämner i min undersökning både genom att de själva fokuserar 

på det i sin undervisning samt att det påverkar eleverna. Genom teorin om normkritik skapas 

en möjlighet att kritiskt diskutera situationen för elever med religiös bakgrund och deras roll i 

religionskunskapsundervisningen.   
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4 METOD 
 

I denna del kommer jag att beskriva den metod jag valt att använda mig av vid genomförandet 

av min undersökning. Jag kommer att beskriva metoden samt motivera hur och varför jag 

använt mig av just denna metod och hur jag anpassat den för att passa mitt syfte. Jag kommer 

även att beskriva de olika etiska principer jag behövt ta hänsyn till vid genomförandet av min 

undersökning samt beskriva hur det empiriska materialet senare i uppsatsen kommer att ana-

lyseras. 

 

4.1 Studiens praktiska genomförande 
 

Denna studie kommer att undersöka hur lärare uppfattar sin undervisning i religionsämnet när 

det kommer till att undervisa elever med religiös bakgrund. Detta har jag valt att undersöka 

genom enkätundersökningar. Enkätundersökningar är bra alternativ att använda sig av när man 

fokuserar på att undersöka folks attityder till olika saker, eller som i mitt fall, lärares uppfatt-

ningar av elevernas attityder till religionsämnet. Man har i enkätundersökningar möjlighet att 

sortera svaren efter olika bakgrundsfaktorer, så som kön, etnicitet och i mitt fall lärare för olika 

stadier, för att se skillnader mellan de olika respondenterna. Vid enkätundersökningar har per-

sonen som besvarar frågorna möjlighet att vara mer anonym än vid till exempel intervjuer, 

vilket kan vara bra om de frågor som ska besvaras är av känsligare karaktär.62  

 

En alternativ metod till denna studie, som många forskare använt sig av vid liknande studier63 

om lärare och elevers uppfattning av religionsundervisningen, är intervjuer. Jag har dock av 

flera anledningar valt bort denna metod. Den första anledningen till att jag valt bort den är att 

jag vill undersöka en bredare massa och därmed få ett tydligare perspektiv på hur det ser ut i 

verkligheten, alltså göra en mer kvantitativ undersökning. En annan anledning till att jag valt 

bort intervjuer som metod är för att lärarna ska få vara anonyma vid undersökningen eftersom 

vissa frågor kan komma att bli av känsligare karaktär.  

 

62 Björkdahl Ordell, S. ”Varför enkät?” Lära till lärare: att utveckla läraryrket, vetenskapligt förhållningssätt 
och vetenskaplig metod. (Stockholm: Liber, 2007) s. 85–87. 
63 Till exempel Holmqvist Lidh, 2016. Tannebaum, 2018. 
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Något som är positivt med enkätundersökningar är att man enkelt kan nå många människor på 

en relativt kort tid. Genom att använda sig av en enkätundersökning kan man undersöka och 

jämföra olika grupper och man får en väldigt bred svarsfrekvens. Detta innebär att man genom 

en enkätundersökning kan hålla en hög reliabilitet, så länge man ser till att ha tillräckligt 

många deltagare från varje ”kategori”. Att noggrant välja ut sin urvalsgrupp är avgörande för 

hur man sedan kan generalisera sina resultat. För mig som valt att undersöka lärare i olika 

årskurser är det viktigt att ha med inte bara tillräckligt många lärare, utan också lärare från 

flera olika stadier. Detta är av stor vikt för att man sedan ska ha möjlighet att kunna göra en 

generalisering av resultatet från undersökningen. Det är också viktigt att försöka få så litet 

bortfall som möjligt, vilket man kan undgå genom att själv vara den som delar ut och ser till 

så att enkäten genomförs och att svaren lämnas in.64                 

                                                                                              

Det viktiga för att se till att ens enkät håller hög validitet är dels att se till att man valt rätt 

undersökningsgrupp och dels att man gör ett rimligt urval, som man är säker på kan hjälpa en 

att uppnå syftet med undersökningen.65 Jag har valt att använda mig av lärare i både låg- och 

mellanstadiet som undersökningsgrupp eftersom jag dels vill nå ett större urval och dels för 

att försöka jämföra svaren mellan låg- och mellanstadielärarna.  

 

Att för mig i denna undersökningen själv vara den som delar ut enkäten kan tyvärr komma att 

bli väldigt svårt då jag måste nå så pass många lärare och vill försöka få in runt 100 svar. 

Eftersom man vid en enkätundersökning kan räkna med att få ett bortfall på ungefär 25–50% 

vet jag att jag behöver sprida min enkät till betydligt fler än jag behöver få in svar från.66 För 

att lättare nå ut till det stora antal lärare jag behöver nå kommer denna undersökning att göras 

som en webbenkät. Jag kommer att göra denna enkät som en webbenkät med hjälp av Google 

Forms. Min enkät kommer att skickas ut till skolor som jag känner till sedan innan, i samman-

lagt 6 olika (medelstora och mindre) kommuner i mitt närområde runt om i Skaraborg, där jag 

på förhand talat med lärare och/ eller rektor på vissa av dem. Mailet skickades till rektorer på 

20 skolor men jag fick enbart svar från 6 av dem. Anledningen till att jag valt just dessa skolor 

 

64 Björkdahl Ordell, 2007, s. 85–87. 
65 Björkdahl Ordell, 2007, s. 86–87. 
66 Trost, J & Hultåker, O. Enkätboken. (Lund: Studentlitteratur, 2016) s. 147. 
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är dels ett bekvämlighetsurval67 eftersom det är skolor jag känner till och därför inte behöver 

göra någon större sökning. En annan anledning till att jag valt dessa skolor är att jag av eget 

intresse tycker att det känns intressant att undersöka skolor där jag möjligtvis själv kommer 

att arbeta i framtiden.  

 

Jag kommer dock även att lägga ut min enkät i olika Facebook-grupper för lärare för att få in 

fler svar. Genom att lägga ut enkäten i Facebook-grupper kan jag nå ut till en stor skara lärare 

då dessa grupper ofta har väldigt många medlemmar. Vad man dock får räkna med är att det 

är väldigt få som faktiskt kommer att ta sig tiden att genomföra enkäten. En av grupperna jag 

tänkt lägga ut enkäten i har 48 000 medlemmar. Av medlemmarna i denna grupp är det möj-

ligtvis hälften som är lärare (resterande arbetar med barn på annat vis) och en tredjedel av dem 

som undervisar i religion på låg- och/ eller mellanstadiet. Då finns det ungefär 8 000 lärare i 

gruppen kvar som kvalificerar sig till att svara på min enkät.68 Eftersom denna enkät kommer 

att läggas in som ett vanligt inlägg i gruppen är det möjligt att många missar den då de inte 

följer aktiviteterna i denna grupp dagligen och i slutändan kommer jag därför förmodligen inte 

att få in så många svar på detta sätt.  

 

Jag räknar alltså med att den huvudsakliga andelen av de svar jag får in kommer att komma 

från lärare på de skolor jag kontaktat personligen, men eftersom det är lättare att göra genera-

liseringar ju större antal enkäter man får in, är min tanke att jag därför ska försöka dela enkäten 

med så många som möjligt då man bör tänka: ju större urval, desto bättre.69 Genom att lägga 

ut min enkät i dessa Facebook-grupper utsätter jag dock min enkät för en risk för att få in 

oseriösa svar. Eftersom de grupper jag lägger enkäten i dock är slutna grupper som enbart är 

ämnade för lärare, är min tro och förhoppning att undersökningen kommer att tas på allvar. 

 

För att enkäten i sig ska hålla hög reliabilitet är det viktigt att jag ställer frågorna på rätt sätt. 

Genom att se till att jag använder ett begripligt språk och utformar frågorna så att respondenten 

enkelt kan kryssa i eller skriva det svar som passar dem bäst försäkrar jag mig om att min 

 

67 Björkdahl Ordell, 2007, s. 86. 
68 Dessa siffror är inte exakta utan generaliseringar jag gör själv. 
69 Trost & Hultåker, 2016, s. 37. 
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undersökning håller en högre reliabilitet.70 Det problematiska med reliabiliteten när det kom-

mer till enkäter är att frågorna inte kan förtydligas när enkäten genomförs, om det inte är så 

att man är tillgänglig i rummet när genomförandet sker, vilket självklart bidrar till en högre 

reliabilitet.71 Eftersom jag inte kommer att ha möjlighet till detta är det därför extra viktigt att 

ställa tydliga frågor. 

 

Frågorna i enkäten bygger i sig främst på forskningen av Holmqvist Lidh men även på Arweck 

och Nesvitt samt Sjöborg som forskat kring elever med religiös bakgrund och deras attityder 

till religionsundervisningen. Frågorna kring om och hur elever inkluderas i undervisningen 

bygger på Holmqvist Lidhs avhandling där hon intervjuat elever kring frågor om detta. Jag har 

dock anpassat frågorna för att de ska passa en undersökning som dels är en enkätundersökning, 

vilket skiljer sig från nämnda inspirationskällor, och som dels undersöker elever med religiös 

bakgrund ur ett lärarperspektiv istället för att undersöka eleverna själva. 

 

Jag har, för att skapa min metod, använt mig av en artikel av Marashe, Tsitsiozashe Ndamba 

& Chireshe där de valt att använda sig av enkäter för att undersöka i vilken grad och hur man 

lär ut traditionell afrikansk religion i Zimbabwe. De skriver att de valt att använda sig av en-

käter eftersom de ville ta reda på vad lärare hade för attityder till samt såg för möjligheter och 

svårigheter med undervisningen i traditionell afrikansk religion. I sina enkäter använde sig 

Marashe, Tsitsiozashe Ndamba & Chireshe av både flervalsfrågor och frisvarsfrågor.72 Jag har 

valt att läsa denna artikel eftersom jag tycker att den påminner mycket om den undersökning 

jag själv vill göra. Jag blev inspirerad av variationen av frågor mellan flerval- och frisvarsfrå-

gor eftersom jag upplever att man får en mer nyanserad enkät på detta vis. Genom att använda 

mig av frisvarsfrågor som följdfrågor får jag en djupare inblick i varför lärarna svarat som de 

gjort. Jag blev även inspirerad av artikelns metod genom valet att undersöka lärarnas åsikter 

om en viss del av religionsundervisningen. De har valt att undersöka traditionell afrikansk 

religion, medan jag valt att undersöka undervisningen i världsreligionerna. Marashe, 

Tsitsiozashe Ndamba & Chireshe har undersökt 171 lärare och det är lite mer, men i samma 

spann som jag kommer att undersöka också. Jag tycker att detta känns som ett rimligt spann 

 

70 Trost & Hultåker, 2016, s. 62–63. 
71 Björkdahl Ordell, 2007, s. 91. 
72 Marashe, J, Tsitsiozashe Ndamba, G & Chireshe, E. ”The Teaching of African Traditional Religion in Primary 
Schools in Zimbabwe: Challenges and Opportunities”, Religious Education, 104:1, (2009) s. 41–42. 
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eftersom det är många lärare men samtidigt inte för många för att man ska kunna gå igenom 

svaren på frisvarsfrågorna ensam.  

 

4.2 Forskningsetiska överväganden 
 

När man gör en undersökning av det här slaget finns det vissa etiska regler att ta hänsyn till. 

Dessa regler och krav finns till för att den som medverkar i undersökningen ska känna sig 

skyddad.73 Vid genomförandet av denna studie är det Vetenskapsrådets humaniora och sam-

hällsvetenskapliga ämnesråds principer jag behöver ta hänsyn till. De fyra huvudkraven som 

jag (och alla andra som gör studier inom detta område) måste ta hänsyn till är informations-

kravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet.       

                                                                                                          

4.2.1 Informationskravet 
 

Informationskravet innebär att jag som forskare måste informera de som ska genomföra enkä-

ten om vad mitt syfte med undersökningen är. Jag måste även informera om att medverkan i 

undersökningen är helt frivillig och medverkan kan avbrytas när som helst. För att leva upp 

till informationskravet har jag varit noga med att i mitt mail till rektorer och lärare informera 

om mitt syfte med undersökningen.74 Jag har även skrivit syfte och en kort bakgrund till stu-

dien i de inlägg jag delat i Facebook-grupper där jag samlat svar. I dessa mail och Facebook-

inlägg har jag även skrivit med att medverkan i undersökningen är helt frivillig och att man 

när som helst under genomförandet kan avbryta sin medverkan. Slutligen har jag även skrivit 

med allt detta i inledningen av själva undersökningen för att ingen ska kunna missa informat-

ionen.  

  

 

73 Björkdahl Ordell, S. ”Forskningsetiska principer från Vetenskapsrådet” Lära till lärare: att utveckla läraryrket 
– vetenskapligt förhållningssätt och vetenskaplig metodik (Stockholm: Liber, 2007) s. 26. 
74 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning. (Stockholm: Vetenskapsrådet, 
2002) 
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4.2.2 Samtyckeskravet 

 

Samtyckeskravet innebär att alla som ska delta i undersökningen själva får välja om de vill 

delta eller ej, och därmed ge sitt samtycke. Det är mitt ansvar som forskare att informera om 

detta samt att det är upp till de deltagande att avbryta sin medverkan när helst det behagar 

dem.75 Detta följer jag genom att inte tvinga någon lärare att göra enkäten samt att ta bort svar 

om någon ångrar sig. Jag har dock även informerat om att genom att de skickar in sin ansökan 

ger de sitt samtycke om medverkan i studien.  

 

4.2.3 Konfidentialitetskravet 

 

Konfidentialitetskravet innebär att uppgifterna som samlas in från alla som deltar i undersök-

ningen behandlas med konfidentialitet och att personuppgifterna ska förvaras så att ingen obe-

hörig kan ta del av dem. Respondenterna ska kunna känna sig trygga med att besvara enkäten 

utan att behöva känna oro för att någon obehörig läser svaren. Deras svar ska heller inte kunna 

kopplas tillbaka till dem när någon läser enkätsvaren.76 Eftersom jag inte kommer att samla in 

några personuppgifter, då enkäten är anonym, är detta inte något jag behöver oroa mig för, 

utan enkäterna kommer att vara anonyma, både i mitt färdiga arbete och för mig. Eftersom jag 

samlat in enkätsvar både genom mailutskick till rektorer i närområdet och genom att dela min 

enkät i olika lärarforum på Facebook, har jag ingen aning om vilka som kan tänkas ha svarat 

på min enkät. Det skulle alltså vara mycket svårt, om inte omöjligt för mig att koppla något 

av svaren till en specifik lärare. 

 

4.2.4 Nyttjandekravet 
 

Det sista kravet från Vetenskapsrådet som ska följas är nyttjandekravet. Nyttjandekravet in-

nebär att de uppgifter jag samlar in från enskilda personer enbart får användas till forskningen. 

Detta följer jag genom att inte dela mina enkätsvar på något sätt förutom vid presentationen 

 

75 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 
76 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 
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och analysen av just denna studie. Jag kommer inte att dela med mig av enkätsvaren någon 

annanstans utan de kommer enbart att presenteras genom denna text.77  

 

  

 

77 Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning, 2002. 
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4.3 GDPR 
 

Den 25 maj 2018 infördes en ny dataskyddsförordning i Sverige och alla andra länder som är 

med i Europeiska Unionen. Denna nya lag ställer, tillsammans med flera andra svenska tilläg-

gande lagar, stora krav på alla som behandlar personuppgifter. Webbenkäten som använts för 

att samla in det empiriska materialet till detta arbete kräver inte att respondenterna fyller i 

några personuppgifter utan är helt anonym. Det finns dock risk för att respondenternas IP-

adresser kan spåras och eftersom IP-adresser anses vara en personuppgift faller den in under 

GDPR, även om jag som skribent inte själv vet hur jag spårar dem. Den uppgiftsansvarige i 

detta fall är dock inte jag som student och skribent utan Karlstads Universitet ansvarar för all 

personuppgiftsbehandling som sker så länge mitt arbete sker inom deras verksamhet. Nedan 

följer de sex grundprinciper som gäller vid behandling av personuppgifter. 

 

• Uppgifterna ska behandlas på ett lagligt, korrekt och öppet sätt i förhål-

lande till den vars personuppgifter vi behandlar, det vill säga den registre-

rade (laglighet, korrekthet och öppenhet). 

• Uppgifterna ska samlas in för särskilda, uttryckligt angivna och berättigade 

ändamål och inte senare behandlas på ett sätt som är oförenligt med dessa 

ändamål (ändamålsbegränsning). 

• Uppgifterna ska vara adekvata, relevanta och inte för omfattande i förhål-

lande till de ändamål för vilka de behandlas (uppgiftsminimering). 

• Uppgifterna ska vara korrekta och om nödvändigt uppdaterade (korrekt-

het). 

• Uppgifterna får inte förvaras i en form som möjliggör identifiering av den 

registrerade under en längre tid än vad som är nödvändigt för de ändamål 

för vilka personuppgifterna behandlas (lagringsminimering). 

• Uppgifterna ska behandlas på ett sätt som säkerställer lämplig säkerhet för 

personuppgifterna (integritet och konfidentialitet).78 

 

 

78 GDPR för studenter, u.å., https://www.kau.se/student/ar-student/it-stod/hjalp/gdpr/gdpr-studenter [hämtad 
2019-05-14]. 
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4.4 Databearbetning och presentation av empiri 
 

Enkätundersökningen är som tidigare nämnt gjord via Googles verktyg Google Forms. Resul-

tatet från undersökningen sammanställs automatiskt av tjänsten som bildar tabeller och dia-

gram samt samlar och sammanställer alla frisvar. 

 

I redovisningen av det jag får fram från min undersökning kommer jag att analysera mina 

resultat både kvalitativt och kvantitativt, då jag både undersökt egenskaper och åsikter hos 

lärarna samt hur vanliga dessa åsikter är hos den samling lärare jag undersökt.79 Den kvanti-

tativa datan kommer i analysen att presenteras i text med siffror samt i form av några diagram 

från Google Forms sammanställning, för att presentera hur stor andel av lärarna som svarat på 

de olika frågorna samt hur stor andel som svarat vad. De kvalitativa svaren från frågorna med 

öppna svar, vilka främst kommer att syfta till att utveckla de svar jag får från flervalsfrågorna, 

kommer att presenteras under egna beskrivande rubriker. All den data och alla de svar jag 

samlat in genom mina enkäter kommer sedan att diskuteras i relation till teorin om att elever 

med religiös bakgrund har svårare att ta till sig religionsundervisningen. Den kommer även att 

diskuteras i relation till det normkritiska perspektivet samt till den tidigare forskning jag pre-

senterat i min forskningsöversikt. Jag kommer att diskutera huruvida mina resultat tyder på att 

lärarna som svarat på min enkät ser spår av det som eleverna talar om i Holmqvist Lidhs och 

Arweck och Nesbitts undersökningar, eller om de är av en annan uppfattning och resultaten 

då istället kanske är närmare de som presenteras i Sjöborgs artikel.                                                                                              

 

79 Malmqvist, J. ”Allmänt om analys” Lära till lärare: att utveckla läraryrket – vetenskapligt förhållningssätt 
och vetenskaplig metodik. (Stockholm: Liber, 2007) s. 123. 
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5 RESULTAT 
 

I denna del av arbetet kommer jag att presentera och redovisa resultaten från mitt empiriska 

material som samlades in genom en enkätundersökning. Denna del kommer att börja med en 

presentation av respondenterna. Enkäten besvarades av 114 lärare med olika erfarenhet och 

ålder. Efter detta kommer en presentation av den mer undersökande delen av enkäten. Den 

består av tre huvudfrågor varav de två första har tillhörande följdfrågor. Huvudfrågorna är: 

 
Upplever du någon skillnad i attityd till undervisningen i världsreligionerna hos 

elever som praktiserar en religion jämfört med elever som inte gör det?  

Har du någon gång låtit elever med religiös bakgrund agera som representant för 

sin religion vid undervisning i världsreligionerna? 

Hur gör du för att göra undervisningen i världsreligionerna meningsfull för alla 

elever? 80  

 

Eftersom flera av frågorna i enkäten är frisvarsfrågor har lärarna i dessa frågor svarat väldigt 

olika, även om svaren i stora hela i flera fall liknar varandra. I dessa frågor har jag valt att inte 

presentera precis alla svar. Det kommer i de fall det finns många svar som liknar varandra ha 

gjorts en sammanfattande beskrivning av resultatet på dessa frågor. 

 

5.1 Respondenter 
 

Den första frågan som ställs i enkäten är om den svarande är man eller kvinna. I min enkätun-

dersökning är det främst kvinnor som har svarat, närmare bestämt 95%. Spridningen när det 

kommer till åldern på de svarande har dock varit större där de yngsta svarande är födda 1994 

och de äldsta 1955. Däremellan är det stor spridning men med 70-talet som det vanligast sva-

rade årtiondet då respondenterna är födda. En respondent menade att detta inte var en relevant 

fråga.  

 

 

80 Bilaga enkät, enkätfråga 5, 6 & 7. 
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Det är en väldigt stor spridning när det kommer till erfarenhet hos lärarna som svarat på enkä-

ten. Flest svarande är det som har arbetat i mer än 20 år som lärare sedan sin examen, hela 

27,2%. Den näst största kategorin är de som arbetat i mindre än 5 år som lärare sedan sin 

examen och dessa svarande utgör 24,6%. Kategorin lärare som arbetat i 5–9 år sedan sin exa-

men utgör 16,7% av de svarande och kategorierna som arbetat i 10–14 år samt 15–19 år utgör 

15,8% vardera.  

 

I fråga 4 har jag valt att låta lärarna kryssa i alla de årskurser de undervisat religionskunskap 

i. På denna fråga såg resultatet ut som nedan där staplarna visar antal lärare som undervisar i 

varje årskurs. 

 
 

Det var alltså flest av de svarande som hade undervisat i årskurs 3 medan det var ganska jämnt 

mellan årskurs 1 och 2 och även mellan 4, 5 och 6. Många av lärarna som svarat på enkäten 

har undervisat både på låg- och mellanstadiet. När jag skrev min metod hade jag för avsikt att 

jämföra svaren från låg- och mellanstadielärarna med varandra, men eftersom en så stor del 

av lärarna undervisat i både låg- och mellanstadiet är detta inte något som är möjligt. 

 

Av de som svarat på enkäten verkar det främst vara lärare som tagit del av den via de Fa-

cebook-sidor jag publicerat den på. Detta antagande gör jag dels eftersom det märktes en tydlig 

ström av svar under timmarna efter att den publicerats och dels för att det endast var ett fåtal 

rektorer som svarade på mitt mailutskick där jag frågade om de ville delta. Detta gick emot 

mina aningar jag hade från början, då jag tvärt om trott att de allra flesta svaren skulle komma 

från lärare vars rektorer jag skickat mail till. En aning jag har till varför det såg ut som det 

gjorde är att lärare som fått enkäten skickad till sig från sin rektor sett den under arbetstid och 
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inte hunnit göra den då, medan de lärare som sett den på Facebook sett den under sin fritid och 

då valt att ta sig tiden att göra den. 

 

5.2 Skillnader i attityd till undervisningen  
 

Fråga 5 är den första frågan som egentligen berör undersökningens syfte till skillnad från de 

tidigare som tagit reda på mer om respondenterna. Fråga 5 lyder:  

 
Upplever du någon skillnad i attityd till undervisningen i världsreligionerna hos 

elever som praktiserar en religion jämfört med elever som inte gör det? 81 

 

På denna fråga har 51,3% av lärarna svarat ja, 42,5% svarat nej och 6,2% svarat att de inte vet. 

En liten majoritet anser alltså att elever med religiös bakgrund har en annorlunda attityd till 

undervisningen än elever som inte kommer från en religiös bakgrund. Redan här märks en 

tydlig skillnad från tidigare forskning då det, trots att forskningen varit motsägelsefull, alltid 

presenterats en skillnad i attityd åt det ena eller andra hållet.82 

 

De respondenter som svarat ja på denna fråga har sedan fått två följdfrågor som de som svarat 

nej inte ska svara på. Den första följdfrågan gäller om eleverna upplevts mer negativa eller 

mer positiva till undervisningen om de kommer från en religiös bakgrund. På denna fråga 

menade 75% av de svarande att eleverna med religiös bakgrund upplevs vara mer positiva till 

undervisningen i världsreligionerna medan 25% av de svarande menade att eleverna med re-

ligiös bakgrund upplevs mer negativa till undervisningen. Att så mycket som 75% i denna 

fråga svarat att elever med religiös bakgrund har en mer positiv attityd till religionsundervis-

ningen betyder att huvudteorin i detta arbete motbevisas. Detta eftersom den tvärt om menar 

att elever med religiös bakgrund skulle ha en mer negativ attityd till religionsundervisningen.83 

 

I den andra följdfrågan till fråga 5 får lärarna som märkt skillnad i attityden till religionsun-

dervisningen hos elever med religiös bakgrund svara på hur dessa skillnader visat sig. 

 

81 Bilaga enkät 
82 Motsägelser i forskningen. 
83 Svårare att motivera elever med religiös bakgrund. 
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Eftersom denna fråga är en frisvarsfråga är svaren olika utförliga och förklarande. De lärare 

som svarat att eleverna med religiös bakgrund har en mer negativ inställning till religionsun-

dervisningen har dock i de flesta fallen svarat väldigt lika.  

 

Några av de 16 totalt svar som skrivits av de lärare som ansåg att eleverna med religiös bak-

grund har en mer negativ inställning till religionsundervisningen har främst svarat att eleverna 

med religiös bakgrund är ointresserade av och negativa till all religion som inte är deras egen. 

Lärarna har skrivit att eleverna med religiös bakgrund varken vill lära sig om eller anser att 

det finns någon mening med att de lär sig om andra religioner än den de själva tillhör. En lärare 

beskriver att hen fått ta strider i klassrummet med elever om att vi i svensk skola måste läsa 

om alla världsreligioner och inte kan välja endast en att lära ut. 

 

Även om dessa lärare svarat i enlighet med eleverna som tagits upp i detta arbetes teoridel när 

det kommer till att eleverna är mer negativa gentemot undervisningen, stämmer det inte över-

ens med bakgrunden till varför de är mer negativt inställda till undervisningen. 

 

Två av de svarande som upplevde en mer negativ attityd till undervisningen sticker dock ut 

lite från mängden: 

 

Majoritet 18 av 19 av mina elever är muslimer och de är passiva på lektionerna, 

några vågar inte gå på studiebesök t ex i kyrkan. 

Otrevliga kommentarer om andras religion eller andras icke tro.84 

 

Den första lärarens svar sticker ut extra mycket eftersom läraren själv skriver att en så stor 

majoritet av eleverna är muslimer och även eftersom hen använder frasen ”vågar inte” vilket 

sticker ut från de andra svaren. I det andra svaret som sticker ut uttrycker läraren att elever är 

negativa till sina klasskamraters tro eller icke tro, vilket inte är något som någon annan tar 

upp. Möjligtvis kan flera av de andra lärarna hålla med eftersom de skrivit att eleverna är 

ovilliga att lära sig om andra religioner än sin egen, men det är enbart detta svar som rakt pekar 

på att eleverna uttrycker sig otrevligt mot de religioner de inte vill lära sig om. 

 

 

84 Enkätsvar ”Undersökning kring undervisning i världsreligionerna” 
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Större delen av lärarna som deltagit i undersökningen, så mycket som 75%, har dock som 

tidigare nämnt svarat att de upplever att elever med religiös bakgrund har en mer positiv attityd 

till religionsundervisningen. Många av de svarande menar på att det är mer elevnära undervis-

ning för de elever som kommer från en religiös bakgrund då eleverna har en djupare förståelse 

för ämnet som gör att de har en positivare inställning. 

 

Om inte annat så är det elevnära på ett helt annat sätt. Det intresserar och aktiverar 

och diskussionerna kan gå höga! Kunskapen är också hög, jag upplever att kvali-

teten på undervisningen blir högre när många kan bidra med egna erfarenheter. 

Förr, nr de flesta var sekulariserade ”svenskar” var det svårare att engagera ele-

verna. 

Om man är "duktig" på något så blir det oftast roligare att hålla på med. Alltså det 

finns redan en stor kunskap. Och de lever i religionen så det är deras kontext. 

En förståelse för att människor har en annan syn än den ateistiska vilket många 

gånger är det "normala" i klassrummet. Det gör att eleverna med egen religion har 

större förståelse för de andra religionerna samt ett intresse av att lära sig mer.85 

 

Lärarna berättar också om en förförståelse och ett engagemang hos de troende eleverna och 

att de gärna delar med sig av egna erfarenheter samt diskuterar likheter och skillnader mellan 

det som undervisas om i klassrummet relation till det de själva lever i. Orden engagerade, 

kunniga och intresserade återkommer i många av svaren från lärarna som upplever att elever 

med religiös bakgrund har en mer positiv inställning till ämnet. Några av lärarna beskriver 

också att det finns en stolthet hos eleverna över att de redan besitter många kunskaper inom 

sin religion som de därför gärna vill dela med sig av. 

 

5.3 Elever som representant för en religion 
 

I fråga nummer 6 som är den andra huvudfrågan i den undersökande delen av enkäten ombeds 

respondenterna ta ställning till om de någon gång låtit en elev agera representant för sin relig-

ion vid undervisning i någon av världsreligionerna. Denna fråga har 3 svarsalternativ. 63,2% 

 

85 Enkätsvar ”Undersökning kring undervisning i världsreligionerna” 
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av respondenterna har svarat Ja på denna fråga. 34,2% av respondenterna har svarat nej och 

2,6% av de svarande har svarat att de inte vet eller minns. 

 

I den första följdfrågan till fråga 6 med samma svarsalternativ som huvudfrågan ska respon-

denterna som svarat Ja på fråga 6 svara på om de frågat eleven innan de frågades om att agera 

representant för religionen i klassrummet. På denna fråga har 65% av respondenterna svarat 

Ja, 30% svarat Nej och 5% svarat att de inte vet/ minns om de frågade eleven innan. 

 

I den andra följdfrågan till fråga 6 ska respondenterna som svarat att de låtit eleverna agera 

representant för sin religion i klassrummet svara på vad de hade för anledning till att ta hjälp 

av eleven. Eftersom detta är en frisvarsfråga är svaren olika men många har en liknande me-

ning. Här menar många av lärarna att eleverna själva av olika anledningar bett om att få pre-

sentera sina åsikter och värderingar i olika ämnen. Lärarna skriver också att eleverna bett om 

att få visa bilder och föremål eller berätta om delar av sin religion för sina klasskompisar. 

Några av lärarna beskriver också att eleverna starkt tagit ställning i diskussioner kring relig-

ioner och därmed på det sättet agerat som representant för sin religion. Här kan man ana att 

det eleverna i Holmqvist Lidhs undersökning beskrev om att de upplevde att det kändes pro-

blematiskt att agera representant för sin religion inte stämmer överens med lärarnas upplevel-

ser beskrivna i denna undersökning.86  

 

Flera av lärarna menar också att de bett eleverna berätta om sin syn på olika delar av religionen 

eller fylla i med kunskap där läraren själv inte haft lika mycket vetskap om religionen som 

eleverna som praktiserar den. Ett flertal av lärarna som svarat på enkäten har beskrivit eleverna 

som experter inom sin religion och att deras kunskaper därför är bredare än de läraren själv 

har inom ämnet. De beskriver att de vill utnyttja alla kunskaper som finns i klassrummet samt 

att de vill lyfta elevernas egna upplevelser av religionen för att ge en mer nyanserad bild som 

läraren själv inte kan bidra med. Någon av lärarna skriver att eleverna tycker om att lyssna på 

sina klasskamrater berätta. En lärare skriver att den låtit eleven prata för att krossa en del 

fördomar och myter som finns mot religionen. Några andra lärare har skrivit att de låtit elever 

 

86 Holmqvist Lidh, 2016, s. 136–143. 
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berätta för att få växa och känna sig duktig. Denna följdfråga är svår att summera då svaren 

varit väldigt olika och det inte direkt går att dela in svaren i större svarskategorier. 

 

Den tredje följdfrågan till fråga 6 handlar om på vilket sätt eleven fått agera representant för 

sin religion. Här har de flesta lärarna på olika sätt skrivit att eleverna fått berätta om och be-

skriva hur de själva praktiserar sin religion, men även att de tagit med och visat bilder och 

olika föremål relaterade till religionen. Någon av lärarna har också skrivit att eleven fått hjälpa 

till att förklara olika ord och begrepp relaterade till religionen. 

 

5.4 Att skapa en meningsfull undervisning för alla 
 

Fråga nummer 7 är även den en frisvarsfråga. På denna fråga ska lärarna svara hur de gör 

undervisningen i världsreligionerna meningsfull för alla elever. Denna fråga har också en till-

hörande förtydligande text. 

 
Med "att göra undervisningen meningsfull" menar jag hur du gör för att både elever 

som har tidigare erfarenheter av religion och de som inte har det, ska få med sig 

något nytt och vara fortsatt intresserade av ämnet.87 

 

Eftersom jag fått svar från alla respondenter i den här frågan har jag valt att dela in svaren i 

tre kategorier där de flesta svar har passat in. Lärarna har på denna fråga i det stora hela svarat 

på ett sätt som gör att deras svar passar in i en eller flera av dessa kategorier. De tre kategorier 

jag skapat för svaren på denna fråga är påvisa likheter och skillnader mellan religionerna, 

varierande undervisningsformer samt påvisa vikten av undervisningen i ämnet. 

 

Den första kategorin där många av lärarnas svar passar in är de lärare som menar att de gör 

undervisningen meningsfull för alla elever genom att jämföra och påvisa likheter och skillna-

der mellan världsreligionerna. Några av svaren är väldigt korta och beskriver inte så mycket 

mer än att lärarna jämför religionerna med varandra och påvisar likheter och skillnader. Lä-

rarna som skrivit de kortare svaren i denna kategori har i de flesta fallen ändå lagt störst vikt 

 

87 Bilaga enkät, enkätfråga 7. 
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vid att de påvisar likheterna. Dessa arbetssätt stämmer väl överens med min teori om att man 

bör använda sig av ett normkritiskt perspektiv i undervisningen av världsreligionerna. Genom 

att lärarna arbetar med likheter hos de tre religionerna judendom, kristendom och islam (men 

kanske även buddhism och hinduism) särskiljer man inte någon religion utan normaliserar 

dem alla genom att lägga dem inom samma kategori. I ett av svaren har läraren tydligt skrivit 

ut att hen arbetar utifrån religionernas samma rötter ”Abrahams barn” för att påvisa likheterna 

i de tre abrahamitiska religionerna judendomen, kristendomen och islam.  

 

Vissa av lärarna i denna kategori har dock beskrivit lite mer djupgående hur de arbetar med 

religionernas likheter och skillnader med eleverna. Dessa lärare har beskrivit olika arbetssätt 

de använder sig av i undervisningen och även olika infallsvinklar till undervisningen i världs-

religionerna.  En av lärarna berättar i sitt svar om att han förklarar att det även kan finnas 

många olika förgreningar inom en religion och att man därmed inte ska generalisera en relig-

ion. Han beskriver också att han visar på att ingen av religionerna förespråkar krig eller våld. 

Denna lärare som så tydligt tar avstånd från fördomar och generaliseringar gentemot olika 

religioner använder sig väldigt tydligt av ett normkritiskt perspektiv till undervisningen. Han 

beskriver att hans fokus i undervisningen är att kunskap föder förståelse och att det minskar 

risken för fördomar vilket väldigt tydligt visar på att han vill arbeta mot de normer och fördo-

mar som kan finnas gentemot olika religioner. 

 

Nästa kategori inom fråga 7 är de lärare som svarat att de använder sig av varierande under-

visningsformer för att göra undervisningen i världsreligionerna meningsfull för alla elever. 

Svaren från lärarna som skrivit de längre svaren i kategorin ovan kan även klassas in i denna 

kategori. 

 

Vissa av de svar som klassar in i denna kategori är väldigt smala och beskriver enbart det 

faktum att lärarna använder sig av varierande arbets- och undervisningsformer. De svar som 

kommer att presenteras nedan är dock de som även innehåller någon typ av beskrivning av 

dessa olika arbets- och undervisningsformer.  

 
Blandande arbetssätt: böcker, berättande, film och studiebesök. 

Jag blandar lärstilar, expertgrupper där en grupp elever fokuserar på en religion 

som de sedan får redovisa för, VENN-diagram mm. 
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Jag utgår alltid från en hög nivå och presenterar innehållet på många olika sätt t ex 

föreläsning, bildanalyser, filmer, besök, läsa, skriva, stora frågor osv. På det viset 

får olika elever tillgodogöra sig kunskaper på olika sätt. Dessutom väver jag ofta 

in andra SO-ämnen för att göra undervisningen knuten till nutid och aktuella hän-

delser. 

Varierad undervisning, ser filmer, besöker kyrka och moské (finns ingen synagoga 

i närheten), träffar en imam mm. 

Genom en varierad undervisning, blanda filmer, texter, myter, arbetsböcker mm. 

Genom att jämföra religionerna ser man att det finns många saker som är lika. 

Mycket diskussioner/diskussionsfrågor. Begreppsökning har jag märkt är ett sätt 

att jobba som de flesta tycker är kul, dvs att få ett antal begrepp och hitta vad de 

betyder samt koppla till rätt religion/religioner. Försöker ställa intressanta och tan-

keväckande frågor samt koppla dessa till dagens samhälle.88 

 

Den tredje och sista kategorin under fråga 7 är de lärare som menar att de gör undervisningen 

i världsreligionerna meningsfull för alla elever genom att påvisa vikten av ämnet. Här beskri-

ver många av lärarna att de förklarar för eleverna att religioner har en stor påverkan på sam-

hället och omvärlden idag. De beskriver också att de belyser religionens betydelse när det 

kommer till en historisk aspekt. Flera av lärarna beskriver också att de undervisar om relig-

ionsfrihet och vikten av att respektera och förstå andra människor och deras tro. En av lärarna 

tar upp att hen diskuterar empati och sympati med eleverna och många av dem beskriver en 

typ av etikundervisning i sina svar.   

 

Det finns självklart även de respondenter vars svar inte passar in i de tidigare nämnda katego-

rierna. Dessa svar är dock en minoritet och kommer därför inte att varken analyseras eller 

diskuteras vidare senare i texten. Jag finner det dock viktigt att presentera dem för att inte 

utesluta några viktiga delar.  

 

Flera av de lärare vars svar som inte passat in i någon av de tre kategorierna skriver att eleverna 

ofta redan är intresserade av religionsämnet och därför gärna vill lära sig mer. Andra lärare 

beskriver att de utgår från elevernas intressen, frågor och funderingar och bygger 

 

88 Enkätsvar ”Undersökning kring undervisning i världsreligionerna”. 
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undervisningen utifrån dem. Några av lärarna skriver även att det väcker stort intresse när de 

tagit in någon utifrån som fått berätta om sin religion och att det varit mycket uppskattat av 

eleverna.  

 

5.5 Övriga synpunkter 
 

Den sista frågan hör egentligen inte särskilt mycket till resterande delen av undersökningen 

men kändes ändå meningsfull att ha med. Här ombeds lärarna skriva synpunkter på undersök-

ningen samt får frågan om de vill dela med sig av något mer när det kommer till undervis-

ningen i världsreligionerna. Här är svaren så klart väldigt spridda men flera av lärarna skriver 

här att det är viktigt att undervisa i religionsfrihet och vikten av att ge eleverna en förståelse 

för vad det är och vad det innebär. Även i denna fråga, precis som i frågan om hur de skapar 

en meningsfull undervisning för alla, är det flera lärare som skriver om att det är viktigt att 

prata om att det finns många likheter mellan de abrahamitiska religionerna och flera skriver 

även om Abrahams barn. Flera av lärarna som svarat på denna fråga har även skrivit om vikten 

av att skapa förståelse för varandra, vare sig man är troende eller ej och att detta är väldigt 

viktigt att göra i just religionsundervisningen. En lärare har skrivit en lite längre kommentar 

som sticker ut från mängden. 

 
Så rolig som religionsundervisningen är nu har den aldrig varit! Det är så enkelt att 

diskutera tro när många har egna erfarenheter. Jag hoppas att många lärare känner 

som jag och inte ryggar undan för ”vilda diskussioner” och fördomsfulla åsikter 

som måste bemötas och utmanas. Ibland får men även ta duster med föräldrar så 

det gäller att vara väl bevandrad i skollag och kursplaner... 

Däremot märker man ju att ”viktningen” blir lite skev då kristendom och islam är 

överrepresenterat i klassrummet. Judendom får eleverna mest genom filmer och 

text, vilket gör att fakta ofta inte fastnar och kunskapen åtminstone känns lägre.89 

 

Det är dock flera svar som kan kopplas till svaret ovan, dels är det en lärare till som beskriver 

att det uppstått problem med föräldrar kopplat till undervisningen i världsreligionerna och dels 

en lärare till som beskriver vikten av diskussioner i undervisningen. 

 

89 Enkätsvar ”Undersökning kring undervisning i världsreligionerna”. 
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5.6 Respondent nummer 18 
 

Citatet ovan kommer från respondent nummer 18. Eftersom denna respondent har så tydligt 

uttalade positiva erfarenheter av att undervisa i religion idag är det intressant att följa denna 

respondents svar genom hela enkäten för att se hur hon svarat även på de andra frågorna. Jag 

kommer därför nedan att presentera enbart de svar som respondent nummer 18 bidragit med. 

 

Respondent nummer 18 är en kvinna född 1973 som arbetat som lärare i 5–9 år sedan sin 

lärarexamen. Hon har undervisat religionskunskap i åk 1, 2 och 3. Läraren har svarat att hon 

upplever att eleverna med religiös bakgrund har en mer positiv attityd till religionsundervis-

ningen jämfört med elever som inte är religiösa. Hon skriver att dessa skillnader visat sig då 

undervisningen är elevnära på ett annat sätt med eleverna med religiös bakgrund och fortsätter 

genom att skriva att ämnet både intresserar, aktiverar och bidrar till goda diskussioner och att 

eftersom kunskapsnivån är så hög ökar kvaliteten på undervisningen då många av eleverna 

kan bidra med sina egna erfarenheter. Hon menar att det var svårare innan denna mångfald 

fanns i klassrummet.  

Lärare 18 anger att hon har låtit elever agera representanter för sin egen religion vid undervis-

ning i världsreligionerna och att hon då frågat eleverna innan lektionen. Anledningen till att 

hon låtit elever agera som representanter menar hon är för att det blir mer naturligt att diskutera 

religionerna utifrån elevernas egna erfarenheter då halva hennes klass är muslimer, några ak-

tivt kristna och någon sikh. Hon menar att eleverna vill bidra med sin egen syn på religionerna 

samt att hon genom att utgå från eleverna även diskuterar likheter och skillnader samt relig-

ionsfrihet. När eleverna fått agera representanter berättar hon att de fått berätta och visa vad 

de gör praktiskt, förklara olika berättelser samt beskriva hur olika delar av deras tro ser ut.  

 

När lärare 18 ska beskriva hur hon gör för att göra undervisningen meningsfull för alla sina 

elever menar hon att de allra flesta eleverna redan är intresserade av ämnet då de som själva 

är troende är intresserade eftersom det rör något de känner till och de som inte är det tycker 

att det är ett viktigt ämne för att de vill förstå sina kompisar. Lärare 18 menar att hon tycker 

att hennes roll är att presentera olika tankesätt och öka toleransen mellan elevernas olika 
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synsätt. Hon menar också att hon diskuterar både skiljelinjen mellan tro och vetenskap och att 

det är helt okej att inte tro på något.  
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6 ANALYS 
 

I arbetets förra del introducerades resultatet från det empiriska material jag samlat in genom 

enkätundersökningen. I denna del kommer jag att använda de svar jag fått från min enkätun-

dersökning för att analysera mina forskningsfrågor som presenterades i arbetets inledning.  

 

- På vilket sätt upplever en grupp lärare någon skillnad i attityd till undervisningen i 

världsreligionerna hos elever med religiös bakgrund?  

- Hur inkluderar en grupp lärare de elever som själva är religiösa vid undervisning i 

elevernas religion? 

- Hur gör en grupp lärare för att göra undervisningen om världsreligionerna meningsfull 

för elever både med och utan religiös bakgrund? 

 

Utöver att analysera resultatet i förhållande till forskningsfrågorna kommer analysen också att 

genomföras med hjälp av den tidigare forskning jag presenterat i min forskningsöversikt samt 

i den del av arbetet där jag presenterat mina teorier. I min metoddel skrev jag att jag tänkt 

jämföra låg- och mellanstadielärares svar i denna del. Det kommer jag tyvärr inte att kunna 

göra då de flesta av de svar jag fått in har varit från lärare som undervisar både på låg- och 

mellanstadiet. Därför är det alltså inte möjligt att göra någon jämförelse. 

 

6.1  Attityder till religionsundervisningen  
 

Strax över hälften av lärarna i min undersökning uppgav att de upplever en skillnad i attityd 

hos elever med religiös bakgrund. Av dessa var det tre fjärdedelar av lärarna som svarade att 

elever med religiös bakgrund har en mer positiv attityd till undervisningen i världsreligion-

erna. Detta menar lärarna beror på att undervisningen blir mer elevnära för dessa elever, samt 

att det finns en större förförståelse och större intresse för ämnet hos dem. 

 

Den forskningsöversikt jag gjort när det kommer till attityden till religionsundervisningen hos 

elever med religiös bakgrund visade att det fanns två helt olika sidor av forskningen. Resultatet 

av den undersökning jag gjort passar bäst in med resultatet av Sjöborgs artikel, det vill säga 

den forskning som visade på att elever med religiös bakgrund har en mer positiv attityd till 
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undervisningen i religion än övriga elever. I Sjöborgs artikel har eleverna med religiös bak-

grund i nästan alla frågor varit mer positivt inställda till undervisningen än de elever som inte 

kom från en religiös bakgrund, precis som lärarna i min undersökning menar att eleverna de 

undervisar är.90 Detta innebär dock att den teori jag haft om att elever med religiös bakgrund 

är mer negativa till religionsundervisningen inte stämmer. Det visar sig att den inte bara är 

felaktig när det kommer till den procentuella andelen lärarnas svar, utan även att de lärarna 

som menar att eleverna med religiös bakgrund är mer negativa till undervisningen inte alls är 

det av samma anledningar som eleverna med dessa attityder i tidigare forskning. De elever 

som av respondenterna i denna undersökningen beskrivs har haft en negativ inställning till 

religionsundervisningen har främst haft det eftersom de har en ovilja att lära sig om en annan 

religion än deras egen. Detta stämmer inte alls överens med det eleverna från Holmqvist Lidhs 

undersökningar beskriver, eftersom de snarare upplever den negativa inställningen vid under-

visningen av deras egen religion.91 

 

Skolverkets rapport ”Attityder till skolan 2009” visar på att elever har svårare att känna moti-

vation till undervisningen om de inte känner att dess innehåll är ”på riktigt”.92 Eftersom elever 

med religiös bakgrund har en starkare koppling till ämnet och själva tror på det de läser är det 

rimligt att de eleverna känner mer motivation och därmed har en mer positiv attityd till relig-

ionsämnet än de elever som inte har den religiösa bakgrunden. Eleverna med religiös bakgrund 

som därmed har en tidigare erfarenhet av religionsämnet känner med största sannolikhet en 

inre motivation, eftersom de finner lärostoffet intressant. De finner förmodligen också yttre 

motivation av både kontrollerad och autonom typ eftersom de relaterar till det de lär sig och 

därmed finner det värdefullt att lära sig om samt att de på grund av sina förkunskaper kommer 

att prestera med goda resultat vilket ger dem motivation av kontrollerad yttre typ i och med 

det beröm de kan tänkas få.93 

 

Vid analys av denna fråga är det lätt att fastna vid det faktum att det var väldigt många fler 

som upplevde att elever med religiös bakgrund hade en mer positiv attityd till religionsunder-

visningen än som hade en negativ attityd. Något som dock förvånade var att nästan hälften av 

 

90 Sjöborg, 2013. 
91 Holmqvist Lidh, 2016. 
92 Attityder till skolan, 2010, s. 13. 
93 Ryan & Deci, 2009, s. 171–195. 
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lärarna inte upplevde någon skillnad alls i attityd. All den forskning jag tagit upp i min forsk-

ningsöversikt visar på att det finns skillnader i attityden till religionsundervisningen hos elever 

med religiös bakgrund i jämförelse med elever från en icke religiös bakgrund. Även om forsk-

ningens resultat är väldigt motsägelsefulla, visar ingen av den forskning jag läst på att det inte 

skulle vara några större skillnader alls.  

 

Den största anledningen till att resultaten från denna undersökning skiljer sig så mycket från 

tidigare forskning är troligtvis elevernas ålder. Den tidigare forskningen, både Holmqvist 

Lidh, Arweck och Nesbitt och Sjöborg, har undersökt elever på gymnasiet och/ eller högsta-

diet. Eleverna som behandlas i denna undersökning är dock i låg- och mellanstadieåldrar. Ef-

tersom dessa elever är betydligt yngre kan det vara så att de inte fått utstå lika mycket konse-

kvenser av att vara normbrytare ännu. Enligt Lövkrona och Reijmer riskerar normbrytare att 

utsättas för många olika typer av konsekvenser, enbart för att de skiljer sig från det normen.94 

Elmeroths förklaring av ordet norm ”det förgivettagna sättet att vara”95 är enligt mig en god 

beskrivning och kan förklara varför eleverna med religiös bakgrund inte upplever en så stor 

press från normerna som de äldre eleverna. När eleverna är så unga som de i denna undersök-

ning är, menar jag att de ännu inte är så fördomsfulla och inte ser dessa skillnader. 

 

Jag upplever att denna fråga fick tydliga svar som jag sedan kunnat kategorisera, trots den 

stora mängden frisvar, eftersom många av lärarna svarat väldigt liknande. Jag upplever också 

att denna fråga hjälper mig att diskutera mitt syfte eftersom jag nu vet att lärarna upplever 

skillnader i attityd (om än inte i lika stor utsträckning som jag förväntat mig) och hur de märker 

dessa attitydskillnader. 

 

  

 

94 Lövkrona & Rejmer, 2016, s. 134–135.  
95 Elmeroth m.fl., 2012, s. 35. 
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6.2 Elever som religiösa representanter 
 

Resultatet från mitt empiriska material visar att majoriteten av lärarna har inkluderat eleverna 

vid undervisning i deras religion, antingen för att eleven velat eller för att fylla ut kunskaps-

luckor hos läraren. Detta har de i de flesta fallen gjort genom att eleverna fått visa bilder eller 

föremål samt berätta om olika händelser eller högtider. Majoriteten av de lärare som låtit sina 

elever agera representant för sin religion uppger att eleverna tillfrågats innan lektionens start. 

Lärarna i undersökningen har berättat om att elever med religiös bakgrund fått agera represen-

tant för sin religion genom att eleverna fått berätta om och beskriva olika delar av sin religion 

samt fått visa bilder och föremål kopplade till religionen. Det lärarna beskriver i dessa enkät-

svar skiljer sig mycket från det eleverna i Holmqvist Lidhs avhandling berättar om när de 

agerat representant för sin religion i klassrummet. Eleverna (som dock är betydligt äldre än de 

elever denna undersökning berört) från Holmqvist Lidhs intervjuer berättar om hur de valt att 

agera representant för sin religion för att de ibland känt att de behövt förvara eller förklara sin 

religion i klassrummet. Dessa elever beskriver även en rädsla för att inte duga som represen-

tant för sin religion samt en rädsla för att bli dömda av klasskompisar och lärare för det de 

säger.96  

 

Utifrån det lärarna skrivit som svar i denna undersökning verkar det dock som att de elever 

som dessa lärare syftat på känner en stolthet och vilja att visa upp och berätta om sin religion. 

65% av de lärare som skrivit att de låtit en elev agera representant för sin religion har också 

skrivit att de frågat eleven innan lektionen. Detta och att lärarna i många fall vid frågan om 

varför man använt eleven som representant svarat att eleven själv bad om det, tyder alltså på 

att eleven frivilligt ställt upp. Att en så stor del av lärarna svarat att de frågat eleverna innan 

lektionerna är positivt då eleverna i Holmqvist Lidhs undersökning beskriver att de positiva 

upplevelser de har från att agera representanter för sina religioner i klassrummet har uppstått 

just när eleverna blivit tillfrågade av sina lärare innan lektionens start.97 

 

Denna fråga har fått in den typ av svar som jag önskat och dessa svar har trots en stor mängd 

olika frisvar kunnat kategoriseras. Jag kommer att ha hjälp av dessa svar när det kommer till 

 

96 Holmqvist Lidh, 2016, s. 136–140. 
97 Holmqvist Lidh, 2016, s. 139. 



Religiösa positioneringar i undervisning Sanna Jakobsson 

av världsreligionerna 20 juni 2019 

48 

 

att diskutera mitt syfte eftersom jag fått svar på hur och att lärare använder sig av elever med 

religiös bakgrund i sin undervisning.  

 

6.3 Meningsfull undervisning för alla  
 

Frågan om hur lärarna gör undervisningen i världsreligionerna meningsfull för alla elever kan 

besvaras genom att sortera in svaren från mitt empiriska material i tre kategorier. Lärare gör 

undervisningen meningsfull för alla elever genom att påvisa likheter och skillnader mellan 

religionerna, använda sig av varierande undervisningsformer samt genom att påvisa vikten av 

ämnet för eleverna. 

 

Den första kategori som jag valt att fokusera på i denna fråga är att lärarna beskrev att de gör 

undervisningen meningsfull för alla elever genom att de påvisar likheter och skillnader mellan 

de olika religionerna. När lärarna skrivit dessa svar har jag tolkat det som att de främst syftar 

på de abrahamitiska religionerna kristendom, judendom och islam. Det är fler lärare som skri-

vit att de fokuserar på likheter än som fokuserar på skillnader men alla som skrivit med skill-

nader har även haft med att de fokuserar på likheter. Att fokusera på likheter och skillnader på 

detta sätt går att koppla till det Liljefors Persson skriver om att arbeta med arbetssättet ”Abra-

hams barn”. Liljefors Persson beskriver att det är ett bra arbetssätt att använda sig av om man 

vill främja inkludering och integrering i religionsundervisningen. Det beskrivs även som ett 

bra sätt att motverka främlingsfientlighet samt skapa en ömsesidig förståelse för varandras 

religioner.98 Genom att arbeta inkluderande på detta sätt kan man se till att göra undervis-

ningen meningsfull för alla samtidigt som man krossar de normer som annars lätt kan bli syn-

liga vid undervisning i religion. Denna kategori kan också starkt kopplas till det normkritiska 

perspektiv på undervisningen jag tagit upp i min teori. Detta motverkande av fördomar och 

normer är något som Osbeck tar upp i sin forskning där hon intervjuat svenska religionskun-

skapslärare. Hon skriver att vissa av lärarna tycker att det är viktigst att arbeta med eleverna 

för att finna likheter och skillnader mellan religioner i religionsundervisningen. Andra lärare 

trycker på att det viktigaste är att krossa de fördomar som kan finnas och relativisera det som 

kan verka främmande i en religion.99 Genom att arbeta med modellen ”Abrahams barn” kan 

 

98 Liljefors Persson, 2011, s. 193. 
99 Osbeck, 2014, s. 93. 
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man nå båda dessa mål samtidigt då man pratar om likheter och skillnader för att motverka 

fördomar. 

 

Den andra kategorin där jag delat in flera av svaren från lärarna från denna fråga är den där 

lärarna gör undervisningen meningsfull genom att använda sig av varierande undervisnings-

former. Lärarna beskriver här att eleverna fått lära om religionerna på många olika sätt för att 

undervisningen ska passa alla. De beskriver arbetssätt så som att se filmer, diskussions och 

expertgrupper där elever fått fokusera på olika religioner, besök på heliga platser så som i 

kyrkor och moskéer, berättande och läsande av olika texter. Att använda sig av olika arbetssätt 

för att se till att fånga alla elever är bra eftersom alla elever lär sig olika. Hattie beskriver detta 

som att det finns flera sätt att förstå och menar att det är viktigt att kunskap presenteras på flera 

olika sätt. Han menar även att det är viktigt att inte överbelasta arbetsminnet men att vi behöver 

presenteras med nya idéer på flera olika sätt.100  

 

Även Johansson tar upp detta i den forskningssammanställning hon gjort åt skolinspektionen. 

Hon menar att lärare som använder sig av varierande undervisningsstilar och material samt 

ger eleverna tillgång till utmanande uppgifter lyckas bättre med sin undervisning. Hon skriver 

även att lärare som är medvetna om att elever lär på olika sätt ger eleverna bättre förutsätt-

ningar för lärandet samt stimulerar deras fortsatta lust att lära.101 Jag anser dock att dessa lärare 

kanske inte fullt ut förstått syftet med frågan eftersom det som efterfrågades var hur man 

fångar elever både med och utan tidigare kunskap av religion. Jag tolkar det som att dessa 

lärare främst tänkt på hur de fångar alla elever med undervisningen oberoende av hur de tar in 

kunskaper. 

 

Den tredje och sista kategorin inom denna fråga är de lärare som menade att de gör undervis-

ningen i världsreligionerna meningsfull för alla elever genom att påvisa vikten av ämnet. 

Dessa lärare har skrivit att de trycker på och talar om för eleverna varför de undervisas i ämnet 

och varför ämnet är viktigt i relation till nutiden och omvärlden. Holmqvist Lidh beskriver i 

sin avhandling att kopplingen till religionens betydelsefulla roll i världspolitiken och 

 

100 Hattie, 2012, s. 138. 
101 Johansson, C. Framgång i undervisningen - En sammanställning av forskningsresultat som stöd för gransk-
ning på vetenskaplig grund i skolan. (Skolinspektionen 2010:1284) s. 10. 
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omvärlden i stort är ett av de viktigaste argumenten för en obligatorisk icke-konfessionell 

undervisning i religion.102 Att lärarna pekar på detta som ett sätt att motivera eleverna till 

undervisningen är därför positivt i den bemärkelse att det ger eleverna en djupare förståelse 

för ämnets mening och påverkan på omvärlden. Enligt det Ryan och Deci skriver om den 

autonoma yttre motivationen verkar detta vara något som stämmer, eftersom lärarna genom 

att förklara ämnets meningsfullhet i det större sammanhanget ger eleverna en förståelse för 

varför de behöver lära sig och därmed en motivation att vilja lära sig det.103 Denna kategori 

kan även kopplas till det Johansson skriver om vikten av att eleverna görs medvetna om såväl 

syftet som målet med undervisningen.104 

 

Denna sista kategori är även intressant när man tittar på det centrala innehållet då flera av 

dessa lärare beskrivit att de samtidigt som de lär ut världsreligionerna väver ihop det med 

människors lika värde och en undervisning i empati. Denna kategori har alltså valt att ta in fler 

delar av det centrala innehållet än enbart de som behandlar just undervisningen i världsrelig-

ionerna. I kursplanen för årskurs 1–3 skiljer man inte mellan de olika So-ämnena, men det gör 

man i kursplanen för årskurs 4-6, där man delat in religionsämnets olika delar under olika 

rubriker. Undervisningsinnehållet för undervisning i världsreligionerna ligger under rubriken 

”religioner och andra livsåskådningar” medan undervisningsinnehållet för etik ligger under en 

egen rubrik.105 Detta innebär alltså att lärarna behandlar flera kategorier på en gång vilket är 

positivt då de då kan lägga mer tid på denna undervisningen eftersom de får med flera delar 

samtidigt. 

 

Ett svar som jag upplevde extra intressant vid läsning av denna fråga var respondenten nedan 

som väldigt tydligt beskrev en problematik som många av de religiösa eleverna i Holmqvist 

Lidhs undersökning beskrev.106 

Jag ser till att själv vara inläst på den religionen vi pratar om, extra mycket om jag 
vet att någon elev praktiserar religionen så att den inte ska känna att den behöver 
representera sin religion framför klassen. Det är ju trots allt min uppgift som lärare. 

 

102 Holmqvist Lidh, 2016, s. 26. 
103 Ryan & Deci, 2009, s. 171–195. 
104 Johansson, 2010, s. 8. 
105 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017) Stockholm: Skol-
verket. 
106 Holmqvist Lidh, 2016. 
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De elever som utövar en viss religion får mer än gärna bidra med detaljer och sina 
egna erfarenheter och kunskaper och det ser jag till att klassrumsklimatet tillåter. 
Jag brukar också vara noga med att trycka på att religion ser olika ut för alla män-
niskor, alla har sitt eget sätt att utöva sin tro på. Bara för att det står att en hindu 
ska vara vegetarian betyder det ju inte att alla hinduer är det. Eller att muslimer ska 
be 5 ggr om dagen, så betyder det ju inte heller att alla muslimer gör det. Precis 
som de som anser sig kristna inte alltid döper eller konfirmerar sig. Utan att en 
utövare av en religion har fritt tolkningsutrymme över hur hen vill praktisera sin 
religion. Jag tror det viktigaste är att läraren är tydlig med att vi i skolan arbetar 
med "typexemplena" av religionerna och att vi tar upp utvalda delar, att det givetvis 
finns så otroligt mycket mer som är viktigt för troende och även icke-troende per-
soner. För alltid en diskussion om vad tro är, och vad religion innebär. En kan ju 
ha en stark tro även om en inte ser sig som religiös. Och en religiös person behöver 
ju inte alltid ha en stark tro. Så länge en medvetandegör eleverna om dessa sprid-
ningar tror jag att de kommer få med sig de viktigaste delarna från religionsunder-
visningen.107  

 

Läraren ovan beskriver vikten av att inte göra för grova generaliseringar och att se till att 

uppmärksamma att läroboksexempel endast är stereotyper. Eleverna i både Holmqvist Lidhs, 

Kittelman Flensner och Arweck och Nesbitts undersökningar upplevde alla att religionsunder-

visningen i skolan i många fall fokuserar på just stereotyper och att de troende eleverna därför 

inte alls kände igen sig i de religioner som beskrevs i undervisningen.108 Att läraren vill arbeta 

mot detta är ett tydligt exempel på en lärare som arbetar normkritiskt, eftersom hon väldigt 

starkt tar avstånd från religiösa stereotypiseringar i undervisningen. Eek-Karlsson och El-

meroth beskriver vikten av att som lärare ställa oss själva frågor om hur vi beter oss i klass-

rummet och hur eleverna uppfattar vår undervisning.109 Denna lärares reflektioner kring hur 

eleverna uppfattar hennes undervisning är tydligt kritiska mot normerna vilket utifrån det vi 

kan läsa i lärarens svar verkar bidra till mer nyanserade bilder av de olika religionerna. 

 

Svaren på denna fråga kommer att vara till stor hjälp när det kommer till att diskutera syftet 

med denna studie, då det tydligt gick att urskilja tre huvudpelare som lärarna menade gjorde 

att undervisningen passade elever både med och utan religiös bakgrund. Jag anser själv att 

denna fråga var tydligt ställd men när man ser till svaren upplever jag att vissa av 

 

107 Enkätsvar 77, ”Undersökning kring undervisning i världsreligionerna”. 
108 Holmqvist Lidh, 2016. Kittelman Flensner, 2015. Arweck  & Nesbitt, 2011. 
109 Eek-Karlsson & Elmeroth, 2012, s. 126. 
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respondenterna verkar ha tolkat den fel. När jag ställde frågan om hur man skapar en menings-

full undervisning för alla elever var syftet att få fram hur de nådde elever med och utan religiös 

bakgrund eller förförståelse för undervisningsstoffet. Vissa av lärarna verkar dock ha syftat på 

hur de når alla elever när det kommer till att alla lär sig olika.  

 
Med "att göra undervisningen meningsfull" menar jag hur du gör för att både elever 

som har tidigare erfarenheter av religion och de som inte har det, ska få med sig 

något nytt och vara fortsatt intresserade av ämnet.110 

 

Lärarna som skrivit att de använt sig av olika undervisningsformer kan möjligtvis ha missat 

den förklarande text som stod under frågan där jag beskrev vad jag menade när jag ställde 

frågan. Jag upplever det som märkligt att lärarna menar att man genom att använda sig av 

varierande undervisningsformer får eleverna att vara intresserade av just religionsämnet utan 

att det mer känns som ett generellt sätt att motivera elever med olika förutsättningar till under-

visning, då alla lär olika. 

 

  

 

110 Bilaga enkät, fråga 7. 
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7 SLUTDISKUSSION 
I denna del kommer jag att diskutera resultatet från min undersökning på ett mer självständigt 

sätt, dels med hjälp av tidigare forskning samt det jag tar upp i detta arbetes teoridel och dels 

med hjälp av egna slutsatser baserade på denna forskning. Rubrikerna i denna del är baserade 

på resultatet från forskningsfrågorna. I det sista avsnittet i denna del, del 7.4, kommer jag att 

diskutera religionsdidaktiska implikationer, det vill säga hur resultaten från denna undersök-

ning kan komma att göra skillnad för religionslärare i undervisningen. 

 

7.1 Små skillnader i attityden 
 

Resultaten av min studie visade på att min föraning om att elever med religiös bakgrund har 

en mer negativ inställning till religionsundervisningen inte stämmer. Min föraning var långt 

ifrån det resultat som undersökningen visade på, då en väldigt stor del av lärarna, nästan hälf-

ten, inte upplevde någon skillnad alls i attityd till undervisningen hos elever med religiös bak-

grund gentemot elever utan. Det var en väldigt liten del av lärarna, bara 16 av de totalt 114 

respondenterna, alltså 14.04%, som uppgav att elever med religiös bakgrund hade en mer ne-

gativ attityd till religionsundervisningen. Min uppfattning och tolkning när det kommer till 

detta är att eleverna på grund av sin ålder ännu inte har så starka åsikter om sin religion samt 

att de inte ännu utvecklat ett analytiskt tänkande på samma nivå som de elever som undersökts 

av Holmqvist Lidh som min teori främst bygger på. I Holmqvist Lidhs undersökning beskriver 

eleverna att de på många olika plan upplever att religionsundervisningen kan måla upp en 

orättvis bild av deras religion.111 Denna anledning till att eleverna har en mer negativ attityd 

till religionsundervisningen var det ingen av lärarna som angav. En anledning till detta, utöver 

den jag tagit upp ovan, skulle kunna vara att detta inte är något eleverna kommunicerat till sin 

lärare. I Holmqvist Lidhs avhandling har intervjuer enbart gjorts med elever utan några lärare 

närvarande så det framgår inte direkt om lärarna upplevt denna tydligt negativa attityd till 

undervisningen. 

 

De flesta av de lärare som uppgav att de upplevde en mer positiv attityd till undervisningen 

hos eleverna med religiös bakgrund uppgav att ämnet är mer elevnära då ämnet berör elevernas 

 

111 Holmqvist Lidh, 2016, s. 84–94. 
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egen vardag. De skriver även om ett stort engagemang hos eleverna som grundar sig i de för-

kunskaper de redan bär med sig in i undervisningen. Detta stämmer väl överens med de slut-

satser Sjöborg kommer fram till i sin diskussion kring varför eleverna med religiös bakgrund 

är mer positiva till religionsundervisningen.112 Det kan också kopplas till rapporten om elevers 

attityder till skolan där man menar att eleverna är mer positiva och motiverade till undervis-

ningen om de upplever att den grundar sig i något som är ”på riktigt”.113 När det kommer till 

motivation är en elevnära undervisning positiv eftersom det stärker inte bara den yttre auto-

noma motivationen genom undervisningens koppling till elevernas eget liv och då de därmed 

förstår meningen med att lära sig om ämnet. Det bör också finnas en större inre motivation 

hos eleverna att lära sig om sin religion då de känner att det är något de är bra på och då arbetet 

då flyter på bättre. Sist men inte minst finns det en kontrollerad yttre motivation i att eleverna 

med religiös bakgrund förmodligen kommer att få mycket beröm för sina goda resultat och 

diskussioner inom sin religion då deras förkunskaper ger dem ett försprång gentemot deras 

klasskamrater.  

 

7.2 Stolta representanter 
 

Min uppfattning är att när elever med religiös bakgrund får agera representant för sin religion 

i klassrummet upplever de det som en form av yttre motivation.114 Eleverna i Holmqvist Lidhs 

undersökning upplevde många negativa effekter av att agera representant för sin religion i 

undervisningen. Det fanns dock tillfällen, då eleverna blivit tillfrågade av läraren innan lekt-

ionen och inte endast blivit ”utpekade” oväntat mitt i en lektion då de upplevt positiva erfa-

renheter av detta.115 Erfarenheterna från dessa elever skiljer sig dock mycket från det lärarna i 

min undersökning svarat, då de menar att många av eleverna som de låtit agera representanter 

i klassrummet själva bett om att få göra det. Jag tolkar det som att dessa elever varit väldigt 

stolta över sin religion och gärna delat med sig av sina kunskaper till sina klasskamrater då de 

bett sina lärare om att få visa upp föremål och bilder och berätta om sin religion. Att eleverna 

då får den förmodade positiva responsen från lärare och klasskamrater via uppmärksamhet, 

 

112 Sjöborg, 2013, s. 42–50. 
113 Attityder till skolan, 2010, s. 13. 
114 Ryan & Deci, 2009, s. 171–195. 
115 Holmqvist Lidh, 2016, s. 139. 
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bekräftelse och förmodat beröm är ett bra exempel på en kontrollerad yttre motivation som 

sedan kommer att göra att de känner motivation till att fortsätta studera ämnet religionskun-

skap. Min uppfattning är att elever i dessa lägre åldrar känner mer av en stolthet och glädje i 

att visa upp och prata om sin religion för lärare och klasskamrater än de äldre eleverna eftersom 

de ännu inte är särskilt fördomsfulla och inrotade i samhällets normer. Då det enligt Lövkrona 

och Rejmer kan bidra till stora problem för den som inte passar in, är det rimligt att anta att 

eleverna i de tidigare åldrarna som ingår i denna undersökning inte ännu utsatts för några 

biverkningar från att vara normbrytare än.116 Ett antagande jag gör till varför de inte utsatts 

för de följder som kan komma från att vara normbrytare är att eleverna i dessa tidiga åldrar 

möjligen inte ännu är så insatta i sin religion. Många flickor börjar till exempel inte med slöja 

eller hijab förrän de är lite äldre och därför blir inte det faktum att de är normbrytare så up-

penbart tidigare. I en av lärarnas svar i empirin till detta arbete beskriver hen att hens elever 

inte själva ens kan svara på varför de har slöja när klasskamraterna frågat, utan de har tillsam-

mans tagit reda på detta under religionskunskapsundervisningen.117 Det är ju även så att de 

som faktiskt faller in i normen förmodligen inte heller insett ännu att de religiösa eleverna 

faktiskt är normbrytare. Eftersom eleverna är så pass små har de ännu inte lika mycket fördo-

mar som äldre elever har och därmed blir det heller inte några negativa biverkningar för den 

som bryter normen. 

 

7.3 Olika tillvägagångssätt 
 

Vid utformningen av frågan om hur lärare gör för att göra undervisningen i världsreligionerna 

meningsfull för alla elever antog jag att lärarna skulle finna det svårare att motivera elever 

med religiös bakgrund till undervisningen. Detta berodde på att jag redan läst Holmqvist Lidhs 

avhandling och även andra forskningspublikationer som pekade på att elever med religiös bak-

grund har en mer negativ attityd till religionsundervisningen.118 Det har dock som tidigare 

nämnt visat sig att denna undersökning inte alls stämmer överens med den tidigare forskningen 

i min teori, utan snarare visar på motsatsen och även att en mycket stor del av lärarna inte alls 

upplevde någon skillnad i attityd. För att återkoppla till mitt syfte, visade alltså 

 

116 Lövkrona & Rejmer, 2016, s. 134–135. 
117 Enkätsvar ”Undersökning kring undervisning i världsreligionerna”. 
118 Se s. 16. 
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undersökningen i en relativt stor utsträckning att det inte finns några direkta svårigheter att 

kringgå när det kommer till att hålla elever med religiös bakgrund motiverade till undervis-

ningen i världsreligionerna. 

 

Det respondenterna dock svarade när det kom till hur de gör för att skapa en meningsfull 

undervisning för alla elever, oavsett religiös erfarenhet, var dels att de påvisar likheter och 

skillnader mellan religionerna, dels att de använder sig av varierande undervisningsformer och 

dels att de påvisar vikten av att lära sig ämnet och varför de undervisar i det. Jag vill mena att 

grunden i varför man vill att eleverna finner arbetet meningsfullt är för att motivera dem till 

att genomföra arbetet. Enligt det forskningen om motivation säger om hur man bäst blir moti-

verad, både genom inre och yttre motivation, skulle jag säga att alla dessa tre kategorier är 

goda sätt att motivera eleverna på.119 Trots att de tre kategorierna skiljer sig åt (även om flera 

av svaren skulle kunnat läggas i mer än en kategori) ger de alla tre goda möjligheter till att 

hålla eleverna motiverade och därmed göra undervisningen meningsfull.  

 

Den första kategorin, att påvisa likheter och skillnader mellan de olika religionerna, är den jag 

kopplar starkast till att göra undervisningen meningsfull för de elever som några av lärarna i 

min undersökning beskriver i min första fråga. De elever jag syftar på är de elever med religiös 

bakgrund som inte vill eller förstår varför de ska lära sig om någon annan religion än deras 

egen. Genom att de eleverna då får lära sig om bandet mellan sin egen religion och andra 

religioner och därmed få en förståelse för att de inte enbart är lika varandra, utan även till viss 

del hör ihop, kan eleverna troligtvis se vikten i att lära sig om de andra också. Detta är något 

Liljefors Persson rör vid i sin text om hur man kan använda sig av det arbetssätt som kallas 

”Abrahams barn”, som fokuserar på att just påvisa likheter och skillnader mellan de tre abra-

hamitiska religionerna, judendomen, kristendomen och islam. Genom arbetet med detta tema 

menar Liljefors Persson att man kan motverka just främlingsfientlighet och skapa en ömsesi-

dig förståelse och respekt för andras religioner.120 Att eleverna får diskutera andra religioner 

utifrån dess likheter med deras egen, innebär även att undervisningen på ett sätt grundar sig i 

 

119 Ryan & Deci, 2000, s. 70. Ryan & Deci, 2009, s. 171–195. 
120 Liljefors Persson, 2011, s. 193. 
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dessa elevers intressen, vilket är väldigt positivt då det stärker upp deras inre motivation, vilket 

enligt forskningen är den mest kraftfulla typen.121 

 

Den andra kategorin, att använda sig av varierande undervisningsformer menar jag, som tidi-

gare nämnt, att den förmodligen inte gör så stor skillnad när det kommer till att göra undervis-

ningen mer meningsfull för elever med religiös bakgrund. Jag tror som sagt att detta sätt gör 

att man överlag kan få eleverna mer motiverade då olika arbetssätt passar olika elever olika 

bra. Att använda sig av varierande arbetssätt kan göra att alla elever får möjlighet glänsa någon 

gång och därmed någon gång under arbetet får möjlighet att känna den inre motivationen som 

ju är så viktig. Att variera sina undervisningsformer är något vi många gånger fått med oss 

genom vår utbildning på lärarprogrammet och något både Hattie menar och som Charlotte 

Johansson tar upp i sin sammanställning av framgång i undervisningen som hon gjort åt Skol-

inspektionen.122 Vi har gång på gång under utbildningens gång och under många olika kurser 

fått höra att vi måste låta alla elever få lära på det sätt som passar dem bäst så det lärarna 

skriver i denna kategori stämmer även väl överens med det vi fått med oss från vår utbildning. 

 

Den tredje kategorin, att påvisa vikten av ämnet, är precis som den första kategorin viktig för 

att ge alla elever, oavsett religiös tillhörighet och erfarenhet, ett intresse för undervisningen. 

Under lärarutbildningen talar man ofta om vikten av att eleverna vet hur vad och varför de ska 

lära sig och göra olika saker. Man pratar ofta om att visa delar av kursplanen för eleverna och 

att inför olika temaområden förbereda eleverna på hur arbetet kommer att gå till och hur det 

kommer att bedömas. Jag vill mena att just i religionsämnet är ännu viktigare att prata om 

varför vi ska lära oss om de olika världsreligionerna. Särskilt om man har elever som är kritiska 

till att lära sig om de olika religionerna eller kanske, som vissa lärare skrivit i sina svar, elever 

som enbart vill lära sig om sin egen religion. Jag tror, precis som lärarna vars svar jag lagt i 

denna kategori, att det är väldigt viktigt att sätta ämnet i ett större sammanhang. Elever som 

inte har någon som helst tidigare erfarenhet av religion behöver få en förståelse för hur stor 

roll religioner spelar i olika samhällen världen över och även i världspolitiken. Man kan även 

ta upp den historiska roll religioner spelat i världen och i Sverige, om så på väldigt låg nivå 

 

121 Ryan & Deci, 2000, s. 70. 
122 Hattie, 2012, s. 138 & Johansson, 2010, s. 10. 
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för de allra yngsta eleverna. Att som denna kategori föreslår presentera att målet och syftet 

med undervisningen är att få en djupare förståelse för omvärlden är mycket bra då det enligt 

Johanssons rapport för Skolinspektionen är en nyckel till ett lyckat lärande att kontinuerligt 

redovisa målen och syftet med undervisningen för eleverna.123  

 

I min forskningsöversikt om lärarens syn på religionsundervisningen uppkom en del kritik 

från forskare kring att lärare hade dålig koll på olika metoder att använda sig av vid religions-

undervisningen.124 Utifrån vad jag fått fram i mina undersökningar i frågan om hur lärare mo-

tiverar sina elever upplever jag att det verkar som att lärare är väldigt säkra på vilka infalls-

vinklar och metoder de vill och kan använda sig av i religionsundervisningen. Flera av lärarna 

tar upp undervisningsmetoden ”Abrahams barn” som jag även beskriver i min forskningsö-

versikt. Det är en metod som blivit väldigt stor i Sverige och som den första kategorin i denna 

fråga starkt kan kopplas till.  

 

7.4 Religionsdidaktiska implikationer 
 

I detta avsnitt kommer jag att diskutera vilka lärdomar lärare kan ta från denna undersökning 

och hur dessa lärdomar skulle kunna förverkligas i religionsundervisningen i deras klassrum. 

Jag kommer att diskutera resultaten från mitt empiriska material i förhållande till tidigare 

forskning för att komma fram till konkreta idéer och förslag på hur man skulle kunna förbättra 

den befintliga undervisningen i världsreligionerna. Eftersom detta arbete till stor del utgår ifrån 

olika lärares perspektiv på sin undervisning i religion och elevernas mottagande av den finns 

det mycket att hämta när det kommer till att förbättra sin undervisning. Lärarna i denna text 

har fått ge konkreta exempel på vad de anser är bra strategier för att skapa en meningsfull 

undervisning i världsreligionerna för alla elever, vilket kan ge bra tips och idéer även till andra 

lärare. 

 

Det finns både lärare som i mitt empiriska material beskrivit problem med att dels motivera 

elever med religiös bakgrund och dels de elever som inte alls har någon tidigare erfarenhet av 

religion till undervisningen i världsreligionerna. Att detta visar sig hos flera lärare i denna 

 

123 Johansson, 2010, s. 8. 
124 Dalevi & Niemi, 2016. 
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undersökning tyder på att det bör finnas många religionslärare i landet som upplever det-

samma. I detta arbete har jag bett lärarna beskriva hur de gör för att göra undervisningen i 

religion meningsfull. De svar jag fått in i de tre huvudkategorierna skulle kunna utgöra strate-

gier för lärare att använda sig av i klassrummet. 

 

Den första strategi som många lärare redan använder sig av och som är en strategi som bör 

kunna passa i ett mångkulturellt klassrum är att påvisa likheter och skillnader mellan de olika 

religionerna. Genom att göra dessa kopplingar mellan religionerna skapar man enligt Liljefors 

Persson ett inkluderande och integrerande klimat i religionsundervisningen. Modellen kallas 

ofta Abrahams barn när den utgår från de abrahamitiska religionernas likheter och skillnader, 

vilket är vad de flesta av respondenterna i denna undersökning syftat på. Principen är att man 

utgår från Abraham som är en profet ingår i alla de tre så kallade abrahamitiska religionerna, 

judendomen, kristendomen och islam. Därifrån pratar man om att de olika religionerna är för-

greningar som utgår från Abraham och blir till de olika religionerna.125 

 

Man kan även dra nytta av att se på den andra strategin som lärarna som svarat på enkätunder-

sökningen bidragit med. Den strategin handlar om att använda sig av varierande undervis-

ningsformer. Detta är troligtvis och förhoppningsvis något som lärare redan gör i klassrummet 

idag men trots det kan det betonas ännu en gång. Även Hattie föreslår detta i flera av sina 

strategier till lyckat lärande och beskriver att lärare behöver kunna undervisa om samma ämne 

på flera olika sätt eftersom det måste finnas flera olika sätt att förstå innehållet på. Hattie menar 

till exempel, precis som många av lärarna från denna undersökning även beskriver att de gör, 

att genom att presentera undervisningsstoff både verbalt och genom flera olika medier ger man 

eleverna en större möjlighet att ta till sig innehållet.126 Även Johansson belyser vikten av att 

använda sig av varierande undervisningsformer och individanpassningar för att skapa de bästa 

förutsättningarna för lärande.127 Lärarna har genom mitt empiriska material föreslagit under-

visningsformer som film, böcker, berättande, studiebesök, diskussioner och grupparbeten. 

 

 

125 Liljefors Persson, 2011, s.193. 
126 Hattie, 2012, s. 138. 
127 Johansson, 2010, s. 10. 
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Den tredje strategin som lärarna i denna undersökning beskrivit är att de belyser vikten av 

religionsämnet och religionens betydelse i världen, både idag och historiskt sett samt att de 

förklarar för eleverna varför de ska undervisas i ämnet. Att kunna förklara för eleverna varför 

de ska undervisas i ett ämne är väldigt viktigt för att eleverna ska känna ett syfte med under-

visningen. Genom att undervisa eleverna i ämnets betydelse får de även en förståelse för att 

ämnet inte enbart är för de som själva är religiösa. Johansson tar i sin rapport för Skolinspekt-

ionen upp hur viktigt det är att läraren kontinuerligt förmedlar målen med arbetet och syftet 

med uppgifter eleverna gör och att detta kännetecknar en god undervisning.128 Denna kategori 

kan också starkt kopplas till kursplanen i religionskunskap där det står att: 

 

Undervisningen ska allsidigt belysa vilken roll religioner kan spela i samhället, 

både i fredssträvanden och konflikter, för att främja social sammanhållning och 

som orsak till segregation.129 

 

Att undervisa i världsreligionerna på detta sätt är alltså även ett gott råd när det kommer till 

att uppfylla en del av syftet med religionskunskapsundervisningen. 

 

7.5 Slutsats 
 

Innan jag började skriva detta arbete fanns en idé om att undersöka elever med religiös bak-

grund för att se hur de uppfattade religionsundervisningen. En bit in blev denna vision istället 

vriden åt lärarnas håll för att både kunna undersöka hur eleverna uppfattar undervisningen, om 

än ur lärarnas perspektiv, och även kunna undersöka hur lärarna gör för att motivera eleverna 

till undervisningen i världsreligionerna. Både syftet och forskningsfrågorna utformades med 

hjälp av en teori om att elever med religiös bakgrund skulle vara mer negativa till religions-

undervisningen. Denna teori kompletterades sedan med en teori om normkritiska perspektiv 

på religion i skolan för att öppna upp för möjligheten att diskutera kring situationen i klass-

rummet under religionsundervisningen för elever med religiös bakgrund. Eftersom det visade 

sig att teorin om att elever med religiös bakgrund har en mer negativ attityd till 

 

128 Johansson, 2010, s. 8. 
129 Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011: reviderad 2017. (2017) Stockholm: Skol-
verket. 
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religionsundervisningen inte stämde, blev dessutom forskningsfrågorna lite inaktuella vid ana-

lys och diskussion.  

 

Eftersom en del av det som står i teorin om att elever med religiös bakgrund är mer negativa 

till religionsundervisningen även delvis återkommer i forskningsöversikten, hade det kunnat 

vara mer givande att använda sig av en annan teori. Möjligtvis skulle jag ha kunnat använda 

mig av en teori som inriktade sig på elevers lärande i ett större sammanhang för att kunna 

bredda analysen och diskussionen. Detta hade gjort att teorin inte blev fullt så smal och det 

hade även blivit lättare att ta in flera olika perspektiv på en och samma teori. Med den teori 

jag valde blir det ju väldigt tydligt om den stämmer eller inte, vilket med en annan teori kunde 

blivit mer av en diskussion. 

 

Användandet av en webbenkät som metod för detta arbete upplever jag fungerade så bra som 

jag hoppats. Jag upplever, trots att det inte kom in fullt så många svar som jag hade hoppats 

på, att jag fick ut de svar jag hade förväntat mig av enkäten. Eftersom undersökningen innehöll 

många frisvarsfrågor blev den mer kvalitativ än enkätundersökningar i vanliga fall är. Att det 

blev en kvantitativ undersökning med kvalitativa inslag upplever jag som väldigt positivt då 

jag både fått en tydlig statistik på hur lärarna arbetar men även fått goda svar på de följdfrågor 

som ställts. Enkätfrågorna skrevs med grund i tidigare forskning men grundades främst i forsk-

ningsfrågorna för att se till att de skulle kunna besvaras, vilket jag till anser lyckats till stor 

del. 

 

Något som omedvetet skett vid analys och diskussion i denna text, men som till stor del beror 

på resultatet från empirin, är att det egentligen enbart handlat om de abrahamitiska religion-

erna, judendomen, kristendomen och islam. Detta var inget jag från början tänkt, utan arbetet 

skulle kretsa kring alla de fem världsreligionerna. Den allra största fokusen i denna text har 

fallit på kristendomen och islam, vilket egentligen faller sig naturligt i en undersökning av 

detta slag gjord i Sverige, då det är de två största religionerna. Att islam och kristendom är 

överrepresenterat i klassrummet beskrev även en av lärarna i den sista enkätfrågan där man 

fick uttrycka övriga tankar.  Det hade dock varit mycket intressant att även få in mer om ju-

dendom, buddhism och hinduism men genom en enkätundersökning är utgångsläget tyvärr så 

att man inte vet förrän svaren redan är inne vad man missat.  
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7.6 Förslag på vidare forskning 
 

I denna studie har lärarens syn på delar av religionsundervisningen varit i fokus. Lärare har 

fått beskriva sin syn på hur elevernas attityder till undervisningen kan skilja sig och hur de 

anpassar undervisningen så att den ska passa elever både med och utan religiös bakgrund. Den 

tidigare forskning jag hittat när det kommer till elever med religiös bakgrund och deras för-

hållande till religionsundervisningen har främst undersökt elever på högstadiet eller gymna-

siet.130 Jag har spenderat mycket tid på att söka efter forskning kring elevers syn på religions-

undervisningen men funnit väldigt lite när det kommer till elever i de yngre åldrarna. Trots att 

denna studie gett en viss inblick i hur attityden till religionsundervisningen ser ut när det kom-

mer till elever med religiös bakgrund på låg- och mellanstadiet, anser jag att en undersökning 

där man undersökt vad eleverna själva har att säga om frågan hade varit intressant. Det finns 

alltså en hel del luckor att fylla i forskningen när det kommer till detta område, eftersom denna 

studie enbart undersöker lärare får man inte fram en särskilt tydlig bild av varför elevernas 

attityd till ämnet ser ut som den gör. 

 

Mitt första förslag till fortsatt forskning utifrån denna forskningsstudie, är att göra en kvalitativ 

studie i form av intervjuer med elever på mellanstadiet som behandlar elevernas attityder till 

ämnet, likt den undersökning som Holmqvist Lidh har gjort med elever på gymnasienivå. Jag 

föreslår mellanstadiet dels eftersom de eleverna har haft mer religionskunskapsundervisning 

än eleverna på lågstadiet och dels eftersom eleverna då är lite äldre och därmed har hunnit 

utveckla lite mer av ett analytiskt tänkande. Eftersom svaren från eleverna i Holmqvist Lidhs 

undersökning 131 på de äldre eleverna skiljer sig så markant från svaren i denna undersökning 

där jag undersökt lärarnas syn på elever med religiös bakgrund i religionsundervisningen, vore 

det intressant att se om elevernas svar också hade skiljt sig på samma sätt. Att undersöka yngre 

elever på detta sätt skulle alltså även kunna bidra till en nyanserad bild på denna undersökning 

genom att se om lärarnas uppfattningar stämmer eller om de tolkat eleverna inkorrekt.  

 

Ett annat förslag till fortsatt forskning utifrån just denna studie, skulle kunna vara att intervjua 

både lärare och elever i låg- och mellanstadiet kring elevernas attityder till 

 

130 Holmqvist Lidh, 2016. Sjöborg, 2013. Arweck och Nesbitt, 2011. 
131 Holmqvist Lidh, 2016. 
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religionsundervisningen. Detta skulle göra att man fick en förståelse för om det lärarna säger 

stämmer överens med hur eleverna faktiskt uppfattar undervisningen eller om lärarna tolkat 

eleverna helt fel. Vid denna typ av vidare forskning skulle man kunna ta användning av de 

enkätfrågor jag använt vid denna undersökning, då de är av kvalitativ sort, även om de skulle 

behöva anpassas för att bättre passa en intervju. Genom att undersöka både lärare och elever 

på detta vis skulle man inte enbart få en djupare förståelse för elevers attityd till religionsämnet 

i yngre åldrar, utan resultatet skulle även visa på hur pass bra förståelse lärarna faktiskt har av 

eleverna.  
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BILAGA: ENKÄT 

Undervisning i världsreligionerna 
 
Detta är en anonym enkätundersökning för legitimerade lärare i låg- och mellanstadiet som 
undervisar i religionskunskap. 
 
Syftet med denna undersökning är att få en inblick i hur lärare upplever att det är att under-
visa elever med olika religiös bakgrund samt hur de bedriver denna undervisning.  
 
Din anonyma medverkan bearbetas utifrån etiska principer och kommer endast användas till 
detta examensarbete och inte spridas vidare. Din medverkan är helt upp till dig och kan när 
som helst avbrytas under undersökningens gång. Genom att skicka in ditt svar ger du ditt 
samtycke till att medverka i studien. 
 
Tack för att du medverkar i denna enkätundersökning. 
 
Med vänliga hälsningar 
Sanna Jakobsson 
Grundlärarprogrammet F-3, Karlstads Universitet.  
 

1. Är du man eller kvinna? 
 
o Man  
o Kvinna 
o Övrigt/ Vill ej uppge 

 
2. Vilket år är du född? 
 

 
3. Hur länge har du arbetat som lärare (sedan din examen)? 
 
� Mindre än 5 år 
� 5 år - 9 år 
� 10 år - 14 år 
� 15 år - 19 år 
� 20 år eller mer 

 
4. Vilka årskurser undervisar du/ har du undervisat religionskunskap i?  
 
� ÅK1  
� Åk2 
� Åk3 
� Åk4 
� Åk5 
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� Åk6 
 

5. Upplever du någon skillnad i attityd till undervisningen i världsreligionerna hos ele-
ver som praktiserar en religion jämfört med elever som inte gör det? 

När jag skriver "attityd" syftar jag på elevernas inställning till undervisningens meningsfull-
het samt deras känslor gentemot undervisningen. 
 

o Ja 
o Nej 
o Vet ej 

 
Om ja: Upplever du att dessa elever är mer positivt eller negativt inställda till undervis-
ningen? 
 

o Mer positivt inställda 
o Mer negativt inställda 

 
Om ja: på vilket sätt har denna skillnad visat sig? 
 

6. Har du någon gång låtit elever med religiös bakgrund agera som representant för sin 
religion vid undervisning i världsreligionerna? 

 
o Ja 
o Nej 
o Vet ej/ Minns ej 

 
Om ja: Frågade du eleven innan lektionen?  
 

o Ja 
o Nej  
o Vet ej/ Minns ej 

 
Av vilken anledning tog du hjälp av eleven? 
 
 
På vilket sätt fick eleven/ eleverna agera representant för sin religion? 
 
 

7. Hur gör du för att göra undervisningen i världsreligionerna meningsfull för alla ele-
ver? 

Med "att göra undervisningen meningsfull" menar jag hur du gör för att både elever som 
har tidigare erfarenheter av religion och de som inte har det, ska få med sig något nytt och 
vara fortsatt intresserade av ämnet. 
 
 
 

8. Har du några ytterligare synpunkter på denna undersökning eller något mer du vill 
dela med dig av kring undervisning i världsreligionerna så skriv gärna det här. 

 


