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Abstract 

The purpose of this paper is to examine if there are any differences or similarities when it 

comes to teaching religion in a multicultural school versus teaching religion in a 

homogeneous school in Sweden. How do teachers describe religious education in schools and 

how do they justify their teaching strategies? What similarities or differences are there 

between teachers' approaches when teaching religion in homogeneous versus multicultural 

schools?  

 

The study is based on qualitative interviews which includes a total of four schools; two 

homogeneous and two multicultural. These schools have been selected with the help of the 

Migration Board's annual report from 2014 as well as from my own personal knowledge. One 

religious teacher from each of the schools was interviewed. 

 

The conclusion, among others, is that ethnic Swedish pupils do not have the same 

understanding of religion as students of different ethnicity. It also proved that by having 

students with a different culture to the Swedish talk about their traditions and religion 

developed a greater understanding among all students. 
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Sammanfattning  

Syftet med detta examensarbete har varit att undersöka huruvida det är några skillnader eller 

likheter med att undervisa om religioner på en mångkulturell respektive homogen skola i 

Sverige. Hur beskriver lärarna undervisningen om religioner i skolan och hur motiverar de 

sina undervisningsstrategier? Vilka likheter eller skillnader finns mellan lärarnas syn på 

undervisning om religioner i homogena respektive mångkulturella skolor?   

 

Undersökningen baseras på kvalitativa intervjuer där sammanlagt fyra skolor är med i studien, 

två homogena samt två mångkulturella. Dessa skolor har valts ut med hjälp av 

Migrationsverkets årsrapport från 2014 samt personlig kännedom. En religionslärare från 

vardera skola har intervjuats. 

 

Slutsatserna blev bland annat att de etniskt svenska eleverna inte hade en förståelse för 

religion på samma sätt som eleverna med annan etnicitet. Det visade sig också att en större 

förståelse utvecklades bland alla elever genom att låta elever med annan kultur än den 

svenska berätta om sina traditioner och religion.  

 

Nyckelord: Mångkulturell skola, homogen skola, religion, lärare, kultur, homogen 
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1. Inledning  

Sverige uppfattas idag som ett sekulariserat samhälle vilket innebär att vi ger uttryck för att 

religion har minskat i betydelse för oss (Fredriksson & Wahlström, 1997). Med detta menas 

att Sverige håller en låg profil gällande religiösa frågor och det anses vara varje individs 

privatsak (Svanberg & Westerlund 2011). De senaste åren har vårt samhälle utvecklats och 

blivit allt mer mångkulturellt vilket avspeglar sig varje dag i skolan. Denna process är dock 

mer tydlig i vissa delar av landet då vissa områden har en befolkningssammansättning med en 

högre andel utrikesfödda än andra områden enligt Migrationsverkets årsrapport från år 2014 

(Migrationsverket, 2014). Det finns en viss segregering i Sverige idag och anledningen till att 

vissa skolor är mer mångkulturella än andra går delvis att förklara med det fria skolvalet. 

Elever har idag möjlighet att välja skola vilket har resulterat i att vissa skolor helt saknar 

”svenska” elever (Malmberg, 2013). 

Att definiera vad som menas med homogen respektive mångkulturell är problematiskt då 

dessa begrepp har olika betydelse i olika sammanhang. Med andra ord är dessa 

svårdefinierade begrepp som också ständigt förändras och vars karaktär dessutom ändrar 

betydelse. I denna uppsats är dock utgångspunkten att definiera en homogen skola som en 

elevgrupp med liknande bakgrund vad gäller etnicitet. Då uppsatsen utgår från svenska 

förhållanden består den homogena skolan således av elever vars föräldrar är födda i Sverige 

och har ur ett etniskt perspektiv likartad bakgrund.
1
 De mångkulturella skolorna består av 

elever vars föräldrar är utlandsfödda eller saknar svenskt medborgarskap.
2
 Därför kommer 

detta examensarbete bestå av en jämförande studie mellan så kallade homogena och 

mångkulturella skolor och därmed undersöka hur lärarna i respektive skolmiljö undervisar om 

olika religioner i dagens skola. 

 

 

 

                                                             
1 Homogen skola definieras i detta fall som en skola där den största delen av eleverna eller en mycket stor 
del av eleverna har liknande etnisk bakgrund. Det vill säga, i detta fall att de flesta är födda i Sverige. 
(Arvastson & Ehn, 2007). 
2 Mångkulturell skola definieras i detta fall som en skola bestående av ett flertal elever med utländsk 
härkomst, det vill säga: annat ursprung än Sverige. 
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1.1 Styrdokumenten för ämnet religion    

I Lgr 11, uttrycks det hur religionsämnet speglar olika kulturer och att vi i dagens Sverige 

lever i ett mångkulturellt samhälle vilket innebär att eleverna skall utveckla förståelse för alla 

religioner för att på så sätt kunna skapa förståelse för varandra. Förståelsen skall inte endast 

vila på kunskap om de religioner som finns i Sverige, utan i hela världen. Det skall tydligt 

framgå hur människor inom religioner uttrycker och förmedlar sin religion. Det sägs att:  

 

Undervisningen i ämnet religionskunskap ska syfta till att eleverna utvecklar kunskaper om 

religioner och andra livsåskådningar i det egna samhället och på andra håll i världen. Genom 

undervisningen ska eleverna uppmärksamma på hur människor inom olika religiösa traditioner 

lever med, och uttrycker, sin religion och tro på olika sätt. 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 (Skolverket, 2011, s. 186).  

 

Ur ett historiskt perspektiv, till vilket vi ska återkomma lite längre fram, har kristendomen 

starkt påverkat den svenska kulturen idag samt hur vi firar våra nuvarande traditioner. Detta 

har en framträdande roll i styrdokumenten, men samtidigt som det tydligt framgår att 

kristendomen fortfarande har en lite större roll i undervisningen så betonas samtidigt att andra 

religioner är lika viktiga. Eleverna skall med hjälp av undervisningen kunna se samband 

mellan de religiösa traditionerna och kulturen. Källkritik är även en del av 

religionsundervisningen som ska handla om religioner och trosuppfattningar. Frågor som 

behandlar kön, jämställdhet, sexualitet och relationer skall vara aktuella för vad varje religion 

anser om dessa och hur de skiljer sig åt. Därmed skall eleven även utveckla en förståelse för 

människors värderingar och hur de kan vara kopplade till människors religioner (Skolverket, 

2011).  

Det centrala innehållet i läroplanen är uppdelat i fyra områden: religioner och andra 

livsåskådningar, religion och samhälle, identitet och livsfrågor, samt etik. Alla dessa är mer 

eller mindre centrala för mitt arbete då innehållet för de fyra områdena poängterar vad 

religionsundervisningen skall innehålla för att eleverna skall lära sig att utveckla en förståelse 

för olika religioner och kulturer. Begrepp så som religion och livsåskådning skall vara 

aktuella i religionsundervisningen och eleverna skall ha förståelse för vad dessa begrepp 

innebär. Levnadsregler samt ritualers betydelse för olika religioner uttrycks även som en 

viktig del i läroplanen. Eleverna skall även utveckla en förståelse för hur synen på olika typer 

av livsfrågor skiljer sig åt mellan olika religioner samt vad dessa frågor kan betyda för 
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identiteten hos varje person förbunden med religionen (Skolverket, 2011). På det stora hela är 

det centrala innehållet i läroplanen ett sätt att tydliggöra hur viktigt det är att eleverna, oavsett 

bakgrund utvecklar en förståelse för varandra. En förståelse som rör hur individer kan vara 

olika och att traditioner och kulturer kan skilja sig åt. Det centrala innehållet är således en 

viktig utgångspunkt för denna undersökning. 

1.2 Syfte och frågeställningar  

Sverige har under senare år blivit allt mer mångkulturellt vilket visar sig tydligt i vissa delar 

av landet då de har en högre andel av utrikesfödda. I anslutning till denna utveckling är syftet 

med detta examensarbete att undersöka likheter och skillnader mellan att undervisa om 

religioner i en homogen respektive mångkulturell skola.  

Undersökningen rör fyra olika mellanstadielärares syn på detta ämnesområde vid fyra olika 

skolor: två homogena och två mångkulturella.
3
 Mina redskap för att genomföra denna 

undersökning utgörs främst utav intervjuer med lärare, men även tidigare forskning i ämnet 

äger relevans för studien. Denna undersökning baseras på dessa forskningsfrågor: 

– Hur beskriver religionslärare undervisningen om religioner i skolan och hur motiverar 

de sina undervisningsstrategier? 

– Vilka likheter eller skillnader finns mellan lärarnas syn på undervisning om religioner 

i homogena respektive mångkulturella skolor? 

Utifrån syftet, att undersöka huruvida det finns några skillnader samt likheter i att undervisa 

om religioner i dagens skola anses den sistnämnda frågeställningen vara aktuell. Den 

föregående frågan om lärares undervisningsstrategier är också relevant, då dessa kan variera 

beroende på vilken skola lärare arbetar på. Vidare behöver olika undervisningsstrategier 

anpassas till varje elevgrupp då ingen elevgrupp är densamma (Cameron, 2001).  

1.3  Disposition 

Detta examensarbete består av fem övergripande delar varav den första innehåller inledning, 

syfte samt frågeställningar och disposition. I andra delen tas bakgrund och tidigare forskning 

upp samt olika typer av begrepp som anses vara relevanta för detta arbete. Den tredje delen 

kommer bestå utav metod samt urval till hur studien skall genomföras och hur svaren på 

frågeställningarna skall besvaras. Resultat samt analys av undersökningen kommer 

                                                             
3 Se tidigare definition av dessa begrepp på sida ett. 
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presenteras i den fjärde delen och slutligen i den femte delen kommer diskussion och 

reflektion av resultatet samt dess slutsats. 
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2. Bakgrund 

2.1 Religionsundervisningen i ett historiskt och mångkulturellt perspektiv     

För att få en bredare förståelse för skolämnet religion börjar denna del med en redovisning av 

historien kring denna utveckling och hur undervisningen i religion har förändrats i Sverige 

under de senaste århundradena.  

År 1686 bestämdes det att barn samt tjänstefolk skulle kunna huvudstycken i den kristna trons 

katekes. Undervisningen skulle fullföljas av föräldrarna i hemmen och ibland var det förhör, 

vilket skedde i form av hembesök av prästen. Detta för att se till så att föräldrarna fullföljde 

sitt ansvar ordentligt genom att undervisa barnen. Kristendomen hade, sedan reformationen 

blivit en bok- och predikoreligion (Hartman, 2000). Luther var den som grundade dessa regler 

som betonade följande: ”Det är… också varje husfaders plikt att åtminstone en gång i veckan 

förhöra sina barn och sitt tjänstefolk för att utröna, vad de i katekesen veta och lära sig, samt, 

där de intet kunna, med allvar tillhålla dem att lära sig den” (Hartman, 2000, s. 213).  

Under denna tid hade alltså kyrkan ansvaret för skolan, men efter en konflikt mellan 

samhället och kyrkan år 1842 tog istället staten över det största ansvaret för skolan. 

Undantaget var den då så kallade kristendomsundervisningen som kyrkan fortfarande 

ansvarade för. På den här tiden var kristendomen en stor del av befolkningens liv, både 

individuellt och i samhället och på grund av detta ansågs kristendomsundervisningen vara det 

viktigaste ämnet i skolan. Tiderna förändrades dock och allt mer började befolkningen i 

Sverige att ifrågasätta hur stor roll kristendomen spelade i skolan, men det var inte förrän år 

1962 som debatten växte sig allt starkare. Läroplanerna för 1962/69 hade tydliga 

formuleringar kring kristendomens betydelsefulla roll i skolan. Under denna tid skapades en 

namninsamling för att ha kvar detta kulturämne och stödet för detta var starkt hos den äldre 

delen av befolkningen men svagt hos de yngre. Centralt blev även frågan kring värdegrund 

och kultur under senare delen av 1960-talet, stora delar av befolkningen trodde inte att detta 

gav elever mycket givande kunskap utan sågs istället som en belastning för alla parter. Först i 

början på 1990-talet fick dessa begrepp en bred och central roll i skolan, detta var inte aktuellt 

i endast ett ämne utan skulle spegla hela skolvardagen och därmed alla skolämnen 

(Olivestam, 2012).  

I flera delar av världen är religion inget skolämne. Detta grundar sig i ideologin att det anses 

vara felaktigt att påtvinga religion i skolan eftersom målet är att sträva efter ett sekulärt 
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samhälle utan religionsstyrning. Istället har andra möjligheter erbjudits gällande 

religionsundervisning, men då utanför skolan. Genom alla tider har religion varit det ämne i 

skolan som skapat många olika typer av känslor hos alla – föräldrar, elever, och lärare. När 

nya läroplanen skulle skrivas inför 2011 arrangerades en stor debatt för hur religionsämnet 

skulle formuleras. Skolverket hade som önskan att alla religioner skulle undervisas samtidigt 

utan att dela upp dem. Regeringen höll inte med och betonade istället att kristendomen skulle 

ha en starkare roll i religionsundervisning på grund av att vi är präglade av denna religion och 

den kultur den har fört med sig i Sverige (Olivestam, 2012). Detta förtydligades i den nya 

läroplanen genom uttrycket: ”Undervisningen ska även ge kunskap om och förståelse för hur 

kristna traditioner har påverkat det svenska samhället och dess värderingar” (Skolverket, 

2011, s. 186).  

Nya svårigheter gällande religionsundervisningen har skett sedan den nya läroplanen kom då 

olika tolkningar görs från lärare till lärare och därmed blir inte undervisningen likvärdig på 

alla skolor (Olivestam, 2012). 

2.2 Centrala begrepp 

Under rapportens gång kommer uttrycken homogenitet, mångkultur, kultur och religion vara 

aktuella, därmed redogörs definitionen på dessa uttryck nedanför. 

2.2.1 Homogenitet 

Nationalencyklopedins beskrivning av ordet homogenitet är att det är en sammansättning av 

likartade faktorer.  I denna uppsats används det om människor med liknande etniska 

bakgrund. Per Sjöstrand (2015) menar på att homogenisering är: 

Man begränsar undersökningen till att gälla t.ex. enbart män, män i storstad, män i storstad av 

viss ålder etc. Genom detta förfarande minskas riskerna för icke önskade effekter från de 

konstanthållna variablerna. Härigenom förbättras förutsättningarna för en kausalanalys, eftersom 

antalet möjliga alternativa förklaringar reducerats (Sjöstrand, 2015. Se bifogad länk i 

referenslistan).  

2.2.2 Mångkulturalism 

Den svenska definitionen av mångkulturalism anses vara ett flertal grupper med olika 

bakgrund samt kultur skall integreras på samma plats och dessutom ha möjlighet att behålla 

sitt kulturella arv (Järtelius, 2015). 
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2.2.3 Kultur  

Fredriksson och Wahlström (1997) berättar att det finns två betydelser av ordet kultur. Den 

förstnämnda är konst såsom exempelvis måleri, musik och litteratur. Den andra bemärkelsen, 

som är aktuell i denna uppsats är motsatsen till natur, alltså allt som vi människor har skapat. 

Mycket som ingår i denna bemärkelse är abstrakta företeelser, så som tankar och idéer. Kultur 

är ett brett begrepp, därmed brukar det delas in i tre delar:  

1) Tankar, idéer, värderingar, känslor och livsperspektiv 

2)  olika typer av beteenden och  

3)  föremål (de materialiserade handlingarna om vi så vill) som byggnader, monument, 

skrifter och gåvor (Fredriksson & Wahlström, 1997, s. 83).  

Överlag sägs kultur vara hur människor lever med varandra i samhället och hur vi uppfostrar 

våra barn till att föra vidare vår kultur från generation till generation.  

2.2.4 Religion  

Ordet religion härstammar från ordet ”religio” som är latinskt. Ordet innebär att i förhållande 

till gudarna tar människorna sina traditioner, förpliktelser och levnadssätt på största allvar. 

Det finns flera olika sätt att förklara innebörden av ordet religion, men filosofen Friedrich 

Schleiermacher menade på att det var ”en känsla av absolut beroende” (Wibeck, 2010, s. 18). 

Andra sätt att förklara det har varit: ”En religion är en förståelse av universum och en 

uppfattning om hur vi ska leva i detta som rymmer föreställningar om en värld bortom den 

naturliga världen, en tro på Gud eller en transcendent ordning eller process” (Wibeck, 2010,  

s. 18). Många definitioner har gjorts och de förgående citaten visar en tydlig och klar bild av 

vad religion kan innebära. Många undantag har av förklarliga skäl också gjorts då religion 

innefattar så mycket. Begreppen kultur och religion kommer vara aktuella i uppsatsen och 

därmed behövdes definition på dem båda, detta för att de kan ha olika betydelse för alla. I 

denna uppsats definieras de liksom ovan, men betydelserna kan som tidigare nämnts vara fler. 

2.3 Teoretiska ansatser och tidigare forskning  

Tidigare empirisk forskning kring religionsdidaktik och homogena respektive mångkulturella 

klassrum är bristande, i synnerhet när det gäller lärarens perspektiv på skolor med endast få 

etniciteter. Positivt är att det finns ett växande intresse gällande nya forskningar kring 

mångkulturalitet samt homogenitet i skolan och nedanför kommer några exempel att ges. 
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Dessa är bland annat en avhandling av Jessica Jönsson (2011) ”Mångkulturell och 

monokulturell undervisning – en studie om pedagogers förhållningssätt i etnisk homogent 

svenska skolor”. Jönsson (2011) har genomfört undersökningar på skolor i en kommun 

närliggande staden Malmö. Dessa skolor består till största del av elever med svensk härkomst 

och skolorna anses därmed vara homogena. Syftet var att med hjälp av denna undersökning 

förbereda eleverna på det mångkulturella samhälle som finns utanför denna stad samt se 

vilket förhållningssätt pedagogerna hade. Dessvärre var Jönssons (2011) slutsats att 

pedagogerna i denna kommun inte hade ett monokulturellt eller interkulturellt perspektiv i sin 

undervisning samt att de inte hade tillräckliga kunskaper angående detta. Att undervisa i ett 

monokulturellt perspektiv samt interkulturellt perspektiv innebär att på lång sikt kunna 

integrera alla människor med varandra genom att lära känna varandras likheter samt olikheter. 

Ett tänk med ”vi” samt ”dem” skall försvinna (Jönsson, 2011). En liknande studie har 

genomförts av Charlotte Lidholm och Katarina Wallentin (2008): Finns ett mångkulturellt 

förhållningssätt i en etnisk homogen skola? En undersökning om monokulturalitet i svensk 

skola. Här utfördes en undersökning i en grannkommun till Göteborg på en etnisk svensk 

homogen skola. Syftet var att precis som i förgående studie, se om skolan undervisade ur ett 

monokulturellt samt interkulturellt perspektiv i en homogen skola. Såg undervisningen olika 

ut beroende på om skolan var mångkulturell eller homogen? Resultatet visade att pedagogerna 

på de etniskt homogena svenska skolorna saknade kunskap gällande undervisning ur dessa 

perspektiv och att denna kunskap behövs oavsett om pedagogen arbetar på en mångkulturell 

eller homogen skola (Lidholm & Wallentin 2008). 

2.3.1 Synen på religioner bland elever och lärare       

Kerstin von Brömssen (2004) är universitetslektor inom religion och har genomfört ett flertal 

undersökningar på hur religioner påverkar i klassrummet. Hon har intervjuat ett flertal elever i 

årskurs åtta varav alla kommer från andra länder än Sverige. Undersökningen skulle ge svar 

på hur de såg på olika typer av religioner, både sin egen och andra människors religion. 

Resultatet visade att elever med annan etnicitet än den svenska menade på att religionen är 

”kärnan” i varje kultur och att det är något man lever med varje dag från den dagen du föds. 

Att se sig själv som icke-religiös ansågs för dem vara främmande och otryggt. Intresset för att 

diskutera religiösa frågor är stort men var enligt dem något de endast kunde diskutera med 

människor med annan kulturell bakgrund än den svenska, då de inte har lika stor förståelse 

som dem. Eleverna med annan kulturell bakgrund var oerhört kritiska till 

religionsundervisningen i Sverige. Anledningen till detta var enligt dem att undervisningen 
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endast består av fakta, sådant som de redan är väl medvetna om då det är uppväxta med det. 

Det blir mycket upprepning och möjligheten till fördjupning av olika frågor rörande kultur 

och religion uteblir. 

 

Vidare fortsätter Von Brömssen (2004) och berättar om de svenska elevernas syn på religion, 

vilket visade på en tydlig skillnad från föregående intervjuer. De etniskt svenska eleverna 

hade en mycket negativ syn på religion överlag och förklarade sin livstolkning som 

sekulariserad, de ansåg att religion var som ett tvång, något som var både gammalmodigt och 

maktfullkomligt. De menade att endast sådant som kan bevisas genom naturvetenskapliga 

undersökningar är det som vi människor bör tro på. Det fanns ett väldigt svagt intresse bland 

de etniskt svenska eleverna för kunskaper kring andras kulturer och religion, både allmän 

fakta kring det samt att diskutera olika typer av livsfrågor. Detta är väldigt problematiskt då 

undervisningen skall ge eleverna möjlighet till att utveckla en förståelse för olika kulturer och 

traditioner som är kända för respektive religioner. Eleverna skall ges möjlighet i att lära sig se 

”dubbel seende” vilket innebär att man skall kunna se olika ämnen utifrån fler perspektiv än 

det man själv anses ha. Dock menade Von Brömssen (2004) att detta tyvärr inte var aktuellt i 

de klasser där hon gjorde sina intervjuer. Då detta har beskrivit till viss del vilka skillnader det 

kan finnas mellan homogena samt mångkulturella skolor i Sverige anses denna undersökning 

vara relevant information till min studie. 

Björn Falkevall är universitetslektor på Stockholms universitet och har forskat en del inom 

religionskunskapens didaktik. Falkevall utförde år 1995 en didaktisk studie som är relevant 

för uppsatsens ämne då den är gjord utifrån ett lärarperspektiv och berör mitt ämne till stor 

del.  Falkevall (1995) utförde intervjuer med nitton lärare på nio olika skolor och syftet var att 

få veta vilket område inom religionsundervisningen som ansågs vara viktigast av de lärare 

som intervjuades, varför de tyckte det och hur de formade undervisningen. De vanligaste 

svaren blev världsreligionerna, kristendomen samt ”vad är religion”. Lärarna lyfte fram 

påverkningsfaktorer i intervjun som påverkade valet av ämnen de behövde lyfta i 

undervisningen. Under intervjun blev det känt att främlingsfientlighet hade ökat bland 

eleverna, därmed ville pedagogerna diskutera det med klassen. Ofta kom islam på tal då 

majoriteten av eleverna hade fördomar gentemot den religionen. Resultatet visade även att för 

att motverka främlingsfientlighet lyfte lärarna ofta likheter olika religioner sinsemellan, 

därmed fick eleverna en tydlig bild kring att alla religioner vill gott och har ett positivt 
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budskap. Vissa skolor där intervjuerna gjordes var på homogena skolor, varav andra skolor 

hade större andel elever som var utlandsfödda.  

Björn Falkevall definierar uttrycket homogen i sammanhanget som: ”elever från traditionella 

skolor” och lärare som intervjuades på homogena skolor sade att eleverna ständigt behövde 

påminnas om vad religion var då det var en återkommande fråga. Diskussioner om religion 

och livsfrågor blir inte så ingående då det endast stannar på en basnivå. Men i de 

mångkulturella klasserna, eller som Björn Falkevall skriver, ”de skolorna med större anslag 

av invandrarelever” är eleverna mer intresserade av religion och de allra flesta har en religiös 

tillhörighet. Lärarna i denna studie svarar att livsfrågor av olika slag diskuteras mer i dessa 

klasser och en av dessa lärare menade på att det kändes som att dessa typer av frågor låg 

närmare de eleverna än de homogena klasserna (Falkevall, 1995).  

 

2.3.2 Religionsundervisning bland mångkulturella klasser i Sverige  

Pirjo Lahdenperä är professor i pedagogik med inriktning mot interkulturell pedagogik. Hon 

har genomfört många studier varav en från år 1999 visade att lärare inte tar hänsyn till om det 

finns ett flertal etniska grupper i klassrummet, utan utgår från att alla elever härstammar från 

Sverige. Hon problematiserar detta då en klassrumsmiljö bestående av ett flertal olika kulturer 

borde ha en undervisning som utgår från det. Dock har Lahdenperä (1999) förståelse för 

denna situation då forskning kring pedagogik inom mångkulturalitet är liten och att detta 

innebär att lärarna inte vet hur de skall utgå gentemot dessa typer av klasser. 

Ulf Fredriksson har arbetat på lärarförbundet som internationell sekreterare och Per 

Wahlström har jobbat med skolutveckling, tillsammans har de undervisat om 

internationalisering och skrivit en bok tillsammans. Denna bok diskuterar det faktum att 

oavsett hur många olika etniciteter ett klassrum består utav och diskuteras, kommer den 

svenska kulturen ändå att dominera då majoriteten av lärarna i Sverige härstammar från 

Sverige och präglade av dess kultur och traditioner. Dessa mönster är svåra att bryta då skolan 

påverkas mycket av miljön omkring vilket är helt naturligt. För att synliggöra det 

mångkulturella bör läraren fokusera mycket kring andra kulturer då eleverna med den 

bakgrunden också får känna sig betydelsefulla.  Detta är svårt att hantera, men Fredriksson 

och Wahlström (1997) tar även upp konkreta exempel på hur olika arbetsformer kan se ut i en 

mångkulturell klass vilket jag kommer återkomma till senare.  
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I en klass med stor mångfald är lärarens viktigaste uppgift enligt Fredriksson & Wahlström 

(1997) att föra kunskap och utbilda sina elever att hantera eventuella kulturmöten. Dessa 

kulturmöten skall göras till något positivt och för att detta skall kunna ske behöver läraren ha 

god kunskap samt förståelse kring sin egen och andra kulturer. Genom att möta andra kulturer 

ökar människan förståelsen för sin egen kultur, när man får se att traditioner och handlingar 

görs på olika sätt från kultur till kultur utökar man sin förståelse för varför man själv gör det. 

Det största misstaget som kan begås i mötet med andra kulturer är att endast se exempelvis 

skillnader eller bara likheter.  Fredriksson och Wahlström (1997) menar på att störst chans till 

ett lyckat kulturmöte är att både se likheter och skillnader i sin egen och andras kulturer. 

Däremot är det grundläggande att först se likheterna för att på så sätt kunna diskutera 

olikheterna. Det är viktigt att komma ihåg att eleverna gör som läraren gör vilket innebär att 

läraren skall fungera exemplariskt i kulturmöten då hen ska framstå som en förebild för unga. 

Läraren ska föregå med gott exempel på bemötande gentemot andra kulturer och skapar på så 

sätt ett bra klimat i klassrummet. Detta innebär att läraren uppmärksammar olika religioner 

och kulturer som finns. (Fredriksson & Wahlström 1997).  

Ytterst måste det klimat som skapas i klassrummet, så väl som i skolan som helhet, vara ett 

tolerant klimat där olikheter accepteras. Det måste vara ett klimat där eleverna har kännedom om 

olika kulturer, men där ingen accepteras utifrån det han eller hon är, inte som representant för en 

nation eller kultur (Fredriksson & Wahlström 1997 s. 117).  

2.3.3  Att anpassa undervisningen till alla elever  

Det går som tidigare nämnt inte att bortse från att skolåret i den svenska skolan fokuserar på 

svenska högtider som härstammar från Kristendomen. När exempelvis julen infaller är det 

naturligt att läraren berättar om varför vi firar jul, men pedagogen bör även komma ihåg att 

berätta om varför alla människor inte gör det.  För många är det självklart att fira jul eftersom 

de alltid har gjort det, men för alla är det inte det och därför skall läraren inte bara fokusera på 

att berätta om varför vi firar jul utan även komma ihåg att berätta om varför exempelvis 

Ramadan firas, när den högtiden infaller. Fredriksson och Wahlström (1997) vill som alla 

andra lärare i landet inkludera alla elever i klassen oavsett bakgrund, exempel på att göra detta 

är att istället för att endast fira den svenska nationaldagen bör man ha i åtanke att fira andra 

länders nationaldag, om elever med annan bakgrund finns i klassen. Att låta eleverna berätta 

om sitt sätt att fira olika traditioner och högtider kan också uppmärksamma våra olikheter 

men även likheter. För yngre åldrar används svenska sagor och sånger i undervisningen, att 

läraren inkluderar vanliga sagor och sånger som är vanliga i andra länder är också ett bra sätt 
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att jobba på. Att sedan även försöka sjunga eller läsa på det språket är ett bra sätt att få elever 

med svenska som modersmål att sätta sig in i elever med som inte har svenska som 

modersmåls synsätt. Givetvis är sedan det bästa att hitta dessa böcker med svensk 

översättning och även läsa de i klassrummet, enskilt eller i helklass (Fredriksson & 

Wahlström 1997). 

 

Om man som lärare har undervisat under lång tid i homogena klasser och sedan får en klass 

med flera religiösa tillhörigheter bör läraren se över sina undervisningsstrategier. Som tidigare 

nämnt finns det ytterst få undersökningar kring detta ämne, men troligtvis är inlärningen 

väldigt individuell.  Dock har olika kulturer olika sätt att föra kunskap vidare och det påverkar 

i sin tur inlärningen. Därmed bör läraren ha vetskap om hur andra kulturer samtalar med 

varandra för att på så sätt ta in det i sin undervisning (Fredriksson & Wahlström 1997). 

2.3.4 Religion och kultur – olika betydelse för alla 

När det talas om religion och kultur ser många detta som ett och samma begrepp och även om 

de är lika har de inte exakt samma betydelse. Sverige anses vara ett av världens mest 

sekulariserade samhällen, vilket betyder att vi ger uttryck för att religion har liten betydelse 

för oss. Men i många kulturer är det annorlunda och för dem kan det tolkas som vi i Sverige 

inte har någon moral om man säger att man inte tillhör någon religion. Hur människor som ser 

sig själva som ateister uttrycker sig är återigen mycket viktigt. Vi bör även ha i åtanke att 

aldrig underskatta betydelsen av religion. Anledningen till att vi har vissa högtider, helger och 

traditioner beror på just det och många värderingar i vårt samhälle härstammar från kristen 

etik (Fredriksson & Wahlström 1997). 

Religion är ett ämne som är nära förknippat med kultur och möjligheterna är stora att i skolan 

låta eleverna resonera om interkulturella ämnen. Dock är det viktigt att ha i åtanke att för 

många är det även ett väldigt känsligt och mycket viktigare ämne än för oss här i Sverige. 

Sverige är ett sekulariserat samhälle vilket bidrar till att vi i många avseenden kanske inte 

förstår hur viktigt det är eller kan vara för andra. Vad och hur läraren därmed uttrycker sig 

gällande andras trosföreställningar påverkar klimatet i klassrummet eftersom en feltolkning 

kan vara mycket kränkande för elever med annan kulturell bakgrund. Visst går det att 

kritisera, men då gäller det att man är väl påläst så man är medveten om vad man talar om. 

Dock är det bättre att låta eleverna själva vara delaktiga och ge sina uppfattningar till tals än 

att läraren gör det, speciellt i yngre åldrar (Fredriksson & Wahlström 1997).  
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I Sverige har det varit tal om att uppmärksamma kristendomens roll mer i dagens skola, något 

som författarna Fredriksson & Wahlström (1997) kritiserar.  Att betona kristendomens roll 

ytterligare är en idé för att låta de svenska eleverna få mer vetskap om sitt religiösa arv och 

därmed ha bästa möjlighet att möta individer med annan religiös uppfattning. Författarna är 

negativa till detta av den orsaken att som tidigare nämnt intar vi människor störst kunskap om 

kultur genom att jämföra vår egen kultur med andras, samma förutsättningar är det för 

religion.  Undersökningar visar att elever lär sig redan om andras kulturer och religioner, 

därför tror de att detta kan vara ett steg i fel riktning. Undervisningen ska inkludera och rikta 

sig till alla elever, inte endast de kristna, dock är det fortfarande aktuellt med undervisning om 

varför vissa firar påsk, jul etc. eftersom det är en del av den svenska kulturen. Fredriksson & 

Wahlström (1997) ser andra möjligheter med att utveckla religionsundervisningen, de menar 

på att lärarna skall jämföra olika högtider för olika religioner samt de högtider som firas i 

flera religioner, som exempelvis julen (Fredriksson & Wahlström 1997).  På så sätt kommer 

undervisningen riktas till alla elever samt inkludera alla elever, oavsett bakgrund.  

2.3.5 Att utveckla en förståelse för andra religioner  

Ragnar Furenhed är universitetslektor i pedagogiskt arbete och har gjort studier som visar på 

att ett av kraven i läroplanen är att eleverna skall utveckla förståelse för andra individer. Den 

text han skrivit har visserligen utgått från Lpo 94, men detta är ett krav som fortfarande är 

aktuellt i vår nuvarande läroplan från 2011. Ragnar Furenhed (2000) menar på att: ”empatisk 

förståelse underlättas av intellektuell förståelse och att intellektuell förståelse befrämjas av 

empati” (Furenhed, 2000, s. 117). I skolan kan vi lära eleverna faktakunskaper om religioner 

och låta eleverna lära sig utav religioner. Gällande faktakunskaperna tolkar eleverna detta som 

något distanserat och främmande. Läraren kan vara duktig på att tala om religionerna och få 

det att bli väldigt spännande och intressant, men forskningar visar att trots detta känner 

eleverna att det är något som intresserar andra människor men angår inte dem själva. Härmed 

har det också visat sig att fördomar gentemot andra religioner eller traditioner inom andra 

religioner uppstår vilket i sin tur leder till att den empatiska förståelsen uteblir.  

Istället bör alltså lärarna undervisa genom att låta eleverna lära sig av andra religioner. Detta 

innebär att de tankar eleverna bär på möts av någon annan individ, med en annan religion och 

med andra tankar och värderingar. I detta fall utvecklas ett nytänkande på ett personligt plan. 

Det skall förtydligas för eleverna att de värderingar och livsfrågor som belyses i vardera 

religion är skapta av andra individer, det vill säga, en individ precis som dem. För att uppnå 

detta menar Furenhed (2000) att skall ”förstå intellektuellt”. Med detta menas det att eleven 
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skall i detta fall kunna olika mönster och samband mellan religioner. Målet är att kunna 

förstå, oavsett bakgrund hur religionens föreställningar och sätt att uttrycka sig har möjlighet 

att ses som rimliga om man tänker utifrån olika yttre och inre kvalifikationer. Alla människor 

utvecklas och formas beroende på hur miljön omkring oss är, den fysiska, sociala, historiska 

och kulturella miljön. Att låta eleverna tänka utifrån dessa faktorer bidrar till en förståelse 

gentemot en annan människa.  

Lärarens roll kring att lära eleverna att förstå intellektuellt är inte endast att lära eleverna de 

faktakunskaperna som krävs och bidra till att eleverna uppnår samma typ av förståelse som 

lärarna. Givetvis skall lärarna ha god ämneskunskap och förståelse, men tanken är inte att 

överföra sina tankar till eleverna, förståelsen skall uppnås genom att läraren får eleverna till 

att samtala med varandra. Samtalen skall gå ut på att diskutera egna erfarenheter och göra 

egna reflektioner, här är det viktigt att läraren bemöter dessa samtal på ett uppmuntrande sätt 

för att fortsätta motivationen. Att också som lärare ha möjlighet till att känna av hur pass 

”djupt” in i samtalen det är godtagbart för alla elever är av stor prioritet. Det sista som de vill 

ska hända är att inskränkta på någons integritet. Om eleverna så önskar är det 

eftersträvansvärt att låta elever berätta för klassen om sin religion. Eleverna som utövar 

exempelvis islam i sitt hem är ju de som är ”experter” på området. Denna information eleven 

delar med sig utav är värdefull och helig. Att som elev stå och berätta om sin religion och 

kyrka inför sina klasskamrater kan känns tryggt och eleven kan vara stolt, men det finns även 

risk för att eleven kan känna sig generad. I detta fall bör läraren vara förberedd på att 

eventuellt få vara med och fylla i information som eleven delar med sig utav. Furenhed (2000) 

menar på att alla elever bär på ett intresse för livsfrågor oavsett bakgrund och religion, 

lärarens utmaning är dock att hitta detta intresse hos varje elev (Furenhed, 2000). 

”Religionsundervisningen bör således präglas av respekt för elevernas: 

 Meningssökande, kunskapstörst och behov av utveckling, 

 Livserfarenhet och insikt 

 Behov av att kommunicera och rätt att vara tysta”. (Furenhed, 2000 s.141).  

Om religionsundervisning präglas gentemot dessa punkter finns det stora möjligheter att 

eleverna uppnår både kurage att reflektera och inta förståelse till sina kamrater och sig själv. 

Dessa samtal som består av existentiella frågor är värdefulla då elever och lärare intar en ny 

typ av kunskap och förståelse till hur det är att vara människa (Furenhed 2000). 
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2.3.6 De didaktiska frågorna inom religionskunskap 

Edgar Almén är universitetslektor i religionskunskap vid Linköpings universitet och har 

utformat tre didaktiska frågor som lärarna bör utgå ifrån när de utformar sin undervisning. 

Vad eller vilken typ av stoff använder läraren sig utav? Vad skapar detta för helhetsbild för 

eleverna genom detta material? Det finns väldigt mycket stoff att använda sig utav och Almén 

(2000) menar på att varje lärare bör reflektera kring varför de väljer det materialet de gör och 

istället väljer bort något annat.  

Hur väljer läraren att lära ut en viss kunskap inom religion och hur låter läraren eleverna 

använda sig utav det specifika stoffet hen valt ut? Frågan är även hur läraren använder sig 

utav elevernas olika typer av bakgrunder och erfarenheter för att bemöta materialet. 

Arbetsformerna skall vara anpassade till stoffet och det påverkar hur eleverna tar in den nya 

kunskapen.  

Den sista frågan är varför läraren väljer ut detta stoff, varför hen använder sig av dessa 

arbetsformer och undervisning. Läraren behöver kunna motivera vilka mål som skall uppnås 

med hjälp av detta stoff och arbetsformer samt göra eleverna kunniga inom det eventuella 

arbetsområdet (Edgar, 2000).  

Björn Skogar som är docent och teolog i tros och livsåskådningsvetenskap lyfter också vikten 

av hur alla religionslärare bör ha kännedom kring de didaktiska frågorna: vad, hur och varför. 

Att känna till hur stoff, elev och lärare påverkar varandra och hur de skall användas för att 

bidra till en lyckad undervisning som möjligt påverkar kvalitén på undervisningen. Som 

religionsdidaktiker bör man ha god ämneskunskap, det är dock inte nödvändigt att vara expert 

på alla områden, Björn Skogar lyfter istället en kompetens som tycks vara viktigare vilket är 

att ha förmågan att kunna ställa bra frågor.  Dessa typer av frågor kan vara riktade till 

exempelvis läromedel eller representanter för olika religioner (Skogar, 2000). 

2.3.7 Det religionsdidaktiska klassrummet 

Följande studie är gjord utifrån ett elevperspektiv men anses vara relevant till min studie då 

den visar hur och vad läraren bör använda för typer av undervisningsstrategier. Studien 

utfördes under åren 2006 – 2009 i Storbritannien av Elisabeth Arwecks som är 

forskarassistent och disputerade på Kings College i London under ämnet ”New Religious 

Movements”. Elanor Nesbitts är professor i religion på University of Warwick i 

Storbritannien. Tillsammans intervjuade de barn och föräldrar från sammanlagt 28 familjer 



16 
 

där syftet var att lyfta fram deras synvinkel på religionsundervisning i landet. Familjerna 

härstammade från olika delar av världen och hade olika religiösa tillhörigheter. De flesta 

föräldrarna i intervjun hade gått i brittisk skola under barndomen och dessa skolor var enligt 

föräldrarna tydligt kristna. Detta visade sig tydligt under skoldagen och dess traditioner samt 

genom att elever med kristen bakgrund eller tillhörighet var av majoritet. Föräldrarna med 

kristen tillhörighet menade på att under deras barndom utövade de inte det i hemmet, 

diskussion kring religion skedde inte heller. Detta betydde att under skolan var det de enda 

tillfälle som gav dem chans till att diskutera och få kunskap i religion. Föräldrar som däremot 

var hinduer, muslimer eller sikher ville att deras barn skulle gå i ”vanliga” skolor för att på så 

sätt låta dem integrerades i det brittiska samhället. Jiti som är sikh och gift med en kristen 

brittisk kvinna har en sekulariserad syn på hans dotters skolgång. Han menade på att största 

prioritet i val av skola är att den är av hög standard och helst skall den inte vara bunden till 

någon religion (Arwecks & Nesbitt 2011).  

När barnen intervjuades lades fokus vid om vad de lärt sig under religionsundervisningen i 

skolan och om detta hade påverkat deras vilja att diskutera religion med sin familj. Det lades 

även fokus på frågor om de diskuterade religion med sina vänner och om olika religiösa 

högtider firades eller på något sätt uppmärksammades i skolan. Intresset för 

religionsundervisning var på grundskolenivå jämnt fördelat mellan pojkar och flickor, medan 

gymnasietiden visade flickor större intresse för religionsundervisningen. Båda könen fann det 

dock relativt tråkigt. Anledningen till att eleverna hade denna åsikt berodde till största del på 

läraren. Sättet undervisningen såg ut på var aldrig oförändrat. År efter år gick man exempelvis 

igenom en religion och därefter kopierade man material från en bok, svarade på 

instuderingsfrågor och ritade symboler tillhörande den religionen man gick igenom. Ju yngre 

ålder på elevgruppen desto mer färgning av bilder förekom på exempelvis symboler. Eleverna 

uttryckte i intervjuerna att skolan var platsen där de fick mest kunskap om olika religioner, 

men de ansåg att den faktan var det enda undervisningen bestod utav. Med detta menade de 

att de inte fick chansen att förstå hur det såg ut i verkligheten, sambandet mellan det de läste i 

böckerna och så som religionen betydde för exempelvis en kristen. I skolan fick eleverna lära 

sig utmärkande drag kring religionerna, inklusive sin egen. Var det en liten detalj som inte var 

av vardag hemma, men som sades i skolan sågs de inte som ”sanna religionsutövare”. Detta 

innebär att eleverna granskade sina egna föräldrar kring hur pass sanna religionsutövare de 

var. Ett exempel är David, tio år som intervjuades. David är mormon och han sade att de inte 

fått någon undervisning alls om mormonismen i skolan. På grund av detta kände David att 
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hans religion var avvikande. Detta medför risker med att elever känner att de stängs ute från 

undervisningen och inte känner sig inkluderade med sin religion och kultur (Arwecks & 

Nesbitt 2011). 

Eleverna tyckte även att det var viktigt att diskutera olika livsfrågor så som exempelvis abort 

då anledningen till om man är för eller emot kan grunda sig i religionen. Många elever 

menade på att det var under dessa situationer de lärde sig som mest, det vill säga av varandra, 

av sina klasskamrater. (Arwecks & Nesbitt 2011). 

Andra undersökningar har i Sverige visat liknande resultat gällande intresset att diskutera 

livsfrågor. Hartman (2000) menade på att motivationen hos elever gällande religionskunskap 

var skrämmande lågt men intresset i att diskutera livsfrågor var högt. Förklaringar till det låga 

intresset för undervisning i religion tros vara att den största delen bestod utav att lära ut rena 

faktakunskaper, därmed uteblev tid för att låta eleverna diskutera och reflektera. Andra 

förklaringar till det låga intresset för religionskunskap tros även vara på grund utav 

sekulariseringen i Sverige.  

Det som faktiskt var positivt med denna undersökning gäller intresset att diskutera livsfrågor. 

Dock finns det annan problematik utifrån lärarnas sida gällande detta vilket är osäkerheten 

kring undervisning och diskussion av olika livsfrågor. Forskning har visat att de kände sig 

inte tillräckligt utbildade inom det området och personligen säkra på var de stod med sina 

egna tankar. Ansvaret kring att låta eleverna ventilera dessa typer av frågor har då istället 

överlämnats till föräldrarna. Lärarna har dessutom visat osäkerhet kring om och hur de får 

avslöja var de står i olika typer av livsfrågor. Även om de skulle få avslöja till en viss del är 

det oklart i vilken grad det gäller (Hartman, 2000).  

Susanne Olsson är docent i religionshistoria på Stockholms universitet menar på att i 

klassrum med ett flertal religiösa tillhörigheter funderar eleverna på; ”Vem är den andre och 

vem är jag?”. Vidare fortsätter hon diskutera att svar på detta får eleverna genom att skriva en 

uppsats eller ett skolarbete om exempelvis islam och inspiration till detta får dem genom sina 

läroböcker. Det är nödvändigt enligt Olsson (2009) att låta eleverna bygga upp 

faktakunskaper för att sedan kunna utveckla en förståelse. Att endast tala om olika religioner 

leder ingenstans då förkunskaperna inte finns. Olsson (2009) problematiserar betydelsen hos 

ordet förståelse, ”vad är förståelse?” ”Förstår jag den andre på samma sätt som den förstår 

mig?” För att eleverna skall utveckla en förståelse hos andra religioner behöver de först 

reflektera kring hur de förstår andra. Jackson (2009) menar däremot att en grupp med en viss 
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religiös tillhörighet är ofta lätt att känna igen, men en individ inom denna grupp har 

fortfarande en individuell identitet som inte behöver kännetecknas med endast en religion, 

utan består av mycket mer. Hur kan då en grupp förstås på samma sätt när vi egentligen bör 

titta utifrån varje enskild individ?  

2.3.8 Sammanfattning av teori och forskning  

Under förgående del har jag redogjort för den teori samt forskning som finns allmänt inom 

homogena samt mångkulturella skolor men också främst inom ämnet religion. 

Sammanfattningsvis har det avsnittet beskrivit skillnader mellan homogena respektive 

mångkulturella skolor där elever från olika skolor har fått berätta om sin åsikt eller tyckande 

gällande religion. De etniskt svenska eleverna har dessvärre en relativt negativ syn på religion 

då de själv anser sig själv ha en sekulariserad syn. Intresse till att diskutera olika typer av 

religioner eller liknande är också bristande. De skolor där en stor andel av eleverna har en 

annan etnisk bakgrund än den svenska visar istället forskning att de har ett stort intresse av att 

diskutera religioner då det generellt sätt ligger mer nära dem. Kapitlet har även syftat på hur 

läraren skall anpassa religionsundervisningen till alla elever i skolan, som till exempel att 

oavsett skola skall läraren alltid uppmärksamma alla högtider som förkommer i alla olika 

religioner. 
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3. Metod  

I detta kapitel kommer metoden för hur denna undersökning genomförts att presenteras, 

liksom hur informanterna valts ut och analysen byggts. 

3.1 Datainsamlingsmetod och urval 

Syftet med detta arbete var att undersöka huruvida det var några skillnader och/eller likheter 

på att undervisa i religion i en mångkulturell respektive homogen skola i Sverige, därför 

bestod insamlingsmetoden utav kvalitativa intervjuer med verksamma religionslärare för 

åldrarna 4-6. Anledningen till att jag valde att arbeta utifrån kvalitativ metod beror på att efter 

noggrant övervägande ansåg jag att det var den bästa metoden för denna undersökning. 

Frågeställningar till denna undersökning var formulerade på ett sätt som innebar att det inte 

endast fanns ett rakt och enkelt svar utan dessa svar gick att utvidgas och byggas vidare på. 

Därmed ansågs kvalitativ metod och intervjuer vara den bästa metoden för denna 

undersökning då till skillnad från kvantitativ metod fanns det möjligheter till att utveckla svar 

samt resonera.  

Den sortens intervjuer som var aktuella var så kallade semistrukturerade intervjuer där:  

intervjuaren har en uppsättning frågor som generellt sett kan beskrivas som ett 

frågeschema, men där frågornas ordningsföljd varierar. Frågorna brukar också vara mer 

allmänt formulerade än vad som är fallet vid strukturerade intervjuer. Intervjuaren har 

också en viss benägenhet att ställa ytterligare frågor (uppföljningsfrågor) till det som 

uppfattas som riktiga svar (Bryman, 2013, s. 206).  

Semistrukturerade intervjuer har sedan länge varit en självklar intervjumetod då det fanns 

möjlighet att bygga vidare på eventuella svar från informanten jag fann intressanta till min 

studie. Frågorna till intervjun (se bilaga 1) var mycket ”öppna” vilket bidrog till att det var 

enklare att bygga vidare på svaren. Att jag även utgick från en ”bas” med färdiga 

intervjufrågor var en trygghet både för mig och för den som blev intervjuad, på detta sätt var 

det enklare att ”hålla sig till det relevanta” och inte komma ifrån ämnet. Samtidigt var det den 

som blev intervjuad som styrde samtalet och det var hens svar samt åsikter som räknades och 

därmed bestämde vilken riktning vårt samtal skulle. Dessutom fanns det möjlighet att kasta 

om ordningen på de färdiga frågorna då samtalet kunde gå i olika riktningar.   
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Intervjuerna spelades in och enligt Bryman (2013) samt Kvale & Brinkman (2014) är detta 

bättre än att anteckna då det kan göra att intervjuaren blir distraherad. På grund utav att det 

var metoden semistrukturerade intervjuer som användes behövde all fokus läggas på att lyssna 

på vad som sades under intervjun. Intervjuaren skulle ha möjlighet att ställa följdfrågor 

beroende på vad för synvinklar och synpunkter som kom fram under intervjun, därmed borde 

anteckningar undvikas och istället spelades in. 

Lärarna som valdes ut till studien undervisar i åldrarna 4-6 och arbetar på olika geografiska 

områden i södra Sverige. Sammanlagt var det fyra skolor som var med i studien och på varje 

skola var det en lärare som intervjuades, sammantaget var det med andra ord fyra lärare i 

studien. Vidare har urvalet gjorts så att alla lärare har varit verksamma lärare i åtminstone fem 

år, detta för att de skall hunnit bli bekväma i sin yrkesroll samt fått erfarenheter kring olika 

typer av undervisning och dess former.  

När jag har valt ut skolor för min undersökning har jag utgått från Migrationsverkets rapport 

från år 2014 som visar hur stor andel av stadens/samhällets befolkning som är utlandsfödda, 

på så sätt har jag vetskap om olika områden anses vara mångkulturella eller homogena utifrån 

min utgångspunkt av dessa definitioner i uppsatsen. Jag har även via lokal kännedom valt ut 

skolor som passar till min undersökning. Innan intervjuerna ringde jag till rektorerna på olika 

skolor runt om i södra Sverige och frågade om de trodde att intresset för undersökningen 

skulle vara positivt bland religionslärare på deras skola. Rektorerna frågade sedan 

religionslärare på respektive skola som undervisade på mellanstadiet och personligen 

upplevde jag ett positivt bemötande från både rektorer samt ett flertal lärare som ville vara 

med i undersökningen. Rektorerna på vardera skola mejlade eller ringde upp mig och lämnade 

mejladress samt telefonnummer till den religionslärare som jag sedan skulle kontakta. Jag 

skickade ut ett mejl till dessa religionslärare där jag utförligt beskrev syftet med min studie, 

hur den skulle gå till samt information kring urval av skolor. Därefter hade vi telefon eller 

mejlkontakt där vi bestämde ett datum och tid för intervjun. 

3.2 Validitet och reliabilitet 

Det finns två mätinstrument för att avgöra hur pålitlig en studie eller forskning är. Begreppet 

validitet innebär att mäta det som skall mätas och reliabilitet handlar om studien är pålitlig 

över tid.  Det har diskuterats huruvida dessa termer stämmer överens med kvalitativ forskning 

eftersom mätningarna inte görs på samma sätt som i en kvantitativ studie. Det sägs också att 
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det inte finns något rätt eller fel i kvalitativa studier, utan det forskaren kommit fram till är det 

intressanta. Är det av värde? (Bryman, 2013).  

Mina frågeställningar avser att visa hur religionslärare beskriver sin undervisning och hur de 

motiverar detta. En del berör även lärarnas syn på undervisning om religioner. Därmed anses 

kvalitativ metod vara det mest relevanta för min undersökning. Det skall dock tydliggöras och 

nämnas att varken kvalitativ metod eller kvantitativ metod är felfria, det finns fördelar samt 

nackdelar med båda. Vad gäller kvalitativ metod går det inte att vara helt värderingsfri vilket 

innebär att det finns risk att jag tolkar respondenternas svar på ett sätt som kanske någon 

annan inte hade gjort. Därmed har jag som intervjuare försökt vara så neutral i mina 

värderingar som möjligt, men likt Bryman (2013) samt Kvale och Brinkman (2014) är detta 

inte helt möjligt och jag är medveten om att jag troligtvis lagt någon slags värdering i svaren. 

Arbetet som kommer efter intervjuerna, transkriberingarna, bidrar även i sin tur till samma 

dilemma som vid intervjuerna. Det är min uppgift som intervjuare att tolka respondenternas 

svar och det finns en möjlighet även här till att fel tolkning av dem görs (Bryman, 2013).  

Mina intervjuer skedde på respektive skola där lärarna arbetade. Tre av fyra intervjuer gjordes 

i ett grupprum där vi inte blev störda av något eller någon. Den fjärde intervjun utfördes dock 

i personalrummet där vi blev avbrutna ett par gånger av att några gick in för att ta kaffe eller 

te. Läraren jag intervjuade pratade på som vanligt när de kom in, men jag tror dessvärre detta 

kan ha påverkat på något sätt ändå. När jag sedan skulle transkribera hörde jag dessa prata i 

bakgrunden medan jag försökte höra vad intervjupersonen sade. Det gick att höra men jag 

fick spola tillbaka ett flertal gånger då jag själv tyckte det var ett distraktionsmoment att höra 

andra prata i bakgrunden.  
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4. Resultat och analys 

I detta kapitel kommer resultaten från de kvalitativa intervjuerna att redovisas. Intervjuerna 

har genomförts på fyra skolor med en lärare från varje skola, det vill säga, sammantaget fyra 

lärare. Det har varit två manliga respektive två kvinnliga lärare med i studien och de manliga 

har jobbat på de mångkulturella skolorna och kvinnorna på den homogena. De som varit med 

i studien har arbetat som lärare i minst fem år men de flesta har arbetat upp till tio - femton år. 

Vidare har studien genomförts på skolor i två olika städer i södra Sverige. De homogena 

respektive den ena skolan med stor mångfald är stora skolor med över 900 elever. Skolorna 

har också både förskola, låg och mellanstadium samt högstadium. Den fjärde skolan och den 

andra mångkulturella skolan är istället en liten mindre skola i en medelstor stad med endast 

förskola, låg och mellanstadium.  Som tidigare nämnt har jag utgått från migrationsverkets 

årsrapport från 2014 samt personlig kännedom när jag valt ut skolor till denna undersökning.  

I denna del där resultatet kommer redovisas kan det förekomma talspråk för att inte på något 

sätt ändra det som representanterna svarade under intervjuerna. Det kan även upplevas att en 

del svar är relativt lika från alla deltagare i undersökningen, men det är av stor vikt att visa på 

både likheter samt skillnader i svaren. Då intervjuerna är anonyma kommer representanterna 

kallas Lärare A, Lärare B, Lärare C respektive Lärare D i resultatdelen för att på så sätt skilja 

dem åt. Intervjuerna återfinns i bilaga 1.   

 

4.1 Intervju 1, mångkulturell skola                      

Lärare A är en manlig lärare på en mångkulturell skola i södra Sverige. På denna skola har 

han arbetat i tre år men har varit verksam lärare i över tio år. Skolan han jobbar på är en stor 

skola med över 900 elever.  På fråga nummer ett, frågar jag Lärare A om han som lärare 

upplever att eleverna tycker det är intressant att lära sig om andra religioner. Han menar på att 

de tycker det är intressant och tror det till stor del beror på att eleverna delar med sig av egna 

erfarenheter gällande religion samt att de berättar mycket om sin vardag som är präglad av 

religion på ett eller annat sätt. Nästintill alla i klassen har härkomst från ett annat land än 

Sverige och Lärare A tror att dessa elever påverkade eleverna från Sverige.  

 

– Jag tror även att de elever jag har som inte praktiserar någon religion fick en stor förståelse för 

detta. Många tror ju verkligen på dessa saker och för dem är det verkligt och på något vis kan de 

kanske relatera på något sätt till en annan natur. Detta kunde leda till andra saker då elever 
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kunde börja prata om närstående som gått bort, livet efter döden. Livsåskådningsfrågor. Vi kom 

in på andra frågor som kanske inte har med religion att göra men det har ju förknippat med 

frågor som har med livsåskådning att göra, frågor som det inte finns något svar på. Det handlar 

om tro och erfarenheter (intervju med Lärare A, 8 april 2015).  

Vidare fortsatte Lärare A på frågan om vilken religion som väcker minst och flest känslor hos 

eleverna. De abrahamitiska religionerna: judendom, islam och kristendom väcker flest känslor 

hos eleverna av olika skäl, troligtvis för att många av eleverna har någon form av anknytning 

till dem, men också för att de är de religionerna som hörs och syns mest i media. Buddismen, 

hindusim samt judaism känns längre ifrån eleverna, troligtvis för att de inte har någon 

anknytning till dem, men däremot tycker de dem är intressanta då de skiljer sig från de andra 

religionerna. Men just de abrahamitiska religionerna hörs mer dagligen vilket påverkar 

eleverna på ett annat sätt. Situationen i mellanöstern, Syrien och med den islamistiska staten 

gör att eleverna funderar mycket kring vad som är en god muslim. Detta är något som Lärare 

A menar på att eleverna vill diskutera mycket. 

 

Därefter kom frågan om varför Lärare A tycker att vi ska jobba med religioner i skolan, han 

menar på att i skolan har vi utgångspunkten att alla är lika mycket värda och att med den 

utgångspunkten i religion bör eleverna ha kunskap om världsreligionerna samt dess olika 

riktningar. Han menar också att runt om i världen kan religion tyvärr splittra folk och även om 

Sverige överlag är ett relativt sekulariserat land trycker han gång på gång på hur viktigt det 

ändå är att vi bedriver undervisning om religioner här också då det berör samt påverkar 

människor här också.  

 

– Ofta kanske man kopplar de till en rädsla man inte förstår. I vidare perspektiv i detta med 

flyktingfrågor handlar det nog om rädsla, kan man då kanske ha som utgångspunkt att prata om 

kultur och religion och då kanske den rädslan kan försvinna då man uppnår större förståelse 

(intervju med Lärare A, 8 april 2015). 

 

Han tycker också att oavsett om man är hindu, kristen eller jude så har alla rätt till sin tro. 

Alla är olika och utövar sin religion på olika sätt. Att inte generalisera är otroligt viktigt och 

då många elever får med en del åsikter hemifrån bör man som lärare vara objektiv och skapa 

en sådan stämning i skolan. På så sätt ger man alla elever förutsättningar till att våga komma 

till tals och ställa frågorna de undrar över.  

Vi går vidare och jag frågar hur Lärare A planerar sin undervisning om religioner. 

Lärare A går direkt in på de abrahamitiska religionerna, där det finns många likheter mellan 
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dem samt att de uppstått i samma region. Att visa på både likheter och olikheter är enormt 

viktigt, men främst likheter menar Lärare A. Med tanke på allt som händer i världen nu menar 

Lärare A att det är enormt viktigt att låta eleverna få diskutera de abrahamitiska religionerna. I 

början av detta arbete började han inte att prata om någon specifik religion utan tanken var 

istället att diskutera olika typer av livsfrågor. Lärare A menar på att detta är ett bra sätt att 

starta ett block i religion på för att sedan komma in på vad olika religioner säger om dessa 

typer av frågor. De diskuterade även vad religion betydde för alla och det kunde skilja sig. 

Vissa elever kanske tänkte direkt på en kyrka då de varit i en kyrka och andra elever kanske 

hade mer djupgående tankar. Lärare A anser att eleverna ofta ställer viktiga samt relevanta 

frågor och att man skulle behöva ha mer tid för religion i skolan idag. Han tror också att det 

kommer bli lite annat när de skall börja med nästa block i religion, då skall han undervisa om 

hinduism och buddism. Man kommer in på en annan del av världen och även om många 

utövar dessa religioner är de i stora världen inte så många. 

 

Jag frågar därefter om hur elevgruppens sammansättning påverkar undervisningen, vilket i 

detta fall är en stor andel av elevgruppen från ett annat land än Sverige.  

– Jag skulle inte säga att det påverkar så mycket men däremot har jag märkt att ju mer eleverna 

delar med sig av egna erfarenheter om de har några så tror jag det är positivt. Om de för fram det 

på ett positivt sätt i alla fall. Många elever har upplevt många saker och vill gärna prata om det 

men kanske inte vågar. Har de erfarenheter blir det nog bättre diskussioner. 

Sedan när det gäller livsåskådningsfrågor som jag sa innan om varför finns vi i livet, vad händer 

efter döden och så vidare. Det kan ju alla ha någon åsikt om, sedan är det inte alla elever som har 

en religiös erfarenhet kring det, men har dem de blir det oftast en bättre diskussion (intervju med 

Lärare A, 8 april 2015). 

Intresset att diskutera religioner är stort, men också att de delar med sig av sina erfarenheter 

och åsikter är positivt samt väldigt givande. Lärare A trycker mycket på att klimatet i 

klassrummet påverkar viljan från elevernas sida att diskutera. Han menar på att läraren är den 

viktiga faktorn till att ordna det genom att visa sig intresserad och respektera allas åsikter och 

tankar.  

Vi börjar närma oss slutet av intervjun när jag frågar vilka svårigheter han som lärare ser med 

undervisning om religioner. Svaret är hur pass ärlig man som lärare skall vara, ska man som 

lärare berätta om man utövar någon religion? Det viktigaste är dock att visa intresse och låta 

alla elever komma till tals. Till vissa lektioner menar han även att man som lärare bör vara väl 
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förberedd då man kan få en del svåra frågor och att man bör ha tänkt igenom eventuella frågor 

innan så man vet ungefär vad man ska svara.   

 

– Många saker i skolan berör eleverna men just religion berör på ett annat sätt om eleverna till 

exempel har egna erfarenheter och föräldrarna är kulturella. Sedan kan man även uttrycka att det 

finns olika synvinklar på olika saker o ting, vissa tycker så och andra tycker så. Det handlar om 

att ge en bred bild och att det finns olika syner på saker. Men det kan vara svårt, absolut (intervju 

med Lärare A, 8 april 2015).  

 

Kulturkrockar är för Lärare A allt från små till stora saker men upplever inte att det sker i 

hans klassrum. Utvärdering av undervisning anses vara väldigt viktigt och istället för att 

endast göra det kanske en gång efter varje avslutat temaarbete försöker Lärare A att ha det 

efter nästan varje lektion. Det är viktigt att eleverna får lära sig att ge feedback på ett bra sätt 

och sedan får givetvis läraren ta beslutet om vad som är bäst för klassen.  

 

4.2 Intervju 2, homogen skola  

Den andra intervjun utförs på en skola där i stort sett alla elever är etniskt svenska. Skolan är 

stor och har över niohundra elever. Jag intervjuar en kvinnlig lärare som varit lärare i över 

femton år och har jobbat på denna skola i tio år.   

 

På frågan om eleverna tycker det är intressant att lära sig om andra religioner svarar hon att 

dessvärre har religion en stämpel på sig att vara tråkigt vilket är en stämpel som är svår att bli 

av med. Hon tror att föräldrar bidrar en del till denna syn då hon hört kommentarer från dem 

till barnen: ”Nej, ska ni ha religion nu?”. Eleverna uttrycker sig också ofta på det sättet inför 

en lektion i religion. Vissa elever blir nyfikna när de läser om religioner och undrar varför 

vissa gör så i en del kulturer, men för det mesta tror tyvärr Lärare B att de mestadels lär sig 

detta utantill för att de måste. Lärare B menar också på att med tanke på det sekulariserade 

landet vi bor i är det svårt för barnen att veta vilken religion de tror på, eller om de är ateister.  

 

– Det är ju svårt att tydliggöra religion för barnen. Jag tycker ju att religion är roligt, och det 

vill jag att eleverna ska tycka också. Men det är som sagt svårt att tydliggöra det för barnen. 

Jag försöker poängtera att man inte ska läsa det bara för att, utan man lär sig om andra 

religioner för att förstå andra människor, för att visa hänsyn i vissa situationer och få en 

större förstålelse för varför andra beter sig konstigt utifrån sin egen ram. Att det inte är 

konstigt för den personen tror ju på den religionen, för dem är det normalt. Det vi gör är 
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konstigt för dem. Jag försöker vända på det så de ser allt utifrån och kan jämföra (intervju 

med Lärare B, 9 april 2015). 

På frågan om vilka religioner som väcker minst samt flest känslor svarar hon att kristendomen 

väcker minst känslor, detta motiverar hon med att det antagligen är för att eleverna har 

tragglat den så många gånger redan. Islam är den religion som väcker flest känslor och Lärare 

B menar på att det troligtvis är för att islam har många regler som många här kanske inte är 

vana vid eller har svårt att känna igen sig i. Det handlar till exempel om slöja, burka och 

sådant som dyker upp i nyheterna som eleverna har väldigt mycket åsikter om. Lärare B 

menar att många av dessa åsikter kommer nog hemifrån och att man i dessa ämnen ofta 

kommer in på samhällskunskap och historia för att som lärare tydliggöra för eleverna. Här är 

det viktigt att poängtera alla likheter som finns mellan kristendomen och islam, ibland kanske 

man har tänkt göra något annat en viss lektion, men kommer detta upp måste man ta tid till att 

reda ut det.  

– Islam får en negativ klang ibland, hos barnen i alla fall men jag som lärare försöker hitta de 

positiva och neutrala delarna. Hinduismen blir istället den knasiga religionen med alla gudarna. 

Buddismen är den svåra guden eftersom ”man ska nå det här tillståndet”, det är lite svårt och 

djupt för mellanstadiet ibland (intervju med Lärare B, 9 april 2015). 

För det mesta tycker eleverna likadant, men som alltid är det ju en klick som kanske färgar av 

sig mer. Det är svårt att få igång diskussioner i klassen och då är det bra när någon sticker ut 

och säger något som: ”men hur kan man tro på att någon har gått på vatten?”. Ett sådant 

uttryck gör att många vill vara med och diskutera.  

På frågan varför vi ska jobba med religioner i skolan, svarar Lärare B att det är en självklarhet 

för att kunna förstå varandras likheter samt olikheter. Hon menar på att vi inte behöver 

acceptera allas ovanor och vanor i religioner, men man skall känna till och förstå dem. 

Givetvis får man tycka vad man vill om det, men man ska veta varför folk gör på ett visst sätt.  

Det är i annat fall då det blir krig. Hon fortsätter berätta om hur de alltid i hennes klass 

kommer in på livsfrågor på religionstimmarna. Det är något eleverna gillar att diskutera, de 

kan komma in på det genom att till exempel någons morfar har dött och ska begravas i en 

minneslund. Detta går ju att göra på flera olika sätt, någon kan börja prata om hinduer och hur 

de gör när någon ska begravas då de skiljer sig lite från våra traditioner här i Sverige.  

Lärare B planerar sin undervisning i religion genom att fokusera på en religion i taget. Hon 

börjar alltid med kristendomen eftersom det är Sveriges stadsreligion.  Sedan fortsätter hon 
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med religionen som ligger närmast, det vill säga, judendomen, eftersom det blir mest logiskt. 

Slutligen tar Lärare B och jämför dem med likheter samt skillnader. En skillnad för i år är att 

istället för att gå in djupt på varje religion skall hon berätta lite kortare om varje religion, inte 

snabbare men lite kortare. Detta för att kunna ägna mer tid till att prata om likheter och 

skillnader. Film är ett bra sätt att tydliggöra för elever i religion eftersom att då får de både 

fakta samt bilder. Dessutom passar de till dagens ungdomar då det är väldigt intresserade eller 

kan mycket om teknik. De är något de är vana vid hemifrån.   

- Man får försöka variera sig lite också så de inte blir tråkigt. Man berättar lite och de får lite 

uppgifter så de får leta. Ser på film. Ibland kan man välja ut vissa delar till exempel bröllop, 

döden, livet, födelse att man plockar ut några bitar och att de får jobba i grupper om det. ”Leta 

reda på i Judendomen hur de gör när någon dör i Judendomen och så vidare, så får de sedan 

redovisa för varandra. Det är nog det viktigaste att variera religionen. ”jaha, är det judendomen 

vi har nu eller islam för gången är likadan? ”Det får inte hända! (intervju med Lärare B, 9 april 

2015). 

På frågan om hur elevgruppens sammansättning påverkar undervisningen vilket i detta fall är 

en skola med nästintill endast etniskt svenska barn, menar Lärare B att det påverkar till viss 

del. Lärare B har varit lärare i klasser med elever som både ”endast” har etniskt svensk 

bakgrund samt lite mer blandade bakgrunder och har man elever med muslimsk bakgrund kan 

de berätta om varför de har vissa traditioner, detta ger ett bakvänt perspektiv vilket är väldigt 

nyttigt.  

- Med homogena grupper där det bara är supersvenska grupper är det svårare att få eleverna att 

förstå. Då får man istället läsa en skönlitterär bok eller liknande samtidigt som handlar om någon 

religion. Men ja tycker absolut att gruppen påverkar . Det beror även på om de är många flickor 

eller många pojkar i gruppen, kön spelar faktiskt roll. Tjejer gillar religion mer och killar är mer 

intresserade av historia mer där det är mycket vapen och så vidare. Tjejer är mer mogna på 

mellanstadiet, de har kommit längre i sitt tänk (intervju med Lärare B, 9 april 2015). 

Intervjuaren: Men du har alltså både haft homogena och mångkulturella grupper? 

Lärare B: Ja, det har jag. Jag tycker det är enklare att ha en mångkulturell grupp då det finns mer 

att ta utav. Det är närmare eleverna att koppla till någon i klassen, om eleven vill förstås, och att 

den eleven kan få berätta om min religion och tradition. Eleverna har ett annat språk än oss 

vuxna med och att eleven då får tala gör att den eleven når fram till alla (intervju med Lärare B, 

9 april 2015).  

Intresset att diskutera andra religioner menar Lärare B beror på vad det är för barn och deras 

sammansättning. Det är en lång startsträcka menar hon men om hon väl får igång dem går det 
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bra. Hon tror att anledningen till att det är svårt att få igång dem är för att i religion handlar 

det mycket om personliga åsikter vilket gör att man kanske inte vågar diskutera då det kan bli 

känsligt. I dessa situationer berättar Lärare B att hon försöker vara tydlig med att det finns 

flera olika sätt att se på saker och ting och att man inte behöver dela med sig av allt man 

tycker om man inte vill. Hon tror också att det är svårare att dela med sig av åsikter om 

religion om man själv inte utövar eller tror på någon, då tänker man inte på samma sätt om det 

som om en person som växt upp med det. 

För att få eleverna och diskutera berättar Lärare B att hon försöker ta ut frågor som hänger 

ihop med det de jobbar med just då, oavsett vilken religion det är de jobbar med. Ofta handlar 

det om bröllop samt begravningsritualer och det bästa är om någon elev i klassen varit på en 

sådan ceremoni och därmed har en egen erfarenhet att utgå ifrån.  

Vidare frågar jag Lärare B om hon ser några svårigheter med undervisning om religioner. 

Hon svarar att det är nog att få fram glädjen som hon själv ser med religioner. Att se alla 

olikheter och vilka fantastiska världar det finns i andra religioner, att eleverna inte måste tro 

på det men tycka det är häftigt att folk tror på olika saker. 

Därefter fortsätter hon att berätta om svårigheterna gällande fördomar. Det finns så mycket 

fördomar bland eleverna och som lärare får jag börja i fördomarna och sedan bocka av de som 

inte är sant och det som är sant.  

- Sedan får man vända på perspektivet, nu vet vi vad som faktiskt inte är sant, vad som bara är 

fördomar eller vad som är från gamla historier. Främst är det islam och judendom dessa 

fördomar finns. Finns tyvärr fruktansvärt mycket idéer. Ibland blir man mörkrädd. Ibland får 

man ta o lösa upp dessa knutar, planeringen kanske faller för du kanske hade tänkt hinna en bit 

men man kan inte bara säga: nej men det stämmer inte! För eleven släpper det inte, utan man får 

ta tid till det o reda ut det. Man får visa deras heliga skrifter och så står det där, alltså det du 

säger är inte sant (intervju med Lärare B, 9 april 2015). 

Jag frågar sedan vad kulturkrockar innebär för Lärare B och om det förekommer i hennes 

undervisning. Hon svarar att de barn hon undervisar är uppvuxna i Sverige och att det 

möjligen är så att kulturkrockarna är större på de mångkulturella skolorna då de har en helt 

annan uppväxt och syn på religion. Hon berättar att hon en gång för längesedan hade en elev 

som var Jehovas vittne och där blev det lite av en kulturkrock i samband med till exempel 

födelsedagar.  Oftast var det bara rutiner som behövde planeras om.  
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På sista frågan, med utvärdering av undervisning svarar Lärare B att det är hennes 

utvecklingsområde och att det är lätt att bara köra vidare då man hela tiden är ett eller två steg 

framför i huvudet. Men efter varje område får de skriva lite kort om vad de tyckte var 

viktigast och vad de tyckte var mest annorlunda, vad som var bra eller vad vi kan göra 

annorlunda. Ibland har de även kört glada eller ledsna gubbar om man tycker det har gått bra 

eller inte. Hon avslutar med att berätta att hon ofta får bra tips från eleverna.  

4.3 Intervju 3, mångkulturell skola 

Intervju tre görs med en manlig lärare på en mångkulturell skola i södra Sverige. Lärare C har 

varit lärare i tio år men jobbat på denna skola i snart tre år. På frågan om eleverna tycker det 

är intressant att lära sig om andra religioner svarar Lärare C att den frågan kommit upp 

tidigare under den dagen då en elev frågat rätt ut varför de skall lära sig om andra religioner. 

Frågan hade fått cirkulera runt i klassrummet och alla elever hade fått svara vad de trodde var 

svaret på den frågan. När alla fått svara fick eleverna en bred förståelse för hur många olika 

svar det finns på den frågan. Därmed sa Lärare C att han var väldigt nöjd med den lektionen 

efteråt. Lärare C menar att den frågan kommer det flera varianter på i andra ämnen också men 

att detta är bra då det får honom att tänka till också.  

På frågan vilken religion som väcker minst samt flest känslor hos eleverna svarar Lärare C att 

han tror det beror på hur vi väljer att framställa religionerna och vilket stoff läroboken tar upp. 

Han säger att islam är nog ett förväntat svar på min fråga, varpå jag frågar hur han menar och 

han svarar att islam är den religion det är störst debatt om i media nu. På grund av detta har 

Lärare C lagt mer tid på att undervisa om islam och låta eleverna diskutera den religionen för 

att få bort de fördomar som finns. Han menar på att media påverkar eleverna väldigt mycket 

och att de behöver lära sig att kunna få bort de fördomar som finns. Vidare fortsätter Lärare C 

att förklara att det är nog inte religioner i sig som upprör eleverna eller väcker känslor på 

annat sätt utan det är innehållet i en viss religion som till exempel kan ha att göra med 

skillnaden på kvinnor och mäns rättigheter. Det är oftast spontana känslor av orättvisa som 

framkommer.  

Lärare C tycker att vi ska jobba med religioner i skolan eftersom religionerna är ett sätt att 

förstå livet. Det har ingen betydelse om man är troende eller inte eftersom de speglar livet på 

olika sätt. Religionerna rymmer väldigt många livsfrågor samt livsåskådningar vilket ger 

människan ännu fler sätt att se livet på.  Detta ger eleverna en förståelse till att livet inte är 

enkelt, det går inte att ha ett svar på allt utan det finns flera olika sätt att se livet på. Lärare C 
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trycker även på det faktum att vi idag lever i ett samhälle där det finns en del 

främlingsfientlighet vilket han vill motverka. Han menar på att genom kunskap och förståelse 

motverkar vi sådan intolerans och därför är religionsämnet troligtvis det viktigaste ämnet vi 

har i skolan. 

När jag sedan frågar Lärare C om hur han planerar sin undervisning om religioner i skolan 

berättar han att de inte har gjort samma sak för varje religion, han anser att variation är viktigt.  

De läste om alla världsreligioner och sedan jämförde de dem och hittade likheter samt 

skillnader för att på så sätt kunna se en röd tråd i det. Lärare C har valt att utgå från boken då 

han tror det ger eleverna mycket att läsa högt tillsammans och sedan diskutera det som står. 

De har även kollat på olika dokumentärer samt filmer som berör olika religioner då det 

hjälper eleverna att få en större förståelse.  

- Islam, som jag lyfte som specifikt i och med hur det är idag finns de ju så många olika sätt att 

vrida och vända på det. Jag vill inte att de bara ska ha en mediabild. SD som det också hörs 

mycket om vill jag problematisera förstås. Blir lätt att man kommer in på det. Ett tag var det 

mycket moskéattacker och liknande, IS blir det mycket prat om också. Alla dessa orättvisor som 

finns just nu i vår värld pratar vi mycket om (intervju med Lärare C, 9 april 2015). 

Lärare C valde även att låta eleverna titta på en serie som heter Fosterland. I den serien får 

man som tittare följa olika partier som inte har allas lika värde som ledstjärna, till exempel 

Sverigedemokraterna och flera partier i Grekland. Lärare C menar att han ville låta eleverna få 

se deras perspektiv också, även om han givetvis inte stödjer det vill han med detta skapa en 

diskussion.  

Avslutningsvis berättar Lärare C att han medvetet lagt betydligt mer tid på att arbeta med 

Islam än exempelvis Hinduismen. 

– Jag hade nog inte kunnat lägga såhär mycket jobb i Hinduism, men med tanke på hur 

verkligheten ser ut idag kände jag att detta djupgående arbete i islam var mer än nödvändigt. 

Många grejer jag gjorde med till exempel Fosterland var kanske väldigt vågat, men det var som 

sagt nödvändigt (intervju med Lärare C, 9 april 2015). 

Lärare C fortsätter berätta om hur han tänker att elevgruppens sammansättning påverkar 

undervisningen och han menar på att eleverna kanske inte påverkar så mycket men 

föräldrarna gör det.  Det skedde en incident men en förälder som inte uppskattade arbetet fullt 

ut med islam och det slutade med att Lärare C fick ha ett möte med föräldern och förklara hur 

han hade tänkt. Det blev ett lyckat möte och föräldern förstod hur Lärare C hade tänkt. En 
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elev i klassen hade precis kommit till Sverige och förstod därmed inte allt av vad Lärare C 

sade kring detta vilket resulterade i att det skedde ett missförstånd då han berättade för sina 

föräldrar om sin tolkning. Därmed menar Lärare C att vad eleverna pratar om hemma 

påverkar undervisningen i skolan. Vidare fortsätter Lärare C att berätta om hur otroligt 

givande det är att ha flera representanter från olika kulturer samt religioner i sitt klassrum. 

Han menar på att det boken inte förmedlar kan istället elever som lever i detta berätta om och 

på så sätt tydliggöra.  Eleverna får väldigt gärna berätta om sina religioner samt traditioner om 

de så önskar, det är en extra resurs enligt Lärare C. 

Vi går in på hur intresset är att diskutera olika religioner bland eleverna varpå läraren svarar 

att det är ett stort intresse.  

- När vi nämner religionerna vid namn tänker nog många att det låter lite tråkigt, men när vi 

sedan pratar om vad religionen handlar om och hur man lever när man tror på en viss religion 

blir det helt plötsligt väldigt intressant och vi hamnar i ett rättvisande tänkande. Så, stort 

engagemang vid diskussioner (Intervju med Lärare C, 9 april 2015).  

Ofta är de väldigt överens, de reagerar på liknande saker om till exempel kvinnans roll eller 

rättighet är begränsad. De är ofta på samma sida i diskussionerna. Lärare C berättar att 

tidigare under dagen när de pratade om varför de läser om andra religioner kom de in på 

Sverigedemokraterna och han menar på att den ena tankegången väcker nästa. Det blir väldigt 

brett till slut. Lärare C berättar att de berikar varandra och han vågar låta dem diskutera. När 

de kommer in på sverigedemokrater och människosyn går diskussionen i ett, de har väldigt 

kloka åsikter. 

– Som lärare är jag dock väldigt försiktig med mina svar, speciellt när vi kommer in på detta 

som SD. Man hör mycket att det är föräldrarnas röster som hörs genom eleverna. Uttrycker jag 

mig slarvigt kan det bli helfel. Många är nog rädda att föra diskussionen kring 

främlingsfientlighet, nazism, SD och rasism eftersom det är så många som visar sig rösta på 

dem. Det visar sig också vara så många människor i olika samhällsskikt som röstar på dem. Man 

kan se i våra diskussioner att eleverna är emot SD och rädda för dem, men vissa kan ändå säga 

att ”de har ändå en poäng här”, då gäller de att jag som lärare är på allärten o vara påläst. En 

poäng kan vara till exempel. ”Sverige kan inte ta emot alla”. Då svarade jag: Men tar Sverige 

emot alla? Nej. Är det bara Sverige som tar emot flyktingar? Osv osv. Detta väcker många 

känslor i mig men jag tror det viktiga är att behålla lugnet och inte bli uppstressad. Om jag inte 

skulle behålla lugnet och diskutera samt bemöta på ett klokt sätt skulle man nog inte våga hålla i 

dessa diskussioner mer. Men det är ett ämne som berör mig djupt (intervju med Lärare C, 9 april 

2015). 
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Jag frågar sedan Lärare C hur han får sina elever till att diskutera. Han svarar att han ”bollar 

ut” frågor ofta. De läser mycket i boken och helt plötsligt kan det dyka upp något när de läser 

och då skapas diskussioner där. Lärare C säger att som tidigare nämnt är det inte svårt att 

skapa diskussion och att det är nog det minsta bekymret han har i sin klass.  

När jag frågar Lärare C om vilka svårigheter han ser med religioner svarar han:  

– Svårigheten som ligger i ämnet är att det finns någon slags tanke om att det är tråkigt hos 

många, om man inte ser allt det här som ligger under. Så att vända tanken om att det är tråkigt är 

nog problematiskt. Men det är ju skolans uppgift att vinkla det åt det rätta hållet. Religion är ju 

inte enkelt och man bör vrida o vända på det och anpassa till den mognadsgrad eleven har 

(intervju med Lärare C, 9 april 2015). 

Vi kommer in på frågan med kulturkrockar och Lärare C svarar att det är inget han upplever i 

klassrummet. Han själv vill definiera kulturkrockar som okunskap, vilket inte behöver vara 

agg eller så, utan att man vet inte om att man gör på olika sätt. Han fortsätter berätta om att 

han anser att man bör se kulturkrockar som en möjlighet som skapar samförstånd. Man lär sig 

ju något varje gång det händer då det belyser olikheter men även likheter. 

Vi har kommit fram till sista frågan som handlar om utvärdering av undervisningen. Lärare C 

berättar att han ska låta eleverna få skriva om det arbetsområdet de haft i religion samt alla 

olika delarna de gått igenom där. Arbetsområdet har varat väldigt länge vilket innebär att 

eleverna kanske hunnit glömma en del, därmed brukar Lärare C punkta upp olika delar till 

deras hjälp. Därefter får de skriva och motivera vad de tyckt varit bra och mindre bra. Lärare 

C berättar även att han försöker ha en muntlig konversation med eleverna ofta då han tycker 

det är viktigt att de ska känna sig bekväma med det så länge de kan motivera på ett bra sätt. 

4.4 Intervju 4, homogen skola 

Den fjärde samt sista intervjun gjordes på en homogen skola i södra Sverige där en kvinnlig 

lärare intervjuades. Lärare D har varit verksam lärare i femton år och arbetat på denna skola 

sedan dess.  På första frågan, angående intresset att lära sig om andra religioner är inte det så 

stort. Hon menar på att intresset för historia och samhällskunskap är större, kanske för att de 

känner till mer om det eller har lättare att relatera till det. I religionskunskap kanske de känner 

att det ligger lite långt borta vilket dels kan vara på grund utav att nästintill alla elever på den 

skolan är etniskt svenska och därmed kanske man inte känner till så mycket mer. Lärare D 

menar på att eventuellt behövs någon form av utbyte med andra elever för att öka 

religionsintresset vilket hon vill arbeta mer med. 
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Därefter frågar jag om vilken religion som väcker minst samt flest känslor varav Lärare D 

svarar att minst känslor väcker nog buddism samt hinduism, Lärare D vill förtydliga det 

faktum att religionerna väcker fortfarande olika typer av känslor men inte lika starkt som 

andra religioner. Den religion som är den mest känslostarka är islam menar Lärare D. Hon 

säger att det är problematiskt på denna skola då det finns en hel del fördomar gentemot dessa 

religioner och att eleverna påverkas extremt mycket av den bild media ger dem. Speciellt det 

senaste året i samband med valet har det varit mycket diskussion kring Sverigedemokraterna 

och vad deras åsikter innebär.  

Anledningen till att vi bör arbeta med religioner i skolan motiverar Lärare D med att det är en 

självklarhet då eleverna får en tilltro samt kunskap om alla människors vardag. Människor på 

vår jord har olika sätt att se på världen samt olika sätt att vara, det är det religion handlar om. 

Lärare D planerar sin undervisning genom att låta eleverna få förståelse för religion i stora 

delar men också genom den specifika religionen i sig. I grund och botten menar Lärare D att 

det handlar om att ge eleverna en grund för att sedan kunna förstå människors situation och 

deras omvärld. Att se skillnader och likheter mellan olika religioner är väldigt viktigt menar 

Lärare D men för att kunna se dessa behöver man gå igenom varje religion för sig först. När 

undervisningen äger rum försöker Lärare D att diskutera och prata mycket kring religion då 

det är ett ämne som är svårt att ”ta på”. Dessvärre menar Lärare D att det är svårt att få igång 

diskussioner i helklass och på senare tid har hon delat in eleverna mycket i smågrupper för att 

på så sätt försöka få dem att prata mer. Lärare D går då runt och lyssnar och pratar sedan om 

vad hon hört i helklass. 

– Att låta de sitta i smågrupper gör att de vågar prata mer och jag när jag går runt och lyssnar hör 

jag var de står i vissa frågor. Jag samlar alltid ihop hela klassen innan lektionen är slut och 

berättar vad jag hört när jag lyssnat på dem. Oftast blir det ett ypperligt tillfälle till att försöka bli 

av med fördomar då jag hört vad de pratat om (intervju med Lärare D, 14 april 2015). 

Lärare D berättar även att hon försöker jobba mycket med gestaltning i religion då hon 

upplever att eleverna ibland lär sig ”bara för att de måste”, hon vill att de ska uppnå en 

förståelse kring det och då tror hon att gestaltning är en bra metod eftersom det ger en känsla 

av att sätta sig in i en situation. Lärare D tycker även att religion är bra att arbeta med i 

samband med påsk till exempel, då kan man prata om varför man firar det för att på så sätt 

låta eleverna knyta an till det.  
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På frågan om hur elevgruppens sammansättning påverkar undervisning om religioner, vilket 

på denna skola är en elevgrupp som är etniskt homogen svarar Lärare D att på skolan där hon 

jobbar har nästan inte några elever med annan kulturell bakgrund och därmed kunskap om 

andra religioner.  

– Jag tror de hade varit bra om grupperna hade varit lite blandade. Eleverna sitter med lite 

kunskap själva och har man klasser med lite olika religioner lär man sig nog lite mer, 

ungdomarna pratar ju med varandra och på fritiden eller raster kanske man slappnar av lite mer. 

Då kanske det blir naturligare att prata till exempel om fasta eller ramadan. Om en muslim är 

med då kan han ju eventuellt vara med och berätta hur man gör hemma hos honom. Å andra 

sidan när man har en homogen klass, vågar nog eleverna kanske fråga mer om saker de är osäkra 

på om de stämmer osv, man är nog mer oförsiktig på hur man framställer sig. Kan kanske vara 

bra om man ska motverka fördomar mot andra religioner. Men tror ändå det är bäst om de är lite 

olika sammansättningar. Nu när jag undervisar i religion behöver jag inte tänka på att jag har 

elever med andra religioner. Men skulle jag ha det skulle jag nog vilja utnyttja det mer och fråga 

dem mer inför klassen. Skulle nog integrera eleverna mer då, där de frågar varandra mer och att 

de lär sig på så sätt (intervju med Lärare D, 14 april 2015). 

Vi går vidare med intervjun och jag frågar Lärare D hur intresset är att diskutera religioner i 

klassen. Lärare D svarar att intresset är väldigt lågt vilket hon tror kan ha att göra med att 

eleverna inte har så många andra intryck att ta ifrån. Det kan skapas diskussioner om 

livsfrågor kommer på tal menar hon, men även där brukar det vara ett relativt lågt deltagande. 

Den större delen av eleverna är inte religiösa, alla har en liknande bakgrund och etnicitet 

vilket kanske resulterar i att de inte blir så intressant för dem. 

– Jämför man med sport, till exempel innebandy, blir de mer intressant för dem då många håller på 

med det eller hejar på något lag. Det blir inte så med religion då ingen praktiserar det hemma, en liten 

gissning bara (intervju med Lärare D, 14 april 2015). 

På frågan hur Lärare D gör för att få eleverna att diskutera svarar hon att eleverna måste vilja 

vara delaktiga i en diskussion för att få till en diskussion. I klasserna hon haft är intresset lågt 

att diskutera religioner, men hon märker att det blir bättre resultat av att låta de sitta i mindre 

grupper och diskutera. Som tidigare nämnt brukar livsfrågor vara intressant att diskutera men 

i övrigt menar Lärare D att det måste vara tydliga samtalsämnen där det kanske finns lite olika 

frågor de kan välja på. Det bästa är om de tittar på något filmklipp innan om till exempel 

kastsystemet där de går igenom det lägsta och högsta kastet. Då brukar diskussionen komma 

igång, men Lärare D upplever dessvärre att det är svårt att hålla diskussionen ”vid liv” under 

en längre tid. 
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Svårigheter med undervisning om religion menar Lärare D, som hon pratat om tidigare, att det 

märks väldigt väl att hennes elever inte upplever religion som något roligt ämne, generellt 

sätt. Svårigheter med att diskutera och få bort stämpeln med att religion är ett tråkigt ämne är 

svårt.  

– Jag försöker verkligen på alla sätt göra så att religion blir ett roligt ämne. Variation i 

undervisning, anpassa den till att använda mycket IKT som eleverna gillar, men dessvärre 

känner jag många gånger att det är svårt. Jag får oftast igång diskussioner med dem när de sitter i 

smågrupper och då känner jag verkligen att jag som lärare lyckats då det är så svårt annars med 

att få igång diskussioner (intervju med Lärare D, 14 april 2015). 

Andra svårigheter är fördomar som finns gentemot vissa religioner. Lärare D berättar att hon 

dessvärre får lägga mycket tid, inte endast på religionstimmarna, att reda ut vilka av 

fördomarna som stämmer och vilka som inte gör det. De flesta är endast påhitt menar hon och 

Lärare D uttrycker hur tråkigt det är.  

Kultorkrockar för Lärare D är när två olika personer ser olika på samma fråga. Hon gör en 

jämförelse med att amerikaner går med skor inomhus och svenskar gör inte detta. Om man då 

som amerikan kommer till Sverige och inte tar av sig skorna anses det vara oartigt från 

svenskarnas sida. I detta fall blir det en kultkrock då det är normalt för båda.  

När det kommer till kulturkrockar inom religion svarar Lärare D att ett exempel skulle kunna 

handla om mat och vad man har för vanor där. Svenskar har traditionellt skinka på julbordet 

medan människor med islam inte äter det alls, eller som hindu där man varken äter biff eller 

fläsk. Kulturkrockar är ingenting som Lärare D upplevt i klassrummet men hon menar på att 

det kan givetvis hända. Kulturkrockar behöver inte endast handla om religion utan det kan 

vara att man har olika vanor som krockar. Hon har inga exempel på detta då hon inte upplever 

det som ett problem. 

Sista frågan som handlar om utvärdering av undervisning menar Lärare D att det är väldigt 

viktigt och hon försöker ha det efter varje lektion om det blir tid över. Att eleverna ska kunna 

framföra sin åsikt till henne muntligt på ett bra sätt tycker hon är viktigt. Annars har hon i 

övrigt en skriftlig utvärdering efter varje avslutat område och hon menar på att hon tar väldigt 

seriöst på dessa utvärderingar då hon hela tiden vill förbättra sig och är mån om elevernas 

åsikter. 
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4.5 Sammanfattning av alla intervjuer 

Utifrån en av uppsatsens huvudfrågor om det finns några skillnader eller likheter i 

undervisningen om religioner mellan mångkulturella samt homogena skolor i Sverige menar 

Lärare A samt C att deras elever tycker det är intressant att lära sig om andra religioner. De 

berättade också utförligt om hur lätt det är att få igång diskussioner i klassen gällande detta. 

En gissning som Lärare A hade på varför det var på det här sättet tros vara på grund utav att 

eleverna har många egna erfarenheter att dela med sig utav.  

Lärare B och D beskrev istället att det inte fanns något intresse hos eleverna att lära sig om 

andra religioner och hur svårt det var att få igång diskussioner. Lärare B som både undervisat 

i homogena samt mångkulturella klasser sade att enligt hennes erfarenhet var det enklare att 

undervisa i mångkulturella klasser då det finns mer ”trådar att dra i där”. Elever med religiös 

tillhörighet kan till exempel berätta om deras traditioner vilket gör att det blir mer nära för 

eleverna.  

En sak som både de mångkulturella och homogena skolorna hade gemensamt var att buddism 

samt hinduism väcker minst känslor hos eleverna och att islam väcker störst känslor. Lärare A 

menar på att detta kan bero på att det hörs mycket om islam i media för tillfället och har gjort 

det ett tag och Lärare B säger i sin tur att eleverna får med sig mycket åsikter hemifrån vilket 

visar sig i skolan. Alla lärare beskrev att de lägger mer tid på islam under religionstimmarna 

för att reda ut den sneda bilden många har av islam, vilket tros bero på media men också 

påverkan hemifrån. 

Gällande en av uppsatsens huvudfrågor angående undervisningsstrategier och planering av 

undervisning om religioner betonade alla lärare hur viktigt det att visa på skillnader men 

framförallt likheter religioner sinsemellan. Detta mycket för att visa att vi är alla lika.  Alla 

lärare planerade även så att det skulle ske mycket diskussion kring religion, men detta var 

som tidigare nämnt svårare att göra på de homogena skolorna. Medan Lärare C svarade att det 

är stort engagemang vid diskussion om religioner i klassrummet så tycks istället Lärare D 

mena att intresset att diskutera religioner är väldigt lågt, troligtvis för att det inte finns så 

många intryck att ta ifrån för eleverna. Livsfrågor var den delen av religion som gick lättast 

att diskutera på alla skolor. Lärare A trodde att detta kunde bero på att oavsett om man är 

religiös eller inte är detta något som alla kan ha en åsikt om men menar ändå på att det blir en 

bättre diskussion om de har det. 
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Lärare B och D som arbetade på de homogena skolorna tyckte det var svårt att undervisa om 

religioner då det kändes som att eleverna endast lärde sig om det för att de var tvungna, men 

de hade ingen större förståelse för det. Lärare B sade att hon kände att de lärde sig religioner 

utantill för att de var tvungna, men att mer än så var det inte. De använde sig utav filmer, 

gestaltning och skönlitterära böcker för att hjälpa eleverna att utveckla en förståelse. För att få 

bort stämpeln med att religion är tråkigt tyckte de även både Lärare B och D att det var viktigt 

med variation i undervisningen, för att på sätt skapa ett intresse hos eleverna. 
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5. Diskussion 

I denna del kommer en diskussion av resultatet samt tidigare forskning att presenteras. När 

detta arbete startade för flera månader sedan hade jag som utgångspunkt att få vetskap om det 

var några skillnader i att undervisa om religioner på mångkulturella samt homogena skolor i 

Sverige. Vidare var även syftet att se hur lärarna motiverade sina undervisningsstrategier, 

hade de olika sätt att undervisa på, eller skiljde det sig något skolorna sinsemellan? Dessa 

frågeställningar kommer fortsätta ligga i fokus och jag har valt att använda de som 

underrubriker.  

5.1 Skillnader mellan mångkulturella samt homogena skolor 

Tidigare i min litteraturdel nämnde jag en undersökning gjord av Kerstin Von Brömssen 

(2004) där hon intervjuat elever på homogena samt mångkulturella skolor i Sverige. Hon hade 

ett elevperspektiv som sade att elever med annan etnisk bakgrund än svensk, gillade att 

diskutera olika religioner. På de etniskt svenska eleverna visade resultatet det motsatta, de 

tyckte inte alls det var givande eller intressant att diskutera detta ämne. Även om min 

undersökning är gjord utifrån ett lärarperspektiv stämmer mitt resultat med Von Brömssens 

(2004) då lärarna jag intervjuade på de mångkulturella skolorna berättade att eleverna tyckte 

mycket om att diskutera religioner och ställde mycket frågor kring det. Lärarna på de 

homogena skolorna berättade istället om hur de kämpade med att få eleverna till att diskutera 

och att det inte alls var lätt till att få dem att göra det och att det knappt skedde 

överhuvudtaget.  

Vidare diskuterade alla lärare som var med i studien samt jag som intervjuare detta och 

kanske beror denna skillnad på att eleverna med annan kulturell bakgrund oftast också har en 

religiös tillhörighet, detta betyder i sin tur att de eleverna möjligtvis lättare kan relatera till 

detta mer än elever som inte är uppvuxna med det. Detta trodde även Björn Falkevall (1995) 

då hans undersökning, som har vissa likheter med min, visade att elever med utländsk 

härkomst hade ett stort intresse av att diskutera olika religioner medan de elever som 

härstammade från Sverige visade det motsatta. Falkevall (1995) hade en teori om att det 

kunde bero på att elever med utländskt ursprung var mer insatta i det än de svenska eleverna. 

Ur en generell synvinkel lever de etniskt svenska eleverna i en kristen tradition där de firar 

påsk och jul, men i vardagslivet syns inte de kristna värderingarna. De elever med annan 

kulturell bakgrund har enligt denna undersökning en annan religiös tillhörighet och lever efter 
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den också. Detta betyder att de har en mer eller mindre insyn i sin egen religion samt firar 

högtider inom respektive religion vilket innebär att de kanske har större vana att diskutera 

detta. Denna undersökning har fokuserat på mellanstadiet och det finns en möjlighet att det 

blir bättre ju äldre de blir. När de går på mellanstadiet är de fortfarande väldigt unga vilket 

kan bidra till att det är ännu svårare att diskutera och att det därmed är ännu svårare att kunna 

relatera till det. 

5.2 Likheter mellan mångkulturella samt homogena skolor 

Vad alla fyra skolor, homogena och mångkulturella hade gemensamt var olika typer av 

känslor kring olika religioner. Buddism samt hinduism svarade alla lärare som medverkade i 

studien att det är religioner som väcker minst känslor varav de som väcker flest känslor är 

judendom, kristendom men framförallt islam. Alla fyra lärare betonade mer eller mindre att 

den största anledningen till detta är medias roll i dagens samhälle. Sanningen är att media 

påverkar människor idag mer än någonsin då vi har större tillgång med dagens teknik till att 

se och höra vad som händer i världen, därav även eleverna. Den studie som gjordes av Björn 

Falkevall (1995) visade även den att islam var den religion som elever hade stora fördomar 

gentemot. Precis som lärarna i min studie svarade, så visade även Falkevalls studie att en sak 

lärarna gjorde för att motverka detta var att redogöra för likheter religioner sinsemellan. På 

detta sätt får eleverna därmed konkret fakta om att alla religioner endast vill gott samt att i 

grund och botten är de inte så olika. Personligen tror jag detta är en bra metod för att 

motverka främlingsfientlighet och fördomar. Anledningen till detta är att många känner ett 

visst förakt gentemot islam som det pratas mycket om nu. Det behövs kunskap för att belysa 

de handlingar som utförs av människor i världen, så att alla har förståelse för att de handlingar 

som islamska staten gör, inte har sin grund i den muslimska tron. I dessa fall då media 

påverkar behöver vi lärare ge stor plats till källkritik, då elever måste få vetskap om att man 

heller inte ska tro på allt man läser eller hör. Det är säkerligen en god anledning också till att 

motverka detta. 

Sammanfattningsvis skiljer det sig stort mellan de homogena och mångkulturella skolorna 

gällande undervisningen om religioner och det min undersökning säger stämmer överens med 

vad tidigare forskning säger. De ”svenska” eleverna har inget större intresse av att varken lära 

sig eller diskutera olika religioner och ämnet religion har en stämpel på sig om att vara 

tråkigt. På de mångkulturella skolorna verkar det vara helt annorlunda, eleverna har ett 

brinnande intresse för att diskutera och vill lära sig om andra religioner. Vad kan detta bero 
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på? Hur kan det vara så stora skillnader mellan olika skolor i samma land? Men det viktigaste 

av allt, hur ska man komma till rätta med det här problemet?  

Ofta hörs segregering i media och på sociala medier som något negativt för människor med 

annan härkomst än Sverige. Det talas om att de behöver komma in i samhället och det betonas 

att det endast är negativt för dem att inte integreras mer i den svenska kulturen. Men 

sanningen är att svenska elever förlorar på detta också, denna segregering påverkar de 

svenska elevernas kunskaper om religioner. Lärarna jag intervjuade betonade allihop av hur 

givande det är att ha elever med annan religiös tillhörighet än kristendom i klassrummet. I 

detta fall hade man som en extra resurs då denna elev, om eleven ville förstås så kunde hen 

berätta självmant om sin religion i klassrummet för sina klasskamrater. Elever på 

mellanstadiet har ett annat sätt att förklara, ett annat språk än vuxna vilket bidrar till att de är 

ännu lättare att förstå och dessutom blir det väldigt konkret och mer nära för alla att ha någon 

som berättar om vad hen gör inom en viss religion.  

I inledningen nämnde jag en artikel från Malmberg (2013), gällande det fria skolvalet och hur 

negativt de påverkar skolan. Malmberg (2013) beskriver hur det ökar klyftorna skolor 

sinsemellan och att de svenska eleverna väljer bort skolor som domineras av andra etniciteter 

än den svenska. På grund av detta förlorar etniskt svenska elever förståelse för andra 

religioner samt ett intresse för detta. Detta kan vara början till ett samhällsproblem som 

kommer bli större om ingenting görs, i slutändan är det bekräftat att alla vinner på en 

blandning av olika kulturer i klassrummen där vi kan lära av varandra. Som det är idag 

påverkas elevers kunskap om religioner på grund utav segregeringen.  

5.3 Lärarnas undervisningsstrategier 

Vad gäller lärarnas undervisningsstrategier har de också varierat beroende på om intervjun 

skett på en mångkulturell eller homogen skola. Alla lärare svarade att de vill visa på likheter 

och skillnader inom de olika religionerna men att de började läsa om varje religion för att 

sedan kunna se en röd tråd. Alla fyra lärare ville även diskutera mycket med eleverna och att 

de sinsemellan skulle diskutera med varandra, men precis som jag redan nämnt var detta en 

svårighet i de homogena skolorna där lärarna fick kämpa för att få eleverna till att diskutera. 

Lärare D sade att hon kämpade varje religionstimma med att få eleverna att diskutera och att 

det kunde gå relativt bra om de satt i smågrupper men inte i helklass. Men på de 

mångkulturella skolorna, det vill säga, lärare A samt C hade inte några som helst svårigheter 

att få eleverna att diskutera.  
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Undervisningen i den svenska skolan skall vara likvärdig i vilken del av landet vi än befinner 

oss i, alla elever har rätt till en likvärdig skolgång (Skolverket, 2011). Dessvärre visar 

resultatet av min undersökning att den inte är likvärdig. Läroplanen säger nämligen, som 

tidigare nämnt att eleverna skall även utveckla en förståelse för hur synen på olika typer av 

livsfrågor skiljer sig åt mellan olika religioner samt vad dessa frågor kan betyda för 

identiteten hos varje person förbunden med religionen (Skolverket, 2011). På de 

mångkulturella skolorna har de en större förståelse, säkerligen mycket på grund utav deras 

bakgrund vilket i sin tur bidrar till att eleverna på olika skolor har olika förutsättningar. En 

viktig fråga som kvarstår är hur vi ska utforma undervisningen för att nå de mål som krävs.   

5.4 Fortsatt forskning 

Hur skall vi lärare utforma undervisningen gällande religioner i dagens mångkulturella samt 

homogena delar av Sverige? Detta är ett område som vi bör forska vidare i eftersom det är ett 

område som inte är särskilt berört men också för att alla elever, oberoende av vilken klass de 

går i ska få samma kunskap och möjlighet till att lära sig om de olika religionerna.  
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Bilaga 1 - Intervjufrågor 

Elevfrågor  

1. Upplever du att eleverna tycker det är intressant att lära sig om andra religioner och 

kulturer? 

2. Vilken religion väcker minst och flest känslor/intresse hos eleverna? 

- Vilka typer av känslor?  

- Tycker de flesta elever likadant? 

Lärarens utgångspunkter 

1. Varför tycker du att vi ska vi jobba med religioner i skolan? 

2. Hur planerar du din undervisning om religioner? Motivera. 

3. Hur går du tillväga när du undervisar om religioner i klassrummet? Motivera. 

4. Hur tänker du att elevgruppens sammansättning påverkar undervisningen? (tex: 

kulturell eller religiös bakgrund) påverkar det din undervisning om/i religion/er? I så 

fall hur?  

5. Hur är intresset hos eleverna att diskutera religioner i klassrummet? 

- Verkar det finnas ett intresse? Hur visar det sig?  

6. Hur gör du för att få eleverna till att diskutera? Tex. Övningar?   

7. Vilka svårigheter ser du med undervisning om religioner?  

8. Vad tänker du på/vad innebär kulturkrockar för dig? 

- Upplever du att det förekommer i ditt klassrum under undervisningen?  

- Hur visar det sig? 

9. Hur utvärderar du din undervisning?  

 

 


