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Sammanfattning 
Detta är en studie med syfte att undersöka hur sex stycken yrkesverksamma gymnasielä-

rare på två olika gymnasieskolor i Jönköpings kommun ser på religionsundervisning. 

Syftet är att se hur dessa lärare jobbar utifrån ämnets syfte kring förståelse och tolerans 

då i kontrast till främlingsfientlighet och religionsfobi.  

Undersökningen genomfördes genom att varje lärare fick ett antal frågor och deras svar 

har sedan sammanställts och tolkats.  

Resultatet visar att de sex lärarna var väldigt eniga om att religionsämnet är viktigt för att 

balansera de olika media bilderna eller andra informationsspridare som finns ute på in-

ternet. Religionsämnets syfte i att arbeta med förståelse var något som lärarna såg som 

centralt i sin uppgift däremot arbetade de på skiftande sätt några av dem arbetade med 

varje religion för sig för att få ett djup där medans flertalet lärare arbetade tematiskt med 

flera religioner för att kunna belysa likheter och skillnader.  

  



3 
 

Innehåll 

1.1 Inledning ....................................................................................................................... 5 

1.2 Syfte .............................................................................................................................. 5 

1.3 Frågeställningar ............................................................................................................ 5 

1.4 Disposition .................................................................................................................... 5 

1.5 Bakgrund ................................................................................................................... 6 

1.5.1 Islamofobi .......................................................................................................... 6 

1.5.2 Högerextremism i Europa .................................................................................. 7 

1.5.3 Mångkulturella samhället ................................................................................... 8 

1.5.4 Läroplanen Religion Gy11 ................................................................................. 9 

1.6 Teoretisk ram .......................................................................................................... 10 

1.7 Metod och material ................................................................................................. 11 

1.7.1 Urval och Avgränsningar ................................................................................. 11 

1.7.2 Kvalitativa intervju ........................................................................................... 12 

1.7.3 Analys av intervjuer ......................................................................................... 13 

2. Undersökning ............................................................................................................ 15 

2.1 Hur ser du på din lärarroll utifrån ämnets syfte i religionskunskap? .................. 15 

2.2 Vad ser du för konflikter emellan ämnets syfte i att skapa förståelse och tolerans 
gentemot den media bild som skapas varje dag? ...................................................... 15 

2.3 Hur arbetar du med att skapa förståelse för andra religioner i ditt klassrum? .... 16 

2.4  Hur skulle du beskriva vikten av religionsämnet i dagens samhälle? ................ 17 

2.5 Hur tror du eleverna uppfattar religionsämnets syfte kopplat till vad som sker 
runtom i världen? ...................................................................................................... 18 

2. 6 Vad ser du för potentiella problem i att undervisa utifrån religionsämnets syfte 
att skapa förståelse och tolerans? .............................................................................. 18 

2.7 Vad kan du se för fördomar kring olika religioner i ditt klassrum? .................... 20 

2.8 Hur har IS frammarsch påverkat ditt sätt att lägga upp din undervisning? ......... 20 

2.9 Hur har din undervisning påverkats av rådande situation ute i Europa med till 
exempel en väg av Högerextrema partier? ................................................................ 21 

2.10 Vad är religionslärarens viktigaste uppgift? ..................................................... 22 

2.11 Hur ser du på framtiden för religionsämnet? .................................................... 22 

3. Resultat ..................................................................................................................... 23 

3.1 Varför är religionsämnet viktigt .......................................................................... 23 

3.2 Skapa förståelse ................................................................................................... 24 



4 
 

3.3 Extremism ........................................................................................................... 25 

4. Avslutande diskussion .............................................................................................. 26 

Litteraturförteckning ..................................................................................................... 28 

Digital litteratur: ........................................................................................................ 28 

Tryckt litteratur: ........................................................................................................ 28 

 



5 
 

1.1 Inledning 
Ett av de viktigaste uppdragen lärare har är att utbilda nya medborgarna i ett samhälle i 

konstant förändring enligt skollagens andra kapitel. Dessa nya medborgare skall undervi-

sas och fostras i enlighet med västerländsk humanism och kristen tradition.1 Det europe-

iska eller västerländska samhället har under de senaste fem åren haft tydlig förskjutning 

emot mer stängda gränser och en tydlig normalisering utav främlingsfientliga tankar, 

åsikter utifrån har slagit rot i flera ledande nationer så även i Sverige.2   

Hur upprätthåller skolan sin värdegrund samtidigt som den arbetar för att följa skollagen 

i hänseende till den västerländska humanismen. Västerländskt humansim är inte något 

konstant utan något som utvecklas och även retarderar till något som vi tidigare har för-

kastat.  Det finns en grupp lärare som i sitt uppdrag har att skapa förståelse för olikheter 

och att se till att värdegrunden består, dessa hjältar är religionslärarna som idag går en 

allt hårdare kamp i klassrum runtom i riket till följd av segregering, främlingsfientlighet 

men även utbredd islamfobi.3 

Nu vill jag undersöka hur religionslärare på två olika gymnasieskolor i Jönköping arbetar 

med att medvetande göra problematiken och arbetar för att upprätthålla ämnets syfte 

nämligen att skapa förståelse, överbygga främlingsfientlighet och fobier.  

1.2 Syfte 

Syftet är att undersöka hur olika religionslärare arbetar med att skapa förståelse och mot-

verka främlingsfientlighet och olika former av religionsfobi  

1.3 Frågeställningar  

 Varför anser de intervjuade lärarna att religionsämnet är viktigt? 

 Hur arbetar religionslärare med att skapa förståelse och motverka polarisering? 

1.4 Disposition 

Uppsatsen följer ett traditionellt upplägg. Först följer ett kapitel som innehåller bakgrund 

där olika aspekter tas upp för att sätta in läsaren i undersökningens kontext.  Därefter 

följer ett avsnitt där teorin tas upp, samt metoden för de intervjuer som ligger till grund 

                                                 
1 http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-
2010-800#K2 26/4 2017 
2 Bjerlöw Matilda.https://www.svd.se/det-slutna-europa--hogerextrema-partier-pa-frammarsch  26/4 2017 
3 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-
amnesplaner-och-
kurser/subject.htm?subjectCode=REI&courseCode=REIREL51&lang=sv&tos=gys#anchor_REIREL51  

http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K2
http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/skollag-2010800_sfs-2010-800#K2
https://www.svd.se/det-slutna-europa--hogerextrema-partier-pa-frammarsch
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-amnesplaner-och-kurser/subject.htm?subjectCode=REI&courseCode=REIREL51&lang=sv&tos=gys#anchor_REIREL51
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-amnesplaner-och-kurser/subject.htm?subjectCode=REI&courseCode=REIREL51&lang=sv&tos=gys#anchor_REIREL51
https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-amnesplaner-och-kurser/subject.htm?subjectCode=REI&courseCode=REIREL51&lang=sv&tos=gys#anchor_REIREL51
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för den efterföljande undersökningen, som kommer vara uppbyggd kring olika citat som 

kommit till under intervjuerna. Avslutningsvis kommer en analys av resultatet och ett 

kapitel om hur man kunde gått vidare med denna studie. 

 

1.5 Bakgrund 
I bakgrunden kommer olika centrala begrepp tas upp för att hjälpa läsaren. Detta avsnitt 

kan dels användas som inläsning inför vidare läsning av uppsatsen men att gå tillbaka till 

vid oklarheter. 

1.5.1 Islamofobi 

Islamofobi är ett begrepp som första gången kom i skrift på franska 1918 och dykt upp då 

och då under 1900-talet.4 Framtill och med 1997 har begreppet använts lite slarvigt och 

alla har förväntats förstå innebörden.5 1997 publicerade den brittiska tankesmedjan Run-

nymed Trust en rapport där de definierade bergrepet och deras definition lyder ”ogrun-

dad fientlighet gentemot islam” .6 Detta inkluderar även de praktiska konsekvenserna av 

utestängande av muslimer från den allmänna politiska och social samvaron.7  

Under senare delen av 90-talet kom religionsvetaren Åke Sander med en ny definition 

som stod i kontrast med tankesmedjan, där han utgick ifrån liknande definitioner som 

nyttjas när det kommer till sexuella trakasserier.8 Sander ville kunna skapa förutsättning-

ar för att olika myndigheter kunde använda definitionen för att skydda och värna om 

muslimer runt om i Europa.  

Islamofobi som begrepp blir enklare om man sätter in det i en kontext och likställer det 

med tidigare begrepp såsom antisemitism, rasism och orientalism. Dessa begrepp har 

under historiens gång använts för att ge någon del av befolkningen tolkningsföreträde 

medans de andra kan diskrimineras pågrund utav ras och kultur.9  Flera nutida forskare 

anser att kulturrasismen där kultur eller religion likställs med ras kommer vara grunden 

när nya rasistiska program skrivs fram.10 Det finns även en tanke om att västeuropéer på 

                                                 
4 Bevelander.P & Otterbeck.J http://www.levandehistoria.se/sites/default/files/material_file/islamofobi.pdf  
9/5 2017 
5 Bevelander. P& Otterbeck. J  
6 Bevelander. P& Otterbeck. J  
7 Bevelander. P& Otterbeck. J 
8 Bevelander. P& Otterbeck. J 
9 Bevelander. P& Otterbeck. J 
10 Bevelander.P & Otterbeck.J  
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grund av sitt förflutna som kolonialmakter har en historik att enklare accepterar att avvi-

kande ras, kultur och religion är underlägsen den egna.11 

En del av det som definieras som islamofobi faller under diskrimineringslagen i Sverige 

men även som hets emot folkgrupp, däremot kan en del av det endast ses moraliskt klan-

dervärt beteende.12 Otterbeck skriver att de konflikter som uppstår utav detta däremot kan 

skapa en större förståelse för olikheter och ge en ökad insikt.13 

1.5.2 Högerextremism i Europa  

I samband med EU-valet 2014 publicerade Svenska dagbladet en artikel kring hur höger-

extrema partier skördar framgångar i Europa.14 I artikeln kan man läsa om att högerex-

trema partier inte haft detta stöd runt om i Europa sedan Andra världskriget. 15 Artikeln 

räknar upp ett stort antal Europeiska länder där högerextrema partier fått stor påverkans 

möjlighet i de olika demokratiska församlingarna liknande situationen i Sverige.16  

Svenska Dagbladet har tillsammans med stiftelsen Expo sedan våren 2014 en gemensam 

internetsida där de skriver om högerextrema partier/ rörelsers frammarsch i Europa.17 

”Det slutna Europa” som samarbetssidan heter har tagit fram statistik på hur högerextre-

ma partier fått en mer betydande ställning sen 1994 och ökat antal mandat i Europapar-

lamentet ifrån en obetydande del till en position där de har reellt inflyttande över lagar 

och EU-direktiv.18 

 

  

                                                 
11 Bevelander. P & Otterbeck.J 
12 Bevelander. P & Otterbeck. J  
13Bevelander. P & Otterbeck. J 
14Bjerlöw Matilda 
15 Bjerlöw Matilda 
16 Bjerlöw Matilda 
17 Bjerlöw Matilda 
18 Bjerlöw Matilda 
 



8 
 

1.5.3 Mångkulturella samhället 

”Ett mångkulturellt samhälle är idén om att ett samhälle fungerar och utvecklas till det 

bättre genom att människor med olika kulturella influenser bygger upp det samhället.”19  

Ovan är ett citat över hur det mångkulturella samhället kan definieras enligt stiftelsen 

Expo när det fungerar, motståndare till ett mångkulturellt samhälle lyfter istället att nå-

gon gruppskultur måste försvinna för att den nya kulturen skall få plats.20  

Kerstin von Brömssen universitetslektor i religion skriver att det finns flera olika sätt att 

se på mångkultur. Det kan beskriva att ett land innehåller flera olika kulturer utifrån reli-

gion, språk och etnicitet.21 

Von Brömssen tar upp Sverige som ett tydligt exempel där flera forskare och även med-

borgare anser att landet är en homogen nation.22 Denna syn på Sverige är helt felaktig 

anser Von Brömssen då Sverige under hela sin historia har bestått av en blandning av 

folkgrupper som levt tillsammans och blandats för att skapa det land som idag är Sveri-

ge.23 Däremot menar hon att efter Andra världskriget har inflyttningen av nya kulturer 

ökat till Sverige. Detta kan man tydligt se i två politiska beslut som tog under 1970-talet 

nämligen att svensk invandrings- och migrationspolitik skall baseras på jämlikhet, sam-

verkan och valfrihet och 1976 kom även kravet att varje kommun skall erbjuda hem-

språksundervisning.24 

Enligt Von Brömssen finns det fyra olika idealtyper då man diskuterar ett mångkulturellt 

samhälle. Den första idealtypen benämns antingen som en konservativ mångkulturalism 

eller en monokulturell position, de som vidhåller denna ställning ser den västerländska 

kulturen som normen och det som inte instämmer med detta är därför onaturligt och där-

för lägre stående.  

Nästa idealtyp är den liberala mångkulturalismen som kännetecknas av allas lika värde 

oavsett kön, religion, sexuell läggning eller etnicitet. Dessa brukar också slarvigt benäm-

                                                 
19Stiftelsen Expo. http://skola.expo.se/kultur_165.html 26/4 -2017 
20Stiftelsen Expo. http://skola.expo.se/kultur_165.html 
21 Von Brömssen. http://www.framsidan.net/2011/02/mangkultur-vad-ar-det/ 
22 Von Brömssen  
23 Von Brömssen  
24Von Brömssen 
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nas som ”färgblinda” då de inte kategoriserar människor utan ser bara människor, kriti-

ken till detta är att människor ibland har olikheter som måste tas till vara på.25 

Den tredje idealtypen som Von Brömssen nämner är vänsterliberal mångkulturalism som 

till skillnad ifrån den liberalhållningen observerar och uppmärksammar de olikheter som 

olika kulturer har och kan bidra med till ett samhälle.26 

En fjärde typ är en kritisk mångkulturalism där kritik mot övriga tre ges för att inte se de 

reella problemen som möter migranter då det kommer till möjligheter på arbetsmarkna-

den och socialutanförskap.27 Detta synsätt anser att genom kritiska granskningar av 

mångkulturalism åstadkomma förändringar i hierarkiska strukturer och faktiska lagför-

ändringar.28 

1.5.4 Läroplanen Religion Gy11 

Ämnets syfte i Religionskunskap enligt Gy 11 deklarerar att eleverna skall få möjlighet 

att utveckla sina kunskaper om alla religioner men extra fokus skall ligga på Kristendo-

men och kristna traditioner.29 Syftet belyser även att eleverna skall genom undervisning-

en ges olika möjligheter att utveckla respekt och förståelse för olika synsätt som finns i 

världen.30 

Eleverna skall genom religionsundervisningen på gymnasiet ges möjligheter att leva och 

verka i mångkulturelltland, där olika livsåskådningar existerar.  

  

                                                 
25 Von Brömssen  
26Von Brömssen  
27 Von Brömssen  
28 Von Brömssen  
29 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-
amnesplaner-och-
kurser/subject.htm?subjectCode=REI&courseCode=REIREL51&lang=sv&tos=gys#anchor_REIREL51 
30 https://www.skolverket.se/laroplaner-amnen-och-kurser/gymnasieutbildning/gymnasiesarskola/sok-
amnesplaner-och-
kurser/subject.htm?subjectCode=REI&courseCode=REIREL51&lang=sv&tos=gys#anchor_REIREL51 
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1.6 Teoretisk ram 
Denna studie kommer vila på en teorietisk ram utifrån att ämnessyfte skapas igenom den 

social kontexten som läraren befinner sig med sina elever utifrån språkbruk men även 

historik.31 Kittlemann Flensner använder denna teori i sin doktorsavhandling där en in-

tervjustudie har gjorts på hur religionsundervisning bedrivs i ett mångkulturellt samhälle 

som Sverige.32 

Teorin bygger på att samspelet emellan lärare och elev är det som avgör hur ämnets syfte 

kommer att uppnås. Det handlar om att ord uttalade i en viss kontext får en specifik inne-

börd.33 Utifrån denna teori som Kittlemann Flensner presenterar så är ingen undervisning 

jämlik i Sverige, eftersom läraren och elever kommer bära med sig specifik sociala koder 

och förförståelse beroende på vilken miljö de är uppväxta i.  

Den teori har brukas vi framtagandet av frågor till de intervjuer som genomförts men 

även ett stöd vi analysen av resultatet av undersökningen. 

 

  

                                                 
31 Kittelmann Flensner, Karin (2015). Religious education in contemporary pluralistic Sweden. Diss. Göte-
borg : Göteborgs universitet, 2015 s.67f 
32 Kittelmann Flensner, (2015). 67ff 
33 Kittelmann Flensner, (2015) s.67f 
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1.7 Metod och material 
Undersökningen kommer bygga på intervjuer som görs med yrkesverksamma lärare i 

Jönköpings kommun på två olika gymnasieskolor.  

1.7.1 Urval och Avgränsningar 

Antalet respondenter var sex stycken för att kunna vissa övergripande tendenser men 

även för att inte ha en för stor grupp där de svaren återupprepas av olika respondenter.34  

En kvalitativ intervjustudie är ett hantverk och därför går det inte fastslå några exakta 

antal intervjuade personer utan det är de information som kommer i ut ur varje intervju 

som får avgöra.35  

Denna studie kommer ha en avgränsning till yrkesverksamma lärare som undervisar på 

gymnasieskola, de är väl insatta i ämnet som är nyckeln till en bra intervjustudie enligt 

Brinkmann och Kvale.36  

Avgränsningen till gymnasielärare i Jönköping är gjordes utav praktiska skäl och för att 

vid oklarheter enkelt kunna träffa respondenten igen. Brinkmann och Kvale betonar vid 

flertalet tillfällen att det personliga mötet är av yttersta viktigt vid en kvalitativ intervju-

studie då kontexten och kroppsspråk också bör analyseras in i resultatet.37  

De sex lärarna som intervjuades var uppdelade på två av Jönköpings gymnasieskolor och 

detta beror på att de endast var från dessa skolor det schematekniskt gick att lösa nu un-

der våren. 

I avgränsningarna ingår också att se vad det är för slutprodukt som skall produceras, i 

detta fall är det en kandidatuppsats därför bestod frågebatteriet utav cirka åtta stycken 

frågor och målbilden är att intervjuerna skall ta cirka 60 minuter, se bilaga 1.   

Denna studie har inte valt att transkribera alla intervjuer utan endast de valda citat som 

kommer finnas med i undersökningen. Däremot spelades alla intervjuer in och sedan 

transkriberades citaten ifrån detta 

 

                                                 
34 Kvale, Steinar & Brinkmann, Svend (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Enskede: TPB s.156 
35 Kvale & Brinkmann, (2009). s32 
36 Kvale & Brinkmann, (2009). s.141 ff 
37 Kvale & Brinkmann, (2009) passim 
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1.7.2 Kvalitativa intervju 

Denna undersökning genomfördes utifrån aspekten att alla intervjuer som utförs görs det 

i en kontext då en kvalitativ forskningsintervju inte är ett neutralt medium.38 I analysen 

av varje intervju var därför situationen som intervjun gjordes en del hur svaren analyseras 

och bidrar till resultatet i undersökningen.39 

Intervjuerna följde en intervjuguide för att på så viss lyckas återskapa liknande förutsätt-

ningar och kontext vid varje enskild intervju för att få ett likvärdigt reslutat.40 Den bestod 

av dels frågorna som finns att läsa i bilaga 1 men även att alla intervjuade lärare hade 

tillgång till läroplanen för religionskunskap utifrån Gy11. 

De frågor som ställdes var korta och enkla för att inte skapa tolkningsmöjligheter.41Inle-

dande frågan ställdes utifrån en konkret situation för att sätta in den intervjuade läraren i 

den tänkta kontexten utifrån undersökningens syfte.42 Alla intervjuade personerna fick 

besvara samma frågor då olika människor kan förstå frågorna utifrån sin kontext och för-

förståelse.43 Detta gjorde för att få en så korrekt rättvis bild som möjligt men även för att 

få en så bred svarsmassa som möjligt.  

Under intervjun var den som ledde intervjun passiv och lät respondenten ta plats förutom 

när vissa speciellt betydelsefulla ord i svaret upprepades och se om respondenten då kun-

de utveckla svaret än mer.44  

Kvale och Brinkman tar upp nio olika metoder där olika typer av frågor beskrivs men 

även hur man kan nyttja tystnaden för att få respondenten att ge mer information och ett 

mer fullödigt svar.45 Dessa användes i konstruktionen av frågebatteriet inför intervjuerna 

men även under frågestunderna. Frågorna var dels tematiska med ”vad” men försöket 

även vara mer dynamiska som då inledds med ”hur”.46   

Såsom Kvale och Brinkman skriver är det inte säkert att en tematisk teoretisk fråga blir 

en bra dynamisk fråga som den intervjuade kan svara på därför togs frågebatteriet fram 

                                                 
38 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.122f 
39 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.122f 
40 Kvale, & Brinkmann, (2009). s 165ff 
41 Kvale, & Brinkmann, (2009). s176 
42 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.176 
43 Kvale, & Brinkmann, (2009). s176 
44 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.177 
45 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.177f 
46 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.172 
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genom att en tematisk guide togs fram och en med mer dynamiska frågor, dessa blandas 

och blev ett brett frågebatteri som nyttjades under alla intervjuer.47 

Däremot var den intervjuguide och frågebatteri som är gjordes inför vara ledande i varje 

utfrågning men det fanns även element av en ostrukturerad intervju också där följd frågor 

ställdes för att skapa ett vardagssamtal med respondenten.48 

Under intervjuerna var det endast två personer närvarande den som blir intervjuad och 

den som intervjuar. Vid analysen av samtalet var däremot den som intervjuade ensam 

och hade därför tolkningsföreträde över vad som sades vid intervjuerna. Därför är det 

viktigt hur intervjuaren förehåller sig till den som blir intervjuade, under dessa intervjuer 

var hållningen empatisk och medhållande för att skapa samhörighet.49 Detta innebär att 

den som intervjuar tog ställning för de synpunkter som kom fram ifrån den utfrågade 

under intervjun.50 Detta betyder också att de svar som kom fram under intervjuerna 

kommer baseras på upplevelser och känslor som den intervjuade har inför de frågorna 

som ställs och hur denna person har upplevt det och den som intervjuar kommer inte för-

söka med följfrågor att ”komma underskinnet” på den utfrågade.51 

  

1.7.3 Analys av intervjuer 

Frågorna kommer ibland analyseras var för sig mellan de olika respondenterna eller 

ibland varje respondents för sig. Denna inställning till hur analysen kommer genomföras 

grundar sig på att varje intervju ses som ett samtal i en kontext och därför kommer de 

ibland behöva analyseras emot varandra medans andra avsnitt kommer behöva analyseras 

utifrån den kontext de har skapats i.52  

Analysen av varje enskild intervju kommer att starta innan alla intervjuerna är gjorda för 

att vara tidseffektiva men även för inte hamna i en situation där analysverktyget är redo 

men måste vänta på sista materialet.53 Däremot kommer detta verktyg för analysen nytt-

jas i närtid till då intervjun genomfördes för att kunna få med alla nyanser utav den utfrå-

                                                 
47 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.173 
48 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.172 
49 Kvale, & Brinkmann, (2009). s. 125ff 
50 Kvale, & Brinkmann, (2009). s. 126 f 
51 Kvale, & Brinkmann, (2009). s. 125f 
52 Kvale, & Brinkmann, (2009).s.281ff 
53 Kvale, & Brinkmann, (2009)s.230f 
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gades svar. I detta skedde kommer även frågan ”varför” och ”vad” som skall analyseras 

vara ledande inte ”hur” för att ha en tydlig utstakad väg.54 

Ovan skrivs detta att dessa intervjuer inte kommer att transkriberas utan endast finnas på 

ljudfiler förutom när det gäller direkta citat, detta skriver Kvale och Brinnkman under ett 

avsnitt som det döpt till ”tusen sidor – för mycket”. 55 I detta avsnitt tar de upp problema-

tiken i att transkribera och få en överflödig massa med information som därmed blir svår 

att analysera och överblicka utifrån detta resonemang baseras därför att endast transkribe-

ra faktiska citat. De nämner även att inte endast se intervjun som det utskrivna materialet 

utan ett levande samtal och under analys arbetet kommer vid behov de utfrågade få åter-

komma med kompletterande uppgifter för att analysen skall bli så adekvat som möjligt 

till deras upplevelse.  

  

                                                 
54 Kvale, & Brinkmann, (2009).s231f 
55 Kvale, & Brinkmann, (2009). s.231 
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2. Undersökning 
I undersökningen kommer det som kom fram i de sex intervjuerna redogöras för och lyf-

tas fram. Varje underrubrik är baserad på en av de ställda intervjufrågorna. 

 

2.1 Hur ser du på din lärarroll utifrån ämnets syfte i religionskunskap? 

 ”Min roll är att ge kunskap så att många fördomar försvinner få inblickar i hur andra 
människor tänker, få bort tanken om att något är rätt och annat är fel” 56 

Flera av respondenterna uttryckte sig med liknanden ord kring vad deras roll utifrån reli-

gionsämnets syfte i att skapa förståelse och tolerans nämligen att överbygga och ge ele-

ver kunskap. Alla lärare som var med i studien tyckte att religionslärarens uppgift är att 

komma med korrekt fakta och kunskap för att fördomar inte skall växa och bli sanningar 

men även att sudda ut stämpeln att om något är rätt så måste något annat vara fel.  Det 

som står i syftet skall förmedlas i klassrummet kom fram tydligt under flera intervjuer 

och även att läraren ser till att elevers kontexter kan vara annorlunda. En av den intervju-

ade personerna tog exempel att en katolik från Irak kanske har ett stort agg gentemot 

muslimer pågrund utav de sakerna som de har upplevt.  

”Detta är ingen vi kan acceptera men vi måste respektera att människor har varit med om 

saker pågrund utav religiösa olikheter ”57 

Flertalet lärare påpekade att religionsundervisningen idag ser nog annorlunda ut än vad 

den gjorde för 20-30 år sedan medtanke på den ökade invandring vi har fått av andra re-

ligioner och kulturer.  Däremot så skall skolan bygga på den gemensamma värdegrunden 

och en grundläggande respekt för alla människor.  

2.2 Vad ser du för konflikter emellan ämnets syfte i att skapa förståelse och tolerans 

gentemot den media bild som skapas varje dag?  

” Media bilden är ganska bra däremot fake -media bilden är sjukt problematisk” 58 

Ämnets syfte i att skapa förståelse kan försvåras utav medias bilder av religioner och 

religiösa ytterligheter vilket gör att läraren måste försvara dessa ytterligheter. Det var 

                                                 
56 Citat ur intervju 
57 Citat ur intervju 
58 Citat ur intervju 
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något som flera av de intervjuade lärarna tog upp i intervjuerna. Detta är något som enligt 

några av lärarna är problematiskt eftersom man som lärare inte heller förstår allting som 

sker. 

”Det är jobbigt med medias påverkan på religion ena stunden står jag och talar om att det 

är mycket kärlek inom Islam och människan är viktigt sedan kommer media rapportering 

om självmordsbombare”59 

 En av lärarna uttryckte som citatet ovan att media bilden är ganska bra däremot fake-

media bilden är problematisk då elever kanske endast läser detta och då får en vinklad 

bild av verkligheten.  Undervisningen inom källkritik var något som alla lärare tog upp 

utifrån denna fråga och att det inte endast var religionslärarens uppgift eller i det ämnet 

som källkritik spelade mest roll.  En lärare beskrev en situation med en elev där de disku-

terat islam och muslimer och elev då uttryckte ganska grova åsikter vilka läraren då be-

mötte med kunskap och fakta men eleven endast hade en källa som då ett högerextremt 

parti stod bakom. Läraren uttryckte i sin intervju att det går ej bemöta detta utan något 

som måste arbetas på inom alla ämnen och att källkritik får en mer centralroll i alla äm-

nens kunskapskrav.  

2.3 Hur arbetar du med att skapa förståelse för andra religioner i ditt klassrum? 

På denna fråga svarade alla intervjuade lärare att de gör allt för att skapa en bred förståel-

se för olika religioner och att enklaste sättet enligt flera var att börja från början rent kro-

nologiskt. 

”Hur allting började för att få en grundförståelse för varför människor är som de är”60 

En viktig sak är enligt lärarna att hålla sig uppdaterad på forskning med även vad media 

just nu skriver om så man inte blir ”tagen på sängen av ett terrordåd” som en uttryckte 

sig.61   

Några lärare uttryckte att de försöker dra flera paralleller mellan de olika religionerna 

ofta gav frukt hos eleverna och deras förståelse för likheter och skillnader ökade. En lära-

re kom flera gånger tillbaka till detta och hade ett exempel kring olika matregler som då 

skiljer sig från den kristna normen med att bemöta det med hur dopet går till och vi 

                                                 
59 Citat ur intervju 
60 Citat ur intervju 
61 Citat ur intervju 
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skvätter vatten i ansiktet på ett litet spädbarn.  Samma lärare uttryckte att just i denna del 

av Sverige är koppling till kristendom enkel att göra då det har under långtid i historien 

funnits en stark kristen rörelse just i och omkring Jönköping. Detta är något som eleverna 

då har en god förförståelse för men det är också som läraren uttryck också den normen 

som finns i samhället och i klassrummet, kristna traditioner och värderingar är normalt 

allt annat är exotiskt, främmande och oftast felaktigt.  

Hälften av lärarna uttrycker att de har ändrat sin undervisning ganska mycket under sena-

re år för att jobba med förståelse och arbeta mer tematiskt istället för varje religion i ett 

vakuum.  Däremot uttryckte flera lärare att de fortfarande håller isär de olika religionerna 

men som skrivs ovan försöker dra in paralleller för att eleverna fortfarande ska se hur de 

hänger samman.  Flera lärare uttryckte och betonade vikten av att ta religionerna i krono-

logisk ordning för att då kunna se det som påbyggnad av tidigare och därigenom kunna 

skapa en förståelse för hur flera religioner hör samman exempel som nämndes var de tre 

abrahamitiska religionerna.  

En av lärarna tog upp exempel där denne valt att arbeta med dem var för sig men i en 

kornologisk ordning men även att ha med frågor från tidigare religioner på slutproven. 

Läraren berättade om att denne nu arbetat med Islam och kommer ha 20 % frågor om 

kristendomen på slutprovet just för att arbeta med förståelse för likheterna mellan olika 

religioner.  

 

2.4  Hur skulle du beskriva vikten av religionsämnet i dagens samhälle? 

”Jag tänker att det är jätteviktigt med tanke på medias vinklar för att sälja lösblad”62  

Religionsämnets roll i dagens samhälle var något som alla lärare som var med i denna 

studie tyckte var otroligt viktigt. En av de intervjuade lyfte också upp att eleverna faktiskt 

med hjälp av religionsundervisningen skall få hitta sig själv utifrån etik och sexualitet.  

Sedan lyfte några lärare att det är viktigt att man som religionslärare inte enbart undervi-

sar om trosläran utan även om deras syn på kvinnor och män och hur deras religion har 

påverkats av samhällsförändringar och moderna innovationer. 

                                                 
62 Citat ur intervju 



18 
 

2.5 Hur tror du eleverna uppfattar religionsämnets syfte kopplat till vad som sker 

runtom i världen? 

”Jag är inte säker på att eleverna lägger vikt vid ämnets syfte eller vad som händer i värl-
den”63 

Ett antal av lärarna var ganska pessimistiska kring om eleverna ser kopplingen mellan 

religionsämnets syfte i att skapa förståelse och det som pågår ut i världen. En lärare ut-

tryckte att många elever nog ser religion som ytterligare ett ämne på gymnasiet även om 

flera tycker det är intressant så är det fortfarande bara ett ämne. På följd frågan om lärare 

är dålig med att visa denna koppling för eleverna svarade 4 av 6 lärare ja vi är dåliga på 

det medans två lärare ansåg att de jobbar hårt med att pointera i vilket syfte de tar upp 

saker och då kopplat till dagens aktuella händelser.   

Gemensamt för alla som var med på studien var att de såg en stor skillnad mellan de oli-

ka klasserna när det kommer till uppfattning av ämnet kopplat till dagens samhälle.  Ex-

empel kom upp där en lärare uttryckte att denne på samma skola hade klasser där ena 

klassen tyckte det var märkligt att folk generaliserade och dömde muslimer utifrån några 

få terrorattentat medans en annan klass som ansåg det vara självklart att alla muslimer är 

som självmordsbombarna.  

En lärare beskrev hur denna arbetade få med eleverna på tåget som läraren uttryckte det 

genom att börja varje ny religion med att gå igenom vad som kommer upp och då dröjer 

det inte länge förens flera fördomar kommer upp. Läraren uttryckte att denne tyckte att 

detta var ett bra sätt att kartlägga var klassen stod både kunskapsmässigt men även vad 

gäller fördomar för att kunna planera och anpassa undervisningen utifrån eleverna.  

”Visa elever tycker det är okej att säga de är inte som vi och andra elever tycker det bara 

är korkad att säga något sådant”64 

 

2. 6 Vad ser du för potentiella problem i att undervisa utifrån religionsämnets syfte 

att skapa förståelse och tolerans? 

”Källkritik källkritk källkritik”65 

                                                 
63 Citat ur intervju 
64 Citat ur intervju 
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Alla lärare såg att det fanns många potentiella problem med att undervisa utifrån religi-

onsämnets syfte då eleverna har sin kontext och sina olika övertygelser.  

”Det är svårt att argumentera med någon som dels bara har en källa och som är övertygad 

om att det är sanningen” 66 

Detta citat innefattar mycket av det som sades under intervjuerna och även det flera lära-

re sa var lösningen på problemet och de slumrande problemen man som religionslärare 

kan möta.  Flera av lärarna såg och uttryckte att fokuset på källkritik inom religionsämnet 

inte går nog att understyrka men även att det inte är bara deras fråga utan alla ämnens 

ansvar. En lärare uttryckte att källkritiken är viktig eftersom vi det även finns lärare med 

olika syn på religioner och andra kulturer vilket då kan ge en vinklad bild om eleverna 

inte är medvetna om att få fakta från flera olika källor.  

En lärare lyfte upp problematiken med att vi vill placera människor i olika fack för att 

enklare förstå vår tillvaro och kunna förklara de val vi gör. Vilket då denne läraren sågs 

som ett stort problem eftersom ingen människa är endast en religiös yttring utan varje 

människa är så mycket mer än det. Detta gör att olika lärare kommer undervisa utifrån 

sitt sätt att kategoriserar människor var något som 3 av respondenterna lyfte fram som ett 

möjligt problem och då medtanke på att elever har olika lärare under sin skoltid och kan 

du antigen få en balanserad bild av religioner eller en vinklad bild även ifrån sin skoltid. 

Sedan lyfte flera lärare problematiken med lärarens roll att bedriva en undervisning som 

är icke-konfessionell men enligt många så är det svårt att undervisa om något som man 

inte har en god inblick i. Det blir som en lärare sade ” en billig kopia av en Da Vinci- 

målning”, detta är något som flera lärare uttryckte tankar och funderingar kring just hur 

vi ser på aktivt troende människor som undervisande lärare inom religionsämnet. Det 

blev ganska tydligt utifrån de intervjuerna som är gjorda att det gnager på lärare i Jönkö-

ping men även att det finns en öppenhet till att aktivt troende och även utbildade präster, 

rabbiner eller liknande kan undervisa utifrån Skolverkets krav och ämnets syfte. Proble-

met blir som en lärare sa om våra åsikter lyser igenom förtydligt och vi har en agenda att 

påverkar eleverna vi möter i klassrummet.  

”Skall vi vara någon annan än den vi är?”67 Detta citat kommer ur en intervju där lärare 

ansåg det problematiskt att dels dölja de åsikter man bär inom sig men även att vi måste 

                                                 
66 Citat ur intervju 
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som lärare ibland gå in i en roll. Läraren uttryckte flera gånger under intervjun att det var 

problematiskt att försvara saker som läraren inte kände till eller var bekant med inom 

andra religioner. Det uttrycktes även att kristendomen är normen i Sverige vilket gör att 

den känner alla väl till men som religionslärare förväntas man att ha god kunskap om alla 

religioner och upplevt dem.  

2.7 Vad kan du se för fördomar kring olika religioner i ditt klassrum?  

Det finns många fördomar kring olika religiösa personer kopplat till vilken religion män-

niskor tillhör enligt flera av lärarna. Citatet ovan är en lärare som ansåg att vi har miss-

lyckats med vår undervisning då det fortfarande finns kvar många olika fördomar om 

religioner och exempel var att alla har en väldigt positiv bild av Buddhismen och Hindu-

ismen som fredliga religioner även fast det finns otaliga böcker och dokumentärer om de 

hemskheterna som dessa religioner har gjort och fortfarande gör idag.   

”Buddisterna i Myanmar som massakrera barn, kvinnor och civila för att visa att det inte 

är så svart och vitt. Det är inte så att Islam är onda och Buddism är de goda”68 

Sedan tog ett par lärare upp problemet med de eleverna som är anti alla religioner och 

vad religion står för, eftersom de har läst att alla hemskheter som sker runtom i världen är 

på grund utav religion. Dessa elever är svårast att fånga upp men de går att hantera dem 

med kunskapskraven som säger att eleverna måste ha en förståelse för alla religioner an-

nars klarar de inte kursen.  

2.8 Hur har IS frammarsch påverkat ditt sätt att lägga upp din undervisning? 

Alla lärare såg en tydlig koppling mellan hur de läger upp sin undervisning med IS 

frammarsch sen juni 2014 och att eleverna tänker direkt på terrorism och självmords-

bombare då Islam skall diskuteras i klassrummet. Detta är en ganska brant uppförsbacke 

enligt många av lärarna då eleverna ser videos på de hemskheter som händer i Aleppo, 

medans du som lärare skall fokusera på hur kärleksfull Islam är enligt Koranen. 

”Min tanke är att IS inte har påverkat min undervisning men min känsla säger att den har 

det för tidigare i veckan fick jag i ett annat ämne försvara att alla muslimer inte är IS”69 
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Läraren som sa detta uttryckte att nu måste man som lärare vara beredd på att ta dessa 

diskussioner kring IS och Islam i alla klassrum oavsett ämne för att eleverna följer ny-

hetsuppdateringen och ser saker i sina flöden på Facebook. Detta kan bli ett stort problem 

då alla lärare faktiskt inte kan vara eller skall vara experter på Islam eller etiska modeller 

utifrån religionsvetenskapen men de skall numera kunna på ett korrekt sätt utifrån skolan 

värdegrund diskutera IS frammarsch på en matematiklektion.  

2.9 Hur har din undervisning påverkats av rådande situation ute i Europa med till 

exempel en väg av Högerextrema partier?  

” Det är helt okej att vara kritisk mot återigen muslimer”70 

Flera lärare utryckte en oro för hur utvecklingen i Europa påverkar klimatet i klassrum-

met där det börjar bli normaliserat i samhället att vara kritisk emot religion och då är Is-

lam måltavlan allt som oftast.  Denna normalisering har gjort att man som lärare måste 

diskutera religioner på ett annat sätt och gå in i försvar även där du som lärare behöver 

försvara saker som du inte känner till men du har skolans värdegrund att upprätthålla.  

En lärare problematiserade frågan genom att gå tillbacka till Sverige som land som är 

uppbyggt på kristna traditioner och värderingar som även dessa genomsyrar skolan. Des-

sa värderingar gör att vi tar emot många flyktingar och är villiga att hjälpa till och utifrån 

detta måste vi hantera de frågorna som kommer upp nu kring islam och den extrema hö-

gern som slagit rot i Europa. 

En lärare uttryckte det som att religionslärarens uppgift är att vara vågskålen som balan-

serar IS emot kulturrasismen som skördar stora framgångar i val runtom i Europa.  Detta 

blir ett stort problem i dagens samhälle enligt flera lärare då vi vill förklara hur Sverige är 

uppbyggt och var de traditionerna vi har härstammar ifrån samtidigt som vi vill vara 

öppna för nytt kulturella yttringar men inte trampa någon på tårna.  

En lärare berättade om att de på endast 10 år har gått från att högerextrema partier inte 

var välkomna till skolor runtom i Sverige men idag har de blivit okej att rösta på dem och 

de är som läraren utryckte det ”rumsrena” idag.71 Normaliseringen av samhället går 

snabbt och här är det enligt flera av lärarna viktigt att korrekt fakta och kontrollerade 

källor används i undervisningen för att kunna vara den där vågskålen emellan två extre-

ma yttringar dels den religiösa men även den politiska.  
                                                 
70 Citat ur intervju 
71 Citat ur intervju 
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”Det är mycket svårare att greppa kultur rasismen då det inte finns några vetenskapliga 

belägg”72 

Det var enligt ett par lärare enklare förr när högerextrema partier gick till rasbiologin för 

då fanns det svart på vitt att de hade fel, det finns inte olika raser. Dagens kultur rasism är 

svårare att bemöta eftersom det inte finns någon forskning eller tydlighet i vad som är en 

tradition. Kulturer utvecklas under långtid och det är svårt att definiera vad som skall 

ingå i en specifik kultur.  

2.10 Vad är religionslärarens viktigaste uppgift? 

Alla sex respondenter ansåg att religionslärarens viktigaste uppgift är att inte tvinga på 

åsikter på elever men samtidigt ge dem möjlighet att göra ett aktivt val baserad på fakta 

och kunskap inte utifrån vinklade hemsidor eller propaganda material.  

”Att förmedla en rättvis bild av religion och att stoppa stigmatiseringen att religion är 

något farligt eller tokigt.”73 

En av lärarna uttryckte att religionslärarens roll är att separera religion och de olika kul-

turella yttringarna som många förknippar med religion såsom kvinnoförtryck eller mat-

regler, där är religionslärarens viktigaste uppgift att förklara vad olika saker kommer 

ifrån och att de handlar om kultur i många fall inte religion. 

”Både Påven och Dalai Lama har gått ut och sagt att alla religioner är fredliga och vill 

skapa fred på jorden”74 

2.11 Hur ser du på framtiden för religionsämnet? 

Flera av lärarna såg att framtiden var delvis lite oviss för ämnet då det har diskuterats i 

olika reformer däremot var alla lärare tydliga med att religionsämnet behövs. En lärare sa 

att med den invandringen vi har till Sverige måste vi ge våra ungdomar verktygen att 

förstå andra kulturer och även förstå var vår kultur kommer ifrån.  

Tre av lärarna tyckte att religionsämnet borde få större utrymme i skolan med flera tim-

mar/poäng för att inte bli en så stressig kurs som den är idag. En lärare nämnde att med 

flera timmar i religion skulle man kunna gå på djupet och verkligen lyfta fram likheterna 
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men även skillnaderna mellan olika livsåskådningar och vad som gjort att vi är där vi är 

idag.   

”Med flera timmar skulle man kunna ha tid att se dokumentärer, nu hinner man bara yt-

ligt gå igenom de fem världsreligionerna”75 

En lärare lyfte att framtiden ändå ser ljus ut eftersom den läraren då sett att flera elever är 

intresserade av religion men även att vad som är rätt och fel är något som många elever 

tänker på. Läraren uttryckte det som att eleverna undrar vad som är rätt och fel men även 

hur de skall kunna avgöra och ta sina beslut, i religionsämnet kan de få verktygen.  

 

3. Resultat 
Denna undersökning har givit många svar men även skapa flera frågor och möjliga un-

dersökningar, dessa svar och nyfunna potentiella forskningsområden skall här redovisas 

och diskuteras.  

3.1 Varför är religionsämnet viktigt 

Det var slående likheter i de intervjuade lärarnas åsikt kring hur viktigt religionsämnet är 

i dagens samhälle och svenskskola. Flera av dem ansåg att religionsundervisningen skul-

le ges större utrymme och flera timmar.  Något som knöt samma alla lärare var att de 

märkt att de även får diskutera religion även i deras andra ämnen vilket då enligt flera av 

de intervjuade lärarna ytterligare förstärker vikten av religion som ämne. 

Eftersom världen är mindre idag och det finns en möjlighet att få se både vackra och av-

skyvärda saker i direktsänd TV eller via Internet så måste religionsämnet och lärare i 

stort finnas som en balanserande katalysator. Källkritik, var något som alla lärare kom in 

på men att det är alla undervisande personer att påminna om källkritikens otroliga vikt.  

Ifall inte religionsämnet skulle finnas så skulle alla fördomar gentemot religion få stå 

obesvarade och en obesvarad lögn blir efter tillräcklig många upprepningar en sanning. 

När lärarna fick möjlighet att besvara frågan kring media märkte men tydligt vilken vikt 

religionsämnet har enligt dem eftersom media bilden är ganska problematisk då det finns 

många olika avsändare i dag och eleverna lever mitt i mediebruset och om man inte 

                                                 
75 Citat ur intervju 



24 
 

granskar och sållar med korrekta metoder kommer som en lärare uttryckte det fake-media 

att vinna.  

Lärarna var noga med att pointera i intervjuerna att ämnet finns och är viktigt för att kun-

na ge en nyanserad bild av religion, religiösa och av olika traditioner som kan te sig 

märkliga för en oinvigd men är fullt naturliga för den troende. Alla respondenterna ansåg 

att ämnet är viktigt för att elever ska få se hela smörgåsbordet och kunna antigen ta en 

religion, ingen religion eller bara delar av flera för att skapa sin egen grund att stå på.   

I intervjuerna hamnade alla lärare i läget att de svarade på frågorna utifrån skolans vär-

degrund och delvis i en försvarsställning för Islam. Detta beror delvis på att vi diskutera-

de den problematiska synen som många ungdomar idag men även då frågorna tog upp 

förståelse och tolerans. Diskuterar man förståelse och tolerans betyder det att det finns en 

uppfattning om att det finns tydliga schismer i samhället och en problembild som måste 

bemötas.  Detta skulle inte gå att avhjälpa med andra frågor i intervjun och det är inte ett 

problem i denna undersökning utan istället ett svar på andemeningen i undersökningen.  

Alla lärare kom på något sätt även inom på de två övriga världsreligionerna och såg ock-

så där vikten av att alla gymnasieelever får ta del av religionskunskapen då det fanns en 

ganska skevbild av hur dessa religioner framställts i media eller inte framställts. Lärarna 

uttryckte att de flera gånger möte elever som om de skulle konvertera eller bli troende 

skulle de tillhöra Buddhismen då denna är fredlig och älskar livet. Det var en bild som 

fanns på de båda gymnasieskolorna som varit representerade i undersökningen och något 

som lärarna såg som problematiskt inte lika problematiskt som fördomarna kring de tre 

abrahamitiskan religionerna.  

Undersökningen har tydligt visat att religionsämnet är viktigt i svenskskola för att ele-

verna dels ska få utlopp för sina funderingar om sig själv och livet men även få en del 

svar eller försöka till förklaringar på vad som händer i världen. Flera lärare uttryckte det 

som att lärare måste vara vågen som håller det två skålarna i balans för att eleverna skall 

ha chansen att göra sina val baserat på hela bilden inte bara en liten bit i hörnet. 

 

3.2 Skapa förståelse 

Det var tydligt efter alla intervjuer var gjorda och analyserade att de som svarade och 

deltog i denna undersökning var eniga om att det är viktigt att som religionslärare arbeta 



25 
 

med förståelsen för att ge eleverna möjlighet att välja fritt. Däremot var det också på oli-

ka sätt och med olika ingångsvärden som de tog sig an uppgiften, delvis lutade sig en del 

emot kunskapskraven och ämnets syfte. Andra lärare såg mer långsiktigt och även att det 

ej skulle vara möjligt att inte arbeta med förståelse för de olikheter som finns och därför 

uttryckte de lärarna att de fokuserade på likheter istället för skillnaderna mellan de olika 

religionerna.  

Sedan uttryckte några lärare en svag förhoppning om att faktiskt lyckas med att uppnå 

detta mål då en del elever som en intervjuad lärare uttryckte det ”endast ser religion som 

ytterligare ett ämne på schemat” .76 Denna grupp elever kan vara svår att nå och som en 

lärare uttryckte det att nyttja kunskapskraven och centrala innehållet, kanske fungerar 

kortsiktigt men i längden måste man som lärare nå sina elever utan att trycka upp kun-

skapskraven under näsan på dem.  

Alla respondenter hade på olika sätt möt konflikter i klassrummet utifrån religiösa mot-

sättningar i klassrummet eller åsikter kring hur personer utnyttjar religionen för att få 

igenom sin egen vilja.  Någon lärare uttryckte det att som lärare får man ibland försvara 

saker man själv inte förstår vilket är otroligt svårt och något som lätt blir genomskinligt 

och då kommer man inte få med sig eleverna utan riskerar att förlorar dem.  

Utifrån undersökningen är det tydligt att lärare anser det viktigt att arbeta med just för-

ståelse för religioners olikheter men ännu viktigare deras likheter. Då var det ett par lära-

re som tydligt uttalade att de genom att arbeta sig kronologiskt kunde på ett väldigt tyd-

ligt sätt se utvecklingen av religioner och blandningen av religioner för att skapa något 

nytt.  

3.3 Extremism 

Under alla intervjuer som genomfördes kom lärare snabbt in på dels IS men även höger-

extrema grupper i Europa. Dessa båda polerna som ändå kan samlas under extremister då 

de är bereda att ta till våld för att få igenom sin åsikt är ständigt närvarande i klassrum 

runtom i vårt rike och påverkar undervisningen. Undervisning är ett samspel mellan flera 

olika individer som är kända och närvarande men i dag finns även en eller två okända 

individer med i klassrummet på olika sätt och påverkar lärandemiljön.  Det var något som 

flera av lärarna uttryckte som obehagligt då det inte vet vilka ”spelare” som finns inne i 

klassrummet är det en högerextremgrupp från Sverige, Rumänien eller Ungern deras 
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åsikter skiljer sig ganska mycket sinsemellan. En lärare uttryckte det tydligt att eleverna 

ser saker som inte lärare gör och blir påverkade av saker hela tiden även inne i klass-

rummet.  

Fördomarna kommer inte att minska genom att det finns okända ”spelare” inne i klass-

rummet som kan ge liveuppdateringar från avrättningar i Syrien eller manifest kring olika 

kulturers överläggsenhet.  

Flera av lärarna ansåg att de moderna högergrupperna som inte längre håller fast vid ras-

biologin utan mer fokuserar på kulturella skillnader är svårare att bemöta. Rasbiologin är 

enkel med vetenskapliga belägg enkel överbevisa men att bevisa att någon kultur inte är 

bättre eller sämre är mer känslostyrt och minerad mark för en lärare att argumentera 

kring.  

Undersökningen har tydligt visat att det finns orosmoln vid horisonten för religionslärare 

runtom i Sverige och fortsättningsstudier att göra kring hur dessa dolda spelare påverkar i 

klassrummet och om eleverna är medvetna om att det blir påverkade. Detta är något som 

hade varit en intressant vidare forskning kring hur dessa dolda spelare påverkar kun-

skapsinhämtningen och påverkar klassrummet. Att elever rör sig ute på djupare vatten än 

tidigare och att det finns grupper dels religiösa men även politiska som har som strategi 

att vända sin propaganda mot ungdomar vore intressant att undersöka hur det påverkar 

skolor och måluppfyllelsen.  

 

4. Avslutande diskussion 
Denna undersökning har varit intressant att göra och som yrkesverksam lärare själv även 

renderat en del frågor på hur undervisningen kan bedrivas och vad som kan påverka 

klassrumsklimatet. Undersökningen har väckt flera frågor än vad den kanske bringat svar 

även om den också besvarat de tankar som jag hade då uppsatsarbetet inleddes.  

Religionsämnet är ett minerat område som måste beträdas med respekt och fingertopps-

känsla, i vårt mångkulturella samhälle och där världen blivit avsevärt mycket mindre så 

vet man inte likaväl vilken bakgrund eller historier eleverna bär med sig in i klassrum-

met. Detta tycker jag också är en otrolig styrka om man nyttjar den på rätt sätt med re-
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spekt för alla elevers integritet.  I dag kan du ha en expert på både islam och hinduism 

sittande i ditt klassrum vilket kan ge undervisningen liv och äkta känslor.  

Sedan har det varit intressant att få göra en intervjustudie då jag tidigare mest bearbetat 

”döda” material för mina studier så var detta något nytt och väldigt givande.  Intervjustu-

die är givande då man kan komma på djupet i hur en annan person tänker kring de frå-

gorna som ställs vilket också är lite läskigt då en del människor tolkar och besvarar frå-

gorna på helt andra sätt än vad du tänkt inför studien. Det svåraste med denna studie var 

att hitta tiden till intervjuerna då jag ville ha yrkesverksamma lärare och nu under våren 

har flera av dem blivit inblandade i Nationella prov och sedan att konstruera frågebatteri-

et. Däremot så gick båda sakerna i lås då de intervjuade lärarna inte har missförstått mina 

frågor alltför mycket utan deras svar har kunnat ge material till undersökningen. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor   
 Hur ser du på din lärarroll utifrån ämnets syfte i religionskunskap? 
 Vad ser du för konflikter emellan ämnets syfte i att skapa förståelse och tolerans 

gentemot den media bild som skapas varje dag?  
 Hur skulle du beskriva vikten av religionsämnet i dagens samhälle? 
 Hur arbetar du med att skapa förståelse för andra religioner i ditt klassrum?  
 Hur tror du eleverna uppfattar religionsämnets syfte kopplat till vad som sker 

runtom i världen?  
 Vad ser du för potentiella problem i att undervisa utifrån religionsämnets syfte att 

skapa förståelse och tolerans? 
 Vad kan du se för fördomar kring olika religioner i ditt klassrum?  
 Hur har du hanterat detta?  
 I juni 2014 utropade IS sitt världs kalifat som enligt dem nu styr över alla musli-

mer i världen. Hur har IS frammarsch påverkat ditt sätt att lägga upp din under-
visning?  

 Hur har din undervisning påverkats av rådande situation ute i Europa med till ex-
empel en våg av Högerextrema partier? 

 Vad är religionslärarens viktigaste uppgift enligt dig?  
 Hur ser du på framtiden för religionsämnet?  

 

 

 

 


