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Svensk sammanfattning 

Uppsatsen är en kvalitativ analys av intervjuer med högstadielärare med en fenomenografiskt inspirerad 

ansats. Syftet med följande uppsats är undersöka högstadielärares erfarenheter av utmaningar i 

religionsundervisningen, med särskilt avseende på utmanande elever. 

Det är fyra högstadielärare som har intervjuats från tre olika skolor. Analysen av intervjuerna leder till att 

tre huvudteman har plockats fram vilka var, fördomar som utmaning, kognitiva utmaningar samt disciplinära 

utmaningar. Under dessa har sedan ytterligare ett par underrubriker tagit plats, för att förtydliga skillnaden 

mellan exempelvis utmaningen med tysta/verbala elever och stök, då båda hamnar under disciplinära utmaningar.  

Det framkommer att det finns ganska liknande återkommande upplevelser om vad som är utmaningar inom 

religionsundervisningen. Däremot skiljer det sig ibland åt vad gäller lärarnas sätt att hantera utmaningar samt 

vad de tror är de bakomliggande faktorerna. 

 

Sökord: Utmaningar, fördomar, kognitiva utmaningar, verbala utmaningar, tysta elever, islam, elever 

Keywords: Challenges, prejudiced, cognitive challenge, verbal challenge, silent students, islam, pupils 

 

 

Postadress 

 

 

Gatuadress 

 

 

Telefon 

 

 

Fax 

Högskolan för lärande Gjuterigatan 5 036-101000 036-162585 

och kommunikation (HLK)  

Box 1026 

551 11 JÖNKÖPING  

 

 

 

 



Innehållsförteckning 
1. Inledning ......................................................................................................................................... 1 

1.1. Syfte ........................................................................................................................................ 2 

1.2. Frågeställningar .................................................................................................................... 2 

1.3. Metod och teoretisk utgångspunkt.................................................................................. 2 

1.4. Material och avgränsningar ............................................................................................... 5 

1.5. Tidigare forskning ................................................................................................................ 6 

2. Bakgrund ...................................................................................................................................... 12 

3. Undersökning .............................................................................................................................. 15 

3.1. Fördomar som utmaningar ............................................................................................. 16 

3.1.1. Gentemot islam ............................................................................................................. 16 

3.1.2. Religiöst praktiserande utmanar................................................................................ 17 

3.2. Kognitiva utmaningar ....................................................................................................... 19 

3.2.1. Lärarens kunskap ........................................................................................................... 20 

3.2.2. Känsligt/aktuellt ämne .................................................................................................. 21 

3.2.3. Elevernas kunskap ......................................................................................................... 22 

3.2.4. Pedagogiska ..................................................................................................................... 24 

3.3. Disciplinära .......................................................................................................................... 26 

3.3.1. Provokation ..................................................................................................................... 26 

3.3.2. Stök ................................................................................................................................... 28 

3.3.3. Tysta/verbala utmaningar ............................................................................................ 30 

4. Diskussion och slutsats ............................................................................................................. 31 

4.1. Fördomar ................................................................................................................................. 31 

4.2. Kognitiva .................................................................................................................................. 33 

4.3. Disciplinära .............................................................................................................................. 35 

5. Avslutande reflektion ................................................................................................................ 39 

6. Käll- och litteraturförteckning ................................................................................................ 41 

7. Bilagor .......................................................................................................................................... 42 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 



1 
 

1. Inledning 

 

I läroplanen står det under skolans värdegrund och uppdrag: ”Skolans uppgift a ̈r att la ̊ta varje 

enskild elev finna sin unika egenart och da ̈rigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt 

ba ̈sta i ansvarig frihet.”1 Man får en uppfattning om att skolan därigenom borde vara en relativt 

fri och öppen plattform där eleverna ska få hjälp med, och verktyg samt känna trygghet i att finna 

sin unika egenart, att finna sig själv som individ och människa. Men hur väl uppmuntras detta i 

skolan av lärarna? Det faktum att alla elever ska finna sin egenart och få hjälpa i att utveckla 

denna. 

 

Man hör på debatter och i tv hur läget är i skolan, att det inte går bra i skolan, att det tappas i 

PISA-mätningar och att eleverna inte kan bete sig. Skolan står inför en rad utmaningar. Men vilka 

utmaningar är det som är unika för religionsämnet? Jag själv läser till religionslärare och under vår 

utbildning är man totalt ute på VFU i 20 veckor, där möter man nya erfarenheter var dag, samt 

utmaningar. När diskussioner sedan förts i arbetslagen och liknande kommer det ibland in på 

frågan om vilka utmaningar som finns som religionslärare. Alltifrån pedagogiska och didaktiska 

till fördomar som elever kan ha till elevers beteende. Därför är detta något jag vill lära mig mer 

om och efter en snabb spaning på forskningsläget finns det absolut fullgod forskning, men det är 

inte mycket som verkar användas av lärare, för att kunna tackla dessa utmaningar. 

 

Även om det finns mycket påtryckningar utifrån kring hur lärare bör agera och vara så är det 

innanför skolans väggar som fokus ska ligga. Jag själv har alltid fått höra att jag varit en elev som 

pratat väldigt mycket och att jag inte bara kan prata rakt ut och måste följa reglerna om att vara 

tyst och skötsam. Jag har även fått höra att jag måste lära mig vänta på min tur och inte prata med 

bordsgrannen. Aldrig, vad jag kan minnas i varje fall, har jag fått höra att det är okej att jag är som 

jag är (med just denna biten) och att det går bra att vara som man är och därigenom stärkas i det 

istället för sänkas. Att få höra att det i livet är okej att inte vara som alla andra, att vissa 

människor är lite extraverta medan andra är introverta och att alla former av personligheter är 

bra, till och med att de bejakas. 

 

Religionskunskapsämnet är ett ämne som öppnar för många intressanta och ibland känsliga 

diskussioner som väldigt många kan känna igen sig i, det kan vara alltifrån etiska dilemman så 

                                                           
1 Skolverket, Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2017, 2017, s. 7  
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som abort, eller olika frågor om livsåskådning. Något som ändrats en hel del på senare år är att 

Sverige har blivit ett än mer mångkulturellt samhälle där det idag finns betydligt fler religioner 

som representerar stora delar av invånarna. Vad finns det för fördomar i ämnet religion? Är det 

samma som i övriga samhället, gentemot de troende och islam?2 Följer eleverna medias bild av 

andra religioner eller går de emot den rådande normen? 

 

Alla arbeten och yrkeskategorier medför ett visst ansvar inom respektive yrkeskår. Detta skiljer 

sig inte från läraryrket. Att vara lärare innebär att man går in i sin yrkesroll som medmänniska och 

det är viktigt att förstå den makt som läraren har. Att inneha positionen som både lärare och som 

vuxen, i förhållande till barn, gör att maktpositionen blir dubbel.3 Dubbel makt, dubbelt ansvar 

menar jag på. Framförallt när det handlar om det viktigaste vi har – barnen. Hur ska då dessa 

utmaningar och utmanande elever bemötas? 

 

1.1. Syfte  

Syftet med följande uppsats är undersöka högstadielärares erfarenheter av utmaningar i 

religionsundervisningen, med särskilt avseende på utmanande elever. 

 

1.2. Frågeställningar  

 

• Vad är det som anses vara utmanande och hur hanterar lärarna utmaningarna? 

• Hur handskas lärarna med eleverna som de uppfattar som utmanande? 

• Vad är det som gör, enligt lärarna, att dessa utmaningar finns? 

 

1.3. Metod och teoretisk utgångspunkt 

 

Den metod som använts är en kvalitativ analys av intervjuer med högstadielärare med en 

fenomenografiskt inspirerad ansats, vad det innebär kommer längre ner i avsnittet. Det finns många 

fördelar med intervjustudier då jag vill ha reda på en individs uppfattningar, bland annat har jag 

kunnat ställa följdfrågor när det behövts. Jag har även bett informanten utveckla ett svar eller ställt 

en följdfråga, detta skiljer sig mycket från exempelvis en enkätundervisning, detta för att undvika 

                                                           
2 https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/allt-fler-positiva-till-de-nya-svenska-religionerna.cid1377321  
3 Irisdotter, Sara, Paulin, Ann & Grönlien Zetterqvist, Kirsten, Etik i professionellt lärarskap, 2. uppl., Gleerups 
utbildning, Malmö, 2016, s. 10 
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eventuell förvirring och dessutom nå mer tillfredställande svar. Något som kunde varit mer 

problematiskt är att materialet jag använt mig av kan vara svårt att analysera. Dessutom blir det 

svårt att generalisera om informanterna är av ett begränsat antal.4 Detta har dock inte varit fallet, 

mycket tack vare att materialet behandlats med en fenomenografisk ansats vilket gjort att jag inte 

gått in i studie med en förutfattad mening eller förväntning.  

 

För att ge mig utrymme till att ställa följdfrågor samt att låta informanterna besvara frågorna på ett 

öppet sätt, då intervjuerna är utformade efter ett fast intervjuschema5, har semistrukturerade 

intervjuer utförts.6  

 

Intervjuerna har utförts enskilt med en informant i taget på deras arbetsplats. Fördelen med detta 

är att informanterna känner sig hemma och kan vara mer avslappnade och ärliga i 

intervjusituationen. Intervjuerna har tagit cirka 25–30 minuter allihop, men jag satte inte någon 

gräns på dem, utan jag upplevde att samtalet fortlöpte på ett naturligt och informativt sätt så då 

stoppade jag inte dem efter någon specifik tid. Jag berättade inte syftet med studien innan intervjun 

utfördes, utan ville att de skulle svara på ett sätt som är naturligt för dem utan att de satte upp 

någon ”korrekt svarsmall” för hur de trodde att de borde svara. Dock blev de informerade om att 

intervjun skulle handla om lärares normer kring elever. Framförallt när det kommer en student från 

högskolan kan det kanske lätt bli att man som före detta student vill göra ett gott intryck. 

Intervjuerna spelades in med en diktafon för att sedan transkriberas av mig.  

 

När materialet var färdigställt kom det att bearbetas genom öppen kodning. Detta är för att jag 

skulle kunna bryta ner materialet för att sedan jämföra, kategorisera, och slutligen konceptualisera 

min data.7 Genom detta kom jag att få fram olika kategorier för att ge mig och läsaren en tydligare 

bild av vad jag faktiskt kommit fram till. Det började som en hel del nyckelord som jag sedan 

försökte sätta ihop, exempelvis kunde provokation, stök och tyst/verbala utmaningar bakas ihop till en 

kategori. Det blev till slut tre huvudkategorier, tillika rubriker, utmanande elever genom: fördomar, 

kognitiva och disciplinära. Även om vissa av temana går in i varandra så har det skett en ganska tydlig 

och klar uppdelning. Ansatsen jag hade på min genomarbetning av material var, som nämnts 

tidigare, fenomenografisk, det kommer jag nu gå in lite djupare på och förklara mer kring.  

 

                                                           
4 Grenholm, Carl-Henric, Att förstå religion: metoder för teologisk forskning, Studentlitteratur, Lund, 2006, s. 143 
5 Se bilaga 1 
6 Dalen, Monica, Intervju som metod, 2., utök. uppl., Gleerups utbildning, Malmö, 2015, s. 34 
7 Bryman, Alan, Samhällsvetenskapliga metoder, 2., [rev.] uppl., Liber, Malmö, 2011, s. 514 
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Undersökningen har rötter inom hermeneutiken, närmare bestämt fenomenografin. 

Fenomenografin är en tradition inom kvalitativ analys, som eftersträvar att beskriva människors 

upplevelser av fenomen.8 Det är alltså inte ett försök till att ta reda på hur något faktiskt är utan 

hur något uppfattas, det är kärnan, en grundläggande skillnad i ansatsen, som Ference Marton 

beskriver det.9 Det fenomenografiska forskningsobjektet är således ett sätt att beskriva hur 

fenomen runt omkring oss uppfattas av människor (lärare), vilket betyder att det är innebörder 

(normer) som jag söker istället för samband eller förklaringar.10  

 

Avsikten med databearbetning när man använder sig av en kvalitativ analys är att är få fram 

kvalitativt olika kategorier som man kan placera de olika uppfattningarna inom. I denna ansats 

ligger fokus på gestaltning av hur ett fenomen visar sig på olika sätt hos människor, med lika vikt 

på variation och likhet. Man använder sig av de olika resonemang man får fram i intervjuerna för 

att sedan utföra detta. Uppfattningar är något som man söker efter, med uppfattning menas något 

som är underförstått, något som inte behöver sägas eller som inte kan sägas då man sällan varit i 

behov av att reflektera över det. Uppfattning blir en form av referensram som på något sätt blir 

den referensram vi bygger våra resonemang kring. Det finns en tydlig skillnad mellan åsikt och 

uppfattning: en åsikt innebär ofta att du har ett val av tanke medan en uppfattning är det man håller 

för självklart. Man kan dock hävda att åsikter bygger på de oreflekterade uppfattningar man har.11  

 

 

Något som är intressant när man använder sig av denna ansats är att det inte handlar om att få fram 

hur många som säger en och samma sak för att därefter stärka det man får fram, utan det intressanta 

är att se vilka uppfattningar det finns, inte hur många som har en viss uppfattning, då uppfattningar 

ofta fungerar som tankeramar. Så de uppfattningar som finns, gör att det på något sätt är möjligt 

även för andra att ha liknande uppfattning eller resonemang och då genom dessa alternativa 

resonemang hitta utgångspunkt för eventuella förändringar av människors sätt att lära sig.12 

 

Avslutningsvis kan man säga att det alltså finns några särskilda punkter som fenomenografin bygger 

på:  

• Andra ordningens perspektiv, dvs hur människor ser på världen.  

                                                           
8 Larsson, Staffan, Kvalitativ analys: exemplet fenomenografi, Studentlitteratur, Lund, 1986, s. 11 
9 Larsson, 1986, s. 12  
10 Larsson, 1986, s. 13 
11 Larsson, 1986, s. 20–21 
12 Larsson, 1986, s. 24 
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• Den empiriska grunden bygger på intervjuer.  

• Variationen i kvalitativa uppfattningar kring ett fenomen.  

• Kategorierna som framkommer är bundna till uppfattningsnivån, skillnader och likheter i 

uppfattningar.13 

 

1.4. Material och avgränsningar  

 

För att ta reda på vilka normer som lärare rör sig med valdes intervju som metod för att samla in 

data. Detta för att komma så nära som möjligt hur lärare uppfattar religionsundervisningen och 

dess utmaningar. Vid enskilda intervjuer ges informanterna tid att tänka efter innan ett svar ges 

men även chansen till att revidera eller ändra ett svar de givit. Detta är en stor fördel vid 

intervjuer, särskilt enskilda intervjuer. Det finns en risk annars att informanterna skulle kunna 

känna sig pressade eller inte skulle ges det utrymme som krävs för att ge ett så sanningsenligt svar 

som möjligt.  

 

Materialet har bestått av datainsamling från mina informanter. Något som är en risk med 

intervjuer är att det kan bli att de som intervjuas vill ge en bra bild av sig själva och det arbete 

som de utför, vilket kan medföra att det som sägs, eller inte sägs, kanske inte alltid stämmer helt 

överens med verkligheten. Jag märkte i ett av fallen att en informant genast blev lite mer 

frispråkig när diktafonen stängdes av. För den sakens skull gör det inte min undersökning mindre 

relevant, då det är deras uppfattningar om hur saker och ting är som jag undersöker.  

 

Det är viktigt att ha rätt målgrupp för det jag ska undersöka, rätt intervjuobjekt. Detta kan ses som 

en självklarhet men det är viktigt att få rätt informanter till undersökningen.14 Därav valet av 

högstadielärare. Fiktiva namn används i undersökningen för att värna om informanternas integritet, 

dessutom var det något som sades till dem innan intervjuerna, vilket uppskattades. Dessa kommer 

heller inte refereras till med fotnoter i undersökningen. Intressant att ta del av kan vara att Daniel 

och Patricia arbetar på samma skola, som ligger centralt i en större stad i södra Sverige, och båda 

har jobbat där i mer än fyra år. Erik arbetar på en friskola i ett område där många av eleverna är 

första- eller andragenerations invandrare, han själv tog examen cirka ett år innan intervjun 

genomfördes. Steffo arbetar på en skola i ett samhälle utanför staden, och är ny sedan 8 månader 

tillbaka på sin arbetsplats.  

                                                           
13 Larsson, 1986, s. 21–22  
14 Ahrne, Göran & Svensson, Peter, Handbok i kvalitativa metoder, 1. uppl., Liber, Malmö, 2011, S. 42 
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Undersökningen är alltså begränsad till tre skolor och fyra informanter då antalet kändes relevant 

för att kunna ge svar på mina frågeställningar samtidigt som det kan vara intressant att intervjua 

två personer från samma arbetsplats.  

 

Något som jag inte lyft i uppsatsen är vilka olika åldrar informanterna arbetat med, jag har inte 

tagit hänsyn till det då alla jobbade antingen inom 7–8 eller 8–9. Så jag har inte tagit hänsyn till 

det även om jag tror att det skulle kunna påverka till viss del varför det finns olika upplevelser 

och uppfattningar.  

 

1.5. Tidigare forskning 

 

I detta avsnitt kommer olika avhandlingar och böcker presenteras, alla med utmaningar för lärare i 

fokus och de flesta med utmanande elever som ingång, denna forskning är relevant för uppsatsen 

och kommer tas upp i Diskussion och slutsatser. Ross W. Greene beskriver hur man kan tänka 

kring elever som är utmanande och hur det kommer sig att elever utmanar. Karin Kittelmann 

Flensner tar upp problematiken inom den svenska skolan i just religionsämnet, ur denna bok 

kommer mycket av resultatet att lyftas, då det visade sig att mycket av det som lyfts beskriver en 

problematik som även mina informanter pratade om, vilket visade sig väldigt intressant. Även 

Linda Jonsson är inne på samma spår och deras båda avhandlingar kompletterar varandra. Robert 

Thornberg diskuterar kring lärares värdepedagogik och vilken typ av pedagogik de använder sig av. 

Det har visat sig att dessa tre har en ganska tydlig uppdelning gentemot mina tre huvudteman i 

resultatdelen, även om de går att läsa in i alla tre så märks det en ganska tydlig uppdelning, då 

Greene främst fokuserar på disciplinära, Kittelmann Flensner på fördomar och Thornberg på kognitiva. 

 

Greene blandar teori och praktik i sin bok när han skriver om hur man kan jobba med elever som 

är utmanande på ett eller annat sätt. Framförallt går han efter sitt mantra: ”Barn gör rätt om de 

kan.”15 Han lyfter statistiken att hälften av alla lärare slutar inom fyra år i yrket, där barn med 

beteendeproblem och deras föräldrar enligt dem är en av de starkaste anledningarna till detta. 

Föräldrarna märker av att deras barn har problem och att de är i skolan gör att de ofta känner sig 

maktlösa, då de inte kan styra vad som sker i skolan, och då de vill påverka på något sätt går detta 

ut över lärarna.16  

                                                           
15 Greene, Ross W., Vilse i skolan: hur vi kan hjälpa barn med beteendeproblem att hitta rätt, 2. uppl., Studentlitteratur, Lund, 
2011, s. 29 
16 Greene, 2011, s. 15 



7 
 

 

Vidare tar han upp att anledningen till att vissa barn har beteendeproblem har att göra med att de 

saknar viktiga tankefärdigheter, något han tar stöd av från neurovetenskapliga forskning om barn 

som är aggressiva, har problem att komma överens med andra människor samt de som fått någon 

form av diagnos, så som ADHD eller trotssyndrom. De saknar förmågan att förutse när det är på 

väg att bli dåligt, har problem med känslostyrning samt att förutse vad resultatet av deras handlingar 

kan bli. Det är detta som är utgångspunkten för hans forskning.17  

 

Han lyfter en problematik hos lärare som har en föreställning, ofta förlegad sådan menar han, om 

att konventionella ordningsregler är bra för alla barn, det är något som är viktigt att ha i skolan. 

Greene motsätter sig detta då han menar att dessa regler endast funkar för de barn som inte är i 

behov av några ordningsregler, medan de inte fungerar för de barn med sociala, känslomässiga och 

beteendemässiga problem. Han tycker inte att lärare behöver vara rädda för att testa nya sätt att 

behandla dessa barn på.18  

 

Greene diskuterar att barn som har svårigheter i skolan många gånger saknar färdigheter av olika 

slag. Exempelvis kan detta vara färdigheter som gör att man klarar av att skifta från en aktivitet till 

en annan, att ta sig från en rast där man får springa, pratar hur mycket man vill och inte lyssna på 

någon annan än sig själv kanske för att sedan därefter ställa om till att vara inne på en lektion och 

sitta still, lyssna på läraren och göra det man ska. Dessa svårigheterna är många, och han hävdar att 

i nästan alla fall där det uppstår en problematik med en elev i skolan, har det att göra med att denna 

elev saknar en viss typ av förmåga. Inte att eleven vill skapa problem, varken för sig själv, läraren 

eller någon klasskamrat.19 ”Bakom varje störande beteende finns ett olöst problem eller en outvecklad färdighet 

(eller båda).20  

 

Han har även en lösning på problemet, det är inget som jag kommer gå in närmre på här då det 

inte är det som är uppsatsens syfte, men ändå värt att nämnas anser jag. Det handlar om en metod 

som kallas ALSUP, vilket är ett formulär där man kan finna alla de outvecklade färdigheterna som 

finns för att se vilka det är som en elev saknar. Därefter arbetar man proaktivt med både eleven, 

föräldrarna och berörd personal på skolan för att gå igenom dessa färdigheter som eleven saknar 

och hjälpas åt att komma fram till potentiella lösningar. Ett nyckelord menar Greene är empati, att 

                                                           
17 Greene, 2011, s. 25 
18 Greene, 2011, s. 26 & 250  
19 Greene, 2011, s. 32–34  
20 Greene, 2011, s. 45 
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personalen visar empati för eleven, att hen känner att personalen faktiskt vill hjälpa till och att det 

sker genom ett samarbete.21 

 

I en avhandling skriven av Thornberg, där han undersökt hur lärare arbetar i interaktion med elever 

kring värden och normer, tar han redan i förordet upp att även om styrdokumenten ska ligga till 

grund för värdegrundsarbetet är det sällan så det ser ut i det vardagliga praktiska arbetet. Detta trots 

att värdefrågorna får mycket fokus, men då mer är utifrån dem själva, då det blir deras känslor, 

värderingar och erfarenheter som påverkar.22 Vidare tar han upp sitt huvudbegrepp 

(värdepedagogik). Vilket handlar om den moraliska kompass elever bildar utifrån sina lärare och 

skolan samt den fostran eleverna får.  

 

Det nämns tre spår inom denna pedagogik, där den ena kallas traditionalistisk och handlar om en 

överföringsprocess där den moral som är rådande i samhället och som gör att kulturens/samhällets 

representanter, även ska förekomma i skolan. Rent pedagogiskt kan detta översättas genom direkt 

undervisning och där formandet av eleverna präglas av behavioristiska drag med belöningar och 

bestraffningar. I den traditionalistiska värdepedagogiken, som av vissa kallas konservativ, handlar 

det om att vidmakthålla ett normalvärde i skolan, det som är i samhället anses vara bra, därför ska 

det efterliknas och återskapas även i skolan och klassrummet. Det handlar inte om att se till 

olikheter och att tillintetgöra dem, utan här ska det skapas snälla människor som inte utmanar. 

Detta sker genom belöningar för gott beteende och bestraffningar för dåligt beteende, för att forma 

inte bara deras beteende men även tankar. Det läggs inte så mycket vikt vid att resonera eller 

jämlikhet.  

 

Det andra spåret kallas konstruktivistiskt eller progressiv, inom denna värdepedagogik hamnar istället 

en meningsskapande interaktion mellan lärare och elev i fokus. Den syftar till att eleverna ska kunna 

utveckla mening och förståelse för moraliska frågor och se hur saker och ting håller ihop, hur man 

kan motivera olika moraliska handlingar, regler och värden genom bra argument. Centralt är att 

eleverna ska kunna känna igen sig i det som diskuteras, exempelvis konflikter som skett mellan dem 

kan tas upp och användas som diskussionsunderlag. De som förespråkar detta spår menar även att 

eleverna lär sig mer kring moraliska frågor genom det vardagliga i skolan och hos lärare än just i 

ämnet moral, där fokus ligger på att lära sig något rätt för att klara av ett prov eller en uppgift.  

                                                           
21 Greene, 2011, s. 45–46  
22 Thornberg, Robert, Värdepedagogik i skolans vardag [Elektronisk resurs] : Interaktivt regelarbete mellan lärare och 
elever, Institutionen för beteendevetenskap, Diss. Linköping : Linköpings universitet, 2006,2006 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:liu:diva-6257, s. 3–5  
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Det tredje spåret, kritisk, vilket är mer ideologiskt styrt, handlar om att genom den dolda läroplanen 

låta skolan agera ombud för att hålla kvar den sociala orättvisan i samhället. Där det som inte är 

normalt eller följer normen bestraffas medan det normala belönas. När den dolda läroplanen 

problematiseras i ett postmodernt perspektiv menar man att eleverna kan tillskriva sig normer som 

gör att de och deras möjlighet till att definiera sig själva kontrolleras och genom detta reduceras 

människan till foglighet. 23 

 

Kittelmann Flensner har skrivit en avhandling som beskriver och analyserar hur 

religionskunskapsämnet kan te sig, en diskursanalys, i klassrumspraktiken utifrån tre stora 

kommunala skolor och i 24 olika klasser med 13 olika lärare.24 Hon lyfter att ungdomar resonerar 

kring sin egen tro på ett annat sätt än religion i allmänhet och att de hämtar mycket av 

informationen kring religion via media.25  

 

I sin undersökning beskriver hon en diskurs om att vara sekulär eller icke-religiös är det normala 

och de personer som är det är öppna och toleranta medan de religiösa är det motsatta. Religiositet 

är enligt dem förknippat med en passerad tid när man inte visste bättre.26 Att vara kritisk gentemot 

religioner var något som lärarna lyfte fram i klassrummet, även om kritisk granskning snabbt 

övergick till att kritisera, det var ganska ofta fördomar kom på tal och ett förlöjligande av de som 

var troende hörde till vanligheterna. Då det ofta uttrycktes att de som är troende är ointelligenta, 

psykiskt sjuka eller rent av galna.27  

 

Etik och moral var ett ämne där det var svårt i diskussionerna att förhålla sig till teoretiskt 

underbyggda diskussioner, det handlade istället om mycket tyckande utifrån eleverna själva och inte 

så mycket från några modeller eller etiska regler och ramar.28  

 

Endast en gång under de 125 lektionerna som Kittelmann närvarade på var det en kristen elev som 

pratade om sin tro i första person. Det var vanligare att muslimer lyfte att de var troende och kunde 

prata om sin egna religiösa position. När det istället bedrevs undervisning i smågrupper eller enskilt 

                                                           
23 Thornberg, 2006, s. 3–5  
24 Kittelmann Flensner, Karin, Religious Education in Contemporary Pluralistic Sweden, Göteborgs universitet, Diss. 
Göteborg: Göteborgs universitet, 2015, Göteborg, 2015, s. 276 & 284 
25 Kittelmann Flensner, 2015, s. 281 
26 Kittelmann Flensner, 2015, s. 285 
27 Kittelmann Flensner, 2015, s. 286 
28 Kittelmann Flensner, 2015, s. 287 
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blev det däremot mer vanligt att även de kristna tog en roll som religiösa och pratade om den egna 

tron.29  

 

Lärarna gav uttryck för att eleverna saknade mycket grundläggande fakta om de olika religionerna 

(exempelvis de fem pelarna, åttafaldiga vägen och de sju sakramenten) vilket gjorde att de lade 

mycket tid på detta. När sådana fakta presenterades menade eleverna: att följa detta var irrationellt 

och oförståeligt. Det blev lite mer begripligt när lärarna försökte använde olika religiösa begrepp, 

så som helig, fast utifrån eleverna själva. Då var det lättare för dem att förstå och ganska snabbt 

var det inte irrationellt att de tyckte att deras närmsta vänner kunde ses som heliga för dem.30  

 

I klassrummen diskuterades det mycket om vad som är typisk svenskt eller svenskhet. Även om 

många elever menade att Sverige är det mest sekulära landet i världen visade ändå diskursen att 

många av de värden som presenterades som svenskhet var förknippat med luthersk kristendom. 

Ändå hävdade många elever att dop, konfirmation och även medlemskap i Svenska kyrkan inte 

tvunget var lika med att man var kristen. Utan som en lärare beskrev det, kulturellt kristen kunde 

man vara utan att vara troende. De menade att andra religiösa personer (inte kulturellt svenskt 

kristen) var mer religiösa och därmed också något skrämmande. Detta blev tydligt när man pratade 

om svenska/kristna traditioner. Exempelvis julen hade inget med religionen att göra, det var en 

svensk tradition visade diskursen. Vissa elever blev till och med upprörda när läraren nämnde att 

adventsljusstaken härstammade från judendom. Samtidigt pratade lärarna som att julfirande i 

Sverige var något självklart och pratade om det i termer som ”varför vi firar jul”, med betoning på 

ordet vi.31  

 

Även om all religion sågs som något främmande stack islam ut som den religion som det fanns 

mest negativitet kring. I alla klassrum nämndes att islam betyder underkastelse och även om ordet 

bl.a. betyder fred så var det den negativa betydelsen som fick uppmärksamhet. Alla förhöll sig på 

något sätt till den starkt negativa bild av islam som media visar upp, vare sig de höll med om det 

eller inte. Även om lärarna försökte lyfta bilden av islam fick det inte fäste hos eleverna, enligt 

Kittelmann berodde det mycket på att det inte gavs några konkreta exempel.32  

 

                                                           
29 Kittelmann Flensner, 2015, s. 287 
30 Kittelmann Flensner, 2015, s. 288–289  
31 Kittelmann Flensner, 2015, s. 290 
32 Kittelmann Flensner, 2015, s. 291 
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Lärarnas sätt att förvärva auktoritet skiljde sig på två olika sätt, beroende på vilken typ av klass det 

var de hade. I ett klassrum som ansågs som mer privat där eleverna tog ställning själva och deras 

uppfattning mer var i fokus hade lärarna en mer relationsbyggande roll, medan deras roll i ett 

klassrum där eleverna var mer kunskapsfokuserade antog lärarna en mer akademisk roll. Det 

framgick även att lärarna anpassade sig efter kulturen i klassen. I vissa klasser var det en kultur, ett 

tänk, att man inte skulle få bättre betyg än ett E, då anpassade sig även läraren efter detta och gav 

dem uppgifter så att de skulle klara av ett E, men inte mycket mer. I den andra typen av klasser var 

det eftersträvansvärt att nå ett högre betyg och detta uppmuntrade lärarna och gav i högre 

utsträckning ut olika matriser för att underlätta för eleverna. Detta kunde dock leda till att inlärning 

blev instrumentell och det försvårade möjligheten att nå mål som reflektion och förståelse.33  

 

En av de saker Kittelmann kom fram till var att religionsundervisningen skiljer sig på framförallt 

ett plan från de övriga ämnena i skolan och det är att en del elever kan ha en personlig relation till 

ämnets innehåll, både vad gäller de troende och icke-troende. Många gånger tog eleverna ställning 

på ett personligt plan, de satte sig in i de olika religionerna som om de hade en personlig relation 

till innehållet som läraren tog upp. Även om det ska vara icke-konfessionellt uppmuntrade lärarna 

ofta att de skulle försöka sätta sig in i det de pratade om samt reflektera över sin egna livstolkning.34  

 

Det blev en tydlig skillnad i hur undervisningen togs emot beroende på vilka didaktiska val lärarna 

gjorde. När religionerna presenterades för sig, som ett ”paket”, blev tonen hårdare gentemot den 

religionen och det var svårare för eleverna att sätta sig in i de olika religionerna. När lärarna istället 

valde att tematisera och presentera flera religioner samtidigt där likheter och skillnader hamnade i 

fokus, framträdde en mer positiv inställning gentemot religionerna överlag, samtidigt som de som 

kände att de representerade en särskild religion inte kände sig lika hotade när detta sätt att 

organisera sin undervisning var rådande.35  

 

Linda Jonsson har i sin avhandling lyft problematiken som många lärare menar finns i 

religionskunskapsundervisningen då läroplan och styrdokument ska lyftas in, då detta görs med 

tolkningsutrymme framkommer ibland osäkerhet. Dels då det finns en viss motsägelse i läroplanen, 

dels är det lätt att man fastnar i hur man gjorde förr i undervisningen och inte är så öppen för nya 

                                                           
33 Kittelmann Flensner, 2015, s. 293–294  
34 Kittelmann Flensner, 2015, s. 295–296  
35 Kittelmann Flensner, 2015, s. 297 
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tolkningar eller nya ämne, det blir en ytlig undervisning. Något som gör att eleverna uppfattar 

ämnet som något de inte kan relatera till.36 

 

Vidare hävdar hon att eleverna i grundskolan upplever att de inte uppmärksammas vad gäller deras 

frågor och tankar. Det finns en utmaning för lärarna vad gäller det som eleverna vill lära sig mer 

om, då detta inte tas upp. Dessa frågor tenderade att få karaktären av när-det-kommer-upp-

pedagogik, alltså att det tas upp om något särskilt inträffat som behöver tas upp i undervisningen. 

Vidare belyser hon en oro över att undervisningen i religion har en utmaning med att de inte har 

tid att täcka frågor som rör exempelvis krig och konflikter i relation till religion.37  

 

2. Bakgrund 

 

En av utmaningarna för en lärare är att hitta balansen i att följa uppdraget utifrån läroplan och de 

styrdokument man som lärare ska följa samtidigt som man verkar inom en profession, där 

autonomi bland annat är en viktig del, lärarens frihet i att bestämma en hel del själv i sitt yrke. Detta 

även om man många gånger kan höra att yrket blir mer och mer låst med bland annat administrativa 

uppgifter samt mer arbetstid låst till yrkesplatsen. Som bakgrund kommer jag därför diskutera lite 

kring professionsetik samt lyfta delar ur läroplanen. Jag kommer även lyfta lite angående normer 

kring utmanade elever då det är något som tar stor plats i undersökningen samt islam. Bakgrunden 

är relevant för uppsatsen och kommer ställas mot undersökningen i diskussionen och slutsatserna. 

 

Det är viktigt att förstå begreppet profession när man pratar om läraryrket och dess vara eller inte 

vara, en profession, eller semiprofession som vissa benämner det. I denna undersökning framgår 

det tydligt att informanterna många gånger diskuterar och beskriver sitt yrke som en profession, 

samt agerar därefter. En liten bakgrund till kriterierna för att ses som en profession följer. Om man 

går efter Gunnel Colnerud och Kjell Granströms fyra professionskategorier kan man se att 

läraryrket på senare år tagit ytterligare ett par kliv på trappan för att räknas som en profession. 

Första kriteriet är att yrket ska vila på en vetenskaplig grund, vilket man kan se att läraryrket gör då 

det ständigt kommer fram ny forskning inom pedagogik, didaktik och ämneskunskap som gör det 

mer vetenskapligt baserat för lärare. En viss problematik finns dock i implementerandet av denna 

forskning, samspelet mellan ny forskning och utvecklingsarbetet i skolan är något som saknar en 

                                                           
36 Jonsson, Linda, Mellan tradition och förnyelse [Elektronisk resurs] : Utmaningar i religionsläraruppdraget, Mälardalen 
University, Diss. Mälardalens högskola, 2016,Västerås, 2016 http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:mdh:diva-
33344, s. 148-149 
37 Jonsson, 2016, s. 162–163 
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tydlig organisatorisk struktur. Lärare har heller inte monopol på forskning inom 

utbildningsområdet, vilket gör att det inte är de själva som har kontroll över sin systematiska teori. 

När legitimationsreformen infördes 2011 var det ett tydligt kliv på trappan mot 

professionsprocessen, man kan se det som ett sätt för politikerna att markera ett stöd för denna 

process. Då ett av kriterierna är auktoritet, en form av legitimation för de som utövar yrket. Vidare 

är det tredje en egenkontrollerad yrkesetik, det ska finnas etiska riktlinjer och principer samt ett råd 

som följer upp kring detta. Ett sådant råd infördes 2007, vars uppgift är att ge kunskap kring de 

yrkesetiska frågorna och utveckla principerna. Slutligen är det sista kriteriet autonomi, att yrket 

genomförs på ett självständigt sätt och att det finns en viss frihet i beslut som rör arbetsmetoder 

och arbetsredskap. Även om man idag genom införandet av mer bunden arbetstid för lärare samt 

mer administrativa uppdrag gjort en viss åtstramning i friheten.38  

 

Sara Irisdotter Aldenmyr, Ann Paulin och Kirsten Gronlien Zetterqvist lyfter den oro Sven 

Hartman lyfter då han menar att det länge funnits ett tomrum att fylla sedan lärare och prästerna 

lämnade sin självklara plats som byns moraliska och sociala väktare. Det var dem man vände sig 

till om man ville veta hur något ”faktiskt var” inom det moraliska eller sociala spektrat. Nu idag 

blir det då en utmaning att på något sätt få reda på hur det ska stå till, i den pluralistiska värld vi nu 

lever i, postmodernismen. Vi har inte längre några givna, gemensamma värderingar att följa, allting 

är relativt och inga fasta värden kvarstår, vilket gör uppdraget i skolans värld svårare då det svårt 

att veta vilka värderingar och tankar som faktiskt ska läras ut till samhällets alla medborgare.39  

 

Att arbeta som lärare innebär att man går in i en praktik både som en medmänniska och som 

professionell lärare. Det är viktigt att ha hänsyn till att båda sidor, den privata och professionella, 

spelar stor roll i det dagliga arbetet. Den professionella sidan innebär att man agerar på ett 

genomtänkt sätt, dels med den förtrogenheten av tidigare erfarenheter man har samlat på sig i 

kombination med de olika teorier, metoder och modeller som finns att tillgå, dels i möten med 

andra som man har stött på, så som tidigare lärare och kollegor. Detta bör ses som skydd för läraren 

men även som något som visar vägen för professionen. Det är också viktigt att inte lämna ens egen 

person i dörren utan att gå in i yrket som medmänniska och individ, med känslor, tankar, 

värderingar och egna resonemang som dagligen möter andra medmänniskor. Dessa två delar är 

oundvikliga och beroende av varandra, som yin och yang, för att i situationer som är etiskt 

problematiska kunna utveckla omdöme. Sven Aage Christoffersen tar det vidare och menar att för 

                                                           
38 Irisdotter, Paulin & Grönlien Zetterqvist, 2016, s. 11–13 
39 Irisdotter, Paulin & Grönlien Zetterqvist, 2016, s. 7–9 
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att det ska gå att utveckla professionsetiken krävs det en växelverkan mellan delar och helhet, att 

det utan det praktiska så faller även teorin och vice versa. Genom detta går det att komma längre 

med professionsetiken och den professionella omdömesförmågan.40 

 

Vad gäller normer kring utmanande elever kan man läsa hur Börjesson och Palmblad diskuterar 

kring hur skolan arbetar för att motverka det oönskade beteende hos eleverna, det som sticker ut 

och som inte riktigt passar in i det normala – det onormala beteendet. De som rent fysiskt är sjuka 

eller funktionshindrade finns det särskilda skolor för. De som bryter mot skolans ordning, de är 

rastlösa, ställer till med bråk, är olydiga och stökiga. Det finns åtskilliga åtgärder som sätts in här, 

tid, observationsklasser men även internat för barn med diagnoser av olika slag. De elever som har 

svårt rent kunskapsmässigt och som har svårt att nå kunskapskraven, vilka också möts av åtgärder. 

Slutligen de elever som blir mobbade eller som på ett eller annat sätt hållits ifrån undervisning, med 

förklaring att det inte gått att undvika eller upptäcka och får därför byta skola eller sättas i en speciell 

skolform för att ta igen det eleven missat. Detta är inget unikt för skolan menar Börjesson & 

Palmblad på, utan är något som även återkommer i samhället i stort. När något inte fungerar som 

önskat, ska en åtgärd sättas in för att motverka det som är onormalt. Det som sticker ut står alltså 

i kontrast till normen, det är något underförstått om hur något bör vara som gör att vi kan prata 

om något som normalt/normen. Det blir alltså en ganska anklagande retorik, när någon svårighet 

uppkommer så beskylls barnet med hänvisning till dess egenskaper och personlighet. Det kan ses 

som en fälla att skolan är sin egen referens menar författarna, inget kan väl vara fel på skolan?41 

 

I Sverige finns det en övervägande negativ bild av islam, det är något som Lennart Weibull har 

undersökt. Han säger: ”När det gäller islam är det en rimlig tolkning att svenskarnas bild av muslimer påverkats 

av att islam har kommit närmare. Det gäller både i Sverige och i nyhetsflödet från omvärlden, inte minst de politiska 

konflikterna”.42 Man kan även se i statistiken att den religion som svenskar har näst mest negativa 

tankar gentemot är judendomen där 28 % av svenskarna hade en negativ bild av religionen, för att 

då jämföra med islam där 54 % hade en negativ bild.43 Det är alltså en majoritet av svenskarna som 

har en negativ bild av islam.  

 

                                                           
40 Irisdotter, Paulin & Grönlien Zetterqvist, 2016, s. 9–10  
41 Börjesson och Palmblad, 2003, s. 9–10  
42 https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/allt-fler-positiva-till-de-nya-svenska-religionerna.cid1377321 
(hämtad 2018-05-15) 
43 https://som.gu.se/aktuellt/Nyheter/Nyheter_detalj/allt-fler-positiva-till-de-nya-svenska-religionerna.cid1377321 
(hämtad 2018-05-15)  
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Jag har skrivit en del angående profession, normer kring utmanande elever och hur samhällets 

uppfattningar kring islam kan se ut, saker som kan påverka lärare och deras normer kring elevernas 

beteende, med fokus på de som utmanar. Då anser jag det vara viktigt att lyfta vad som faktiskt 

står i de styrdokument som lärare ska följa. Där finns det två delar, en som tar upp uppdraget som 

lärare i allmänhet har och sedan mer specifikt inom religionsämnet.  

 

I läroplanen inom religionskunskap kan man läsa mycket om att en öppenhet mot olika religioner 

och livsåskådningar är viktigt och att detta är något som läraren har som uppdrag att förmedla och 

ge eleverna en inblick i hur de olika religionerna kan utövas och på vilket sett religion kan te sig i 

olika miljöer, geografiska platser samt olika historiska tider. ”Eleverna ska också̊ ges möjligheter att 

utveckla kunskap om hur man kritiskt granskar källor och samhällsfrågor med koppling till 

religioner och andra livsåskådningar.”44 Det framgår alltså att det är ett viktigt arbete som ligger 

hos lärarna då de både ska lyfta fram olika religioner och livsåskådningar samtidigt som de ska lära 

ut hur man kritiskt granskar källor och olika samhällsfrågor. Det är även viktigt att inte undvika 

diskussioner som kan ha en utmanande karaktär. ”Främlingsfientlighet och intolerans måste 

bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser.”45  

 

Det finns vissa riktlinjer som alla lärare ska följa, det handlar bland annat om att se till varje enskild 

elevs behov av specialanpassning, förutsättningar, sätt att tänka och även stärka deras vilja att lära 

sig mer och även uppmana dem till att lita på sin egna förmåga och sätt att lära sig på. Det står även 

att läraren ska anpassa sitt arbete för att göra det möjligt för de som behöver särskilt stöd att få det, 

samt att de ska få utvecklas efter egen förmåga.46 Alltså krävs en bredd och öppenhet hos alla lärare 

i deras möte med elever och dagliga arbete.  

 

Det finns även ett viktigt uppdrag i att finnas där för alla elever, både de hög- och lågpresterande 

för att alla ska kunna nå så högt de kan/vill. ”Undervisningen ska anpassas till varje elevs 

förutsättningar och behov”47 

 

3. Undersökning 

 

                                                           
44 Skolverket, 2011, s. 209 
45 Skolverket, 2017, s. 7 
46 Skolverket, 2017, s. 14 
47 Skolverket, 2017, s. 8 
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Under intervjuerna framträdde en bild av de återkommande teman som kom upp när det gäller 

utmanande elever. Under analysen har jag organiserat dessa under tre kategorier: 1. Fördomar som 

utmaning 2. Kognitiva utmaningar, 3. Disciplinära utmaningar. Nedan följer en kort 

sammanfattning av temana:  

 

Fördomar – lärarnas utmaningar vad gäller fördomar, generaliseringar och rasistiska åsikter i 

klassrummet. Framförallt islam är en framträdande religion under detta tema, samt utmaningen 

med elever som är troende där fördomar förekommer.  

 

Kognitiva – att ha en anpassad undervisning för elever med olika svårigheter men även att lyckas 

nå fram till alla på ett intressant och engagerande sätt presenteras här, samt utmaningen med att 

undervisa i just ämnet religion.  

 

Disciplinära – här kommer det beröras när en elev är konfrontativ på något sätt, eller som lärarna 

beskriver det, stökiga samt de tysta eleverna och hur dessa utmanar.  

 

3.1. Fördomar som utmaningar 

Som jag presenterade innan var fördomar något som var återkommande hos alla informanter och 

det var mycket fokus på fördomar mot islam därav att det har blivit en egen underrubrik. De 

religiöst praktiserande hamnar vid ett par tillfällen i fokus då deras tro blivit utmanad. Samtidigt 

lyfts det övriga fördomar inom ämnet religion.  

 

3.1.1. Gentemot islam 

Samtliga informanter var överens om en sak vad gäller fördomar i religionsämnet, att Islam är en 

religion som sticker ut. Alla nämnde just islam som exempel på när fördomar diskuterades. Som 

Patricia uttryckte sig om vad eleverna kan komma med för kommentarer: ”ja men rasistiska eller att 

muslimer är bara kriminella, det finns någon kanske i varje klass som tänker så.” På frågan hur hon tacklar 

dessa uttalanden i klassrummet menar hon på att det inte lönar sig att sätta hårt mot hårt utan det 

är bättre att lyfta problematiken längre fram i undervisningen samt att ta det enskilt med eleven 

efter lektionen.  

 

Steffo lyfter ett annat exempel på när islam hamnar i sikte för fördomar, när han visade en sekvens 

från serien Skam använde han sig av tjejen Sana för att visa hur det kan vara för en muslim att leva 

i ett nordiskt land. Istället för att diskutera hur det kan vara för muslimer att bo i exempelvis Sverige 
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var det istället en elev som sa: du vet att alla muslimer inte är terrorister, men alla terrorister är muslimer, du 

vet att det är så?” Det blir då ett annat fokus på lektionen då han, i jämförelse med Patricia, menar 

att det är viktigt att lyfta det den eleven sagt där och då på lektionen. Även om det resulterar i att 

resten av lektionen går åt till att diskutera och presentera fakta för att visa på att det eleven sagt inte 

stämmer. En problematik med detta blir att man hamnar efter i planeringen och saker som man 

hade tänkt ta upp inte hinns med, men det får vara så menar Steffo på även om det är synd. 

 

En av informanterna menar att vissa känsliga ämnen, som han vet kan bli utsatta för fördomar vill 

han gärna gå igenom innan det kommer en vikarie och ska jobba för honom under hans 

pappaledighet. Han arbetar då proaktivt genom att ta upp saker som han då tror kan bli extra svårt 

för en vikarie att ta upp, exempelvis niqab, slöja, burka och halalslakt.  

 

Detta är även något som Daniel pratar om:  

Då om man säger att man undervisar om islam, om man säger vilka fördomar finns det, vad 

måste jag vara lite beredd på. Då får jag ju välja mellan att antingen mota Olle i grind och ta upp 

det först, de här fördomarna som kan finnas (…) Så kanske fördomar om halal eller kosher. Så 

antingen får jag ta upp det först för att på något sätt reda ut det eller så får jag vara beredd på 

när vi som exempelvis läser om islam. Men det tog jag inte upp för jag tycker det skulle bli 

konstigt att jag associerar det…  

De upplever samma problematik men hanterar det på olika sätt, Daniel menar att han istället 

föredrar att vara förberedd på om det skulle komma en känslig fråga och ta det då istället för att på 

något sätt föda fördomarna som finns genom att ta upp det för att ”avväpna”.  

 

 

Nästan varje gång Erik lyfter islam i sin undervisning kommer direkt frågor om ISIS, han menar 

att eleverna har olika fördomar och föreställningar om just islam och säger att de inte är särskilt 

mottagliga för rättelse, de har med sig generaliseringar genom media tror han, vilket visas i följande 

uttalande ”det är ofta de här utmanande eleverna ens inte vill veta det jag har att förmedla tillbaka.” 

  

3.1.2. Religiöst praktiserande utmanar 

Tre av fyra informanter lyfter utmaningen som uppstår när elever blir representanter för sin tro. 

Det är mest vanligt när det gäller religion från Mellanöstern, främst kristendom och islam. Daniel 

lyfter de båda religionerna i förhållande till varandra och utmaningen som kan uppstå när han har 

elever i klassen som berörs av detta, även om detta får ses som en positiv utmaning, han berättar: 
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Då pratade vi om islam faktiskt. Då var det några elever som är från Libanon och några från 

Syrien och där lever det kristna och muslimer framförallt sida vid sida. Grannen kan vara kristen 

och den andra grannen muslim. Och då fick de in det perspektivet. Och så var det några andra 

som hade flyttat hit och i stort sett aldrig träffat någon som är utövande muslim, då fick de bra 

diskussioner. Och en annan klass kan det nästan bli påhopp, inte direkta men indirekta påhopp. 

Det är en fingertoppskänsla, man får väga det. 

Alltså blir det hela tiden en avvägning för när religiöst praktiserande blir symbol för sin religion 

eller hamnar i fokus. Även om han själv instämmer med forskning, som han refererar till, om att 

det inte är bra när elever blir representanter för sin religion märker man att det ibland blir väldigt 

svårt att undvika. Ett annat sånt tillfälle är när han lyfter de gånger han pratar om slöja, hijab eller 

liknande och det finns de i klassen som bär just det. Då blir det lätt att de hamnar i fokus även om 

det inte är hans vilja, men han lyfter att han är väldigt noga med att prata med någon elev innan 

lektionen om han skulle kunna få lyfta hen under lektionstiden.  

  

En annan informant hävdar att även om det finns de som är religiösa, oavsett religion, och de som 

inte är religiösa så är det viktigaste att de är toleranta och respekterar varandras åsikter. Samtidigt 

som en annan informant lyfter hur viktigt det är att läraren visar respekt gentemot eleverna och 

vad de kan ha varit med om. Exempelvis som Daniel beskriver det: ”Det som varit mest känsligt blev 

ju när några pratade ISIS och vi har ju faktiskt elever som kommer ifrån Syrien som kanske har flytt, eller flytt 

från IS.” Detta visar hur viktigt det är att tänka på vad som sägs bland eleverna och från läraren. 

Han menar att man ska kunna prata om känsliga saker utan att det blir känslomässigt jobbigt för 

eleverna, men att det är svårt.  

 

Det är även något som Patricia pratar om och säger att hennes roll någonstans blir att leda 

diskussionen om det blir så att två stycken åsikter, extrema som hon menar, ställs mot varandra. 

Det är ytterst viktigt att det sker på ett neutralt sätt av henne så att hon inte håller med någon och 

så klart måste hon se till att de inte kränker varandra. 

 

Det kan även bli problematiskt när en elevs tro går emot något som presenteras som fakta av 

läraren. Erik har varit med om detta då evolutionsteorin kom på tal och han förklarade hur 

människan kommit till. Då var det en elev som räckte upp handen och motsatte sig detta, ”Jag delar 

inte den uppfattningen med dig. Sa den personen rätt ut i klassrummet.” och Erik beskriver det som att det 

kändes i klassrummet som att han hade hoppat på denna elev. Där och då tog Erik den ”striden” 

och menade på att: ”Där måste faktiskt fakta stå före åsikt på något sätt.” även om det var jobbigt för 

honom, men det slutade väl och även om det tog tid så landade de till slut på samma nivå. Detta 
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kan man se i kontrast till hur Daniel responderar när han blir utmanad. Det var när han beskrev 

hur en typisk gudstjänst för ortodoxa kristna kunde te sig, att de ofta står upp under gudstjänst. 

Varpå en elev i klassen säger att hen är troende ortodox kristen och på de gudstjänster i det samfund 

hen besöker sitter de alla ner. Då menade Daniel på att det kan vara ett undantag här i en förort till 

staden och att det finns x antal kristna ortodoxa och att alla självklart inte gör likadant. Det finns 

inte en absolut sanning. Detta menar han på är en utmaning då det finns de som har andra 

upplevelser av religion än det som han presenterar i sin undervisning.  

 

När Daniel får frågan om han tror att invandringen kommer göra att vi slutar fira jul i Sverige 

menar han på att han måste gå in med inställningen att eleven frågar för att den på riktigt vill veta, 

inte för hen bara vill provocera eller säga något rasistiskt och då skulle det bli väldigt märkligt om 

Daniel skulle bemöta eleven med irritation tillbaka. Istället frågar han eleven om hen firar jul på 

grund av tro eller kultur, då när hen svarar kulturellt på frågan säger Daniel att så kanske det är för 

andra också. Samtidigt som han hoppas att det har gett svar på elevens fråga och att kanske någon 

annan också snappar upp svaret och dessutom fråga elever varför hen tänker att det skulle bli så. 

Alltså bemöter Daniel frågan som en vilja av eleven att lära sig något, inte som Erik uttrycker det 

att elever kommer med fördomar bara för att väcka provokation och inte bryr sig om att faktiskt 

lära sig något.  

 

Patricia har en tredje föreställning om agendan bakom fördomar:  

De förstår ju att det de, de vet ju att det de egentligen säger är fel och att det de säger ibland kan 

vara mer för att få uppmärksamhet. Ja alltså de vill höras och synas, de vill va lite tuffare inför 

deras kompisar och när man pratar med dem själva så ofta känns det som att de vet att det de 

sagt är fel. Det de tänker kanske inte är rätt. Sen finns det säkert någon av de som har sådana 

tankar egentligen, och som kanske har det hemifrån eller så, man kan ju försöka påverka men 

det är ju svårt.  

Man kan se att det skiljer sig lite mellan dessa tre informanter även om både Patricia och Daniel 

mer är inne på samma riktning att de inte riktigt menar det de säger, däremot skiljer det sig då 

Daniel mer är inne på att de gör det för att de faktiskt vill veta och lära sig något medan Patrica 

menar att även om de vet att de gör fel så gör de det ändå, men mer i syfte att vinna respekt eller 

förtroende hos sina klasskamrater.  

 

3.2. Kognitiva utmaningar 
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Här under kommer kognitiva utmaningar att presenteras och diskuteras. Även vad det är som gör 

att religionskunskapsämnet är extra svårt och känsligt att undervisa i jämförelse andra ämnen. Här 

skulle jag kunnat lyfta in lite kring det som jag tog upp i det tidigare kapitlet, fördomar, men det 

gör sig bättre som ett enskilt kapitel. Jag har även valt att lyfta in pedagogiska utmaningar, även om 

det inte är mycket som är unikt för just religionsämnet i sig.  

 

3.2.1. Lärarens kunskap 

Alla informanter är överens om att religion är ett ämne som gör att de alla sätts på prov ibland vad 

gäller deras egna kunskap i ämnet. Vissa tycker det är jobbigt och lite svårt medan andra snarare 

ser det som ett sätt att lära sig mer på. Daniel menar att det är ganska naturligt att det är så, ”då det 

finns lika många uppfattningar om kristendom som det finns om kristna, och det är lika för alla andra religioner.” 

Eleverna vill ju veta och lära sig om andra religioner och hur människor praktiserar sin tro eller 

icke-tro.  

 

Erik menar även han på att det är ett oerhört komplext ämne, religionen, vilket gör att det ofta kan 

komma frågor som han inte kan svara på. De elever som är pålästa och/eller intresserade kan vara 

en stor utmaning menar då han saknar kunskap i ämnet. ”Man är aldrig fullärd på något sätt och allt 

förändras så himla fort och man kan inte möta allas behov, varken de som vill utmana eller de som faktiskt vill 

veta.”  

 

En annan informant lyfter att det är viktigt att det är roligt med religion för eleverna, när de är i 

den åldern. Det kräver att läraren har en bredd i sin kunskapsarsenal för att kunna plocka fram 

roliga saker när det behövs.  

 

Daniel är inne på att vissa saker är svåra att veta hur det faktiskt ligger till kring, han lyfter skillnaden 

mellan shia- och sunnimuslimer. Det är svårt att veta vad det är som faktiskt är skillnaden i 

praktiken menar han, även om det så klart finns småskillnader, är det ändå svårt att sätta fingret på 

vad skillnaden mellan de båda är. Detta är något som blir svårare ju längre bort religionen kommer, 

både spirituellt och geografiskt. ”Hinduism eller buddhism är något som man nästan aldrig har någon kontakt 

med, det blir ännu svårare att kunna ge svar på frågor då.” Han har två sätt att bemöta det, antingen så 

kollar han upp det så gått det går, antingen via en källa eller ibland har han till och med mailat 

högskolan för att fråga någon professor om det är något han vill få hjälp med. Annars använder 

han sitt sunda förnuft. Exempelvis fick han en fråga om det finns protestantiska kloster och då 

menade han på att det var något som han aldrig hört talas om, och vägen till Gud går inte genom 
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handlingar som för katoliker exempelvis utan genom en själv. Då gjorde han en kvalificerad 

gissning och sa att han inte tror det. Men han har som regel att alltid försöka kolla upp om det är 

en fråga han inte kan svara på, det stärker förtroendet från eleverna.  

 

Även Erik har det som regel att kolla upp om det är något han inte kan svara på; ”det blir ofta att jag 

läger det på is men aldrig att jag släpper det. Utan jag återkommer till det antingen under lektionen eller under ett 

annat tillfälle. Det är väldigt viktigt att visa att man sett och hört dem, särskilt under religionen.”  

 

3.2.2. Känsligt/aktuellt ämne 

Något som alla informanter är överens om är att just religionsämnet är extra känsligt, dels då det 

blir ett mer personligt och privat ämne än matte exempelvis, dels då det är så pass aktuellt som det 

är med nyheter på tv och intryck från olika sociala medier och liknande.  

 

Daniel resonerar mycket kring detta. Han menar att det är ett förhållningssätt han använder sig av, 

att få eleverna att gå från att tro till att veta något. Det är forskning kring lärande som han snappat 

upp. Till exempel när de pratar om islam kommer IS väldigt snabbt upp på tal, då många elever har 

hört om detta på nyheterna. Han tror inte att eleverna har någon dold agenda med detta som sagt, 

men de blir påverkade av samhället och dess normer. En vanlig diskussion är huruvida 

medlemmarna i IS är muslimer eller inte, då det är en uppfattning som många i klassen har, att IS 

är det samma som islam och att de inte riktigt förstår hur få medlemmar IS har i förhållande till 

hur många muslimer det finns i världen.  

 

Samtidigt så är detta något som eleverna efterfrågar menar Patricia då eleverna vill ha en mer 

verklighetsknuten undervisning. Att de vill ha det på deras nivå och att det ska handla om deras 

vardag och vad de är med och upplever och så är saker de menar är viktigt. 

 

Detta gör det svårt menar Daniel då det inom religionen är svårt att alltid ge ett korrekt svar då det 

finns 2,3 miljarder kristna. Då är det svårt att berätta om vad alla de tycker och tror. Det är viktigt 

att vad några stycken gör inte blir representativa för en hel religion. Exempelvis som när en elev i 

klassen menade på att han hade fel vad gäller hur ortodoxa utövar en gudstjänst, då menar han att 

det är viktigt att lyfta det här som ett exempel på hur komplex religion och religionsundervisningen 

är.  
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Att det är så fritt och öppet för tolkning gör också det svårt för eleverna att förstå alltid, tror Erik. 

De har svårt när det inte är styrt utifrån lagar, regler och urkunder utan snarare när det handlar om 

känslor, som han menar att etiken gör. Det försöker han stävja genom att exemplifiera utifrån sig 

själv, ”för att ge dem någon slags kärna, att så här kan det var och så här kan det vara. Det biter bättre, det 

behöver vara tydligt.”  

 

Känsliga frågor menar en annan informant på kan vara svårt att hantera, framförallt då eleverna 

kanske inte alltid vågar ställa dem. Då är det viktigt att använda sig av de mindre mötena, de som 

kan ske i matsalen, på rasten eller efter en lektion. Då kan de frågorna som eleverna inte alltid vågar 

ställa i helklass annars komma.  

 

Daniel menar att vissa elever, och han själv, ifrågasätter varför man har ämnet religion:  

När man läser i kunskapskraven står det så klart om att man ska läsa om religion, det är inte det 

jag menar. Men det bli ju också någon slags kulturkännedom också, men man nämner ju aldrig 

riktigt det ordet, jo kulturmöte nämner man. Egentligen handlar det ju om, hela religionsämnet 

handlar ju inte om religion, det handlar ju om etik och moral och identitet, hur formas vi och 

så. 

Även om det kan bli känsligt när man pratar om IS exempelvis är det inte meningen, menar en 

informant på, att eleverna ska komma och bli känslomässigt upprörda. Det kan vara andra saker 

med som eleverna tycker är känsligt, etik och moral tycker en del är känsligt, hur man ska agera i 

vissa situationer och så.  

 

3.2.3. Elevernas kunskap 

När elevernas nivå är så olika finns det en utmaning i att det kommer upp till ytan i klassen, även 

om det berikar undervisningen som vissa informanter är inne på också. Det finns dock en baksida 

med det, enligt Steffo, och det har att göra med de som inte riktigt hänger med kunskapsmässigt. I 

början, innan han hade en god relation till eleverna, hände det ofta att eleverna skrattade åt varandra 

och var elaka, saker som: ”Åh vad trög du är!” hördes allt för ofta från några killar. Det är viktigt att 

ha respekt mellan eleverna om man ska införa sådana strategier menar han på, men det är något 

som han pratat mycket om. Att eleverna måste acceptera och respektera alla sina klasskamrater, 

oavsett om de är sämre på ett ämne eller något annat: ”Ha respekt för varandras svagheter och varandras 

styrkor och att vissa har det svårare än andra och att vi är olika allihopa”. 
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Att eleverna ligger på olika nivåer blir också problematiskt menar Patricia då det är svårt att hitta 

uppgifter som passar alla, både de som ligger på ett A och lika gärna skulle kunna påbörja gymnasiet 

och de som ligger mellan ett F och ett E. Hon brukar försöka ha uppgifter som då kanske börjar 

för de som försöker nå ett E men som de sedan kan fortsätta med för att utveckla sina svar och nå 

en högre nivå. Det är något man alltid kan göra, utveckla sina svar. Detta i kombination med att 

hitta något de är intresserade av brukar underlätta för dem att kunna arbeta på bra med sina 

uppgifter.  

 

En av informanterna är inne på samma spår, dock med mer fokus på att få alla till att nå E i alla 

fall, ”med tanke på att de är på lite olika nivåer eleverna, då vill man helst se till att de når en minimumgräns alla 

fall allihopa.”. Det blir alltså lärarens uppgift att hjälpa dessa nå ett E och det kan gå åt väldigt mycket 

tid till detta då det är ett par tre stycken som har väldigt svårt med religionen i klassen. Då behöver 

informanten gå in och ibland hjälpa dem skriva, söka fram information osv. Problematiken som 

lyfts är att informanten känner att de som blir lidande är de elever som ligger på en högre nivå, de 

får inte de frågor, den hjälp eller tid av läraren som de kanske skulle behöva för att kunna nå de 

högre betygsskalorna. 

  

Några av informanterna pratar om att det är lättare att veta vilka uppgifter man kan använda sig av 

till respektive klass då de lärt känna dem bättre med tiden. Då blir det en anpassning som 

underlättar för både eleverna och för informanterna. För vissa elever fixar inte när nivån är för hög 

i förhållande till vad det är de arbetar med. Patricia förklarar: ”Den här uppgiften kommer inte funka här 

så då måste jag anpassa den på något vis för att de här tre fyra stycken inte kommer klara av den om det är för fritt 

eller så.” 

 

En metod som Steffo och hans kollega använder sig av för att stävja när elever inte riktigt vet vad 

de ska göra är att alltid ha uppgifter redo. Antingen när de har klarat av det de ska och vill veta mer, 

eller om de är klara och bara sitter tysta och inte efterfrågar mer, även om de har tid till det. Då har 

de utformat ett arbetshäfte där de tar upp alla världsreligioner med en bank av frågor, detta 

använder de sig av sen när det passar. Det är ett bra sätt att låta dem jobba med bänkgrannen, då 

de inte hanterar grupparbeten så bra, för de måste lösa uppgiften själv även om de hjälps åt. Detta 

blir också ett sätt att aktivera de som vill nå högre när han inte har tid att ge dem den utmaningen.  
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Något som alla informanter pratat gott om, att vara engagerad och frågvis, är något som ett par 

också lyfter som en utmaning. Eleverna som vill veta allt. De ställer frågor och vill bara veta mer 

och mer.  

 

Erik lyfter en viss kunskapsproblematik när det kommer till etik och moral, där saknar eleverna 

mycket kunskap och han menar att de har svårt förstå de olika etiska modellerna exempelvis. Det 

är en majoritet av eleverna som har problem med det menar han på. När religionen inte blir så handfast 

utan mer tankar och reflektioner, då har de problem. När det blir teoretiskt och inte så praktiskt, inte så styrt.” 

Detta resonemang var även Daniel inne på.   

 

Steffo berättar om två elever som har väldigt stora problem där den ena är inom autismspektrumet 

och den andra ”bara ligger väldigt långt efter kunskapsmässigt”. Där har han fått utveckla olika strategier 

för att möta dessa. Där han ibland till exempel får bryta ner en fråga till flera frågor vad gäller han 

som har problem rent kunskapsmässigt. Steffo har märkt att han har missat mycket från 

mellanstadiet. Och han kan få honom till att göra ett par uppgifter ibland. Men de båda har fått 

sina arbetshäften specialanpassade för att de ska kunna få något gjort. Tjejen, som är inom 

autismspektrumet kan vara lite svårare att nå menar han på. Hon har ofta bortförklaringar till varför 

hon inte ska arbeta och så där. Dessa båda tar väldigt mycket tid att hjälpa och handleda, men  

 

Det blir lite enklare och det tar lite mindre tid när de förstår att jag kämpar med att ge dem 

anpassade uppgifter och att de förstår det då och de blir lite mer: då kan jag försöka jobba lite 

och blir lite gladare och så. Det är någon som bryr sig om mig, det här är mitt. 

 

3.2.4. Pedagogiska  

När det kommer till pedagogiska utmaningar finns det en allmän uppfattning om att det 

förekommer en hel del utmaningar som inte är unika för just religionsämnet, men det är ändå 

utmaningar som de stöter på i sin undervisning. Som Daniel uttrycker sig: ”Låter inte eleverna ha 

mobilerna, men detta är inte unikt för religionsämnet.” eller ”hur man väljer undervisningen för att bibehålla ett 

intresse?”. Det verkar som att det finns en hel del oskrivna regler bland alla informanter för vad som 

är okej beteende hos deras elever och om de inte följer reglerna blir det ibland en pedagogisk 

utmaning för dem.  

 

Erik menar att om motivationen brister hos en elev blir det väldigt svårt att nå denna och det blir 

hans och skolans uppgift att lösa, även om det inte alltid går enligt honom, ”Man kan ju leda en häst 
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till vattnet, men man kan inte tvinga den att dricka. Det har nog aldrig varit mer sant i skolan än just idag.” Han 

fortsätter med att säga att det är oerhört svårt för lärare att motivera elever då alla är olika och allt 

i ämnet är inte intressant. Det är vid sådana här tillfällen han lyfter in humor som ett sätt för honom 

att försöka nå eleverna. Det är hans strategi för att klara av de pedagogiska utmaningarna.  

 

Daniel är inne på att religionsämnet använder sig för lite av tabellering och struktur, något som han 

har med sig från då han undervisat i matematik. Han skulle vilja se mer att man jämför mellan olika 

religioner och även med de som inte är troende.  

 

Man försöker ha det perspektivet. Vad finns det för likheter mellan bokreligioner och 

abrahamitiska religion vad gäller synen på livet och döden? Vad har de för likheter och vad har 

de för skillnader mot en som inte är troende, vad finns det för likheter och skillnader där? {…} 

Då kommer man både till förhoppningsvis förståelse men också så här, varför? Då kommer 

man in på individ och där kan man också göra sådana tabeller. Varför är vissa troende och andra 

inte?  

 

Liknande tankesätt är Steffo in på också, då han menar att det är viktigt att hitta något som eleverna 

är intresserade av, att kunna hitta något i ämnet som är intressant även om man tycker religion är 

tråkigt. Då blir det lättare med fler valmöjligheter. Det märker han, om eleverna inte varit särskilt 

engagerade brukar han stämma av med exit notes för att se vad de lärt sig, men de gånger då han 

upplever att de inte varit särskilt engagerade kan han även följa upp med att prata om det någon 

dag senare. Då har han märkt att det fastnar oerhört mycket bättre om det är något de är 

intresserade av.  

 

Patricia tycker det är utmanande när hennes elever har haft en tuff dag med mycket teoretiska 

ämnen, då blir det ofta svårt för henne att få dem att kunna ta in något eller fokusera på det hon 

tänkt att undervisa i. Det blir svårt då hon ofta vill att de ska diskutera och reflektera när de har 

religion.  

 

Ett sätt att involvera alla elever är att man på Steffos skola har gått bort från handuppräckning. Där 

är tanken nu istället att det är lärarna som ska ge ut ordet, till vem de vill. Detta för att ingen elev 

ska kunna känna ”om jag inte räcker upp handen så slipper jag ju prata.”, utan alla ska känna att de behöver 

vara på lektionen och vara beredda på att svara. Detta tror han kommer göra att fler blir involverade 

och färre kommer kunna vara helt anonyma under lektionstiden.  
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Variation är något som alla informanter nämner som en av de pedagogiska nycklarna för att kunna 

nå eleverna. Patrica hävdar att utan en varierad undervisning tappar hon uppmärksamheten från 

för många elever, kan man få med lite av allt så möter man de flesta, som exempelvis läsning även 

om hon menar att många elever har svårigheter med just läsning, men det får de öva på. Eller när 

hon tar med eleverna på stadsvandring, även om det är ganska svårt att få till när hon har över 100 

elever totalt. Men det skapar en bredd i undervisningen och det kanske underlättar för några 

stycken, eller fler, om de har fått besöka Sofiakyrkan eller en katolsk kyrka exempelvis.  

 

Steffo pratar väldigt varmt om att han vill att eleverna ska lära sig tillsammans. Tillsammans med 

varandra och honom lär de sig bäst, då grupparbeten sällan slutar bra.  

Idealklassrummet är då jag på något sätt kan ge ut någon allmän uppgift eller prata om något 

tillsammans med klassen och att vi gemensamt kommer fram till någonting eller att de kan arbeta 

tillsammans och sen diskutera och tillsammans komma fram till är detta bra eller dåligt, varför 

kommer vi fram till detta? Tillsammans utvecklas, att man tillsammans kan jobba för någonting. 

Det är idealet. 

 

3.3. Disciplinära  

Här kommer det beteende som lärarna menar är utmanande att presenteras. Alltifrån de elever som 

försöker provocera läraren till de mer tysta eleverna, som bara gör det de ska men inte mer. Hur 

lärarna hanterar eleverna när de är, enligt dem, stökiga och inte gör det de ska framkommer även 

det. Mycket av det som kommer fram i provokationerna har att göra med elevernas fördomar 

gentemot andra religioner, främst islam, men detta är något som tas upp under 3.1.1.  

 

3.3.1. Provokation 

Något som framkommer via intervjuerna är att alla informanter menar att det finns elever som är 

utmanande genom att de provocerar. Något som däremot skiljer dem åt är vad de tror anledningen 

till beteendet är. Där vissa menar att de bara söker uppmärksamhet medan andra att de bara vill 

provocera. Patricia hävdar att när det kommer provokationer så handlar det ofta om att de vill ha 

uppmärksamhet och vinna respekt hos sina klasskompisar, och att de egentligen inte menar det de 

säger eller vill illa för den delen. Däremot är Erik högst övertygad om att de bara vill ”väcka 

provokation”.  
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Samtidigt resonerar Erik kring att det är viktigt att bemöta alla elever med ett öppet sinne, oavsett 

om det är de lugna i klassen eller de som provocerar. Det är viktigt att de inte känner någon 

särbehandling menar han på. Att det är svårt för honom i hans profession som lärare att hantera 

dessa provokationer är något som han inte försöker tysta ner. Utan han är snarare ganska ödmjuk 

och menar att det inte alltid är så att han som lärare har en bra dag och att det vid sådana tillfällen 

kan vara svårt att hantera situationerna på bästa sätt och då kan det bli att man inte gör rätt, vilket 

då kan resultera i att det blir fel, en dålig lektion eller rent av en konflikt med en elev.  

 

Daniel lyfter också dessa utmanande elever men menar snarare på att det nästan berikar 

undervisningen, när någon provocerar eller ställer en provokativ fråga så har det enligt honom ofta 

att göra med att eleven vill veta svaret på frågan men det är en känslig fråga och då kan det leda till 

att det verkar som att eleven vill provocera.  

 

Steffo ser också han positivt på provokationer: ”betyder att de ändå är engagerade även om det är med 

provocerande frågor”. Han är inne på att så länge de provocerar mot honom kan han använda det de 

säger eller frågar om till att svara på frågor eller vinna förtroende och respekt hos eleverna. Att 

ducka för provokationer är farligt menar han på, samtidigt som det är oerhört viktigt att veta på 

vilket sätt man ska bemöta provokationen på. Han lyfter ett exempel där en i hans klass provocerat 

en annan lärare, hen försökte ställa läraren mot väggen och fråga vilket kunskapskrav som de 

arbetade med under lektionen, eleven gick fysiskt fram till läraren och provocerade högt inför 

klassen. Ett sådant beteende har inte den eleven hos Steffo då han menar att de har lärt sig att de 

alltid får svar på tal och han ”tar ingen skit” utan vill eleven diskutera så gör han gärna det, det kan 

rent av nästan bli pinsamt för hen i en sådan situation. I takt med att hans relation till eleverna blivit 

bättre och starkare har även antalet provocerande beteende minskat.  

 

Man kan se en stor skillnad på hur två av informanterna väljer att hantera en situation då en elev 

är provokativ. Steffo berättar om en incident med en elev som brukar kunna vara provocerande, 

med denna eleven måste man alltid ge svar på tal eller ibland till och med ignorera för annars kan 

det bli heta diskussioner. Men en gång när han började provocera under en lektion, genom att störa 

på lektionen och sätta upp fötterna på bordet så sa Steffo att nu har du fyra liv på dig som 

symboliseras av fyra streck på tavlan, sen är det kört. Då blev eleven först lite orolig men samtidigt 

lite triggad av ”utmaningen” som han blivit tilldelad. Liven försvann ett efter ett då han fortsatte 

med sitt provocerande beteende. När det sista livet försvann bad han eleven komma fram, då fick 

han en uppgift, som Steffo hade förberett för just denna eleven för ett sådant här tillfälle, som han 
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fick utföra i ett resursrum och då alltså lämna klassrummet. Varpå Steffo stängde dörren och det 

blev en pinsam situation för eleven. Han menade på att ibland behöver eleverna chockas, och det 

är extremt noggrant att veta vilken elev man utsätter något sådant här för. ”Ja men man får välja elev, 

jag måste känna eleven. Den här funkade det på men någon annan kanske tycker det skulle vara skitjobbigt så 

där hade inte just en sånn här grej funkat.” Andra räcker det att han tittar i ögonen på eller ber dem vara 

tysta på ett känslomässigt sätt och det brukar funka. Han menar även på att nästan ibland kan tycka 

att de är lite söta när de provocerar.  

 

En liknande situation som Erik råkade ut för hanterades på ett helt annat sätt: ”jag har haft en 

konfrontativ incident som gjorde att jag fick blåsa av och avsluta lektionen för att det inte funkade. Det gick så pass 

långt att det nästan blev som en duell, mellan mig och eleven.” Det började som en incident mellan två andra 

elever där Erik försökte gå emellan och den ena då blev väldigt provocerad av det och gick hårt 

emot Erik direkt. Det blev en diskussion i helklass mellan läraren och eleven i 20 minuter innan 

han avslutade lektionen, för alla, eleven i fråga vägrade lämna klassrummet, ”eleven var inte mottaglig.”.  

 

Två relativt liknande situationer med provocerande elever som får två helt olika utfall, både för 

eleven men även för det sett händelsen presenteras av informanterna. 

 

3.3.2. Stök 

Vad gäller stökiga elever, så som informanterna beskriver dem, är det något som alla upplever att 

de har. Även om det inte skiljer sig mycket gentemot andra ämnen så menar de på att inom de 

humanistiska ämnena, religion då, så är det eftersträvansvärt att eleverna diskuterar. Steffo 

exempelvis menar att det är något av det viktigaste att de lär sig tillsammans, men att det då finns 

en risk att det blir stökigt eller oroligt. ”Då får man vara på dem lite att räcka upp handen och inte bara 

skrika rätt ut, de kanske inte blir jobbiga på det sättet men man får kanske säga ifrån lite, prata inte för mycket 

eller så.  

 

Allmänt stökigt är ett begrepp som Daniel använder sig av då han beskriver dålig studiemiljö i sin 

undervisning. Han menar att när de pratar i mun på varandra, eller att de pratar när de egentligen 

ska läsa något, det är ett beteende som gör att han kan bli arg på eleverna. Han ser det som ett 

personligt misslyckande när han blir arg eller sur på eleverna, eller snarare besviken på att det gått 

så långt så att han känner att han måste ta till ilska då de pratar och är stökiga.  
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Patricia nämner att hon märker av en skillnad på de fjortonåringar som hon har och de elever hon 

haft på gymnasiet: ”Vi har en del som är som typiska fjortonåringar, som kanske kan säga nånting eller bara 

störa lite för att få uppmärksamhet”. Även om det inte händer allt för ofta menar hon på, utan det 

händer någon gång då och då, ofta när hon tappar lite kontroll på lektionen, eleverna tappar fokus. 

Då kan det hända att någon har svårt att sitta still eller att låta bli att kasta pennfack på någon 

annan.  

 

En strategi som hon använder för att avvärja detta beteende är att låta dem springa av sig lite energi, 

om det är just det den eleven behöver. Hon menar att hon lärt känna dem så pass väl så hon vet 

hur eleverna ska hanteras när det börjar bli en stökig situation, ”så kommer du tillbaka om fem minuter 

när du har lugnat ner dig, eller när du springer av dig lite energi.” Hon ser det inte som ett misslyckande 

utan som en självklarhet att anpassa sig efter individen, samma tankesätt delar Daniel då han pratar 

om olika sätt att hjälpa eleven att hitta rätt i sitt sätt att vara. Dock är detta något som han lärt sig 

med åren, att det fungerar bättre för både honom, klassen och framförallt eleven det rör sig om, 

när han anpassar sin behandling utifrån elevens behov. Exempelvis pratar han med eleven, likt 

Patricia, och försöker hitta en strategi som passar just hen istället för att ha nolltolerans gentemot 

stökiga elever.  

 

Daniel uttrycker ett missnöje när eleverna lämnar lektionen med mer hat än kärlek, antingen kan 

det vara om de har pratat om ett känsligt ämne och han inte får till någon bra slutkläm på lektionen. 

Eller om det är för ”snackigt” och det kanske har blivit en konflikt, eller att han inte har nått fram 

då eleverna har fortsatt prata med varandra istället för att lyssna på honom, ”då fortsätter de snacka 

och så blir det inte som man tänkt sig, då blir man förbannad för de fortsätter snacka. Och behöver istället 

tillrättavisa elever istället för att få alla till att jobba. Han tycker det är en utmaning då han tvingas lägga 

tid på sådant som inte rör ämnet. Ett sätt att undvika sådant på är bland annat enligt honom att 

man kan stävja det genom att ha bestämda platser så att han kan ha kontroll på vilka de sitter intill.  

 

Erik ser på anledningen till stökiga elever som en motivationsbrist hos eleverna, det är det som gör 

att de kommer inte sent eller inte sätter sig direkt utan istället kommer in och stör. Det blir mycket 

stök från dessa elever och de vet vilka knappar de ska trycka på hos både Erik och eleverna. Det 

är svårt att hitta någon direkt lösning på problem tycker han, då det är så individbaserat. Han säger 

att han själv använder sig av ”humor som ett vapen” för att nå dem och få dem att landa. Att få dem 

att känna att de inte behöver göra sig till eller så på något sätt. Han visar det genom kommunikation 



30 
 

men även ibland genom fysisk kontakt så som att lägga en hand på axeln eller så, för att visa att 

eleven nu kommit till en trygg närvaro.  

 

Patricia menar de gångerna eleverna är stökiga har det ofta att göra med deras övriga dag och 

schema, alltså har de haft en lång dag med mycket teori är det svårt att få dem att hålla fokus och 

de orkar inte hålla ut på hennes lektion. Då ibland lyckas hon ändå göra det till en bra lektion om 

hon anpassar undervisningen efter eleverna och deras sinnesstämning/humör, men ibland blir det 

inte av och då kan det bli lite tokigt då de inte orkar koncentrera sig. Det är något som Erik pratar 

om även han, bristen på koncentration och hur det lätt gör att eleverna istället börjar bråka eller 

blir stökiga och ”allmänt förstör undervisningstillfället.” Han menar, likt Patricia, att mycket hänger på 

om han är på tårna och kan byta idé eller tanke och anpassa undervisningen.  

 

När sådana situationer inträffar menar Steffo på att det underlättar enormt om man har en bra 

relation till eleverna. ”Då kan man också använda relationen för att till exempel: kom igen nu, ni gillar religion 

egentligen. Jag vill inte behöva bli arg på er så det blir en tråkig lektion”. Även om det inte funkar på eleverna 

vid varje lektions tillfälle så funkar det en hel del gånger, men åter igen, relationen är ytterst viktig.  

 

3.3.3. Tysta/verbala utmaningar 

En utmaning som alla informanter menar är svårhanterad är när tystnad infinner sig i klassrummet. 

Samtidigt förefaller det svårt att balansera tystnad med social interaktion. Patricia lyfter paradoxen 

på ett intressant sätt:  

De får gärna prata och komma med frågor, det tycker jag är bra. Men inte så att de pratar rätt ut 

i munnen på varandra. Men det värsta är kanske att ha ett klassrum som är helt tyst tycker jag, 

som inte vågar säga något eller så. Jag vet att det finns någon klass det är så men annars är de 

flesta duktiga på att prata och ställa frågor.  

Här blir tystnaden ett tecken på något dåligt, något negativt. Samtidigt som det är viktigt att de 

inte pratar för mycket, för då blir det något negativt och icke önskvärt. Som Erik beskriver det: 

”det naturliga sorlet vill man ha i klassrummet, det ska inte vara tyst.” Tvärtom tycker han det är jobbigt 

när vissa elever pratar med sin bordsgranne i andra sammanhang.  

 

Erik menar att den jobbigaste gruppen i klassrummet är de som är tysta, det är svårt att veta var 

man har dem. När det finns de som antingen är väldigt högljudda och stör eller de som bara vill 

veta mer och pratar och frågar på rätt sätt hamnar denna gruppen i skymundan. ”Eftersom man 

bygger lektionen på dialog och förståelse får man ingenting tillbaka, om de inte tar den instinktiva kontakten.” 
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De faller mellan stolarna pratar han om, han ser det som en följd av att han kanske blivit bekväm 

i sin profession, han vill ju att eleverna ska ta mycket mer plats.  

 

Detta är något som även Steffo lyfter som en utmaning då han menar att det är en misslyckad 

lektion när det är tyst i hans klassrum. Han menar att det är ett tecken på att de inte är engagerade. 

Särskilt i ett ämne som religion menar han då det handlar mycket om att diskutera.  

Just vad gäller synen på att engagemang, i form av att vara verbal återkoppling från eleverna, och 

en lyckad lektion går hand i hand är något som även Erik håller med honom. På frågan om den 

verbala kontakten är viktig svarade han: ”Man kan ju se den rent fysiska att de sitter och tittar på en, men 

om jag inte får någon form av ytterligare bevis på fysisk kontakt eller verbal kommunikation så är det oerhört svårt 

att veta vart jag har de. Och det är lätt att de glöms bort.”  

 

Daniel pratar även han om det verbala som ett sätt att mäta engagemang. Han menar att det 

behöver inte alltid vara tyst för att det ska vara bra studiemiljö, men självklart ska det vara tyst 

ibland som när det ska läsas exempelvis, medan det ibland är jättebra att många i klassen pratar 

samtidigt. Det visar på att de är engagerade och visar känslor samtidigt som det är viktigt, och det 

blir hans roll som lärare, att veta när det är möjligt släppa ordet fritt och när man får bromsa in och 

prata en och en.  

 

Erik menar att om han lyckas få de tysta eleverna till att prata så känns det ”förbaskat bra att vara 

lärare, man vill ju få med alla på skeppet”. Det råder en uppfattning om att de elever som är tysta eller 

som inte pratar rätt ut inte är engagerade och/eller lär sig något. Dock är Patricia den enda som 

lyfter de som inte pratar som något normalt eller inte som att hon vill få dem att prata mer. Hon 

säger: ”för en del elever tycker ju inte om att prata eller vissa tycker inte om att läsa, men om man får med lite av 

varje då möter man de flesta i alla fall.” 

 

4. Diskussion och slutsats 

4.1. Fördomar 

Något som alla informanter var överens om var att fördomar är en stor utmaning i 

religionsundervisningen, framförallt gentemot islam. Det var bara den religion de alla lyfte när de 

berättade om fördomar. Dessutom var det något de lyfte även om det inte kom någon direkt fråga 

om fördomar under intervjuerna, utan det föll sig naturligt för dem att lyfta detta. Kittelman 

Flensner menar även hon på att just islam sticker ut från mängden vad gäller de olika religionerna. 

Och att islam är en religion som bland eleverna beskrivs som förtryckande. Detta är något som 



32 
 

återfinns även i samhället, enligt Weibull sticker islam ut som en negativ religion, jämfört med de 

övriga världsreligionerna. Något som jag tror gör att detta återfinns i skolan, dels efter påverkan 

från media men även från föräldrar och normer i samhället. 

 

När undervisningen berör islam händer det allt för ofta att det i diskussioner mellan elever snabbt 

övergår till direkta kränkningar och rasism enligt informanterna. Utryck som att alla terrorister är 

muslimer och liknande var sådant som framgick under intervjuerna. Här kan man se att läraren har 

en viktig uppgift när det kommer till att avvärja och på ett relevant sätt möta med fakta och öppen 

diskussion istället för att ignorera det, detta är något som går att utläsa i läroplanen. Även om alla 

pratade om dessa rasistiska kommentarer upplever jag att det inte direkt var någon som verkade 

upprörd, man tog trots allt ganska lätt på detta. Dock var det en informant som menade på att hon 

hellre släppte det och inte gjorde för stor grej av det. Medan en annan, i överensstämmelse med 

läroplanen, bemött fördomar och rasism med diskussion och kunskap, så fort något sådant kom 

upp till ytan. Här kan man se att det inte riktigt finns någon tydlig strategi från lärarna kring dessa 

utmaningar, utan de tar det lite när det kommer, som Jonsson hade uttryckt det: ”när-det-kommer-

upp-pedagogik”48 En annan följde också detta spår och hävdade att det var bättre att vara redo på 

att avväpna åsikter när det kom upp fördomar eller rasism. 

 

Att media spelar stor roll vad gäller fördomar var något som framkom som en förklaring till varför 

det förekommer så mycket fördomar enligt informanterna. Ett par menade på att det är därifrån 

dessa fördomar kommer från första början och att eleverna lär sig av vad de konsumerar via olika 

medier och att de då får en vinklad och ofullständig bild av vad islam är. Det är därifrån de hämtar 

tankar och generella uppfattningar om de negativa sidorna inom islam. Detta är något som även 

Kittelmann Flensner resonerar kring, medias negativa påverkan på elever i den svenska skolan.  

 

En utmaning, som skiljer sig från nästan alla andra ämnen, är när eleven blir representant för ämnet, 

alltså när någon elev lyfts fram som representant för sin religion Det lyftes på lite olika sätt, bland 

annat sa en informant att det är viktigt att få fram den rätta faktan till eleven, då det enligt honom 

är hans uppdrag (som vi också kan läsa i läroplanen). Däremot verkade det som om det var hans 

väg som gällde, han verkade inte särskilt öppen för diskussion och olika tolkningar, vilket går emot 

vad som går att läsa i läroplanen. En annan informant tog sig an utmaningen genom att belysa 

mångfalden inom religion och istället förklara för eleverna att det finns många olika sätt att utöva 

                                                           
48 Jonsson, 2015, s. 162 
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sin religion på. Den bilden som han som lärare beskriver kring en religion gäller inte för alla utan 

religionsutövande kan se mycket olika ut.  

 

En annan erfarenhet som ett par informanter delar är när de pratar om något känsligt och det är 

elever i klassrummet som blir representanter, exempelvis som när de diskuterade flyktingkrisen, då 

kunde det sitta någon i klassen som nyligen flytt från Syrien där IS då har verkat. Vid de tillfällena 

var det extra noga att tänka på vad som sades dels från läraren men även från eleverna. Här är 

tillfällen de kunde lyft att alla inte följer islam slaviskt och diskuterat mer kring om ISIS är muslimer 

eller inte, åtminstone diskuterat det. Detta var något som Kettelmann Flensner tog upp även hon 

att det blir lätt att eleverna ser islam som en religion man bara följer blint.  

 

Två informanter hade samma uppfattning kring varför fördomarna uttalas och blir ett problem i 

klassrummet, de menade på att det handlar om en vilja att provocera lärare. En informant såg inte 

på fördomarna som något konstigt, han menade på att eleverna säger sådant för det är vad de 

faktiskt tror och att de vill lära sig något helt utan onda avsikter. Detta är en mer progressiv 

värdepedagogik, medan de två andra använder sig av en mer traditionalistisk pedagogik som 

Thornberg hade beskrivit det. Det framkommer också i intervjuerna att det finns en utmaning i att 

bemöta när elever vill visa sig tuffa för klasskamrater. 

 

4.2. Kognitiva 

Något som ett par upplevde som utmanande var när det ställs frågor som blir svåra för dem att 

svara på. Frågor som kan ses som väldigt individuella eller något som rör en religion som vi sällan 

kommer i kontakt med. Då det blir svårt att sätta in detta i en kontext som blir igenkännlig för 

eleven samtidigt som informanten menade på att det var kunskap som han helt enkelt saknade. En 

annan såg en utmaning i att ha en så pass bred kunskap så att hon hela tiden kunde göra ämnet 

roligt, när det behövdes, för det krävdes av hennes elever. Här skiljer sig religionen från många 

andra ämnen, återigen, exempelvis matematik, där förblir det mesta som det alltid varit. Summan 

av ett plus ett har i alla tider varit två. Vilka gudar troende inom hinduismen väljer att tillbe 

förändras däremot. Detta tar Jonsson upp som en utmaning, då hon menar att det inte alltid finns 

så mycket förnyelse inom religionsundervisningen, att lärarna inte anpassar sig efter dagens 

samhälle. Vilket, enligt mig, skulle behöva göras i större utsträckning.  

 

De som lyfte brister i sin egna kunskap var eniga om hur man skulle gå tillväga, alltid kolla upp det 

och återkomma. Det rådde inga tvivel om det. En informant gick så pass långt så när det behövdes, 
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var han inte rädd för att skriva mail till sin gamla högskola och be om hjälp. Det var även viktigt 

att vara ärlig mot eleverna och säga att de inte visste men skulle kolla upp det. En progressiv 

pedagogik används alltså.  

 

Det finns en utmaning i att förhålla sig till religion hävdar alla informanter då det är ett ämne som 

ständigt är i förändring och som eleverna möter mer eller mindre varje dag i media, med alla dess 

värderingar och fördomar. Samtidigt som de menar att undervisningen ska vara 

verklighetsanknuten och att detta efterfrågas bland eleverna. Återigen ser man hur klassrummet 

speglar de föreställningar som finns i samhället, om man lyfter in Weibulls forsknig. Detta var något 

som även Jonsson pratade om, utmaningen att prata om ämnen som rör elevernas vardag och som 

de känner att de kan relatera till. Det blir även svårt, som några informanter hävdar, då det är ett så 

brett ämne. Som en menade på att det finns lika många tolkningar av religion som det finns 

människor. Vilket gör ämnet i sig väldigt komplext. Även här skulle jag kunna dra parallellen till 

matematiken.  

 

Vidare ifrågasätter en informant ämnet i sig, då han tycker religionsundervisningen tar upp så 

mycket mer än bara religion. Han skulle hellre se att ämnet bytte skepnad till kulturkunskap eller 

något i den stilen. Det framgick inte att han var direkt negativ till religionsämnet utan han hävdade 

snarare att det finns så mycket som tas upp i detta ämne som inte bara rör religion, utan om 

individer, kulturer och annat som lyfts i läroplanen. Då hade han hellre sett att ämnet var utformat 

på ett annorlunda sätt. Även om det finns viss relevans i dessa uttalanden anser jag att det är mycket 

viktigt att lärare förhåller sig till de riktlinjer som finns för de specifika ämnena samt övergripande 

i läroplanen, detta för att skolan ska vara likvärdig samt för att stärka professionen.  

 

Etik och moral lyftes av en informant som en utmaning, då lärarna ska försöka lära ut om något 

som inte är så konkret med tydliga regler. Ett par menade på att det kan vara känsligt eller att de 

ibland kan ha svårt att få grepp om det, att det blir problematiskt när religionsundervisningen går 

från att vara styrt till mer öppet med reflektioner och egna tankar. Jag tror att det till viss del kan 

ha att göra med hur undervisningen är upplagd, då det finns en risk att, som Kittelmann Flensner 

säger, etik och moral blir löst tyckande och inte något konkret utifrån etiska regler eller ramar. Det 

är en lucka i lärarnas upplägg vad gäller etik och moral.  

 

En informant upplevde en stor skillnad på hur det var innan och efter han lärt känna eleverna. I 

början kunde kunskapsbrist hos elever leda till hån och mobbning av de eleverna som inte hängde 
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med eller förstod vid en genomgång. Han spenderade därför mycket tid på att få eleverna att förstå 

att alla inte är lika duktiga på allt, att det är okej att vissa är bättre på något än andra. Ett tydligt 

tecken på en progressiv pedagogik, då han på ett tydligt sätt lyfter denna problematiken tillsammans 

med eleverna och därigenom skapar ett bättre klimat och bättre moraliska värderingar i klassen.  

 

Något som ett par informanter lyfter som en utmaning är att kunna räcka till att anpassa 

undervisningen och uppgifterna till alla elever, även de som strävar mot de högre betygen. Det är 

lätt att det blir fokus på att släcka bränder och rädda upp de som ligger på ett F, eller gränsen till 

ett E. Även om de båda lyfter anpassade uppgifter som lösningen, så framkommer det ändå att de 

ibland upplever det som att de inte gör tillräckligt för de elever som ligger på den övre halvan av 

betygsskalan. Detta är något som är lärarens uppdrag enligt läroplanen, att anpassa sin undervisning 

till alla elever. Ibland tror jag att många kan tolka det som att specialanpassning gäller för de elever 

som har problem att klara av att nå ett E, men det bör även gälla de som försöker nå ett A. De ska 

få all den hjälp de behöver att nå det betyg de vill/kan.  

 

Två informanter lyfter utmaningen som kan uppstå då vissa elever vill veta allt och använder sig av 

läraren enbart som en kunskapsbank. En menar att detta bara är givande för honom som lärare 

och kul med elever som vill lära sig mycket. Medan en annan hävdar att det kan bli tufft ibland då 

han inte vet svaret på alla de frågor som ställs. Här upplever jag en viss paradox, på ett sätt vill de 

ha aktiva elever som frågar mycket och tar för sig samtidigt får det, enligt vissa, inte bli för mycket. 

Då blir det en utmaning istället. Skillnaden på de båda informanterna är även att den som 

uppskattar utmaningen har arbetat länge som lärare och den andra är relativt nyexaminerad. Detta 

tror jag kan spela roll.  

 

Steffo lyfter två elever som kräver stor anpassning då de missar och ligger efter rent 

kunskapsmässigt. Detta har han bemött med mycket tid och anpassning, tillsammans med eleverna. 

Han berättar att han i samtal med dem givit dem specialanpassade uppgifter och gör vad han kan 

för att de ska komma ikapp och klara av att nå målen. Han menar att det blivit lättare nu när han 

har genomfört anpassningarna, men att vägen dit varit lång och utmanande. Framförallt upplever 

han att de båda eleverna tar till sig hjälpen då de märker att de har en lärare som bryr sig. Dessa 

utmaningar som finns i läraryrket diskuterar Greene om, då empati från läraren i samtal tillsammans 

med eleverna är nyckeln för att kunna hjälpa elever som behöver utveckla någon förmåga.  

4.3. Disciplinära 
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Alla informanter lyfter att det finns de utmaningar i undervisningen som inte är unika för just 

religionsämnet, så som de eleverna som har mobiltelefoner som stör undervisningen. Samt att ha 

en varierande undervisning. Det handlar om att ha en undervisning som är anpassad till alla elever 

och att ha en strategi för att göra undervisningen elevnära. Ibland kan yttre omständigheter också 

påverka som när lektionspasset är det sista en dag då eleverna har haft teoretiska ämnen hela dagen. 

Då menar Patricia på att det är viktigt att känna sina elever och att snabbt kunna anpassa sig. De 

gånger då utfallet blir mindre lyckat är, som hon själv beskriver det, de gånger hon inte anpassar 

sig. Det är alltså viktigt för lärare att hela tiden utvecklas i sin profession, att läsa på om olika 

pedagogiska och didaktiska verktyg för att kunna tackla sådana situationer, som Irisdotter, Paulin 

& Grönlien Zetterqvist resonerar kring. Något jag upplevde att de inte pratade så mycket om i 

intervjuerna, vissa ville skylla ifrån sig lite och lyfta över ansvaret till eleverna.  

 

Detta blev särskilt tydligt när en informant lyfte motivation, den bristande motivationen som han 

menade på fanns hos de flesta eleverna. Han hävdade att det var något som var extra starkt idag 

och som gjorde det svårt att lära eleverna något. Här skulle jag istället vilja slå ett slag för Greene 

och hans sätt att se på det. Det handlar inte om att eleverna inte vill lära sig, det handlar snarare 

om något annat. En förmåga som just de eleverna saknar. Och jag tror att det kan vara så om det 

finns ett par elever som saknar en eller flera förmågor för att lära sig, då är det lätt att de kanske får 

med sig andra i klassen på samma väg. Om inte anpassningar för dessa eleverna sätts in.  

 

Det var endast två av informanterna som explicit berättade hur de såg på inlärning, vilken strategi 

de använde sig av för att nå eleverna och lära ut på bästa sätt. Daniel vill se mer struktur och 

tabellering, så som han gjort när han varit matematiklärare, i undervisningen. Han menar att 

eleverna nog lär sig lättare om de får jämföra mellan olika religioner, sig själva och övriga 

livsåskådningar. Alltså, som Kittelmann Flensner är inne på, att inte lägga fram religionerna som 

ett paket. Daniel var den enda som lyfte lite kring forskning på hur man ska lära elever på bästa 

sätt. Jag upplever att hans förhållningssätt överensstämmer med det som Irisdotter, Paulin & 

Grönlien Zetterqvist lyfter ring professionen, att ständigt förkovra sig och lära sig mer om hur man 

ska verka som lärare. En skillnad som jag uppfattar mellan Daniel och de övriga informanterna är 

att han förstod att utbildningen var starten på läraryrket, men nu fortsätter det med ständig 

fördjupning och inläsning av ny forskning och liknande. Medan de andra, framförallt Steffo och 

Erik mer kändes som att de var ”klara” lärare. Jag tror det spelar in att det under de första åren 

som lärare krävs att man hittar sin egen roll och att man därefter kan börja förkovra sig mer.  
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Steffo däremot pratade om ett nytt sätt att tänka på, som hans skola hade implementerat, att de 

skulle gå ifrån handuppräckning till att nu istället vara läraren som delar ut ordet. Vilket han anser 

vara bra då det gör att alla elever hela tiden måste vara beredda på att få frågan. Det blir heller inte 

att några i klassen kan luta sig tillbaka och låta någon annan svara. På så sätt blir alla mer involverade 

och klassen kan lära sig tillsammans. Dock är det av största vikt att han känner sina elever, då kan 

han anpassa frågorna efter eleverna så att det aldrig blir att de känner sig utpekade eller utsatta. 

Något som Irisdotter, Paulin & Grönlien Zetterqvist är inne på är den dubbla maktpositionen som 

lärare innehar. Vilket jag menar ger ett ökat ansvar, därav att det är väldigt viktigt att kunna ha en 

undervisning som ger läraren bättre möjligheter till att kunna anpassas till varje individ. Vilket det 

i detta fall verkar göra.  

 

Något som alla informanter är överens om är att provokativa elever är en utmaning i 

religionsundervisningen. Vad anledningen till det är, hur de hanterar det och huruvida det är 

positivt eller negativt ser de ganska olika på. En informant är inne på att provokationer endast 

förekommer för att eleven som ligger bakom endast vill imponera på sina vänner, eller spela lite 

tuff. Erik menar att dessa provokationer endast är vad det är, provokationer, bara för att. Han ser 

det som något negativt och enbart som ett störmoment. Däremot menar Daniel på att det nästan 

berikar undervisningen, han tror att eleverna ställer frågor som kan anses provocerande då det ofta 

är ett känsligt ämne och de faktiskt vill veta svaret på frågan. Man skulle kunna säga att Daniel 

resonerar mer som Greene, att eleverna faktiskt vill lära sig. Om deras frågor ställs på ett 

provocerande sätt är det kanske snarare för att de saknar någon form av förmåga eller inte riktigt 

vet hur de ska presentera sin fråga. En annan informant talar mer om att elever provocerar enbart 

för att provocera och har ett synsätt som skiljer sig ifrån Daniels. Jag anser att det förhållningssättet 

där lärare nästan skuldbelägger eleven utan att söka kärnan till problemet saknar den grundläggande 

tron på att eleverna gör rätt om de kan.  

 

Steffo är inne på samma spår som Daniel, att provokationer är ett tecken på engagemang. Han ser 

det som tillfällen då han kan stärka sin roll i klassen genom att ta diskussionerna och lära både 

provokatören men även de andra i klassen. Något som Kittelmann Flensner menar är vanligt i 

klassrum där det inte finns en väldigt akademisk prägel på elevernas kunskapsnivå. Vid ett tillfälle 

beskriver han hur han gjorde för att tillrättavisa en elev som satte sig emot honom. Detta var på 

ett sätt som var anpassat efter honom, även om han använde sig av en kritisk värdepedagogik, då 

han försökte styra denna eleven till att bete sig efter vad han anser vara rätt beteende. Som 

Börjesson & Palmblad också är inne på, att när ett beteende sticker ut försöker skolan, i detta fall 
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läraren, stöpa om en elev till att fungera mer som de andra i klassen. Samtidigt var detta inget som 

bara kom upp, utan han hade planerat för det och hade en strategi. Enligt mig gör det stor skillnad 

då eleven fick med sig en specialanpassad uppgift bara för honom. Sen finns det en risk då man 

utsätter en elev på det sättet, det blir en avvägning mellan det professionella och privata för läraren 

vilket inte är helt lätt alltid.  

 

En annan specifik situation som beskrivs av Erik är då en elev ombads lämna klassrummet för att 

denne var provocerande. Han menade själv på att det gick så pass långt så han tappade kontroll 

över eleven och situationen. Han beskrev det som att det löste sig bra med eleven efteråt. Men jag 

tror att det finns en risk att andra elever snappar upp att han är en lärare som kan tappa tålamodet. 

Jag skulle dock vilja hävda att detta även är något som kommer med tiden, erfarenhet, så det är 

kanske inte så konstigt att det är just Erik som råkar ut för en sådan situation.  

 

Elever som upplevs som stökiga blir ibland bemötta med ilska eller irritation av lärarna, detta var 

genomgående hos alla informanter. Även om de inte vill bli arga på eleverna så menade de på att 

det ibland var oundvikligt, då ordning och reda framfördes som något viktigt. Detta kunde stävjas 

genom att ha bestämda platser eller andra ordningsregler. Ordningsregler är något Greene menar 

inte fungerar för de elever som är i behov av dem, de funkar bäst för de eleverna som inte behöver 

dem. Det kan vara problematiskt för eleverna att förstå vad som är okej och inte okej. Många elever 

förstår nog detta, men för de elever som det inte är så lätt, kan det leda till stora konsekvenser.  

 

Ett par av informanterna menar att eleverna är i en ålder där de inte hunnit mogna riktigt ännu, 

vilket kan göra att de ibland gör saker som är typiskt för deras ålder, så som att kasta med ett 

pennfack, enligt en informant. När det blir stökigt menar de att det ofta har att göra med att läraren 

inte lyckats arbeta proaktivt. Antingen genom att ha en lagom nivå på lektionen beroende på 

dagsform eller om de har en elev som behöver extra anpassning så har man ännu inte hittat en 

strategi som funkar för den eleven. Patricia menar att ibland kan det hjälpa att en elev får gå ut och 

ta fem minuter på rasten då hen har svårt att ställa om från rast till lektion. Detta är hur man bör 

arbetar med elever som har olika svårigheter, enligt Greene också. Informanterna menar att sådana 

insatser, som egentligen inte stör någon, bara ger positivt utfall.  

 

En informant menar också på att relationen till eleverna är viktig. Har man en god relation till 

eleverna kan man ibland använda den för att förhindra stök, eller oroligheter i klassen. Något som 
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återigen visar på hur viktigt det är att våga släppa in det personliga i yrket som Irisdotter, Paulin & 

Grönlien Zetterqvist skriver.  

 

Jag ser en viss paradox hos informanterna då de pratade om att det finns en utmaning i att ha 

engagerade elever som pratar med varandra och är aktiva samtidigt som de vill undvika att det blir 

för ”snackigt”. Om man tillämpar en progressiv värdepedagogik kan man tillsammans med 

eleverna bestämma vilken norm och vilket arbetsklimat som ska råda i deras klassrum. Samtidigt 

som det kan bli svårt för eleverna att veta vad det är som gäller när det sänds ut dubbla signaler. 

Jag tror att det blir svårt för dem att alltid veta vad som gäller, informanterna pratar om det som 

självklara skiljelinjer på när det är för ”snackigt” och när det är bra engagemang och ett lärorikt 

klassrumsklimat.  

 

Det råder en vid uppfattning bland alla informanter att ett tyst klassrum är ett ogynnsamt 

klassrumsklimat. Är det tyst under religionsundervisningen är det ett tecken på ett misslyckande. 

Att eleverna pratar är lika med att de lär sig något. En informant hävdar att han inte tror att eleverna 

lärt sig om han inte får en verbal respons. Tystnad är ett tecken på att de inte är engagerade. 

Samtidigt blir det svårt att veta var gränsen går. På ett sätt ska de inte vara stökiga, men när de är 

för tysta är även det ett problem. Pedagogiken är av traditionalistisk art, då det ges positiv 

betingning när eleverna pratar, utan att stöka, och inte enbart är tysta.  

 

Det är endast en som lyfter en förståelse för att det är okej att vara tyst och att de eleverna också 

kan lära sig. I övrigt menar de andra på att de inte lär sig något när de är tysta. En annan informant 

menar att det känns som en seger när han får en av de tysta eleverna att prata. Att inte fler lyfter 

det som okej att vara tyst finner jag märkligt. Kanske saknas det kunskap om elever som är tysta 

eller introverta hos lärarna, det är något som borde diskuteras mer. 

 

5. Avslutande reflektion 

Det jag kommit fram till är att det finns väldigt många utmaningar för lärare i religionskunskap, 

som alla tar olika stor plats beroende på vem jag frågar. Dock är det ett par saker som sticker ut 

som genomgående för alla. Lärarna ser en utmaning i att ha ordning och reda på sina lektioner, 

de ser en utmaning i ämnet då det är så pass komplext att de aldrig kan bli fullärda eller veta hur 

religionen ser ut på alla platser i världen, de har även utmaningar vad gäller att ämnet är så pass 

personligt för eleverna som det är då risken att det kan bli känsligt förekommer i form av 

fördomar.  
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Även om jag är fullt medveten om att jag endast intervjuat fyra lärare så tycker jag ändå att jag 

med stöd av den tidigare forskningen vågar dra vissa slutsatser i form av att dessa utmaningarna 

finns och att det inte alltid verkar som att de har koll på hur de ska handskas med dem. Här 

ställer jag mig frågande till högskolan, hur det kommer sig att det är utmaningar som verkar 

återkommande för många lärare samtidigt som det inte framgår särskilda strategier. Om inget 

annat var det många gånger som jag fick lika många varianter på lösningar som personer jag 

intervjuade. Visserligen får man undervisning i didaktik och pedagogik, men i alldeles för liten 

utsträckning gentemot religion och de gånger läroplanen diskuteras är det ofta utifrån hur man 

ska tolka kunskapskraven, och inte så mycket fokus på det första kapitlet: Skolans värdegrund 

och uppdrag. Vilket jag menar bör få ta större plats även i religionslärarutbildningen. 

 

Emellanåt lyfter jag uppfattningar som enbart en person har sagt, det går med fördel att göra då 

jag använt mig av en fenomenografisk ansats och jag har kollat på olika enskilda uppfattningar, 

inte tvunget vad flera anser om något.  

 

Jag finner det också väldigt synd att informanterna har en föreställning om att tysta elever inte är 

engagerade eller lär sig något. Som vidare forskning hade det varit intressant att problematisera 

detta vidare, men då utifrån ett perspektiv där man undersöker lärares förhållningssätt till 

introverta och extraverta personligheter bland eleverna. Det verkar inte som att man tar hänsyn 

till att vissa elever helt enkelt bara är tysta av sig, eller inte uppskattar att vara i sociala 

sammanhang, de eleverna måste man också ta hänsyn till. Jag tror det hade kunnat vara gynnsamt 

för lärarna då de kanske inte hade sett det som ett misslyckande att de var tysta, men framförallt 

hade det varit gynnsamt för de eleverna!  

 

Detsamma gäller de elever som på något sätt ansågs vara provocerande, stökiga eller hade svårt 

för att hänga med. Tänk om dessa elever hade blivit uppmuntrade istället vad gäller att ta plats i 

ett socialt sammanhang och att det är gynnsamt att våga prata och ta plats, om inget annat är det 

okej att vara sig själv. Samtidigt som jag har stor respekt för de värderingar som informanterna 

har kring lugn och ro i klassrummet, tror jag att man kan nå det på olika sätt. Nummer ett, som 

en del forskning också pekade på är att det bör ske i samråd med eleverna, för att på så sätt få alla 

att sträva mot ett klassrum där alla faktiskt trivs, oavsett hur man är.  
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Daniel lyfte en intressant tanke om hur ämnets utformning är och har blivit. Att det kanske inte 

längre borde heta religionskunskap då ämnet lyfter upp mycket annat, kultur, historia identitet 

osv. Detta är något som skulle vara intressant att titta djupare på, se hur väl lärare följer det 

centrala innehållet eller om det blir mycket när-det-kommer-upp-pedagogik 

 

Något som fått mig att fundera gäller de kognitiva utmaningarna, att hjälpa de eleverna som 

strävar efter de betygen på övre halvan. Kan vi inte acceptera att alla kan olika mycket? Det är 

okej att vissa är smartare än andra på vissa saker. Men ändå ska det råda en norm om att alla ska 

lära sig allt och lika mycket. Varför är det så? Jag menar inte på att man ska sätta eleverna i olika 

fack, utan jag tror att på samma sätt som de elever som ligger på gränsen mellan ett F och ett E 

ibland får specialanpassning borde detta även gälla för de som ligger mellan ett B och ett A.  

 

En intressant iakttagelse rör de fördomar som förekommer i klassrummet då det var tydligt att 

islam sticker ut som en religion som många har fördomar gentemot. Då vissa elever menar att de 

som följer islam är hjärntvättade och följer sin tro slaviskt, detta framkom dels i undersökningen, 

dels i den tidigare forskningen. Samtidigt kan man se att när det handlade om svensk jul 

exempelvis, då var det en självklarhet för vissa elever att det firas rent kulturellt och inte har 

något med religionen att göra. Jag tycker mig kunna se i skolan samma fenomen som man kan se 

i samhället och i media att när det handlar om det som finns nära, finns det många förklaringar 

och det är inte så konstigt varför vissa saker görs som det görs. Men när människor kommer 

längre bort och blir främmande, blir de också läskiga. Vilket är en bild som ofta målas upp i 

media om islam. Här har lärare och hela skolan ett väldigt viktigt uppdrag att förmedla en rättvis 

bild av islam och bemöta rasism och fördomar med kunskap, diskussion och öppenhet.  

 

Avslutningsvis tror jag att lärarna hade kunnat vinna mycket på att lära sig mer om barnen och 

elevernas beteende och kognitiva förmågor. Att alla barn inte är likadana och hur man kan jobba 

med detta för att på bästa möjliga sätt hjälpa eleverna med sin skolgång, samt utvecklas som 

individer. När man vet att elever fungerar på olika sätt. Varför är det inte mer frekvent 

förekommande med en mer anpassad undervisning, överlag. Behöver någon ta fem minuter 

innan lektionen börjar, låt den då göra det. Eller någon annan specialanpassning. Skolans uppgift 

är ju trots allt att låta varje elev finna sin unika egenart.  
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7. Bilagor 

 

Bilaga 1: 

 

Intervjufrågor: 

• Beskriv en lyckad klassrumssituation. Beskriv en misslyckad klassrumssituation. 

- Hur vill du att eleverna ska uppföra sig? 

- Vad är det som gör det dåligt? 
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• Vilka klassrumssituationer är mest svårhanterade under religionskunskapsundervisningen? 

Elevperspektiv?  

 

• Vad anser du vara god studiemiljö? Känslor?  

- Hur lär sig eleverna bäst? Ideala klassrummet.  

- Finns det en strategi för alla?  

 

• Hur agerar de elever som du menar vara mest utmanande, på en religionslektion?  

- Hur gör du med dem?  

- Blir det någon specialanpassning? 

 

• Hur agerar du gentemot de elever som utmanar? 

- Sker det någon skillnad beroende på hur du gör? 

- Vilka är inblandade? 

- Hur beter sig de som inte utmanar? 

- Allmän pedagogiska?  
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