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Abstract 
Denna studie ämnar att, utifrån en kvalitativ forskningsansats, undersöka tre lärares 

upplevelser av att undervisa religiösa elever i ämnet religionskunskap.  

Utifrån studiens bakgrund och tidigare forskning beskrivs Sverige som ett av världens mest 

sekulariserade länder, vilket bland annat visar sig genom att skolans religionsämne gått från 

att enbart behandla kristendomen, till att idag vara ett ämne som undervisar elever från 

olika trosbakgrunder tillsammans i ett ämne som på ett neutralt sätt ska lära elever om olika 

religioner. Sverige är idag ett mångkulturellt och mångreligiöst land, och att undervisa elever 

från olika bakgrunder skulle utifrån Skolverkets beskrivning av värdegrunden innebära 

enorma möjligheter. Inte minst då religionsundervisningen lyfter livsfrågor som är viktiga att 

resonera kring för att skapa förståelse kring människors olika sätt att tänka. 

Resultatet av studien visar att lärarna ser det som positivt att undervisa en klass med elever 

från olika religiösa bakgrunder med olika syn på religion eftersom det öppnar för intressanta 

diskussioner i klassrummet. Flera av de tillfrågade lärarna uppgav att de ser en utveckling 

under senare år att fler elever är öppna med sin religiösa tro, vilket troligtvis beror på att 

dagens klassrum består av allt fler muslimer som har en utländsk bakgrund, och som är 

mycket mer öppna med sin religiösa ställning. Detta har lett till att kristna idag också 

uppfattas som mer öppna med sin tro.  

Något som flera av lärarna däremot problematiserade med ett klassrum som inkluderar 

elever med olika religiös tro var att ämnet religionskunskap berör laddade ämnen som kan 

leda till många delade åsikter, utifrån religiös tillhörighet vilket kan skapa konflikter där 

religiösa elever försätts i en utsatt position. Ofta kan religiösa elever tvingas stå till svars för 

åsikter som är religiöst präglade, eftersom kamraterna ifrågasätter dem. Åsikter som 

däremot inte är religiöst präglade tycktes inte vara utsatta för problematisering på samma 

sätt.  

Flera av lärarna diskuterade att ämnet på flera sätt berör värdegrundsarbete. Tack vare att 

elever idag är mer öppna med sin religiositet präglas samtalen av flera delade åsikter utifrån 

elevernas varierande religiösa bakgrund. Här beskrev flera av lärarna att eleverna ofta visar 

stor respekt för kamrater som har en religiös tro, och kamratrelationerna gjorde enligt 
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lärarna att eleverna kunde utveckla förståelse för olika religiösa tillhörigheter. Å andra sidan 

gavs också exempel på då religiositet kunde bli ett medel för att förtrycka och håna. Då detta 

varit fallet tycks det i många fall dock vara konflikter mellan troende elever med olika religiös 

bakgrund. I dessa fall tycktes emellertid klassrumsklimatet i stort vara avgörande för om 

dessa trakasserier förekommer. 

Lärarna gav också exempel på att det förekommer andrafiering i klassrummet mellan elever 

utifrån deras olika religiösa tillhörigheter. Lärarna uppfattade till exempel att många elever 

bär med sig fördomar in i klassrummet kring människor som tillhör olika religiösa grenar. I 

många fall har eleverna fått dessa sedvrida bilder från media. Huruvida dessa fördomar 

bemöttes tycktes vara väldigt olika utifrån lärarnas svar. I vissa fall tycktes exempelvis 

läraren anse att det är svårt att bemöta dessa fördomar, medans andra svar snarare tydde 

på att lärarens inställning skulle kunna förstärka elevernas fördomar. Något som samtliga 

lärare och även religiösa elever tycks problematisera är att skolans och samhällets sätt att se 

på kunskap är begränsad och har en tendens att enbart utgå ifrån ett vetenskapligt 

perspektiv.  

Å andra sidan beskrev lärarna också klassrum där denna respekt tycktes vara uteblivande 

och klassrummet istället blev en plats för hån och trakasserier. Detta tycktes i många fall bli 

problematiskt för lärarna, och nyckelord som ”obehagligt” användes i beskrivandet.  

Resultatet tyder på att religionskunskap är ett komplext ämne som inte bara berör sakfakta 

utan också har ett viktigt syfte då det kommer till skolans värdegrundsarbete eftersom 

ämnet berör frågor som är viktiga att ta upp för att ge eleverna möjlighet att skapa 

förståelse för varandra, och förståelse för att många frågor inte har ett enkelt svar. 
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1. Inledning 
Föreliggande uppsats ämnar undersöka tre religionslärares upplevelser av att undervisa 

religiösa elever i religionskunskap.  Intresset för ämnet i uppsatsen uppkom då jag under en 

VFU-period på lärarutbildningen kom i kontakt med en religionslärare som beskrev hur hen 

otaliga tillfällen under sina år som verksam lärare hamnat i konflikt med elever som 

positionerar sig som religiösa, och i flera fall också med deras föräldrar. Konflikterna 

grundade sig ofta i att läraren respektive eleverna och deras föräldrar hade olika syn på 

religionsämnets innehåll och lärarens undervisning. Utifrån vårt samtal fick jag 

uppfattningen om att religionsämnet således kan vara ett ämne som engagerar och ibland 

upprör, till exempel då föräldrar önskar att kunna välja bort innehåll i undervisningen som de 

upplever utmanar deras barns tro. Lärarens upplevelser tycks inte vara unika i sitt slag då det 

finns tidigare studier som bekräftar att ämnet kan vara känsligt och i vissa fall uppröra.1 

Dilemmat skulle dessutom kunna sägas vara mer relevant att belysa idag än någonsin 

tidigare eftersom samhället blir allt mer mångkulturellt och därmed ökar också den religiösa 

spridningen bland elever i skolan. Samtidigt är den svenska religionsundervisningsmodellen 

unik i sitt slag då den till skillnad från många andra länders religionsundervisning är icke-

konfessionell och elever undervisas tillsammans oavsett vilken religiös bakgrund de har.2 

1.1 Syfte 
Syftet med denna uppsats är att utifrån intervjuer med tre religionslärare skapa en 

uppfattning av deras erfarenheter kring att undervisa religiösa elever i ämnet 

religionskunskap.  

1.1.2 Frågeställningar  

De frågeställningar som uppsatsen avser att undersöka är; 

 Hur beskriver lärarna mötet med en klass elever med olika religiös bakgrund? Vilka 

positiva respektive negativa aspekter går att tolka ur lärarnas svar? 

 Vilken roll får de religiösa eleverna i undervisningen enligt lärarnas utsagor? 

                                                             
1 Se till exempel Otterbeck, som finns omskriven i kapitlet ”Tidigare forskning”. 
2 Kittelmann Flensner 2015: 276 
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 Hur bemöter lärarna konflikter och eventuell andrafiering som förekommer i 

undervisningen, till exempel mellan elever?  

1.2  Bakgrund 
I detta kapitel kommer studiens syfte att kopplas till de rådande styrdokumenten för 

religionskunskap på gymnasiet. Därefter följer en bakgrund till vad religion har och har haft 

för betydelse - historiskt och idag i Sverige. Avslutningsvis beskrivs värdegrunden som också 

skulle kunna sägas ha stark koppling till religionskunskapsämnet eftersom ämnet liksom 

värdegrunden syftar till att utmana normer och skapa förståelse för det främmande. 

1.2.1 Ämnets betydelse utifrån styrdokumenten 

I kursplanen för religionskunskap på gymnasiet står det att ”Undervisningen ska ta sin 

utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar 

och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 

och leva i ett samhälle präglat av mångfald”. Ämnets syfte betonar därmed förmågor som att 

ämnet ska förbereda individen för att leva i ett samhälle där människor med olika 

bakgrunder och erfarenheter, inte minst religiöst sett, ska kunna existera tillsammans. 

Sveriges religionsundervisning skiljer sig därmed också från många andra länders då den 

låter elever som har olika erfarenheter av religion och att vara religiös att mötas och 

tillsammans lära sig om religion och diskutera frågor som inte har enkla svar tillsammans. 

Kittelmann Flensner skriver i sin avhandling att detta ger ämnet potential att vara en viktig 

del av skolans värdegrundsarbete eftersom ämnets syfte betonar vikten av att skapa 

förståelse för det främmande och förbereda elevernas förmåga att leva i ett samhälle som 

idag är både mångreligiöst och mångkulturellt.3 

1.2.2 Religionens roll i samhället och i svenska skolan - historiskt och idag 

Allt sedan 1800-talet har Svenska kyrkan successivt förlorat makt över områden i samhället 

där den tidigare haft inflytande, och Sverige definieras idag som en sekulariserad stat. Detta 

innebär att olika institutioner i samhället, till exempel skola, sjukvård, politik och ekonomi, 

där kyrkan historiskt sett haft stort inflytande numera blivit oberoende av densamma. 

Religion har med andra ord i Sverige inte längre något inflytande vid till exempel stadgande 

av lagar, vilket den tidigare historiskt sett haft.4   

                                                             
3 Kittelmann Flensner 2016: 276 
4 Svanberg & Westerlund 2011: 32-33 
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Emellertid, skriver författarna Svanberg och Westerlund, behöver denna sekularisering inte 

nödvändigtvis innebära att religion får en minskad betydelse i samhället. Medan somliga 

med hänvisning till ovanstående beskrivning menar att religion blivit marginaliserad i dagens 

svenska samhälle hävdar nämligen andra att religion fortfarande har lika stor betydelse som 

tidigare. Ytterligare ett synsätt är att religion visserligen åter har blivit allt mer vanligt, men 

att de förekommer i andra former. Andra är av uppfattningen att religion spelat ut sin roll då 

den inte lockar dagens självständiga människa eftersom den är allt för auktoritär.  Bilden av 

vilken betydelse som religion har i dagens samhälle är med andra ord i mångt splittrad och 

även om människors religiositet idag betyder allt mindre för deras uppfattning i 

samhällsfrågor behöver detta alltså inte nödvändigtvis innebära att deras deltagande i 

religiösa aktiviteter minskar.5   

Internationellt sett har befolkningen i Sverige emellertid ett utmärkande lågt religiöst 

engagemang jämfört med andra länder. Detta menar många inte är förvånande med tanke 

på att Sverige är ett av de länder som kommit längst i utvecklingen när det gäller ekonomi, 

levnadsstandard, utbildning och välbefinnande i livet, vilket typiskt sett också leder till att 

religiöst engagemang minskar. Emellertid lyfter Svanberg och Westerlund att det vid analys 

visat sig att svenskars religiösa engagemang har växt under senare år, vilket är en 

förvånande utveckling men tros bero på att Sveriges kulturella mångfald och pluralism har 

ökat. En annan förklaring skulle kunna vara att kyrkor och religiösa institutioner blivit allt 

mer medvetna om att religion i allt större utsträckning marginaliseras, och därför idag 

anstränger sig mer för att vända denna negativa utveckling genom nya strategier för att 

locka anhängare. Dessutom kan religionen i dagens samhälle sägas fått en annan betydelse 

än vad den historiskt tidigare haft, från att varit något som människan engagera sig igenom 

att till exempel besöka religiösa aktiviteter, till att idag vara mer centrerad på att besvara 

människors livsfrågor.6   

Inom skolans verksamhet har religionen också fått en förändrad betydelse. Traditionellt sett 

var skolan länge en angelägenhet för den svenska kyrkan, och fram till 1800-talet då flera 

demokratiseringsreformer ägde rum hade kyrkan makten över skolan. Länge benämndes 

också religionsämnet för kristendomskunskap, vilket vittnar om kristendomens stora 

                                                             
5 Svanberg & Westerlund 2011: 32-33, 37 
6 Svanberg & Westerlund 2011: 37-38 
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inflytande över skolan. Under denna tid stod kyrkan och samhället i konflikt med varandra 

angående vad som skulle anses vara viktigast i skolutbildningen, vilket ledde till att staten 

slutligen under 1842-års reform tog över skolan och styrde den på egen hand. Emellertid 

hade kyrkan fortfarande auktoritet över religionsundervisningen som bedrevs i enlighet med 

Svenska kyrkans lära. Kristendomsämnet, som det då kallades, var också 

värdegrundsbärande vilket till exempel gestaltades genom att varje skoldag inleddes med 

bön och att kristendomsämnet betraktades som skolans första ämne. Detta ifrågasattes 

dock eftersom gapet mellan kyrka och stat ökade, den utökade sekulariseringen samt att 

befolkningen fick en allt mer individuell och olikartad bakgrund inte minst utifrån religiösa 

ståndpunkter.  Synen på vilket inflytande som kyrkan skulle ha i skolans verksamhet skilde 

sig också inom olika generationer. Medan Sveriges vuxna befolkning menade att skolan var 

beroende av kristna organisationer och kyrkans stöd var intresset mycket litet bland 

eleverna själva och det vid den tiden växande näringslivet. Vid 1994 års skolreformer 

klargjordes därför att religionsämnet inte längre skulle vara värdegrundsbärande, utan 

värdegrunden skulle genomsyra hela skolverksamheten och alla som inkluderades i 

verksamheten skulle vara ansvariga för att den togs i beaktning, till exempel lärare, elever, 

föräldrar och involverade politiker. Emellertid stod det kvar i värdegrunden att denne vilade 

på de etiska principer som förvaltats av kristen tradition, ett uttryck som levt vidare in i våra 

dagar.7 

Dagens religionsämne skiljer sig med andra ord mycket från hur det tett sig historiskt sett. 

Utvecklingen har lett till att dagens religionsämne allt sedan 60-talet varit icke-konfessionellt 

i den bemärkelse att ämnets innehåll ska vara neutralt och därmed inte propagera för någon 

specifik religion eller trosinriktning. Ämnet ska likväl behandla världsreligioner som ledande 

icke-religiösa livsåskådningar och etik.8  

1.2.3 Skolans värdegrund 

Värdegrunden ska enligt Skolverket genomsyra hela skolverksamheten i såväl undervisning 

som i bemötande av elever. Värdegrunden har sin botten i demokratiska värden, och 

innebär att varje elev ska bemötas utifrån sina demokratiska rättigheter, men också att varje 

elev ska utveckla sin egen demokratiska kompetens. Skolan ska alltså förmedla demokratiska 

                                                             
7 Olivestam 2006: 12-14 
8 Kittelmann Flensner 2015: 275 
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värden som ska reflektera det svenska samhället och samhällsuppdraget i stort, och fostra 

ungdomarna till goda samhällsmedborgare.9  

 

Som tidigare nämnt berör ämnet religionskunskap på många sätt värdegrundsarbete 

eftersom ämnet syftar till att skapa förståelse för människors olikheter och förbereda 

eleverna inför att leva i ett samhälle som är präglat av mångfald. Ämnet är därför tacksamt 

ur en värdegrundssynpunkt eftersom det berör frågor som är viktiga att belysa och 

reflektera över, för att ge eleverna förståelse för att det finns många olika sätt att leva och se 

på världen, vilket de ständigt kommer att möta i samhället. Detta möjliggör för 

värdegrundsarbete som är intrigerat i den ordinarie undervisningen, vilket enligt skolverket 

är eftersträvansvärt. I detta avsnitt kommer för denna uppsats relevanta delar ur 

värdegrunden att belysas, vilka sedan kommer användas i analysen av det insamlade 

materialet som består av intervjuer med tre religionslärare. 

 

Skolverket skriver vidare att det är viktigt att värdegrundsarbetet präglas av samspel mellan 

elever och inte individuellt, då den demokratiska kompetensen får sin betydelse i samspel 

med andra individer. Således, menar Skolverket, är skolan en unik institution som låter 

ungdomar med olika bakgrund, intressen och värderingar att mötas. Detta är positivt 

eftersom möten med andra ungdomar som besitter olikheter tvingar individen möta 

motsättningar, och att bemöta dessa. Vuxna i skolan, så som lärare, har också en viktig 

påverkan eftersom deras sätt att bemöta elever och andra vuxna på skolan också ska 

gestalta demokratiska värden och respekt, vilket påverkar ungdomarnas sätt att bemöta 

varandra och andra ute i samhället. I långa loppet kommer dessa möten i skolan, enligt 

Skolverket, att motverka fördomar, kränkningar, rasism och ojämnlikhet i samhället.10  

 

En viktig del av värdegrundsarbetet och arbete med mänskliga rättigheter är att lyfta och 

kritiskt granska de normer som styr i samhället, och se hur dessa påverkar hierarkier som 

finns runt omkring om. Enligt Skolverket är nämligen normer något som människan påverkas 

av i högsta grad, och vi har ett behov att sortera in olika människor i olika fack utifrån 

normer. Detta arbete är emellertid inte problemfritt då belysandet av olika normer inte 

                                                             
9 Skolverket 2013: 5 
10 Skolverket 2013: 5,8,10 
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nödvändigtvis innebär att de försvinner, utan det kan också bidra till att de etableras och 

förstärkas ännu mer om arbetet görs på fel sätt.  Således är det viktigt att detta arbete sker 

utifrån ett arbetssätt som är normkritiskt, och ifrågasätter de normer som finns i samhället 

och som eleverna själva besitter. Genom detta arbete menar Skolverket att eleverna inte 

bara uppmanas att acceptera människors olikheter och ursprung, utan också att förstå hur 

samhällets normer kan påverka deras egen syn på omvärlden. I detta arbete är målet att 

eleverna blir medvetna om hur de själva ser på människor från olika bakgrund, vilket är 

viktigt för att undvika att ett ”vi” och ”dem” skapas, vilket ur ett större perspektiv ger vissa 

grupper som står högre i hierarkin fördelar på bekostnad av andra människor som befinner 

sig lägre ner på skalan.11 

 

Elevernas olikheter bör enligt Skolverket betraktas som en enorm tillgång som verkar 

berikande för elevernas kunskaps- så väl som demokratiska utveckling. Det betonas att det 

är viktigt att olikheterna däremot inte blir grund för diskriminerande handlingar. Detta 

gestaltas då Skolverket skriver att eleverna ”(…) ska ha samma möjligheter oavsett kön, 

könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan 

trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder” (Skolverket 2013: 34). 

Emellertid problematiseras att det samtidigt kan vara svårt för skolans personal att 

upprätthålla arbetet för en trygg skola ju äldre barnen blir eftersom de vuxna tvingas ge 

utrymme för elevernas frihet och integritet, och inte kan följa eleverna i alla situationer 

utanför klassrummet. Frihet och integritet är också två värden som kan komma i konflikt 

med varandra. Ett exempel på en sådan situation är om en elev uttrycker en åsikt som 

inkräktar på en annan elevs integritet. Varje elevs rätt till ett privatliv är också något som kan 

riskera att överskridas och bli ett dilemma i skolan. Ett exempel på en sådan situation skulle 

kunna vara om läraren ber eleverna att dela med sig av erfarenheter kring upplevelser 

utanför skolan, vilket kan vara en vanlig men känslig fråga i klassrummet. Därför är det 

viktigt att som lärare alltid reflektera över och försöka finna balanser mellan sina egna, goda 

intentioner i undervisningen och elevernas privatliv som måste respekteras.12 Emellertid är 

det i den ordinarie undervisningen som värdegrundsarbetet också får sin vardagliga 

gestaltning genom att läraren utifrån demokratiska grunder ger eleverna inflytande i 

                                                             
11 Skolverket 2013: 24-28 
12 Skolverket 2013: 41-42 
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undervisningen eller samtal kring etiska dilemman som eleverna själva möter i sitt vardagiga 

liv. Således måste eleverna kunna relatera värdegrundsarbetet till sin egen verklighet och 

erfarenheter för att det ska verka utvecklande13 

 

Något som av Skolverket anses vara betydelsefullt för att utveckla den demokratiska 

kompetensen är ett klassrumsklimat som präglas av öppenhet. Ett sådant klimat ska enligt 

Skolverket kännetecknas av att alla kan göra sin röst hörd och får sin åsikt respekterad. Detta 

inbjuder till att göra fler elever delaktiga i undervisning, och därmed ökar också 

kunskapsutvecklingen. I varje klassrum finns det elever som har olika värderingar och åsikter, 

och därför är det viktigt att klassrummet är en trygg plats där varje individ kan framföra sin 

åsikt utan att bli tillrättavisad eller nedlåtande bemött. Detta är viktigt både för att öva den 

demokratiska förmågan, men också för att deltagande i samtal är ett sätt för eleven att 

tillägna sig kunskaper. Den demokratiska förmågan utvecklas också genom att klassrummets 

samtal präglas av lyssnande och förståelse för andras åsikter, vilket också blir fördelaktigt för 

eleven utanför skolans ramar.14  

 

Emellertid är det viktigt att vara medveten om att klassrummets samtal inte sker villkorslöst, 

och att sociala ojämnlikheter kan ta sig uttryck och påverka deltagarna i samtalet. Dessa 

sociala ojämnlikheter kan grunda sig i olika faktorer som till exempel kön eller social 

klasstillhörighet. Lärarens maktposition i klassrummet gör också att denne har en annan 

position i samtalet jämt emot sina elever. Alla dessa faktorer som kan påverka deltagarnas 

roll i klassrummet är enligt Skolverket viktigt för varje lärare att reflektera kring. Skolverket 

hävdar nämligen att dessa ojämnlikheter inte bara existerar i klassrummet, och den som har 

svårt att föra sin talan där kan också ha svårt att hävda sig i andra sociala sammanhang 

utanför skolans arena.15  

2. Metod  
I följande avsnitt kommer metoden som användes i insamlandet av material för den 

föreliggande uppsatsen att presenteras närmare. Inledningsvis kommer intervjumetoden 

beskrivas. I nästa avsnitt redogörs urvalet av informanter. Därefter redogörs för de etiska 

                                                             
13 Skolverket 2013: 49 
14 Skolverket 2013:, 65-66, 72-73 
15 Skolverket 2013: 73 
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principer som studien i enlighet med Vetenskapsrådets regleringar har sin utgångspunkt i. I 

uppsatsens avslutande kapitel finns ett avsnitt där metoden diskuteras och problematiseras. 

2.1 Kvalitativa intervjuer 
Metoden för denna uppsats har varit kvalitativa semistrukturerade intervjuer. Den 

semistrukturerade intervjun kännetecknas av låg grad av strukturering, vilket låter 

intervjupersonen svara med egna ord utan att vara bunden till föregivna svarsalternativ. Vid 

en semistrukturerad intervju utgår forskaren från förutbestämda teman som intervjun ska 

handla om, men avgör själv om denne vill utgå ifrån förberedda frågor, eller formulera frågor 

under intervjuns gång. 16 I detta fall har intervjuerna utgått ifrån en intervjuguide (se bilaga 

1), där frågor kring teman formulerats i förväg, men i vissa fall har följdfrågor ställts under 

intervjuernas gång. Detta för att försäkra om att få uttömmande svar från de intervjuade 

lärarna, och att samtalet ideligen skulle hålla sig till ämnet i fråga. Vid de olika intervjuerna 

förekom det att frågorna i vissa fall ställdes i varierande ordning beroende på hur samtalet 

utvecklades. Detta bedöms emellertid inte ha påverkat de olika informanternas svar på 

något vis. 

2.2 Urval 
Urvalet av deltagare i denna studie har studie har skett genom slumpvis urval. Detta gjordes 

i uppsatsens tidiga skede då ett mejl skickades ut till gymnasieskolor i södra Sverige där 

uppsatsens syfte beskrevs och det klargjordes att det enda kravet för att delta i studien var 

att läraren i fråga är behörig att undervisa i religionskunskap på gymnasienivå. 

Studier med slumpvissa urval kan i regel inte sägas vara generaliserbara. För att få fram ett 

generaliserbart resultat hade studiens urval behövt ske mer systematiskt, och jag hade 

kunnat ta hänsyn till faktorer som skolornas religionstäthet till exempel. Emellertid är så 

sällan fallet i den kvalitativa studien, då resultatet inte syftar till att vara generaliserbart.17 

2.3 Etiska principer 
Vetenskapsrådet har tagit fram fyra etiska huvudkrav som är centrala för 

forskningsområdena humaniora och samhällsvetenskap. Det är viktigt att bedriva forskning 

både för samhällets - och för den enskilda individen utveckling. Dock är samtidigt det viktigt 

                                                             
16 Patel & Davidson, 2011: 81-82  
17 Patel & Davidson 2011: 108-109 
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att som forskare värna om och ta hänsyn till informantens integritet. Detta har jag gjort i 

denna undersökning genom att följa de fyra huvudkraven.18 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera informanten vad studiens syfte är, 

och de villkor som gäller vid informantens deltagande, det vill säga att dennes deltagande är 

frivilligt och att den har rätt att avbryta medverkan.19 Denna information fick de deltagande 

lärarna innan intervjuerna påbörjades.   

Samtyckeskravet innebär att forskaren ska ha informantens samtycke om medverkan innan, 

i detta fall, intervjuer påbörjas.20 Detta krav uppfylls då informanterna innan studiens 

genomförande fick förfrågan om de ville delta i studien genom att bli intervjuade.   

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren ska ta hänsyn till informanternas integritet 

genom att de uppgifter de lämnar förblir anonyma och oidentifierbara av utomstående.21 

Detta krav uppfylls då jag använder fingerade namn på de lärare som intervjuats och de 

skolor som de arbetar på.    

Nyttjandekravet innebär att det insamlade underlaget enbart får användas i 

forskningsändamål.22 Detta krav uppfylls då det insamlade intervjumaterialet enbart 

kommer att användas som underlag för denna uppsats.  

2.4 Kvalitativ metodansats 
Att bearbeta en kvalitativ studie innebär en stor utmaning för forskaren då det ofta är ett 

stort insamlat material som ska sammanfattas till en kortare rapport. Detta innebär att 

forskaren måste vara förmögen att se sammanhang i stor mängd insamlad data, och vara 

kapabel till att urskilja vad som är relevant för studiens syfte. Dessutom måste forskaren 

kunna tolka det insamlade materialet på ett förtroligt och sanningsenligt sätt. Studiens 

resultat är därför också starkt beroende av forskarens förförståelse av det undersökta 

fenomenet och tolkningar av informanternas uttalanden. Därför bör läsaren ha i åtanke att 

även denna uppsats är påverkad av min förförståelse och tolkningsförmåga.23 

                                                             
18 Vetenskapsrådet, 2002: 5 
19 Vetenskapsrådet, 2002: 7 
20 Vetenskapsrådet, 2002: 9 
21 Vetenskapsrådet, 2002: 12 
22 Vetenskapsrådet, 2002: 14  
23 Patel & Davidson 2011: 120-122; Dalen 2015: 17-18 
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3. Teoretisk bakgrund 
Vid analysen av det insamlade materialet kommer studien ha sin teoretiska utgångspunkt i 

begreppet andrafiering. Begreppet kommer i detta avsnitt beskrivas utifrån hur det används 

av Masoud Kamali, professor i socialt arbete, i hans kapitel Kognitiv andrafiering i skriften 

Utbildningens dilemma – Demokratiska ideal och andrafierande praxis. 

Enligt Kamali har den moderna utbildningen en stor betydelse i skapandet av en ”vi-känsla”. 

Denna vi-känsla skapas genom tanken om tillhörighet till en gemensam nation, som har en 

gemensam historia och ett gemensamt språk, och ibland också en gemensam religion. Dessa 

gemensamma faktorer skriver Kamali har stor påverkan på hur vi ser på världen och hur vi 

tänker kring den. Dessa föreställningar om verkligheten har också stor betydelse för 

människors handlande, och för att förstå historiska händelser i en viss tid är det viktigt att ha 

kunskaper om vilka tankemönster som fanns och hur förståelsen av verkligheten tett sig.24  

En del av vår förståelse av verkligheten präglas av att dela in verkligheten i olika kategorier, 

till exempel människor som tillhör det tidigare beskrivna ”vi-et” och de som inte gör det, 

vilket resulterar i ett ”vi” och ett ”dem”. Detta ”vi” och ”dem” kännetecknas av olika 

egenskaper, och har olika status sett till ett samhälles existerande maktförhållanden och 

sociala relationer.   

Förståelsen om ”vi” och ”dem” upprätthålls inte minst av utbildningssystemet som ständigt 

återskapar och reproducerar stereotypa föreställningar om ”de andra”. Stereotypifiering kan 

handla om att en person tillskriver en annan person egenskaper som antas delas av alla 

medlemmar som ingår i hens grupp. Det kan också handla om att en hel grupp eller ett 

samhälle tar för givet samma föreställningar om en annan grupp. Mellan dessa två olika 

typer av stereotypifieringar finns en ömsesidig relation och de fortsätter att förstärka 

varandra. Detta gestaltas genom att föreställningar om ”de andra” som finns på individnivå 

oftast går i linje med de som finns i gruppen/samhället som denne befinner sig i.25 

Den makthierarki som finns i ett samhälle är starkt beroende av sociala stereotyper då det 

historiskt sett funnits en föreställning om att en individs och gruppers etniska bakgrund 

avgör dess plats i samhällshierarkin. Maktförhållande i samhället är därför i dessa 

sammanhang en viktig faktor för att de sociala stereotyperna ska leva vidare. 

                                                             
24 Kamali 2006: 47 
25 Kamali 2006: 47-48 
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Utbildningssystemet har också betydelse för att dessa maktförhållanden ska reproduceras 

och förstärkas. Utbildningssystemet utgör nämligen ett fält där olika positioner tilldelas 

grupper och individer. På så sätt reproduceras föreställningar och hierarkiska 

sammansättningar.  Dessa maktstrukturer återskapas inte enbart utifrån individens 

socioekonomiska bakgrund, utan faktorer som kön, etnisk och religiös bakgrund spelar också 

in. 26  

Vidare menar Kamali att utbildning utövar så kallat symboliskt våld genom att 

utbildningssystemet gör det legitimt för lärare att föra vidare föreställningar om vad som är 

”verkligheten” och ”rätt” och ”fel” utifrån det existerande kulturella tänkandet i det 

befintliga samhället. På så vis återskapar utbildningssystemet tanken om ett ”vi” och ”dem”, 

och att föra vidare makthierarkin blir därför en av utbildningssystemets mekanismer.  Av 

många sociologer ses utbildning därmed som ett av de viktigaste medlen för social och 

nationell enighet. Bland nationalister har till exempel utbildningssystemet använts för att 

skapa förutsägbara och homogena grupper medborgare som delar samma värderingar och 

normer. Detta leder till att elever med utländsk bakgrund och elever från etniska minoriteter 

ofta missgynnas och rent ut av diskrimineras i skolan eftersom de kanske inte delar samma 

uppfattningar och värderingar. Detta betraktas bland forskare som en av de största 

orsakerna till att elever med invandrarbakgrund ofta får lägre studieresultat än elever som 

härstammar från majoritetssamhället. Både elever och lärare som tillhör majoritetssamhället 

tar nämligen med sig samhällets negativa inställning in i skolan, vilket förstärker bilden av 

invandrareleverna som ”de andra”, och mindervärdiga. Ett vanligt argument för att 

utländska ungdomar missgynnas eller diskrimineras i skolan är att de har bristfärdiga 

språkkunskaper. Detta påstående har emellertid bevisats vara felaktigt då även elever som 

levt i Sverige under en längre tid, och har goda språkkunskaper utsätts för samma 

diskriminering. Istället kan intoleransen och den stora fokuseringen på invandrares bristande 

språkkunskaper tolkas som en undandold exkludering av människor som inte tillhör 

majoritetssamhället från dess olika sfärer. Samma maktförhållande som finns i samhället går 

därmed att urskilja inom utbildningens ramar, vilket leder till att samma statushierarki 

återfinnes även där.27  

                                                             
26 Kamali 2006: 48 
27 Kamali 2006: 49-50 
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I sin rapport exemplifierar också Kamali detta genom att visa hur läromedel reproducerar 

tanken om ”de andra”. Skolböckernas andrafiering visas nämligen genom att 

”utvecklingsländer” ofta framställs som ”de andra”, och att det svenska samhället framställs 

som överlägset jämt emot dessa. Till exempel framställs muslimer ofta i negativ bemärkning 

då många läroböcker ger en förvriden och negativ framställning av islam. På så sätt kan det 

sägas att utbildningen är formad efter majoritetssamhällets normer och värderingar, och 

assimilerar således minoriteter och studenter i skolan med invandrarbakgrund.28  

Vidare visar han att det också finns flera gemensamma drag i de studerade verken som 

reproducerar den destruktiva tudelningen av ”vi” och ”dem”. Författarna utgår ofta ifrån att 

läsaren är en ”vit västerlänning”, och framställer ”de andras” religion som främmande. De 

utgick också ifrån kristocentriskt perspektiv i förhållande till de andra religionerna och 

presenterar en selektiv, västerländsk del av världshistorien. I böckerna läggs främst fokus på 

kristendomen vilken beskrivs som den ”bra” religionen, och som de andra religionerna 

framställs i förhållande till. Kristendomen beskrivs därmed också som den mest 

välutvecklade religionen, och som normen. Kamali är också kritisk mot att författarna inte 

skiljer mellan religion och socioekonomiska och kulturella nämnare i varje samhälle, vilket 

också bidrar till att ge en felaktig bild av religionerna. Vissa författare visar på vilja att ibland 

försöka bryta dessa mönster, men i sin helhet upprätthåller ändå böckerna den ordningen. 

Böckerna riktar sig också uteslutande till en föreställd ”majoritetssvensk” som bor i 

”västerlandet” och delar kristna värderingar. Dessa faktorer står i detta sammanhang för ”vi-

et”. Således förmedlar böckerna en mycket ensidig och västcentrisk bild av vilka som tillhör 

”vi” respektive ”dem”, och allt annat sätts i förhållande till det föreställda västerländska vi-

et. Detta kan enligt Kamali ses som symboliskt våld eftersom det ger eleverna ett givet 

tänkande och disciplinerar dem att se världen och omvärlden på ett givet sätt. Då skapas 

återigen en stereotyp bild av vad som är riktigt och vad som är fel, och makthierarkierna 

kommer återskapas om och om igen fast de i själva verket, enligt Kamali, bygger på 

osanningar.29     

Trots att skolan har ett värdegrundsuppdrag skulle resultatet av Kamalis läromedelsstudie 

kunna sägas motarbeta detta. Enligt både värdegrund och religionsämnets kursplan är 

                                                             
28 Kamali 2006: 50 
29 Kamali 2006: 93-95 
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nämligen förståelse och acceptans för det främmande viktiga mål med skolans undervisning. 

Men enligt Kamali förmedlar skolan genom till exempel läromedel andra värden och normer, 

och vissa grupper elever riskerar att bli framställda som ”de andra” och avvikande utifrån 

ursprung och religiös tro enligt de normer som skolan dolt förmedlar.  

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt kommer tidigare forskning inom området religiösa elever i skolan att 

presenteras.  

Först kommer ett avsnitt från Otterbecks bok Islam, muslimer och den svenska skolan att 

lyftas, som handlar om hur skolans undervisning kan komma att hamna i konflikt med 

föräldrar till elever som har en religiös bakgrund. Därefter kommer Inger Nordhedern kapitel 

i Den mångkulturella skolan att presenteras, där hon utifrån sin erfarenhet som lärare i ett 

mångkulturellt samhälle skriver om hur hon arbetar med elevers olika bakgrunder för att 

undervisningen ska berika dem med erfarenheter från varandra. Sedan kommer Carina 

Holmqvist Lidhs avhandling Representera och bli representerad - Elever med religiös 

positionering talar om skolans religionskunskapsundervisning, som handlar om hur religiösa 

elever ser på religionsundervisningen och sin egen roll i den, att presenteras. Slutligen 

sammanfattas Karin Kittelmann Flensner rapport Jag är neutral!, där hon problematiserar 

den sekulära diskurs som tycks råda i religionsklassrummet.  

4.1 Konflikter som kan uppstå mellan troende och den svenska skolan 
Jonas Otterbeck, forskare i islamologi, skriver om ett möte med en shiitisk man som flytt från 

södra Irak vars döttrar går i svensk skola. Personalen i skolan som döttrarna gick på beskrev 

innan mötet mannen i fråga som mycket besvärlig eftersom han ofta ifrågasatte 

undervisningen och de inslag som han, utifrån familjens muslimska tro, ansåg att barnen inte 

skulle få lov att medverka i. Lärarna var därför ofta i kontakt med pappan för att förhandla 

om de enligt dem orimliga gränserna som pappan satte för döttrarnas närvarande i 

undervisningen. Lärarna uppfattade det också som frustrerande att mannen ifråga ofta 

ändrade sina uppfattningar, och ena dagen kunde förbjuda döttrarna att medverka i vissa 

aktiviteter för att nästa dag tillåta dem att delta. I mötet med denne man förstod Otterbeck 

snart att pappan och skolpersonalens föreställning om ”vem som bestämde” skilde sig åt. 

Enligt pappan själv var det nämligen han som var ansvarig inför Gud att ge sina barn en god 

uppfostran och goda värderingar, och därför ansåg han sig också vara ansvarig för barnens 



16 
 

utbildning som de tillägnades i skolan. Då han tidigare hade behövt fly från södra Irak 

eftersom regimen kvävts hans åsikter uppfattade han inte att det svenska skolväsendet var 

några farliga motståndare, och därför tänkte han fortsätta att hävda sina idéer. Däremot 

menade han att han var öppen för dialog med lärarna eftersom han inte ansåg sig känna till 

det svenska samhället så bra, men mena samtidigt att det också gjorde att han inte ville lita 

blint på dem. Detta skriver Otterbeck är ett talande exempel för hur mötet mellan muslimer, 

föräldrar och det svenska samhället kan te sig och samtidigt som han kände stor sympati för 

pappan som såg sina döttrar som det dyrbaraste han har menar han samtidigt att 

attityderna kan skapa problem för de lärarna som undervisar barnen eftersom de har olika 

förväntningar och syn på olika situationer som kan uppstå i skolan.30 

Otterbeck skriver också att han uppfattar att lärare ofta har ett oreflekterat sätt att se på 

religion, som är format av det svenska, sekulariserade samhället. Den privata religionen 

känns vid som den ”goda” och om någon väljer att skylta med sin religion, så som en del 

muslimer gör, kan detta uppfattas som provocerande eller till och med hotfullt. Otterbeck 

menar att detta ofta beror på att man ser muslimer som en gemensam, homogen, grupp 

vilket gör att dessa känslor väcks. Istället menar han att det är viktigt att skapa en förståelse 

för hur muslimer själv ser på islam och använder sin religion. Otterbeck anser att detta i sin 

tur leder till förståelsen att religionstillhörigheten i sig säger mycket lite om de enskilda 

individerna som tillhör den eftersom individer och gruppers tolkningar av islam skiljer sig 

åt.31   

4.2 Lärares upplevelser av att möta elever med olika religiös bakgrund i skolan 
I boken Den mångkulturella skolan finns ett kapitel författat av Inger Nordheden där hon 

skriver om sitt arbete som lärare i en mångkulturell skola med elever som har olika religiösa 

positioneringar. Nordheden arbetar som mellanstadielärare och författare, men har tidigare 

också arbetat som lärarutbildare med inriktning språkdidaktik. Under sin karriär har hon 

intresserat sig särskilt för frågor som berör mångkulturalitet, och didaktiska frågor som rör 

elever med annat modersmål än svenska. Hon beskriver att lärare som arbetar i 

mångkulturella områden har ett mycket roligt, men svårt arbete. I hennes eget klassrum 

finns det representanter för alla världens religioner. Hon menar att detta kan vara en enorm 

                                                             
30 Otterbeck 2000: 122-123 
31 Otterbeck 2000: 124-125  
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tillgång då det ger möjlighet att lära från varandra. Dock betonar hon att detta inte är något 

givet och som sker av sig självt, utan det kräver mycket arbete från lärarens sida. En känsla 

av solidaritet infinner sig alltså inte bara för att eleverna befinner sig i samma klassrum utan 

som lärare måste man arbeta med att låta eleverna både få syn på olikheter och likheter 

genom att lyfta företeelser till ytan så att eleverna uppmärksammar dem, och ges möjlighet 

att både värdera och bearbeta dem. Att låta eleverna upptäcka varandras olika sätt att se på 

världen blir således avgörande av lärarens kunskap om identitet och etnicitet.32  

Hon exemplifierar detta genom att hävda att svenskar och invandrare har olika syn på 

individen. Den svenska uppfattningen menar hon till stor del grundas i att en individ är just 

en egen individ med egen vilja och önskningar. Detta är därför något som vi fostras till 

genom hela vår uppväxt. Med detta följer också att varje individ måste ta ansvar för sina 

egna handlingar, och ta konsekvenserna för dem. Varje individ har också en stark koppling 

till samhället runt omkring dem, och det ingår att man ska delta i tillställningar som till 

exempel föräldramöten och likande. Invandrarbarn kommer däremot ofta från en bakgrund 

där det läggs mindre fokus på individen och grupper som familjen blir desto viktigare. 

Solidaritet finns således starkare inom gruppen än till resterande del av samhället, skriver 

hon. Samma skolmöte kanske inte i heller prioriteras om en avlägsen släkting plötsligt dyker 

upp, eftersom gruppen är det viktigaste.33   

Nordhedern skriver att hon själv upplevt att dessa olika sätt att se på individen krockat i 

klassrummet, till exempel då en utländsk flicka klagade på sin bror som varit stökig under 

lektionen. Då fick flickan flera utländska elever mot sig för att de ansåg att det är fel att tala 

illa om sin egen bror, medan flera svenska elever försvarade henne. Denna typ av 

kulturkrockar menar Nordhedern är bra att ta vara på i skolan. Ofta upplever hon att denna 

typ av konflikter gärna sopas undan mattan, och lärarna låtsas som att alla är lika - vilket 

givetvis inte stämmer. Ursprung, uppväxt, religion tillsammans med flera andra faktorer 

påverkar hur vi ser på verkligheten och att handla. Därför tycker hon det är synd att inte ta 

vara på dessa krockar och låta dem berika eleverna.34    

                                                             
32 Nordheden 1996: 54 
33 Nordheden 1996: 54-55 
34 Nordheden 1996: 55-56 
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Hon tycker också att religionsarbetet i skolan blir intressant då det ofta visar sig att svenska 

och utländska (troende) elever har olika syn på detta arbete. Vid ett tillfälle då de pratade 

om kristen tro blev till exempel många svenska elever upprörda eftersom de tyckte det var 

hemskt att tala om religion, medan de, i detta fall assyriska och syriska, eleverna tyckte det 

var kul att dela med sin av sina egna religiösa saker och texter som influerade deras vardag. 

Läraren upplevde det som att eleverna kände att det äntligen var tillåtet att vara troende.35  

Nordhedern skriver vidare att hon under sina år som lärare upplevt att det är svårt att tänka 

att Sverige är ett kristet land, om man ser till den svenska befolkningen, eftersom hon 

uppfattar det som att svenska elever ofta har en fientlig inställning till allt som har med 

religion att göra. Hon betonar att detta förstås kan se olika ut i olika städer, men enligt 

hennes erfarenhet så är de svenska eleverna ofta ovana vid att tala om religiösa frågor eller 

delta i religiösa aktiviteter så som kyrkliga besök. Detta var inget som hon reflekterat över 

innan invandringen ökade, och allt fler elever hade en religiös tro. Detta menar hon har 

påverkat hennes religionsundervisning eftersom eleverna därmed också fått större intresse 

för just frågor om religion då många av eleverna numera själva är religiösa. Hon ville att 

eleverna skulle få en förståelse vilken identitetsbärande betydelse som religion har för 

många människor. I stora delar av världen är religion något som styr människans liv i allra 

största grad. Därför kan det också bli en stor krock för utländska elever när det möts av 

motstånd till religiositet i det svenska samhället. Kunskap om religion låter däremot eleverna 

att undersöka verkligheten ur andra perspektiv, och att själva välja hur på vilka grunder de 

vill leva sitt liv och bygga sin identitet. I detta avseende menar hon att böcker har lite att ge 

elever, och att studera religionen i verkligheten eller att ta in verkligheten i klassrummet i 

form av möte med religiösa människor är mycket mer givande. Dessa typer av aktiviteter och 

möte menade Nordhedern emellertid hade skapat en del upprördhet hos föräldrar. Hon ger 

exempel då icke-troende föräldrar protesterat, vilket hon tror beror på att deras barn börjat 

ställa frågor kring religiositet som föräldrarna inte kan svaret på eftersom religiositet ter sig 

så främmande i ett sekulärt samhälle som det svenska.36  

Nordhedern skriver att hon flera gånger reflekterat över lärarens uppgift att vara, om än inte 

till fullo möjligt, objektiv i sin undervisning. Hon menar dock att hon inte anser att lärare ska 

                                                             
35 Nordheden 1996: 56 
36 Nordheden 1996: 57-58 



19 
 

vara rädda för att ta in människor i klassrummet som inte är rädda att tycka till, oavsett om 

det gäller religion eller andra frågor som politik. Att låta eleverna dela med sig av sina, i 

detta fall religiösa tolkningar är också ett sätt att utnyttja elevernas olikheter och att öka 

toleransen för det som annars anses vara annorlunda. För att med trovärdighet tala om olika 

människors likheter måste man också belysa olikheterna, menar hon. Hon menar också att 

det är viktigt att som lärare inte ”se ner på” barnens tro, eller hävda att det är föräldrarnas 

fel att barnens tro kan få barnen att framstå som ”annorlunda” med tanke på olika religiösa 

traditioner. Hon menar att föräldrar, oavsett religiös ståndpunkt, alltid har stor betydelse för 

barn innan tonåren, och att det är viktigt att skolan inte försöker sätta sig till doms över 

detta. Dessa tankar som barnen får med sig hemifrån, menar hon, är ofta så djupt 

förankrade att skolan inte har någon möjlighet att utmana dem. För att eleverna ska kunna 

utvecklas i sitt tänkande måste de istället möta andras tankar i skolan. Först då ifrågasätts de 

egna föreställningarna och det egna tankesättet skärps till, och möjlighet till utveckling sker. 

37 

4.3 Religiösa elevers uppfattningar om svenska skolans religionsundervisning 
I Representera och bli representerad - Elever med religiös positionering talar om skolans 

religionskunskapsundervisning intresserar Carina Holmqvist Lidh sig för hur elever som 

positionerar sig som religiösa uppfattar den svenska skolans religionsundervisning som 

obligatorisk och icke-konfessionell. Intresset uppkom då Holmqvist Lidh är lärare vid 

universitet där hon undervisar i didaktik med inriktning mot samhällsorienterade ämnen. 

Studien utgår ifrån tre olika teman. Det första fokuserar på hur eleverna upplever mötet 

mellan skolans religionsundervisning och deras egna religiösa tradition. Det andra 

undersöker hur eleverna uppfattar att vara representant för sin egen tro i klassrummet. Det 

tredje undersöker hur eleverna uppfattar ramarna och villkoren för religionskunskapen i 

skolan. Materialet består av tjugoen grupp- och individuella intervjuer med elever från olika 

religiösa traditioner i åldrarna 16-19 år. 

Studiens resultat visar att de tillfrågade eleverna upplever att deras egen uppfattning av sin 

religion inte stämmer överens med den bild av religionen som skolans religionsundervisning 

ger. De upplever att den undervisning som finns om deras egen religion ofta präglas av 

stereotypa framställningar som fokuserar på faktaorienterad kunskap om till exempel 
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historia och strikta regler. Detta uppgav flera av de tillfrågade leder till att de upplever att de 

personligen måste utmana den bild som skolan och samhället har av deras religion. För vissa 

elever är detta en självvald roll där de kan försvara och nyansera sin egen religiösa position. 

Emellertid beskrevs denna roll i klassrummet av de flesta tillfrågade som något som de 

känner sig påtvingade att göra, och som de inte själva valt och därmed också är icke-

önskvärt. 

Utifrån hur eleverna talar om skolverksamheten som helhet och andra ämnen som 

naturvetenskap tolkar emellertid författaren elevernas utsagor som ett dilemma som inte 

enbart präglar den icke-konfessionella religionsundervisningen utan hela skolgången. Trots 

att skolan ska präglas av ett objektivt förhållningssätt blir det nämligen tydligt att dagens 

sekulariserade värderingar genomsyrar verksamheten genom att skolan exempelvis utgår 

ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt i undervisningen, och främjar kritiskt tänkande. 

Utifrån skolans vetenskapliga perspektiv leder detta till att undervisningen ofta förhåller sig 

kritiskt till religiösa tankesätt, och förkastar religiös övertygelse. Med hänsyn till detta 

resultat tycks det som att Holmqvist Lindh inte anser att skolans religionsundervisning kan 

bedrivas på ett neutralt sätt. Emellertid framkommer det också i hennes studie att religiösa 

elever trots allt ser potential i religionsämnet då de tycks mena att ämnet har potential att 

bidra till tolerans och ömsesidig förståelse mellan olika människor.38  

4.4 Den svenska religionsundervisningsmodellen – en sekulär diskurs? 
Karin Kittelmann Flensner, forskare inom samhällsvetenskap och utbildningsvetenskap, har i 

rapporten Jag är neutral! skrivit om att undervisa elever från olika religiös bakgrund i samma 

klassrum. I studien har hon undersökt vilka diskurser som dominerar i religionsklassrummen 

utifrån lärares och elevers sätt att tala om religion, och diskuterat hur detta kan påverka i 

dagens mångreligiösa och pluralistiska Sverige. 

Studien, som utgått ifrån observationer och intervjuer med 13 lärare och i 24 

gymnasieklasser, visar att undervisningsklimatet ofta utgår ifrån ett sekularistiskt 

förhållningssätt. Detta visade sig genom att sättet att tala om religion och religiösa 

traditioner utgick ifrån en ”kronocentrisk” bild på historian, vilket innebär tanken om att vi 

nu lever i den bästa och mest upplysta tiden av historien. Många resonemang i klassrummet 

visade på uppfattningen att religion är en historisk kvarleva som möjligen fyllt en funktion 
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förr, men som dagens moderna människa klarar sig utan. Religiösa människor framställdes 

därför ofta som ”lurade” och eleverna hade föreställningen att okunskap eller förtryck 

förklarar varför religion förekommer i olika sammanhang.39 Detta menar hon blir 

problematiskt eftersom Sverige, trots att det kan beskrivas som ett sekulariserat land också 

är mångkulturellt och mångreligiöst vilket gör denna sekulära diskurs i klassrummet 

problematisk. Hon menar vidare att religionsämnet hamnar i skärpunkten för skolans 

demokratiuppdrag eftersom det ställer frågor som religionsfrihet och yttrandefrihet på sin 

spets. Hon ifrågasätter dock om det fungerar som en resurs eller kanske ett hinder i skolans 

demokratiuppdrag utifrån att det idag tycks ha en tydlig sekundär diskurs.40 

När eleverna talade om religiositet så framställdes en icke-religiös, ofta ateistiskt position 

som något neutralt och objektivt, vilket hade en positiv betingning. Att vara religiös 

förknippades däremot med en icke-neutral position som var negativt förknippad. I 

klassrummen var det långt fler som positionerade sig som icke-religiösa eller ateister än 

troende, vilket bidrog till att det sågs som det självklara och normala. Detta ledde också till 

att det ateistiska tankesättet aldrig problematiserades eller ifrågasattes. De få elever som 

däremot positionerade sig som religiösa fick ofta många frågor från icke-religiösa elever om 

varför de hade denna tro.41 I klassrumssamtalen talades också religiösa om som ”dom”, även 

om det fanns både lärare och elever som privat hade beskrivit sig som troende.42   

Kritiskt tänkande är något som enligt läroplan och ämnesplaner ska genomsyra all typ av 

undervisning. Något som författaren reagerade på var dock att den kritiska granskningen 

enbart innefattade religiösa livsåskådningar, men utelämnade de icke-religiösa 

livsåskådningarna. Att kritiskt granska övergick också lätt i att eleverna kritiserade religioner, 

till exempel genom skämt för att vinna status.43 

Individualism var något som framställdes som överordnat och högt värderat. Individualism 

var dock något som också gestaltades som oförenligt med att vara religiös eftersom 

religiositet förknippades med att underkasta sig regler som dessutom tycktes vara 

irrationella och obegripliga. Författaren såg det som en brist att undervisningen, då det 
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talades om religiösa regler, inte nyanserade framställningen och tydliggjorde att det finns 

otaliga variationer i hur man kan förhålla sig till dessa regler.44 

Kittelman Flensner uppmärksammade också att det fanns sätt att tala om religion som delvis 

gick emot den sekundära diskursen som rådde i klassrummen. Vid många tillfällen visade det 

sig nämligen att samtidigt som få elever positionerade sig som religiösa var det många som 

uppgav att de kunde tänka sig att det fanns någon slags ”andlig dimension” i tillvaron. Detta 

upplevdes vara mycket mer socialt accepterat än att positionera sig som religiös.45  

Dessutom kunde elever, trots synen om Sverige som världens mest sekulariserade land, 

benämna det som ett kristet land utifrån dess historia. Den variant av kristendomen som fick 

representera religionen beskrevs som liberal och tolerant. Då islam talades om förekom 

däremot mer konservativa och fundamentalistiska tolkningar som fokus. Kittelman Flensner 

såg stora variationer i de olika klassrummen då denna typ av samtal uppkom. I en del 

klassrum påtalade läraren att det finns en större likhet mellan liberala grupper, respektive 

fundamentalistiska grupper inom olika religioner än vad det förekommer likheter mellan 

liberala och konservativa inom samma religion. I många klassrum kom dessa framställningar 

dock aldrig på tal, och religioner framställdes som enhetliga och utan motsägelser och 

nyanser. Olika religioner hade således väldigt olika framtoning i klassrummets samtal.46  

Att vara privatreligiös eller vara intresserad av andlighet i allmänhet var accepterat. Men om 

en individ hade trosföreställningar som påverkade hur denne resonerade kring politiska och 

sociala frågor blev det dock problematiskt ur bemärkelsen att ses som modern och rationell 

svensk. Trots att det i alla klassrum fanns elever som positionerade sig som troende förekom 

dessa beskrivningar, samtidigt som troende benämndes som ”dom”. Det var inte heller 

ovanligt att termer som ”konstiga” och ”ointelligenta” förekom i beskrivningarna om 

religiösa människor.47   

Författaren tycks anse att dagens religionsundervisning utgår ifrån ett förlegat 

enhetssamhälles ideal, men inte tar hänsyn till att vi idag lever i en globaliserad värld där 

människor med olika bakgrund och erfarenheter lever tillsammans.  Utifrån studiens resultat 

ställer hon därmed frågan om det vore bättre att ta bort religionsundervisningen, då den 
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enbart tycks skapa en större polarisering och större segregering mellan elever som har en 

religiös livsåskådning och de som inte har det. Emellertid skriver hon att detta vore beklagligt 

eftersom, precis som Skolverket skriver i värdegrunden48, skolan låter elever med olika 

bakgrunder att mötas och dela erfarenheter med varandra.  I övriga samhället menar hon 

nämligen att det är ovanligt att människor med olika bakgrund och intressen möts. Därför är 

det bra att skolans religionsundervisning skapar möten mellan elever med olika bakgrunder 

möts där de tillsammans lär sig om olika religiösa traditioner, och blir inbjuda till samtal med 

varandra. Skolan har då en viktig roll att lära eleverna att verkligheten är komplicerad, och 

att öva på att se på samhällsfrågor utifrån flera olika positioner vilket är viktigt för ett 

demokratiskt samhälle. Utifrån ämnets konstruktion och ämnesplanen menar hon att ämnet 

trots allt har stora förutsättningar att uppfylla detta syfte.49   

Men för att detta ska kunna uppnås måste sättet att tala om religiositet i klassrummet 

förändras. Trots att svenskar ofta talas om som toleranta visade klassrumspraktiken något 

annat då religiositet hade negativa associationer, och religiösa människor talades om som 

”dem”. Detta är problematiskt eftersom det exkluderar stora delar av invånarna i samhället, 

och i klassrummet. I klassrummet var det ofta elever som sade sig ha en ateistisk 

livsåskådning som gjorde anspråk på att ha den enda, riktiga sanningen. Detta menar 

Kittelmann Flensner är beklagligt eftersom det finns frågor där livsåskådningarna fyller en 

funktion, till exempel om det finns en Gud eller vad som händer efter döden. Där finns det 

ingen forskning som har de korrekta svaren på dessa frågor, då allt grundar sig i människors 

olika tro och därför är allas tro lika relevant att lyfta och belysa.50 

Att föra diskussioner om religion kan vara svårt, inte minst då elever har väldigt spridda 

erfarenheter om ämnet. Således kan inte diskussioner i ämnet religionskunskap sägas vara 

oproblematiska, och vid observationerna urartade diskussioner om ämnesinnehållet ibland 

till konflikter. Dessa konflikter försökte lärarna ofta att undvika eftersom de var obehagliga 

och ledde till att elever kränkte varandra och de låste sig i olika positioner. För att undvika 

konflikter var det vanligt att lärarna lät eleverna arbeta med faktaorienterade frågor som 

inte involvera deras egna tankar. Problemet blev då att bilden av religion som något 

främmande förstärktes, och förblev svårt att relatera till. Det viktigt att synliggöra individers 
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olika uppfattningar i och med skolans demokratiuppdrag, och emotionellt engagemang är en 

stor resurs i all utbildning. Däremot måste läraren också förhålla sig till att ingen individ blir 

kränkt, men också vara angelägen om elevernas yttrandefrihet. Ofta är dock lärares lösning i 

sådana situationer att själva ta över diskussionen, eller att abrupt avsluta den. Hon menar 

att lärare därför måste bli bättre på att hantera dessa kontroversiella frågor, och de 

konflikter som de kan leda till för att skapa ett mer givande klassrumsklimat.51 Läraren har 

då den viktiga uppgiften att lära eleverna att vrida och vända på frågor, vilket är ett viktigt 

förhållningssätt i en komplex samtid. På så sätt kan skolan skapa goda 

samhällsmedborgare.52   

5. Resultat  

I följande avsnitt kommer resultatet som framkom under de tre intervjuerna att presenteras. 

I första kapitlet finns en sammanfattning om de tre intervjuade lärarna. Därefter presenteras 

resultatet utifrån olika rubriker.  

5.1 De intervjuade lärarna 
Denna uppsats har utgått ifrån tre lärares tankar och utsaga kring att undervisa religiösa 

elever i religionskunskap. Den första läraren, Anders, arbetar på en mindre gymnasieskola 

som erbjuder både studie- och yrkesförberedande program. Anders arbetar numera som 

rektor sedan 10 år tillbaka, men har dessförinnan arbetat som lärare i 10 år och undervisat i 

ämnena religion och samhällskunskap. Anders har därför stor erfarenhet av att undervisa i 

religionskunskap, och har också under senare år bedrivit undervisning då religionsläraren 

varit sjukskriven och föräldraledig. 

Den andra läraren, Bengt, har arbetat som lärare i 36 år. Han undervisar vid intervjutillfället 

på en större, kommunal gymnasieskola i både studie och yrkesförberedande klasser. Han 

undervisar i ämnena religionskunskap och psykologi, men har tidigare också undervisat i 

svenska.   

Den tredje läraren, Christina, undervisar på en stor kommunal skola som också erbjuder 

både studie- och yrkesförberedande program. Christina har arbetat som lärare i 36 år och 

undervisar i ämnena religionskunskap och historia.  
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Samtliga lärare arbetar på olika skolor som är belägna i södra Sverige. 

5.2 Förekomsten av troende elever i religionsundervisningen 
Anders uppgav att han i nästan varje klass möter elever som är religiösa och/eller har en 

religiös bakgrund, inte minst eftersom skolan ligger i ett enligt honom religionstätt område, 

där ovanligt många har en religiös tro. Detta visar sig i undervisningen genom att många 

elever är öppet troende och gärna talar om sin religion både i och utanför klassrummet. 

Kristna elever förekommer i störst utsträckning, liksom att elever med muslimsk bakgrund 

också blir allt mer vanligt förekommande vilket Anders menar är en förändring under den 

senare tiden i hans yrkesverksamma liv. Buddhister förekommer också på skolan som han 

arbetar på eftersom det är många med thailändsk bakgrund som bor i det lokala området. 

Vidare berättade han att han aldrig frågar om elevers religiösa tro, men att han brukar inleda 

den första religionskursen med en skriftlig uppgift där eleverna får skriva om sin världsbild. 

Anders läser aldrig dessa texter eftersom uppgiften låter eleverna dela med sig av många 

privata föreställningar, men uppgiften brukar leda till samtal där flera av de religiösa 

eleverna öppet berättar om sin tro. Han sa att religiösa elever ofta är väldigt insatta i sin tro, 

och talar därför gärna om den. 

Bengt kunde också intyga att han nästan alltid undervisar religiösa elever under sina 

lektioner i religionskunskap. I varje klass brukar det nämligen vanligtvis finnas en till tre 

elever som är aktiva i någon församling, frikyrka eller liknande. Vanligast förekommande tror 

han utifrån egna upplevelser är kristna elever, men också muslimer förekommer i viss 

utsträckning. Han uppfattar att de flesta religiösa eleverna han undervisar är öppna med sin 

tro, och han brukar även fråga om det är någon som har en aktiv tro när han möter en ny 

klass, vilket många i så fall delar med sig av.  

Christina berättade att hon också upplever att det är vanligt att möta religiösa elever i 

religionsundervisningen. Hon uppskattar att det oftast är muslimer och ”stolta kristna” som 

är mest tillkännagivande med sin religiösa positionering. Dock är det aldrig hon själv som 

frågar eleverna vilken deras religiösa ståndpunkt är, och menar vidare att religiositet är 

något privat och därför vill hon aldrig peka ut någon elev i sin undervisning utifrån dens 

religiösa tro.  Hon uppfattar emellertid att elever idag, oavsett religiös positionering, är mer 

öppna med sin tro än vad de har varit tidigare. Detta tror hon kan bero på att det finns allt 

fler muslimer i svenska skolan idag, vilka hon uppfattar är öppna med sin religiösa ställning 
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vilket lett till att det blivit mer socialt accepterat att ha en tro. Då hon började arbeta som 

lärare upplevde hon däremot att troende kunde vara i en väldigt utsatt position. Trots att 

elever är mer öppna med sin religiösa positionering idag säger hon emellertid att hon inte 

vill ”använda” dessa elever som exempel, och hålla undervisningen så neutral som möjligt. 

5.3 Fördomar som elever besitter om religion och religiositet 
Anders berättade under vårt möte att han ofta möter fördomar kring religion i sin 

undervisning. Det är till exempel inte ovanligt att icke-religiösa elever har föreställningen att 

religion bara är påhitt och sagor. Det finns också fördomar kring att religiösa personer inte 

kan vara ”smarta” eftersom de tror på något påhittat. Fördomar riktade mot specifika 

religioner menar han dock blir allt ovanligare idag. Anders tror att det kan bero på att 

religionsundervisningen utvecklats till det bättre, eller att han undervisar allt fler invandrare 

som ofta inte har några kunskaper om andra religioner än den egna, och därför inte heller 

har några uttalade fördomar riktade till andra elever med annan trosuppfattning, eller till 

religionsämnet över lag. Han upplever inte att det finns så mycket fördomar mot islam då 

skolan till nästan hälften består av muslimska elever. Eftersom skolan också är relativt liten 

så känner alla elever varandra bra, vilket han tror kan leda till att fördomar inte finns riktade 

till enskilda individer på samma sätt. Men det finns ändå fall då det enligt Anders 

förekommer att eleverna uttrycker generella fördomar som de har kring olika religioner. De 

vanligaste fördomarna som finns hos eleverna om islam upplever han är att kvinnor är 

förtryckta samt fördomar om sharialagar och jihad och vad dessa ting innebär. Ofta kommer 

samtal kring islam under lektionerna också in på ämnet islamism, och att många tror att 

islam är en våldsam religion. Kring kristendomen upplever han inte att det finns fördomar på 

samma sätt, även om det förekommer. Han brukar motarbeta fördomar genom att lägga 

mycket fokus i undervisningen på de områden han märker att eleverna har störst fördomar 

kring, och låta eleverna motivera varför de har den uppfattningen de har, för att han ska 

kunna bemöta dem. Han tycker också det är viktigt att visa eleverna hur omvärlden påverkar 

deras syn på olika människor och religioner. Som exempel berättade han att han förr i tiden 

brukade visade eleverna statistik där det framkom att 87 % av det som visades i media vid 

denna tid om islam framställde religionen som våldsam. Han ifrågasatte om det verkligen 

kunde vara så att denna siffra motsvarade verkligheten, vilket många elever kunde 

instämma i att de inte trodde. För att göra det tydligare för eleverna att fördomar som de 

har kring olika ting inte alltid stämmer kunde han också lyfta och jämföra med elevernas syn 
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på elever från andra skolor, till exempel att de sågs som ”snobbiga” för att de gick en viss 

skola, program eller inriktning. Dessa fördomar menade han är enklare för eleverna att 

förstå att de inte alltid är korrekta, vilket gör att han även kan argumentera för att de borde 

ha samma tankar kring sina fördomar runt religion och religiösa människor. 

Bengt nämnde likaså att fördomar är vanligt förekommande bland eleverna om religion 

överlag. Ofta ställer sig elever kritiska till om exempelvis skapelseberättelsen i Bibeln kan 

stämma, och tycks mena att religion inte grundas på vetenskap och därför är oförnuftigt. 

Han uppfattar att elever som inte är religiösa ofta anser att vetenskapen har alla svar, och 

därmed är bör ses som alla frågors facit, vilket han tycker är synd. Bengts strategi för att 

bemöta denna typ av fördomar är att visa på att religion inte bara är just ”påhitt”, utan att 

religiösa texter går att tolka ur ett djupare, existentiellt perspektiv. Alla Bibelns texter 

handlar på något sätt om oss alla, och de existentiella problem vi människor möter i våra liv. 

Bibeln beskriver alla dessa problem, inlindade i berättelser som ska vara föredöme för oss 

och hur vi lever. Han hävdade vidare att det snarare är vårt samhälle det är fel på- att vi är så 

ovana vid att diskutera religion och existentiella frågor, och samhället är väldigt ytligt, vilket 

lägger grunden för dessa tankar om att religion bara är påhitt. Då jag frågade om det finns 

någon religion som är mer utsatt för fördomar än andra så svarade han islam. Han berättade 

att islam ofta är nära förknippat med islamism och våld bland eleverna, då det är en bild som 

de ofta möter genom media. Dock kunde också Bengt också erkänna att han blivit förskräckt 

över hur mycket hot från Muhammed exempelvis som går att finna i Koranen, vilken han 

nyligen läst. Då han lyft detta för sina elever hade han fått kritik från en grupp muslimska 

elever. Dock mena han inte att våld är unikt på något sätt i Koranen. I Bibeln går likaså att 

finna många ställen där Jesus fördömer de som inte följer Gud eller de som inte utövar sin 

religion på det sätt som han föreskriver, exempelvis fariséerna. Bengt verkade dock inte se 

samma sorts fördomar kring kristendomen som islam, vare sig i samhället i stort eller hos 

eleverna, vilket han i sig kunde ställa sig kritisk till. Han mena att det är allt för vanligt att 

prästerskap exempelvis bara ser gott i Jesus, men aldrig ställer sig kritiska mot honom. Han 

sa vidare att han ser detta som en fördom hos kristna i sig- att de bara ser gott i sin religion, 

vilket han vill ifrågasätta och utmana. Bengts uppfattning verkade vara att religiösa elever 

som inte positionerar sig som kristna, muslimer exempelvis, inte har samma sorts fördomar 

kring kristna som kristna har mot muslimer. Han mena att de ofta har ett mycket djupt 
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respektfullt förhållningssätt jämt emot andras religioner i förhållande till hur andra ser på 

deras trosuppfattning, islam.  

Christina intygade att även hon flera gånger under sin tid som lärare mött fördomar kring 

såväl religion överlag som fördomar riktade mot specifika religioner. Hon lyfte något som 

varken Bengt eller Anders nämnde att de mötte i sin undervisning, nämligen ett muslimskt 

hat mot judar. Hon misstänker att detta är åsikter som eleverna bär med sig hemifrån, som 

grundar sig i Israels politik, och anser att dessa fördomar är väldigt djupt rotade hos 

individerna och därför svåra att som lärare påverka. Andra fördomar som påminner mycket 

om de Anders och Bengt nämner är att elever kan ha fördomar om andra religioner än den 

egna, samt att elever som uttalar sig för att vara ateister tycker att religiösa personer är 

lurade, och att deras egen vetenskapliga syn på världen är överlägsen och mer korrekt. 

Denna typ av fördomar brukar Christina bemöta genom att säga eleverna ska tänka på att 

människans sätt att se på världen ständigt förändras, och att skolan visserligen undervisar 

utifrån ett vetenskapligt perspektiv men att det inte innebär att det är det korrekta. Dock 

menade hon att det är ovanligt att elever riktar sina fördomar mot klasskamraterna, 

eftersom kamratrelationerna gör att eleverna har ”överseende” till dessa individer. Istället är 

fördomarna mer riktade till religion över lag. Christina nämnde också, liksom Bengt och 

Anders, att många elever förknippar Islam med IS, och att de därför ser islam som en 

våldsam religion. Då jag frågade hur hon hanterar denna typ av fördomar svarade hon att 

hon anser att alla har rätt till att ha sin egen åsikt, men att det i grund och botten handlar 

om respekt. Om en elev uttrycker en åsikt som uppenbart bryter mot värdegrunden så 

måste det såklart vidtas åtgärder.   

5.4 Lärarnas tankar om att möta en klass med elever från olika religiösa bakgrunder 
Anders tycktes inte ha någon speciell strategi för att bemöta elever med olika religiös 

bakgrund, utan menade att han undervisar alla elever på samma sätt utifrån inställningen att 

alla måste behandlas med respekt vilket han hoppas förmedla vidare till eleverna. Han 

betonar att detta starkt kopplat till värdegrunden, och att det i grund och botten handlar om 

allas lika värde. Religionsundervisningen är således en viktig plats för att förmedla kunskaper 

om andras världsbilder, och att också skapa förståelse för dem. Han brukar också diskutera 

mycket kring tro och vetande, och att det ju inte finns några vetenskapliga belägg för att det 

finns en gud exempelvis, men att alla får tro vad de vill vilket han tycker gynnar alla. Han 
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tycker också att det är intressant att lyfta att de flesta av oss är ”religiösa” på ett eller annat 

sätt, oavsett om vi positionerar oss inom en viss religion eller enbart tror på att det finns 

något som är svårt att sätta ord på utanför vårt medvetande, vilket visar på en gemenskap 

oavsett tro och världsbild.  Även de som benämner sig som icke-troende kan ha en relation 

till religion då de kanske väljer att gifta sig i en kyrka eller begrava sina bortgångna där. 

Anders brukar vara öppen med att undervisningen i skolan vilar på en vetenskaplig grund, 

men att eleverna själva får tycka och tänka hur de vill. Han menar vidare att detta inte 

brukar bli ett hinder för religiösa elever, eftersom han inte uppfattar att undervisningen 

påverkar elevers religiösa tro. En elev blir ju till exempel inte muslim för att de får lära sig om 

islam, skämtar han. Dock brukar han ibland möta elever som påstår att det som lärs ut i 

skolan är fel enligt deras religiösa uppfattning, men det bemöter han genom att säga att alla 

får tro vad de vill. Det viktigaste är att ha en dialog, mena Anders. Då han går igenom en 

religion brukar han både lyfta och belysa vetenskapliga och religiösa perspektiv. Det finns ju 

till exempel inga vetenskapliga belägg för att Jesus funnits - men att kristna tror det. Han 

brukar också vara noggrann med att betona att genomgångarna av religioner enbart är 

förenklingar, och att skolas redogörelse inte kan motsvara hur religionen utövas för varje 

enskild individ. Han ser det som en fördel att han själv inte är troende då han tror att det gör 

det enklare för honom att sätta sig in i andras religion jämfört med om han varit djupt 

troende, men det tycks bara vara hans egen spekulation.  

Bengt angav att han inte upplever det som problematiskt att möta en klass med elever från 

olika religiös bakgrund, och att det därför inte heller är något han reflekterar över i någon 

vidare utsträckning. Han mena att syftet med undervisningen är att berätta om både för och 

nackdelar med alla religioner utifrdån en vetenskaplig utgångspunkt. Han ser det som en 

viktig del av ämnet religionskunskap att nyansera elevernas egna religiösa tro eftersom 

elever som kommer ifrån en religiös bakgrund sällan har någonstans att diskutera och 

ifrågasätta sin trosuppfattning utanför skolans ramar då till exempel familjen delar samma 

tro. Om någon elev skulle vara kritisk mot något i undervisningen är han dock öppen för 

diskussion, vilket han ibland fått möta under sina år som lärare. Vid ett tillfälle hade till 

exempel två kristna elever ifrågasatt Bengts sätt att kritisera Jesus. De menade att han 

således fick många elever att ställa sig kritiska mot deras tro, viket de tyckte var fel gjort av 

honom. Bengt tycker att det är bra att eleverna är öppna och kan framföra sina åsikter till 
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honom, och att det i sig utvecklar honom och hans undervisning. Han tycker inte att detta 

bidrar till ett negativt klassrumsklimat på något sätt- snarare menar han att han kommer 

nära dessa elever och att han känner en stor respekt för att de är öppna med sina åsikter. 

Christina tycker att det är viktigt att lyfta fram och visa på de likheter som finns mellan olika 

religioner för att det ska bli enklare för elever att förstå och hitta likheter i varandras sätt att 

se på världen. Dock betonade hon under vårt samtal att det blir lite ”dubbelt” eftersom hon 

då även per automatik även lyfter det som skiljer religionerna åt. Hon trycker också, liksom 

Anders, mycket på att den bild som hon ger utav religioner är begränsad, och att man alltid 

kan ifrågasätta om en troende skulle känna igen sig i den beskrivning som skolan har 

möjlighet att ge under religionsundervisningen. Hon har vid några tillfällen i sin karriär träffat 

djupt troende muslimer som upplevt att hon går igenom deras religion för snabbt, vilket 

visar att också elever upplever att den bild av olika religioner som religionsämnet har 

möjlighet att ge är begränsad. Om någon elev ställer sig negativ till religion tycker hon det är 

viktigt att trycka på värdegrunden, och att få eleven att inse att det är en viktig del av 

utbildningen att få en förståelse för andra, och en nyanserad bild av världen. I det stora hela 

är elevers religiösa bakgrund emellertid inget hon brukar reflektera över i sin undervisning, 

berättade hon. Hon har dock upplevt att elevers religiösa bakgrund kan ställa till dilemman, 

exempelvis då elever från Mellanöstern som också tidigare nämnt, kan uttala hat mot judar 

vilket leder till obehagliga situationer. Därmed tycks elevers religiösa bakgrund kunna bli ett 

problem ibland, men under alla de år hon arbetat som lärare uppgav hon att hon inte 

upplevt att de varit ett genomgående dilemma.  

5.5 Konflikter som kan uppstå i mångreligiösa klassrum 
Anders berätta att det sällan uppkommer konflikter i klassrummet som grundas i att elever 

tillhör olika religioner. Däremot kan de konflikter som uppstår grunda sig i fördomar om 

religiösa personer och deras syn på världen. Ett exempel på en sådan fördom mena Anders 

är att många svenska flickor har uppfattningen att islam är en kvinnoförtryckande religion 

och att muslimska män förtrycker kvinnor, och därmed uppfattas som hotfulla och 

obehagliga. Konflikterna kan då exempelvis grunda sig i att flickorna, utifrån sina fördomar 

om muslimska män, känner att de blir iakttagna av muslimska pojkar på grund av hur de 

själva klär sig, eller förföljda av dem. Anders menar dock att han upplever att denna typ av 

konflikter inte grundas i att muslimer och icke-muslimer har olika trosuppfattningar, utan att 
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deras uppfostran skiljer sig åt. Denna typ av konflikter är också enligt hans erfarenheter 

enkla att reda ut. Han gav också exempel på hur han i roll som lärare blivit inblandad i 

konflikter utanför skolan som grundat sig i elevers olika religiösa ståndpunkter. Ett exempel 

var en konflikt mellan två ensamkommande ungdomar som tillhörde olika inriktningar inom 

islam, vilka var i krig med varandra. Detta ledde till att pojkarna också utifrån detta faktum 

blev oense. Denna typ av konflikter menar Anders kan bli svårare att hantera än konflikter 

som inte har någon religiös grund. Då jag frågade Anders hur han handskas med sådana 

problem svara han att den enklaste lösningen i detta sammanhang var att tala om kriget och 

bena ut vad det egentligen berodde på och hade sin orsak i. Han visade i detta fall eleverna 

att religion enbart var en del av vad konflikten egentligen grunda sig i, då till exempel 

ekonomiska faktorer spela en större roll. Han mena vidare att religion förstås kan vara ett 

starkt medel i krig, men att det oftast också måste finnas andra orättvisor inblandade för att 

religiösa konflikter ska urarta till ett krig. I några enstaka fall har han också mött elever som 

varit genomgående negativt inställda mot andras religion, men i de fallen anser han att det 

inte berodde på vilken religiös bakgrund de själva kommit ifrån, utan mer om att den 

enskilda eleven haft ett kontrollbehov utifrån till exempel en diagnos, till exempel Aspergers 

syndrom. Detta kan enligt Anders bli ett problem utifrån skollagssynpunkt, för om en elev 

saknar förmåga att leva sig in i andras tankebanor, kan man som lärare kräva att de ska visa 

förmåga för empati? De elever som han hade i åtanke undervisade han dock runt 2000-talet, 

då kursplanerna också lade mer vikt vid sådana förmågor. Vidare berätta han att han annars 

aldrig upplevt att elevers religiositet blivit ett hinder för någon att delta i 

religionsundervisning. Han är dock medveten om att så kan vara fallet på andra skolor. Han 

berättade dock att han vid enstaka tillfälle hade hamnat i konflikt med religiösa föräldrar 

som ansett att deras barn inte borde få religionsundervisning i skolan. Anders misstänker att 

denna motvilja grundar sig i tanken att deras barn ska få lära sig saker i undervisningen som 

kommer leda till att barnen söker sig ifrån religionen. För att lösa dessa konflikter fick skolan 

anordna möte där han tillsammans med kollegor och sin dåvarande rektor förklarat att 

religionsundervisningen är obligatorisk, och att eleverna har rätt till att få lära sig om andras 

religioner. Slutligen gav föräldrarna med sig då de insåg att religionsundervisningen inte har 

för syfte att förändra ungdomarnas tro. Anders ana att föräldrarna upplevde att de då kunde 

förlita sig på att deras barn var så pass troende att undervisningen inte skulle kunna påverka 

detta. 
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Bengt menade att undervisningen sällan leder till konflikter mellan elever. Däremot har han 

mött religiösa elever som reagerat på att hans sätt att se på religion i stort, eller gestalter 

som Jesus i vissa fall enligt dem kan te sig vara för granskande och till och med kritiserande. 

Dock mena han att dessa konflikter, enligt honom själv, inte leder till en dålig stämning, och 

att det brukar det vara just dessa elever som avslutar religionsundervisningen med högst 

betyg eftersom de är så engagerade i religiösa frågor och visar engagemang för hans 

undervisning. Han betraktar det som en viktig del av religionsundervisningen att hjälpa 

religiösa elever att ifrågasätta sin egen tro samtidigt som han har stor respekt för dem, och 

menar att de diskussioner som hans undervisning bjuder in till i största utsträckning ändå 

uppskattas från de troende elevernas sida. Han argumenterar för betydelsen av att ge 

eleverna ett kritiskt perspektiv på sin egen religion då han tror att det är viktigt att någon 

hjälper dem att nyansera den tro de tillhör. Inte för att eleven i fråga ska tappa sin tro utan 

för att få nya infallsvinklar kring den. Han menar vidare att det finns för lite kritik till det egna 

sättet att se på livet och världen dagens samhälle, och att det hjälper eleverna att få 

självinsikt och förstå sig själva. Han lyfte också, precis som Anders, att det har förekommit 

att elevers föräldrar lagt sig i hans undervisning och ifrågasatt vissa inslag, då han till 

exempelvis arbetat med bibeltolkning. Bengt upplevde i dessa fall att han fått stöd från 

skolans ledning och att han kunnat bevisa för föräldrarna att de han säger faktiskt är korrekt 

och sanningsenligt genom att exempelvis hänvisa till vad som står Bibeln. 

Christina sa vid vårt möte att hon i största grad försöker undvika att konflikter i klassrummet 

uppkommer. Då jag vidare frågade om hon upplever att diskussioner kring ämne som rör 

religion och religiösa frågor har en större tendens att urarta till konflikter svara hon kort att 

det skulle kunna vara så. Det problematiska blir i så fall att individers känslor tar överhand, 

vilket gör att det blir svårt att föra en diskussion som inte leder till att någon tar illa vid sig. 

Christina mena vidare att det då är viktigt att läraren betonar att det inte finns en absolut 

sanning, och att ingen kan säga vad som är rätt och fel när det kommer till sådana frågor. 

Detta är också vad som enligt Christina gör ämnet religion så intressant, att det helt enkelt 

inte finns något facit. Under sin tid som lärare på gymnasiet har hon aldrig mött motstånd 

från föräldrar som inte vill att deras barn ska delta i undervisningen. Däremot hade hon för 

ungefär tio år sedan mött föräldrar på grundskole-nivå som förbjudit sina barn att medverka 

i vissa moment i religionsundervisningen. Eftersom barnen inte deltog i alla moment av 
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undervisningen kunde de inte få något betyg i ämnet. Givetvis var både föräldrar och 

skolledning inblandade i denna konflikt, men den gick enligt Christina inte att lösa på något 

annat sätt. 

5.6 Lärarnas beskrivningar av religiösa elevers roll i religionsundervisningen  
Samtliga lärare var eniga om att religiösa elever kan vara en tillgång för undervisning i ämnet 

religionskunskap.  Enligt Anders är de en tillgång då de kan bidra med nya och annorlunda 

perspektiv för elever som är uppväxta med en icke-religiös bakgrund. I regel mena han 

nämligen att det är troende elever som har reflekterat över livet i störst utsträckning, vilket 

kan berika undervisningen då det gynnar diskussioner av detta slag. Anders upplever att det 

oftast är muslimska elever som delar med sig av sina tankar i störst utsträckning i 

undervisningen, antagligen för att kristna tror att deras synsätt är så ”självklart” i det 

svenska samhäller, eller för att de kanske inte vill sticka ut på samma sätt. Samtidigt som 

Anders ser religiösa elever som en tillgång förneka han dock inte att det ibland kan komma 

upp svåra frågor då han undervisar religiösa elever, men att han samtidigt anser de måste 

lyftas så länge det sker på ett civilt sätt. Ett exempel på detta är att han upplever att det kan 

bli problematiskt att låta eleverna föra fria diskussioner inom religionsämnet eftersom det 

ofta involverar känsliga ämnen som kan bli väldigt personliga utifrån den egna religiösa 

ståndpunkten. Därför ser han det som självklart att han måste ha översikt då han lämnar 

ordet till elever i diskussioner, och att han ser till att samtalet sker på ett respektfullt sett 

och inte förekommer trakasserier. Han förklara vidare att detta emellertid aldrig brukar vara 

ett problem eftersom de flesta elever är respektfulla i sig själva. Det viktigaste att ta hänsyn 

till enligt Anders när man bedriver diskussioner inom religionsämnet där eleverna får dela 

med sig av personliga åsikter är att det är en bra stämning i klassrummet. Detta menar han 

är viktigt för alla religionslärare att se till eftersom det är ett ämne som det kan råda mycket 

skilda uppfattningar kring, och som ibland kan verka provocerande. Anders berätta också att 

skolan även brukar bjuda in religiösa företrädare som kan dela med sig av sina tankar och 

erfarenheter, och komma med nya inslag i klassrumsdiskussionen.  

Bengt svarade också att det är mycket tacksamt att undervisa religiösa elever eftersom de, 

oberoende på vilken religiös positionering de har, brukar ha ett stort engagemang för frågor 

som rör ämnen som har med religion att göra. Dessutom anser han att det är bra att 

undervisa religiösa elever för de ger ofta kritik till hans undervisning, vilket gör att den 
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utvecklas. Dessutom brukar han bjuda in både skolpräst och andra troende till samtal i 

klassrummet, och låta dem dela med sig av sin syn på religion och livet, vilket han bemöter 

utifrån sin religiösa ståndpunkt som icke-religiös. På detta sätt hoppas han att eleverna kan 

se att oavsett vad man tror på kan man vara en tillgång för varandra och varandras sätt att 

se på livet. Att människor trotts olika religiös positionering kan föra samtal med respekt för 

varandra. Han upplever väldigt sällan att religiösa elever kan bli ett hinder i undervisningen. 

Han nämnde dock att han vid något tillfälle undervisat elever som är extremt 

bokstavstroende, vilket enligt honom kan vara svårt att hantera. Detta var emellertid inget 

resonemang Bengt utvecklade vidare. 

Christina menade att religiösa elever kan bli en i tillgång i undervisningen då öppet religiösa 

elever ofta får mycket respekt från sina kamrater och kan vara en förebild för andra elever. 

Inte minst då de inte rättar sig efter de som inte tror på samma sak, utan står upp för sin 

egen religion och sina egna åsikter. Hon mena dock också att det också kan bli ett hinder om 

en religiös elev har en väldigt stark uppfattning om något, och inte är villig att lyssna på 

andras åsikter. En föreställning som hon uppfattat som mycket problematisk är det judehat 

som tidigare omnämnts att vissa muslimer på skolan besitter. Detta är ett hat som 

individerna yttrar genom till exempel hotfulla utrop. Det sätter också henne i en svår 

position då hon måste överväga om hon kan ge ett godkänt betyg till en elev som bryter mot 

värdegrunden och kränker människor med en annan tro. Emellertid tycktes inte detta vara 

ett vanligt förekommande problem på skolan, utan något som Christina bara upplevt i ett 

fåtal klasser. 

5.7 Problematik kring religiösa elevers upplevda roll i klassrummet  
På frågan om lärarna upplevt att någon elev någon gång känt sig exkluderad eller utpekad på 

grund av att de tillhör en viss religion svarade Anders att det ibland händer att elever med 

religiös bakgrund ”pekas ut”. Inte från lärarens sida, men från andra elever. Han  gav som 

exempel att det skulle kunna yttra sig genom att elever försöker pressa en elev att ta parti 

för en viss sakfråga utifrån sin religion, vilket kan leda till en konflikt. Anders ser det då som 

viktigt att försöka göra den tillfrågade eleven trygg nog i situationen att svara för sig själv, 

men oftast brukar Anders försöka gripa in och ta konflikten själv, och svara för vad man 

typiskt sett anser i en viss fråga inom en viss religion. Han kan också uppleva att elever 

undanhåller åsikter som är av religiösa slag.  Ett exempel på detta är att Anders ibland kan 
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uppleva att kristna elever utifrån sin svenska uppväxt är medvetna om att samhället omkring 

dem är väldigt sekulariserat i stort, och att deras religiösa tankar därför kan ”sticka ut” och 

kanske anses vara konstiga eller annorlunda. Detta kan göra att dessa elever väljer att tysta 

ner sina egentliga åsikter. Detta tycker Anders är synd. Buddhister tror Anders är mer 

oförsiktiga eftersom de ofta kan vara mer öppna med sin religiositet i den kultur som de 

kommer ifrån.  

Bengt berättade att han också har upplevt att religiösa elever känt sig träffade i 

undervisningen, vilket oftast gestaltar sig genom reaktioner från eleverna som känner sig 

utpekade. Detta ser han dock inte som något negativt, utan tycktes mena att det snarare 

väcker engagemang hos eleverna. Det bästa sättet att bemöta sådana konflikter är enligt 

Bengt att ha diskussioner som präglas av respekt. Vid ett annat tillfälle i intervjun nämnde 

Bengt dock också att han anser att det är svårt att märka av när elever på något sätt får en 

negativ känsla av hans undervisning såvida de inte säger det rakt ut, vilket kan innebära att 

elever känner sig träffade men att han inte märker av det. Dock sa han också, vid ytterligare 

ett annat tillfälle, att han mött elever som öppet kritiserat honom. Ett exempel han gav var 

då två religiösa flickor sökte upp honom och berättat att de tog illa upp av hans föreläsningar 

då han ifrågasätt eller kritiserat kristendomen och Jesus. De menade att han är en förebild 

för många elever, vilka därför köper hans resonemang rakt av, vilket satte dem i en 

underlägsen position och att de kände sig tvungna att försvara sin religion. Bengt menade 

således att det är en god sak att han och eleverna har en relation där eleverna också vågar 

kritisera honom. I många fall då en elev tar illa vid sig på grund av andras inställningar till en 

viss religion menar Bengt dock att det till stor del handlar om att eleven identifierar sig med 

sin religion. Om någon kritiserar religionen tar eleven det därför väldigt personligt och intar 

en försvarsställning. Detta anser han emellertid är mänskligt och ingen obefordrad reaktion. 

Han betonar dock att det aldrig är hans avsikt att svartmåla någons religion, utan snarare att 

kritiskt granska. Hans förhoppning är att klassrummet ska vara ett öppet forum, och genom 

att Bengt själv framför sina åsikter så kommer eleverna också att våga göra det i större 

utsträckning. Då jag vidare frågade om det var någon specifik religion som är mer utsatt för 

kritik från elevernas håll så svarade han islam.   

Christina svarade att hon inte uppfattar att elever känner sig utpekade eller exkluderade på 

grund av sin tro i undervisningen. Samtidigt, mena hon, är det förstås svårt för henne att 
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veta hur eleverna känner sig utan att visa det öppet. Med tanke på att hon låter eleverna ha 

sin religion privat så är det förstås också svårt att veta vilka som är religiösa, svarade hon 

vidare. Christina tror dock att svenska skolan överlag kan ha en tendens att väcka känslor av 

utpekande eller exkluderande hos religiösa elever då undervisningen där i största 

utsträckning utgår ifrån ett vetenskapligt perspektiv, medan religion kan förklara ting på ett 

annat sätt vilket inte har samma inflytande över dagens skolundervisning. Ett exempel hon 

gav var synen kring evolutionsteorin som skiljer sig inom vetenskapen och religion. Hon 

tycktes också anse att vissa elever kan tendera att dölja sin religiösa tro för att undvika att 

försätta sig i obehagliga situationer.  Åter gav hon exempel utifrån synen på judar som vissa 

muslimer besitter, och spekulerade kring hur hon själv hanterat detta som judisk student i 

ett klassrum med många elever från mellanöstern. Hon kom fram till att hon nog då inte 

varit öppen med sin tro för att inte riskera obekväma situationer. De elever som däremot är 

öppna med sin tro mena hon ofta generellt sett är mer säkra i sig själva, och är också därmed 

också bredda på att ta respons från klasskamraterna. Att vara öppen med sin religiositet 

handlar alltså mycket om hur säker eleven är i sig själv. Hon hävda vidare att situationen 

också kan te sig olika i olika klasser, beroende på klassklimatet och eleverna i klassen.   

5.8 Avslutande reflektioner från lärarna 
Under samtliga intervjuer gav lärarna uttryck för att de anser att religionskunskap är ett 

viktigt ämne, och att det är tacksamt att ämnet idag är obligatoriskt och icke-konfessionellt. 

Anders betona att dagens Sverige kan sägas vara extremt sekulariserat i jämförelse med 

många andra länder, och därför är det viktigt att alla elever ges kunskap om ämnet i skolan 

för att de ska tillägnas förståelse som är användbar då de möter människor från andra 

religiösa kulturer för att förstå deras sätt att tänka och leva utifrån sin religion.  

Enligt Bengt är det också tacksamt att låta alla elever läsa religionskunskap i skolan. Däremot 

ser han det som en stor brist att religionsundervisningen inte är mer djupgående, vilket han 

tycktes anse beror på att tiden för undervisning i ämnet är väldigt begränsad. Han ansåg 

också att det finns en brist i de läromedel som används då de ofta ger en för ytlig bild och är 

okritiska. Det blir därför enligt honom väldigt viktigt att som lärare komplettera läromedlens 

beskrivningar av religionerna i klassrummet.   

Precis som Bengt så ställde sig också Christina kritisk mot att religionsundervingen inte är 

mer ingående. Jag uppfattade det som att hon anser att styrdokumenten inte efterfrågar 
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tillräckligt mycket av undervisningen, exempelvis då hon anser att betyget E egentligen inte 

kräver så mycket förståelse från elevens sida utan mer ”basic” kunskaper. Hon betona att 

det egentligen inte är faktakunskaper i sig som är det viktiga, utan vad hon benämner som 

”något annat”. Men detta ”något” anser hon är svårare att vidarebefordra till eleverna. 

6. Analys av resultat 
I följande avsnitt kommer resultatet analyseras och diskuteras med utgångspunkt i teori och 

tidigare forskning. Analysen utgår ifrån rubrikerna ”Religiösa elevers roll i undervisningen”, 

”Lärarnas upplevelser av att möta en klass elever med olika religiös bakgrund” och ”Exempel 

på andrafiering i undervisningen och hur lärarna bemöter detta”. Rubrikerna har sin 

utgångspunkt i de tre frågeställningar som uppsatsen ämnar undersöka.  

6.1 Lärarnas upplevelser av att möta en klass elever med olika religiös bakgrund 
De tillfrågade lärarna uppgav att de idag i nästan alla klasser de undervisar i religionskunskap 

möter elever som positionerar sig som troende inom olika religioner. Vanligast 

förekommande är enligt lärarna kristna elever, men eftersom invandringen till Sverige har 

ökat under senare år så har andelen muslimer också ökat. Även Buddhister förekom i vissa 

fall.  Lärarna beskrev att många elever idag är öppna med vad de har för religiös 

livsåskådning, vilket framställdes som en utveckling som skett under senare tid då allt fler 

elever har en utländsk bakgrund och är mer öppna med sin tro, vilket gjort att också elever 

med svensk bakgrund vågar tillkännage att de är religiösa. Som Kittelmann Flensner skriver 

så är den allmänna typiskt svenska inställningen till religion att det är och bör vara något 

privat, vilket enligt lärarnas svar idag tycks utmanas då många elever med icke-svensk 

bakgrund inte har samma inställning och vågar vara öppna med att de är religiösa. Otterbeck 

problematiserar också att den typiska synen på att vara öppet religiös bland många 

religionslärare är negativ, och om elever skyltar med sin religion kan det till och med 

uppfattas som provocerande och hotfullt för läraren. Här skiljer sig denna studies resultat då 

den tillfrågade gruppen lärare tycks se det som en positiv utveckling att fler elever är öppna 

med sin religiösa tro idag. I de fall som elever väljer att inte vara öppna med sin religiösa tro 

rör det sig ofta om kristna elever som är införstådda med att deras tankar kan anses vara 

annorlunda hos elever som inte är religiösa. Detta skulle kunna ses som ett uttryck för vad 
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Kamali beskriver som symboliskt våld, nämligen att majoritetssamhället bestämmer vad som 

ska anses vara det ”goda”/”rätta” i ett samhälle.53 

Emellertid kunde i lärarnas svar flera olika tankar kring att låta religiösa elever vara öppna 

med sin tro urskiljas. Både Anders och Christina sa att de är vaksamma med att fråga elever 

om deras religiösa tro, eftersom religiositet är något väldigt provat och att de därför inte på 

eget bevåg vill uppmuntra eleverna att tala om det, trots att de vet att de finns religiösa 

elever i deras klassrum. Emellertid talade Anders om att han själv uppfattar att hans 

undervisning bjuder in elever till att dela med sig av egna uppfattningar och tankar om 

verkligheten, vilket gör att flera elever öppet berättar att de är religiösa. Detta arbetssätt 

beskrivs av Kittelmann Flensner som positivt eftersom undervisning som bjuder in eleverna 

till att uttrycka egna åsikter har större potential att skapa en mer nyanserad undervisning 

som är mer analyserande och sökande snarare än söka enkla svar. Detta ses som positivt då 

ett av ämnets syfte är att förbereda elever att leva i ett samhälle präglat av mångfald.54 

Cristina å andra sidan tycktes inte på samma sätt genom undervisningen inbjuda till att låta 

eleverna dela med sig av privata religiösa föreställningar. Detta kan uppfattas som positivt 

eftersom hon därför tycks vara mån om elevernas integritet, vilket är viktigt. Emellertid 

tycktes detta också i detta fall vara en strategi för att undvika konflikter mellan elever 

eftersom religiositet är en faktor som på skolan är känd för att skapa motsättningar mellan 

elever med olika tro. För henne verkar det därför som att detta är ett sätt att försäkra sig om 

att undervisningen ska vara neutral och i största möjliga grad undvika konflikter. Detta 

tankesätt skulle kunna ses som problematiskt ur ett värdegrundsperspektiv då klassrummet, 

som Kittelmann Flensner skriver, är en unik plats för elever att möta individer som har andra 

sätt att se på världen än det egna. Detta är en unik möjlighet då människor ofta annars har 

en tendens att söka sig till människor som delar samma syn på saker och ting som en själv.55 

Bengt berättade i sin tur under vår intervju att han öppet brukar fråga klasserna han 

undervisar om det finns någon eller några elever som är troende. Han tycks mena att detta 

inte är problematiskt eftersom många religiösa elever då väljer att öppet delge sin 

religionstillhörighet. Emellertid skulle detta kunna ses som en typ av andrafiering eftersom 

de religiösa eleverna pekas ut, och då de religiösa eleverna är i klar minoritet är risken stor 
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att de också framställs som ”de andra” och ”det annorlunda” i förhållande till elever som 

inte har en tro.  

Samtliga tillfrågade lärare kunde enas om att de finns många positiva aspekter med att 

undervisa religiösa elever. Lärarna uppgav tillexempel att religiösa elever bidrar med nya 

infallsvinklar i undervisningen då religionskunskap enligt lärarna handlar mycket om att 

reflektera över livet och att finna sig själv, vilket lärarna uppfattar att religiösa elever gjort i 

störst utsträckning. Dessutom mena de att troende elever kan vara ett föredöme för icke-

religiösa elever, eftersom lärarna anser att det är en stor bedrift att våga vara öppen med sin 

religion i ett sekulärt samhälle och trots att många elever har öppna fördomar kring religiösa 

människor. Den ökade mångfalden i klassrummet har gjort att även svenska elever som har 

en religiös tro till viss del är mer äriga med sin religiositet idag, tillskillnad från hur det varit 

tidigare i lärarnas yrkesverksamma liv. Detta skulle kunna tolkas som att ökad mångfald i 

klassrummet gjort att steget mellan ”vi” icke-religiösa och ”de” religiösa blivit mindre, 

eftersom kamratrelationerna som finns i klassrummen eleverna mellan gör att förståelsen 

för det främmande ökar. I klasser som dessa kamratrelationer inte finns kunde däremot 

religion vara ett medel för att skilja ”vi” från ”dem”. I lärarnas skingringar var det emellertid 

inte konflikter mellan religiösa och icke-religiösa elever som stod i centrum, utan främst 

mellan religiösa elever som tillhör religioner eller religiösa riktningar som är i konflikt med 

varandra. Detta kan med andra ord vara en orsak till andrafiering mellan elever, att de 

tillskriver varandra egenskaper och fördömer varandra utifrån den religiösa ståndpunkten.  

En aspekt som lärarna också tycks se som positiv med att undervisa religiösa elever är att de 

i flera fall utmanar den annars sekulära diskurs som Kittelmann Flensner beskriver, och som 

ofta tycks prägla skolverksamheten eftersom de ifrågasätter situationer då de anser att 

lärarna ger en felaktig beskrivning av deras religion, och kan bidra med andra perspektiv än 

de typiska vetenskapliga perspektiv som annars genomsyrar skolverksamheten.56 Emellertid, 

skriver Holmqvist Lidh, kan det också vara en svår sak för eleven att känna sig tvungen att 

utmana det som skolan lär ut om deras religion.57 Så trots att lärarna upplever det som 

positivt att religiösa elever har andra infallsvinklar på undervisningen är det också viktigt att 
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vara medveten om att det kan upplevas som en svår och påtvingad roll för eleven själv att 

ha. 

Samtliga lärare gav dock också exempel på problematik kring att undervisa elever från olika 

religiösa traditioner, då elevers olika religiösa ståndpunkter kan vara grundande för 

konflikter i klassrummet. Emellertid var dessa konflikter sällan mellan religiösa och icke-

religiösa elever. Istället gällde det främst konflikter som utspelade sig utanför skolans ramar 

som kunde grunda sig i att olika religiösa grenar i fråga låg i konflikt med varandra, eller att 

elever hade förutfattade meningar om varandra utifrån sin och de andras religiösa 

positionering. Båda exempel skulle kunna sägas spegla begreppet andrafiering eftersom 

eleverna utifrån religion tillskriver varandra egenskaper och betraktar ”de andra” som 

främmande.58 Detta tycktes kunna göra läraren obekväm vid att beröra vissa ämnen som rör 

religion eftersom det kan vara just konfliktgrundande då de kan leda till motsättningar 

mellan elever utifrån deras olika trosuppfattningar. Detta skulle kunna ses som en situation 

som Otterbeck beskriver som problematisk då lärare kan vara av uppfattningen att god 

religiositet är något privat som inte har någon roll i den offentliga sfären i ett sekulariserat 

samhälle.59 Skolverket betonar också att värdegrundsarbetet blir betydelsefullt först då 

elever får möjlighet att möta åsikter som skiljer sig från den egna verklighetsuppfattningen.60 

Med andra ord är det viktigt att dessa motsättningar får lov att komma fram i 

undervisningen. Dock skriver Skolverket att det också kan bli problematiskt om en elev yttrar 

en åsikt som inkräktar på en annan individs integritet, vilket tycks vara ett återkommande 

problem på skolan där Christina jobbar.61 Därför är det också förståligt att läraren i detta fall 

besitter en oro att beröra ämnen som kan vara känsliga och trigga obehagliga situationer. Å 

andra sidan är det viktigt att elevernas åsikter som kränker andra individer ifrågasätts. 

Annars kan de inte förändras. Dock står det också i värdegrunden att elevers olikheter inte 

får vara grund för kränkande behandling, vilket tycks vara fallet i de situationer som läraren 

Christina beskriver. Där gestaltas ett exempel på när en individs frihet inkräktar på en annan 

individs integritet då vissa muslimska elever yttrar sig hotfullt mot judiska elever.62  
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Bengts svar skiljde sig från de andra lärarnas då han sällan upplevt att elevers olika religiösa 

tillhörigheter varit grundande för konflikter. Istället berättade han att konflikter som äger 

rum i hans klassrum vanligen beror på att religiösa elever tar illa av hans sätt att undervisa, 

vilket får dem att känna sig ifrågasatta både av Bengt själv men också således av kamraterna. 

Även detta skulle kunna vara ett sammanhang där begreppet andrafiering kan användas då 

eleverna uppfattar det som att de blir framställda som ”annorlunda” för att de har en 

religiös tro. Bengts egen uppfattning tycks emellertid vara att det är viktigt att han som 

lärare breddar elevernas perspektiv och låter dem se kritiskt på sin egen världsuppfattning 

och tro. Som Skolverket skriver är det dock viktigt att Bengt i detta fall är medveten om att 

han som lärare går in med en annan status i samtalen eftersom han är den som i slutändan 

ska bedöma sina elever.63 Så att starta en diskussion med läraren i en sådan situation kan 

upplevas som problematiskt för en elev då denne befinner sig i en beroendesituation. Bengt 

själv tycks emellertid inte anse att detta är ett problem eftersom eleverna i fråga säger ifrån 

om de känner sig kränkta. Dessutom brukar detta enligt Bengt göra eleverna i fråga mer 

engagerade i undervisningen, vilket visar sig i goda resultat och bra betyg. Enligt Nordheden 

är det dock inte en god idé att som lärare ifrågasätta elevernas religiösa ståndpunkt 

eftersom religion är en viktig del av varje människas personlighet. Dessutom menar hon att 

de tankar som elever bär med sig hemifrån om religion ofta är så djupt rotade att skolan inte 

kan förändra dem.64 Emellertid skriver hon också att det är bra att låta elever möta 

människor som tycker till, vare sig det gäller ämnen som religion eller något annat, och att 

hon menar att undervisningen egentligen inte kan vara objektiv. Dock anser jag att läraren 

inte bör vara den som bidrar med sådana perspektiv i första hand. I detta fall är läraren 

också väldigt öppen med sin icke-religiösa tro, vilket förstås kan bidra till att eleverna 

uppfattar att han försöker övertyga dem till att gå ifrån sin tro. Snarare ska läraren bidra 

med perspektiv som gör att elevernas eget tänkande kan utvecklas.65 Som Holmqvist Lidh 

skriver är det problematiskt att undervisningen, trots att den ska vara objektiv, ändå färgas 

av samhällets sekulariserade syn på religion. Detta verkar enligt henne emellertid vara en 
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omöjlighet att undgå eftersom skolsystemet är uppbyggt utifrån en vetenskaplig grund och 

genomsyras av kritiskt tänkande.66  

Ingen av de tillfrågade lärarna uppgav det som problematiskt att undervisa en klass med 

elever från olika bakgrunder överlag, de tycktes snarare se det som positivt. Här kom flera av 

lärarna in på att religionsundervisningen och värdegrunden går hand i hand, eftersom en 

viktig del av religionsundervisningen är att skapa förståelse för det främmande. Detta mål 

försökte lärarna ofta uppfylla genom att finna likheter mellan olika religioner, och med 

människor som inte har någon religiös tro. Precis som Kittelmann Flensner skriver så tycks 

alltså lärarna uppleva att religionsklassrummet är en arena där värdegrundsarbete får sin 

vardagliga gestaltning. Bengt betonar emellertid att han ser det som sin uppgift att kritiskt 

granska religioner ur ett vetenskapligt perspektiv, vilket kan ses som problematiskt eftersom 

det tycks leda till att religiösa elever uppfattar det som kritik mot sig själva, vilket också 

Kittelmann beskriver då hon konstaterar att kritiskt granskande av religioner kan ha en 

tendens att övergå i kritiserande av religioner. Detta sätt att förhålla sig till religiösa elever 

menar jag skulle kunna ha en förstärkande andrafierande effekt, och därmed gå emot 

värdegrunden och tanken att alla elever ska ha samma möjligheter i skolan eftersom de 

religiösa eleverna i detta fall känner sig ifrågasatta.67 I denna typ av undervisning är som 

tidigare nämnt risken att elevernas fördomar förstärks, som de sedan också tar med sig ut i 

samhället, vilket leder till större risk för polarisering mellan olika grupper.    

6.2 Elevers roll i religionsundervisningen 
Under intervjuerna sa lärarna att religiösa elever som har en utländsk bakgrund inte alltid 

har kunskaper om andras religioner, vilket kan ses som positivt eftersom de inte har några 

förutfattade meningar men säkerligen också kan bidra till att lärarnas beskrivningar av 

religioner måste vara mer förenklade. Detta kan påverka undervisningen negativt om detta 

innebär att läraren måste begränsa undervisningen. 

Lärarna upplever, till skillnad från vfu-lärarens beskrivningar, att religiösa elever ofta visar ett 

stort intresse för ämnet religionskunskap. Detta tror lärarna beror på att eleverna själva är så 

väl insatta i ämnet då de har många egna erfarenheter som de kan relatera kunskapsstoffet 

till. Religiösa elever tycks snarare vara kritiska till att undervisningen inte är mer djupgående 
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och att de upplever att det som undervisas är ytliga kunskaper. Till exempel beskriver 

Christina att muslimska elever brukar vara kritiska och vill att undervisningen ska lägga mer 

fokus på deras religion. Detta skriver Holmqvist Lidh om i sin avhandling, och menar att 

undervisning i ämnet religionskunskap tyvärr ofta är enformig och behandlar inte religioner 

och livsåskådningar på djupet. Detta innebär att skolans undervisning ger en för enkel och 

onyanserad bild av religionerna, vilket försätter religiösa elever i knepiga situationer då de 

själva tvingas ta på sig en roll i klassrummet där de får försvara och nyansera sin egen tro 

eftersom undervisning inte alltid stämmer överens med den självupplevda tron.68 Detta 

skulle kunna upplevas vara andrafierande ur de religiösa elevernas perspektiv eftersom de 

beskrivningar som finns i klassrummet inte tycks stämma överens med elevernas 

självupplevda tro, vilket kan vara olustigt för religiösa elever. Det är därför viktigt att läraren 

låter undervisningen pendla mellan ett inifrån- och utifrånperspektiv, och är noga med att 

betona att de båda är riktiga fast än de inte alltid stämmer överens. 

Lärarna uppfattade också att religiösa elever ibland undviker att uttrycka åsikter som är 

religiöst präglade eftersom de är medvetna om att de kan få kritik från klasskamraterna för 

sättet de resonerar, och bli ifrågasatta. Denna känsla tycks vara starkast rotad hos kristna 

elever som är uppvuxna i Sverige eftersom de är medvetna om att det svenska samhället i 

stort har en negativ syn på religiositet och därför kan de behöva stå till svars för sina religiöst 

präglade uttalanden på ett annat sätt än vad icke-religiösa elever behöver. Detta gestaltar 

att lärarna är medvetna om att religiösa elever kan befinna sig i en utsatt position då många 

idag är kritiska mot religiositet. Lärarnas iakttagelser stämmer överens med Kittelmann 

Flensners resonemang kring att det i religionsklassrum kan ses som avvikande att vara just 

religiös, och att det ifrågasätts hur individer kan vara religiösa.69 Anders kommenterade 

detta under vår intervju och sa att när denna typ av situationer uppstår är det viktigt att 

läraren inger de religiösa eleverna självförtroende för att kunna svara för sig själva. 

Kittelmann Flensner skriver att det är viktigt att elevers olikheter kommer fram i 

undervisningen eftersom det är en del av värdegrundsarbetet och demokratiuppdraget. Det 

är också enligt henne viktigt att eleverna får möjlighet att svara för sig själva utan att läraren 

avbryter samtalet av rädsla för att en konflikt ska uppstå.70 Därför är det bra att Anders 
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anser sig ha hittat en strategi där han kan stärka eleverna till att stå upp för sig själva. 

Emellertid är det förstås beklagligt att det i lärarnas svar framstår som att religiösa elever 

ständigt blir ifrågasatta för sin tro, medan andra icke-religiösa åsikter tas förgivna och aldrig 

ifrågasätts.  

Bengt tycktes däremot inte se något problematiskt med att elever måste ifrågasättas kring 

varför de är religiösa – snarare tvärtom. Han sa att han ser det som en av de viktigaste 

uppgifterna med religionskunskap, att elever ska få möjlighet att reflektera över sin tro och 

varför de är religiösa. Emellertid är det viktigt, som Kittelmann Flensner skriver, att 

granskningen av religioner inte övergår i kritisering vilket nog är lätt att eleverna i detta fall 

upplever att läraren gör. Som Nordhedern skriver så är ju inte skolans uppgift att kritisera 

eller förändra elevers tro, vilken ofta är starkt identitetsbärande.71 Detta visar dock inte 

Bengt att han är medveten om då han snarare kritiserar att elever identifierar sig så start 

med sin tro att de tar illa upp av hans undervisning, även om han medger att det är 

mänskligt. 

Christina säger vidare att hon har svårt att bedöma hur eleverna ser på sin egen roll i 

undervisningen eftersom hon som lärare inte vill intressera sig i för stor utsträckning för 

elevernas religiösa tillhörighet. Detta kan ses som positivt i bemärkelsen att ingen elev blir 

utpekad för att de har en tro, och således inte behöver bli eller uppleva att de blir, utpekade 

som något avvikande eller annorlunda. Emellertid, skriver både Skolverket och Kittelmann 

Flensner att undervisning som rör frågor som går eleverna nära in på livet ofta är som mest 

effektiv om eleverna kan relatera den till sig själva och egna erfarenheter. Annars blir 

undervisningen lätt präglad av faktaorienterad kunskap som inte låter eleverna analysera 

och nyansera ämnesinnehållet.72 

 Hon reflekterar också över att religiösa elever överlag kan känna sig exkluderade i 

undervisningen eftersom skolans undervisning utgår ifrån ett vetenskapligt perspektiv. Detta 

kan göra att religiösa elever, enligt henne själv, nog kan känna sig utsatta. Hennes 

resonemang antyder att hon upplever en liknande problematik som den Kittelmann Flensner 

beskriver då ett sekulariserat klassrumsklimat kan leda till att religiösa perspektiv förkastas 

medan vetenskapen ses som det enda riktiga. Detta tycks emellertid inte som något som hon 
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enbart ser som problematiskt i ämnet religionskunskap, utan genomsyrar hela skolans 

undervisning. Detta resonemang stämmer överens med vad Holmqvist Lidh skriver om att 

skolans undervisning inte kan vara objektiv på de sätt att alla människors perspektiv 

värderas lika eftersom skolan utgår ifrån ett vetenskapligt förhållningssätt som ofta är 

kritiska mot religiösa utsagor medan de vetenskapliga perspektiven inte ifrågasätts.73  

6.3 Exempel på andrafiering i undervisningen och hur lärarna bemöter detta 
Kamali skriver i sin text att andrafiering handlar om att individer tillskriver andra individer 

egenskaper som de antar att gruppen som de tillhör delar.74  Då jag med lärarna talade om 

huruvida elever tillskriver religiösa människor egenskaper och har fördomar om religiösa 

människor svarade lärarna att det är vanligt förekommande. 

Samtliga lärare berättade under intervjuerna att de ofta möter fördomar som bygger på att 

elever skapar en bild av varandra och människor generellt utifrån deras uppfattning om 

människor som har en specifik religiös positionering, vilket skulle kunna ses som exempel på 

andrafiering. En vanlig uppfattning bland elever som inte positionerar sig som religiösa är 

enligt de tillfrågade lärarna att de ser religiösa överlag som oförnuftiga, och att religion ses 

som påhitt och sagor. Detta stämmer mycket väl överens med vad Kittelmann Flensner 

studie visade, då religiösa människor av eleverna beskrev som oförnuftiga och vilseledda 

eftersom de tror på något som enligt icke-religiösa elever inte är sant.75   

Samtidigt säger Anders att han upplever att fördomar kring specifika religioner är allt mer 

ovanliga, kanske eftersom religionsundervisningen idag är bättre, eller att den religiösa 

mångfald som finns i elevernas klassrum och umgängeskrets gör att de blir mer toleranta. 

Detta skulle kunna ses som ett exempel på att, precis som Skolverket skriver, en miljö där 

eleverna träffar människor från olika bakgrunder och i detta fall religioner väcker en större 

acceptans hos eleverna eftersom det tidigare outforskade inte längre är främmande, och 

människor som är religiösa inte ses som ”de andra”.76 Dessutom består skolan som Anders 

arbetar på till stor del av invandrare som inte har några kunskaper om andra religioner, 

vilket enligt honom själv gör att de inte har några fördomar om dem heller. Detta 
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resonemang utvecklade han inte närmare, och det kan ifrågasättas då en person förstås kan 

ha fördomar kring ”den andre” utan att känna till denne.   

Enligt lärarna skulle det kunna sägas att religiösa elever över lag är utsatta för andrafiering. 

Detta går i linje med utvecklingen i ett samhälle som idag är ett av de mest sekulariserade i 

världen som Svanberg och Westerlund skriver om, och det sekulariserade klassrumsklimat 

som Kittelmann Flensner problematiserar.77 Bengt kommenterar detta under vår intervju 

och menar att det är synd att människan idag tillförlitar sig i så hög grad till att vetenskapen 

har alla svar, och bortser ifrån att religionen också berör ämnen som är relevanta för oss alla, 

oavsett om vi positionerar oss som religiösa eller inte. Även Christina nämnde under vår 

intervju att hon som lärare måste vara tydlig med att skolans undervisning utgår ifrån ett 

vetenskapligt perspektiv men att alla får lov att tro som de själva vill. Detta är positivt ur 

bemärkelsen att hon tycks vara medveten om att skolans undervisning är begränsad i 

bemärkelsen att den utgår ifrån ett vetenskapligt perspektiv. Samtidigt är det viktigt att 

läraren inte lägger någon egen värdering i detta för att undvika att detta förhållningssätt 

skulle vara bättre än ett religiöst. Som Kittelmann Flensner skriver är nämligen en allmän 

uppfattning i många klassrum bland icke-religiösa nämligen är att religion bygger på 

osanning och att religion och vetenskap är varandras motsatser.78 

Den religion som är mest utsatt för andrafiering tycks enligt lärarna vara islam som är starkt 

förknippad med våld och förtryck, inte minst mot kvinnor. Den upplevelsen som eleverna har 

av religionen präglas enligt lärarna av den snedvridna bild som de får via media. Sättet att 

hantera fördomarna är något olikartat mellan lärarna. Anders ger i sin undervisning konkreta 

exempel över statistik som visar hur media framställer islam och menar att det är orimligt att 

en religion är så hotfull som media framställer den, för då hade den inte funnits i så stora 

delar av världen. Dessutom jämför han med andra fördomar som eleverna också har, som 

eleverna har lättare att förstå är osanna eller snedvridna.  

Bengt å andra sidan ställer sig kritisk mot hela samhällets ytliga och vetenskapliga syn på 

verkligheten, som gör att människan går miste om den djupare dimension som religion har 

att erbjuda människan. Några direkta tillvägagångssätt för att bemöta fördomar mot till 

exempel islam uppgav han emellertid inte, utan tycks själv också vara kritisk mot all ondska 
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som enligt honom förekommer i Koranen. Han betonar att det dock så även är fallet i Bibeln, 

till exempel då Gud enligt Bengt själv framstår som maktgalen och svartsjuk då han inte låter 

människan avguda andra gudar förutom honom och om så är fallet ska de straffas vilket 

Bengt anser vara ondskefullt. Enligt Kamalis teori om andrafiering skulle detta bemötande av 

fördomar kring islam kunna tänkas stärka dessa eftersom det bekräftar den bild som 

eleverna bär med sig sedan tidigare. Otterbeck betonar också att det är viktigt att läraren 

förstår att muslimers sätt att tolka och se på sin egen religion är mycket personligt och kan 

skilja sig åt.79 Detta förklarar också att muslimska elever, som Bengt själv beskriver, kan ta 

illa upp av dessa uttalanden. 

Christina tycktes inte heller ha några konkreta sätt att bemöta fördomar i undervisningen. 

Hon tycktes snarare anse att varje person har rätt till en egen åsikt så länge den inte 

inkräktar på en annan persons frihet, och så vidare det inte är ett brott mot värdegrunden 

mena hon att det är inställningar som eleverna bär med sig hemifrån är svåra att förändra. 

Fördomar om muslimer inte tycks vara lika förekommande i hennes klassrum, kanske 

eftersom skolan är belägen i ett invandrartätt område där många elever har en muslimsk 

bakgrund själva. Däremot uppfattar hon att det finns starka fördomar mot judar ifrån 

muslimers sida, vilka uttrycks på sätt som beskriver som ”obehagligt” i de fall där de får fäste 

bland eleverna. Värdegrunden lyfter detta dilemma, och enligt Skolverket kan det precis som 

Christina nämner uppkomma situationer där en person använder sin yttrandefrihet för ett 

uttalande som inskränker på någon annans integritet.80 Att inte bemöta dessa fördomar 

anser jag dock är en riskfull strategi, då det i lång loppet förmodligen kommer att leda till att 

de befästs ännu mer hos individerna.  

Men det förekommer också exempel där lärarna kanske inte är lika medvetna om den 

andrafiering och det sekularistiska diskurs som råder i klassrummet. Ett exempel är att både 

Anders och Bengt tycks vara öppna med sin religiösa ståndpunkt som ateister vilket gör att 

det av många elever kanske uppfattas som den ”rätta” tron. Detta gestaltades till exempel 

då Bengt under vår intervju berättade att religiösa elever ibland tar illa vid sig av hans sätt 

att vara kritisk mot deras religion eller religiösa gestalter som Jesus. Den ateistiska 

ställningen tycks också framstå som neutral för lärarna då Anders menar att hans ateistiska 
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tro gör det lättare för honom att leva sig in i hur det är att leva som religiös inom olika 

religioner, till skillnad från om han hade haft en stark tro inom en specifik religion. Detta 

uttalade skulle kunna uppfattas som att en autistiskt tro ses som det ”neutrala” och att vara 

religiös är därmed också avvikande. Dessutom kan detta tankesätt ifrågasättas. Denna typ av 

resonemang, att ett ateistiskt förhållningssätt är mer neutralt än ett religiöst, stämmer väl 

överens med vad Kittelmann Flensner skriver om och kritiserar i sin studie.81 

7. Slutsats och diskussion 
Resultatet av denna studie visar att lärarna har positiva upplevelser av att möta klasser där 

det finns elever som har en öppen religiös åskådning. I tidigare forskning problematiseras att 

lärare ofta har negativa tankar om att elever, i synnerhet muslimer, är öppna med sin 

religiösa tro eftersom dagens samhälle idealiserar den privata tron. Glädjande nog ser 

däremot de tillfrågade lärarna att deras elever är öppna med sin trosuppfattning, och att det 

berikar undervisningen. Emellertid är det en svår balansgång kring hur öppna elever vill vara 

med sin tro, och hur läraren ska efterfråga vad elever har för trosuppfattning. I denna fråga 

tycktes det råda delade meningar mellan lärarna. Å ena sidan kan det vara problematiskt att 

eleven upplever att denne blir utpekad utifrån sin religion. Detta skulle i sig kunna ses som 

en typ av andrafiering eftersom religiösa elever är en minoritet i klassrummet.82 Å andra 

sidan är det också viktigt att eleverna kan koppla undervisningen till egna erfarenheter, 

vilket är en viktig del i allt lärande.83 

De tillfrågade lärarna var av uppfattningen att religiösa elever ofta inspirerar till att våga stå 

upp för sig själv och vad man tror på, trots att många idag har fördomar kring religion och 

religiösa människor. Ur lärarnas svar gick det att uppfatta att detta är viktigt, inte minst ur 

ett värdegrundsperspektiv, eftersom möten mellan olika människor skapar förståelse dem 

emellan. Dessutom utmanar religiösa elever de annars ”självklara” idéer som icke-religiösa 

elever har, och som vilar på ett sekulärt förhållningssätt som annars ofta präglar 

religionsklassrummen.84  

Lärarna gav emellertid också exempel på hur det mångreligiösa klassrummet kan vara 

problematiskt, då det inom vissa ämnen utifrån religiösa grunder råder 
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meningsskiljaktigheter, vilket kan leda till konflikter. Ett annat dimemma kunde vara att 

granskande av religioner kunde uppfattas som förolämpande för religiösa elever, särskilt i de 

fall då läraren uttalar sig kritiskt om religioner.   

I lärarnas vidare beskrivningar tycktes den generella uppfattningen varar att religiösa elever 

uppskattar religionskunskap eftersom det är en arena där de kan ”briljera”, då ämnet lyfter 

frågor där som religiösa elever reflekterat över i störst utsträckning. Trots detta upplever 

lärarna också att eleverna kan ha en utsatt roll, eftersom de förmås stå till svars för sina 

religiöst präglade åsikter på ett annat sätt än vad icke-religiösa elever måste göra. Utifrån 

tidigare forskning tycks detta vara ett vanligt problem i dagens religionsundervisning, som 

inte alltid problematiseras i den utsträckning som det borde.85 

Å andra sidan tycks lärarna vara mindre medvetna om hur de själva bidrar till andrafiering i 

klassrummet. Detta visar sig till exempel genom att vissa av de tillfrågade lärarna berättade 

att de tillkännagiver sig som ateister. Detta blir problematiskt eftersom att skolans 

undervisning ska vara neutral och lärarnas förhållningssätt kan bidra till att en ateistiskt 

ståndpunkt uppfattas vara neutral, trots att så inte är fallet. Detta bekräftar den bild som 

tidigare forskning ger av att ett ateistiskt ställningstagande är neutralt, medan religiösa 

förhållningssätt ses som avvikande.86 

Avslutningsvis skulle religionsämnet utifrån lärarnas beskrivningar kunna sägas vara starkt 

kopplat till elevernas personlighetsskapande eftersom det behandlar livsåskådningar och 

eleverna själva bjuds in till att reflektera kring såväl det egna sättet att se på världen utifrån 

religion eller icke-religiös livsåskådning, men också att möta andra som inte har samma tro 

eller delar samma erfarenheter. Därför skulle ämnet i mångt och mycket kunna vara väl 

applicerbart när det kommer till det värdegrundsarbete som ska genomsyra all skolans 

undervisning. Emellertid blir det problematiskt om undervisningen utgår ifrån en sekundär 

diskurs, vilket i sig skapar olika förutsättningar för elever som kommer ifrån olika religiösa 

bakgrunder. Detta skapar minst sagt dåliga förutsättningar för möten mellan religiösa och 

icke-religiösa elever som träffas i klassrummets arena. Likväl kan det ses som positivt att 

flera av lärarna uppger att de i sin undervisning problematiserar den sekulära 

livsåskådningen, som kanske annars av eleverna upplevs som den enda riktiga och det 
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neutrala sättet att betrakta verkligheten, medan en religiös livsåskådning ses som avvikande 

och sämre eftersom det förkastas som oförnuftigt.  

För att bilden av religiösa som ”den andra” eller ”den sämre” ska försvinna skulle skolans 

religionsundervisning behöva lägga mer fokus på att skapa intresse för det som är 

annorlunda, vilket i sin tur kan leda till att gränserna suddas ut, och att samtalet bjuder in till 

förståelse. Därför tror jag läraren också måste vara medveten om vilken norm som, ofta 

outtalat, råder i klassrummet. Ett klassrum där ett vetenskapligt tänkande sätts på piedestal 

och ses som det enda ”korrekta” bjuder inte in till denna typ av förståelse. En viktig del av 

värdegrundsarbetet är enligt Skolverket att utmana de normer som styr i samhället. Den 

sekulära normen är en av dessa som måste synliggöras och utmanas för att tolerans och 

öppenhet för religiösa ska uppstå. 

Kittelmann Flensner och Kamali skriver att skolan speglar de värderingar som finns i 

samhället. Den allmänna inställningen till religion i Sverige tycks vara negativ, varvid det inte 

är förvånande att det också i klassrummet finns många fördomar bland elever till religion. 

Om dessa fördomar får fäste i klassrummet, och ett sekulärt klimat tillåts dominera, anser 

jag att risken är stor att skolans undervisning också bidrar till en negativ inställning till 

religion i det omgivande samhället. Således bidrar undervisningen kanske i långa loppet till 

ökad sekularisering, och ökad polarisering av olika grupper i samhället. Detta vore beklagligt 

eftersom ett av religionsämnet syfte är att ”ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap 

att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald”.87 Dagens religionsklassrum tycks bli 

allt mer nyanserat sett till elevers olika bakgrund. Förhoppningsvis leder detta också till att 

fler röster ges utrymme i samtal som äger rum där.  

Metoddiskussion  
Eftersom materialet är begränsat och enbart består av intervjuer från en grupp av 

sammanlagt tre lärare från olika skolor kan resultatet inte sägas ge en representativ bild av 

hur lärare generellt sett ser på undervisning med religiösa elever. Emellertid ger inte den 

kvalitativa studien anspråk på att vara generaliserbar, utan syftet är i stället att beskriva 

uppfattningar om en specifik företeelse – i detta fall att undervisa religiösa elever i ämnet 

religionskunskap. Resultatet kan således enbart sägas möjligen vara generaliserbart för 
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lärare som befinner sig i liknande situationer och kontester som de tillfrågade lärarna i 

denna studie.  

Läsaren bör också ha i åtanke att studiens resultat enbart utgår ifrån lärarnas egna 

uppfattningar om sin undervisning. Resultatet blir således både beroende och begränsat av 

lärarnas svar. En alternativ forskningsmetod hade kunnat vara observationer då jag som 

forskare personligen studerat lärarnas undervisning, och på så sätt skapat mig en egen 

uppfattning av deras bemötande. Observationer hade också kunnat användas som 

komplement till intervjuerna, för att få ett rikligare och mer nyanserat resultat. Emellertid 

valdes denna metod bort eftersom studiens tidsram föreföll vara för begränsad. Därför har 

uppsatsens fokus enbart varit att ta reda på lärarnas egna erfarenheter av att undervisa 

religiösa elever. 

En aspekt som också hade varit intressant att se närmare på är hur religiösa elever själv 

upplever religionsundervisningen i gymnasieskolan utifrån deras perspektiv som troende. 

Trots att denna studie inte lagt något fokus på elevernas infallsvinkel finns det redan 

forskning som ämnat lyfta denna frågeställning, till exempel Carina Holmqvist Lidhs 

avhandling som sammanfattades under rubriken ”Tidigare forskning”.  
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Bilaga 1 Intervjuguide 
 

Hur länge har du arbetat som lärare? 

Vilka ämnen undervisar du? 

Vad anser du är religionsämnets primära syfte?  

Hur vanligt förekommande är det att du undervisar elever i religion som har en religiös tro 

eller kommer ifrån religiösa familjer/har religiös bakgrund? 

Vilka religioner tillhör de? 

Är de öppna med sin religiösa positionering? 

Tror du att religiösa elever uppfattar skolans religionskunskap som ett viktigt ämne? 

Hur bemöter du klasser där eleverna kommer ifrån olika religiösa bakgrunder (kommer 

från olika religioner eller kanske har en negativ uppfattning om religion)? Finns det något 

som du som lärare måste tänka på? 

Har du några speciella strategier för att förklara en främmande religion för en elev som 

tillhör en annan religion, eller en elev som är icke-religiös?  

Vad använder du för material/läromedel i din undervisning?  

Ser du några brister i de sätt som används för att lära ut, tillexempel att läromedel ger en 

skev bild eller utelämnar viktigt innehåll? 

Upplever du att elever har fördomar om religion/att religiösa elever har fördomar kring 

andra religioner än den egna? 
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Har du upplevt att det blivit ett problem i undervisningen att någon känt sig 

exkluderad/utpekad på grund av att de tillhör en viss religion? Hur handskas du iså fall 

med sådana problem? Hur kan det yttra sig? Ge exempel! 

Tror du att religiösa elever tenderar att dölja sin tro eller inte framföra sina religiösa 

åsikter på grund rädsla för andra elevers reaktioner/tankar om deras tro? Om de framför 

religiösa åsikter- hur bemöts detta av andra elever som inte delar samma trosuppfattning?  

Hur hanterar du som lärare situationer där konflikter på grund av olika religiösa 

ståndpunkter yttrar sig? 

Anser du att diskussioner kring religion har större tendens att urarta till konflikter än 

diskussioner kring andra ämnen? Anser du att konflikter på grund av olika religiösa 

ståndpunkter är svårare att hantera än andra? Vad blir problematiskt? Vad blir din roll som 

lärare då?  

Upplever du att religiösa elever på något sätt kan vara en tillgång i din undervisning?  

/Upplever du att religiösa elever kan vara ett hinder för undervisningen på något sätt? 

Ser du fördelar med den svenska religionsundervisningsmodellen - d.v.s. obligatorisk för 

alla elever och icke-konfessionell? Ser du några nackdelar? 

Eventuella tillägg från intervjuperson? 
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