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Studien är gjord inom området religionsdidaktik med inriktning mot grundskolans årskurs 4 – 

6. Det saknas forskning som är gjord i en svensk kontext på mellanstadiet, vilket motiverar 

studien. Det har gjorts liknande undersökningar i andra länder, varför det också blir intressant 

att undersöka hur det ser ut i ett svenskt skolsammanhang på mellanstadiet. Syftet med studien 

är att undersöka om och i så fall hur religionskunskapslärare i årskurs 4 – 6 i en svensk kommun 

använder sina elever som lärande resurser i religionskunskapsämnet. Frågeställningen handlar 

främst om hur lärare arbetar med att inkludera elevernas religiösa erfarenheter i undervis-

ningen. Studien består av ett resultat baserat på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med 

sex olika lärare på tre olika skolor i Gislaveds kommun. En hermeneutisk ansats har använts 

för att tolka resultatet vilket innebär att min förförståelse och erfarenhet har spelat roll.  

 

Alla lärare använder elevers religiösa erfarenheter i undervisningen. Dock varierar det hur lä-

rarna resonerar kring detta och hur de använder dessa. Det är olika hur lärarna tänker när det 

gäller att be eleverna om tillåtelse att ställa frågor till dem under undervisningen. Alla lärare är 

överens om att undervisningen berikas av att bjuda in eleverna att dela med sig av sina erfa-

renheter. ”Det blir mer på riktigt”, som en av lärarna säger. Sammanfattningsvis är det viktigt 

att känna eleverna.  

 

Sökord: heterogent klassrum, elevers erfarenheter, undervisning, religionskunskap 



 

The study is made within the area of Religious Education didactics with its focus on compul-

sory school for children in years 4 – 6. There is much research missing made within a Swedish 

context in those classes mentioned, which motivates the study. There have been made a few 

similar studies in other countries, why it is also interesting to see results from a Swedish school 

context for school years 4 – 6. The purpose of this study is to look into if and in that case how, 

Religious Education teachers in school years 4 – 6 in a Swedish municipality use their pupils 

as learning resources in the Religious Education subject. The questions at issue are mainly 

about how teachers work to include pupils’ religious experiences in the teaching. The study 

consists of a result based on qualitative semi-structured interviews with six different teachers 

in three different schools in Gislaveds kommun. A hermeneutic approach has been used to 

interpret the results which means that my preunderstanding and experience has played a part 

in the interpretation of the results.  

 

Every teacher in the study uses pupils’ religious experiences in their teaching. However, it 

varies how they reason about the phenomena and how they use it. It is different how the teach-

ers think when it comes to ask the pupils about their permission to be asked questions during 

the class. All the teachers agree that the teaching is enriched by inviting the pupils to share 

their experiences. “It gets more real”, as one of the teachers said. To sum up, it is important 

to know the pupils.  
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1. Inledning 

I min tidigare litteraturstudie Det mångreligiösa klassrummet: utmaningar, möjligheter 

och upplevelser ur ett lärar- och elevperspektiv (Hilding & Westerlund, 2018) kom det 

bland annat fram att synen på att använda elevers religiösa erfarenheter i undervisningen 

varierar bland lärare. Vissa lärare oroas av risken att elever ska känna sig utpekade, medan 

andra ser det som en tillgång (Hilding & Westerlund, 2018).  

 

Resultatet från ovan nämnda litteraturstudie (Hilding & Westerlund, 2018) kommer fram-

för allt ifrån ett engelskt skolsammanhang och ett svenskt skolsammanhang på gymnasiet. 

Det gör det intressant att undersöka när, om och på vilket sätt lärare i en svensk kontext på 

mellanstadiet tycker det är lämpligt att använda sig av elevers erfarenheter i undervis-

ningen. Dessutom har England en liknande organiserad religionskunskapsundervisning.  

 

I Sverige bedrivs en integrerad religionskunskapsundervisning (se 3.2) där alla elever un-

dervisas tillsammans oavsett religiös eller sekulär tillhörighet. Den svenska skolan ska vara 

icke-konfessionell (Skolverket, 2018), vilket betyder att lärare inte får påverka elevers upp-

fattningar genom att uttrycka att en religion är bättre än någon annan. Sedan 1951 är Sve-

rige ett land där det råder religionsfrihet (Religionsfrihet, u.å). Varje människa har rätt till 

sin religion och att utöva den eller tillhöra ett trossamfund. Det är även fritt att inte tillhöra 

ett trossamfund (SFS 1974:152, kap. 2; SFS 1998:1593, 3 §).  

 

Trots att Sverige ofta pekas ut som ett utav världens mest sekulariserade länder finns där 

många religioner representerade. Trots bilden av ett sekulariserat land ser många det som 

viktigt att döpa sina barn, betala skatt till kyrkan eller att gifta sig i kyrkan (Zuckerman, 

2009). Den ökade globaliseringen och migration har medfört att Sveriges religiösa land-

skap har blivit större (Andersson & Sander, 2015) och det påverkar även elevsammansätt-

ningen i svenska klassrum. Det ställer högre krav på hur religionskunskapslärare hanterar 

sina heterogena elevgrupper.  
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2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka om och i så fall hur religionskunskapslärare i årskurs 

4 – 6 i en svensk kommun använder sina elever som lärande resurser i religionskunskaps-

ämnet. Detta undersöks genom semistrukturerade intervjuer med sex lärare i årskurs 4 – 6 

i Gislaveds kommun.  

 

Detta syfte vill jag uppfylla genom att besvara följande frågor: 

• Hur använder sig lärare av elevers religiösa erfarenheter i religionskunskaps-

undervisningen? 

o I vilka sammanhang tycker lärare att det är lämpligt, alternativt mindre 

lämpligt att låta elever berätta om sin religion?  

o Vad kan användandet av elevers religiösa erfarenheter bidra med?  
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3. Bakgrund 

Följande kapitel innehåller en förklaring av begreppet värdegrund i förhållande till aktuell 

läroplan (3.1). En beskrivning ges av hur religionskunskapsämnet ser ut i Europa (3.2), 

följt av en del där religionskunskapen i Sverige beskrivs utifrån både ett nutida och ett kort 

historiskt perspektiv (3.3). Avslutningsvis ges en redovisning av tidigare forskning (3.4).  

 

3.1 Värdegrund i förhållande till aktuell läroplan 

Arbetet med värdegrunden ska genomsyra hela verksamheten och ska inte ses som sepa-

rerat från undervisning (Skolverket, 2013). Demokratiska värderingar ska förmedlas till-

sammans med mänskliga rättigheter och alla former av kränkningar ska aktivt motarbetas 

(Skollagen 2010:800, 4 – 5 §).  För detta arbete är det framför allt kränkningar på grund 

av religionstillhörighet som åsyftas.  

 

”I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk 

humanism sker detta genom individens fostran till rättskänsla, generositet, tolerans och 

ansvarstagande. Undervisningen i skolan ska vara icke-konfessionell.” (Skolverket, 2018, 

s. 5). Undervisningen ska vara icke-konfessionell, vilket innebär att den inte får bekänna 

sig till en viss religion. Samtidigt ska den kristna traditionen värnas.   

 

3.2 Religionskunskapsämnet i Europa 

Hur religionskunskapsämnet i Europa organiseras varierar. Alberts (2007) och Kittelmann 

Flensner (2015) ger tillsammans exempel på fyra olika modeller. Den första modellen kal-

las ”separativ/konfessionell undervisning om religioner” (min översättning). Elever delas 

in i grupper baserade på vilken religiös tillhörighet och tradition de tillhör. Lärare i ämnet 

är en person som själv positionerar sig inom den religionen. Om det finns elever som har 

en religiös position som inte finns representerad i undervisning får de delta i en annan 

grupp eller välja ett ämne istället för religionskunskapsundervisningen. Ibland får dessa 

elever fri tid på schemat (Alberts, 2007). Modellen finns bland annat representerad i Fin-

land (Zilliacus, 2013). Den andra modellen kallas för ”utbildning om religion/religioner 

som en lärande dimension” (min översättning). Det sättet att organisera innebär att elever 
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får undervisning om olika religioner inom andra skolämnen. Lärare som undervisar är ut-

bildade i andra ämnen. Modellen finns bland annat representerad i Nederländerna (Alberts, 

2007). En tredje modell som avviker från övriga är att det inte finns någon religionskun-

skapsundervisning alls inom det offentliga skolsystemet. Så är fallet i bland annat Frank-

rike och USA. I Frankrike kan elever få frivillig undervisning i religion som erbjuds av 

religiösa samfund (Kittelmann Flensner, 2015). Anledningen till att det inte erbjuds någon 

religionskunskapsundervisning är att det finns en stark tro på att staten och kyrkan ska vara 

separerade (Schreiner, 2018). En fjärde och sista modell kallas för ”integrerad religions-

kunskap” (min översättning). Religionskunskap är obligatoriskt för alla elever och ska be-

stå av undervisning om olika religioner och livsåskådningar. Elever undervisas i samma 

klass oavsett religiös eller sekulär tillhörighet. ”Integrerad religionskunskap” finns bland 

annat i Sverige, Norge och England (Alberts, 2007).  

 

3.3 Religionskunskap i den svenska grundskolan 

Religionskunskap är ett av fyra samhällsorienterande ämnen i den svenska skolan. Syftet 

med ämnet är att elever ska utveckla kunskaper om religioner och livsåskådningar som 

finns i vårt samhälle i Sverige och i andra länder. Elever ska få syn på hur religioner och 

livsåskådningar påverkar människor sett till de värderingar som kan finnas (Skolverket, 

2018).  

 

Ämnet religionskunskap har förändrats över tid. Det har utvecklats från att vara det största 

ämnet i folkskolan, då kallat kristendomskunskap, med fokus på konfessionell kristen-

domsundervisning och vidare till en kristendomsundervisning som syftade till att vara 

icke-konfessionell. År 1919 kom en ny undervisningsplan för folkskolan som medförde att 

folkskolan inte längre behövde bedriva en kristendomsundervisning som var kopplad till 

Svenska kyrkan. Undervisningen handlade ändock om kristendom. 1955 kom kravet på en 

icke-konfessionell undervisning och det finns fortfarande framskrivet i nuvarande läro-

plan, LGR11. 1962 kom kraven på att undervisningen skulle vara objektiv och 1969 års 

läroplan introducerade religionskunskap som ny ämnestitel, istället för kristendomskun-

skap (Hartmann, 2000).  

 

Idag består religionskunskapsämnet av flera delar. Det centrala innehållet för religionskun-

skapsämnet består av fyra olika rubriker med flertalet underrubriker. De fyra övergripande 
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rubrikerna är ”religioner och andra livsåskådningar”, ”religion och samhälle”, ”identitet 

och livsfrågor” och ”etik” (Skolverket, 2018, s. 217 – 218). Undervisningen ska leda till 

att elever utvecklar olika förmågor. De ska bland annat kunna ”analysera kristendomen, 

andra religioner och livsåskådningar samt olika tolkningar och bruk inom dessa” (Skolver-

ket, 2018, s. 215) och ”analysera hur religioner påverkar och påverkas av förhållanden och 

skeenden i samhället” (Skolverket, 2018, s. 215). Förmågorna tillsammans med det cen-

trala innehållet ligger till grund för kunskapskraven som sedan bedöms (Skolverket, 2017).

  

3.4 Tidigare forskning 

En framgångsrik lärare motiverar sina elever genom att koppla undervisningen till elevers 

erfarenheter (Skolinspektionen, 2010). Det finns enligt Skolinspektionen således en peda-

gogisk vinst med att använda elevers erfarenheter i undervisningen. Det gäller inte bara 

religionskunskapsundervisningen, utan alla ämnen.  

 

Erfarenhetsbaserad undervisning är ett utav de teman som framkom i min och min upp-

satspartners litteraturstudie Religionskunskapsundervisning i det mångreligiösa klassrum-

met: Utmaningar, möjligheter och upplevelser ur ett lärar- och elevperspektiv (Hilding & 

Westerlund, 2018). Temat appliceras i denna uppsats på en svensk kontext på mellansta-

diet. Begreppet ”erfarenhetsbaserad undervisning” används med innebörden att lärare an-

vänder elevernas religiösa erfarenheter i religionskunskapsundervisningen. Tidigare forsk-

ning av Everington, ter Avest, Bakker och van der Want (2011) visar att hur lärare ser på 

fenomenet varierar och många uttrycker en oro för att elever ska känna sig utpekade och 

bli generade. Det finns även oro för att det kan skapas grupperingar i klassen (Everington, 

ter Avest, Bakker & van der Want, 2011). När är det lämpligt att använda sig av elevers 

religiösa erfarenheter och uppfattningar i undervisningen? Ipgrave (2004) menar att det är 

lämpligt under förutsättningen att det är ett antal elever som positionerar sig inom den 

religionen som undervisningen handlar om. Hon menar också att det kan vara en god idé 

att tillsammans i klassen bestämma ett antal förhållningsregler som gäller vid diskussioner, 

exempelvis att eleverna ska respektera varandras religion och lyssna på vad andra har att 

säga (Ipgrave, 2004).  

 

Det spelar stor roll hur lärare ställer frågan till elever om deras religiösa erfarenheter. Ele-

ver vill helst bli tillfrågade innan lektionstillfället om det skulle gå bra att använda deras 
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erfarenheter. Genom att göra på det sättet blir det en mer positiv upplevelse (Holmqvist 

Lidh, 2016). Holmqvist Lidhs (2016) studie är gjord med elever på gymnasiet, vilket inne-

bär att elever på mellanstadiet kanske inte ser det på exakt samma vis.  

 

I Vägvisare – Program och praktik för undervisning om religioner och icke-religiösa 

livsåskådningar i interkulturell utbildning (Jackson, 2017) beskrivs dialogmodellen. Det 

är en modell som hjälper elever att samtala med andra människor som har andra värde-

ringar och idéer. Den beskrivs som särskilt användbar i klasser med religiös och kulturell 

mångfald. Modellen utgår från elevers tidigare kunskaper och erfarenheter och genom att 

eleverna får delge varandra kunskaper och erfarenheter utvecklas kunskaperna i religion. 

 

Liedgren (2018) beskriver i sin forskning hur personer som positionerar sig inom Jehovas 

vittnen har upplevt sin skolgång mellan det att de var 13 år och 16 år. De intervjuade per-

sonerna beskriver att deras positiva upplevelser kommer ifrån tillfällen då lärare genom 

sina handlingar visade sig respektfulla, exempelvis genom att ge en elev mer än full poäng 

när hen valde att på ett prov skriva om evolutionsteorin både utifrån vetenskapens synsätt 

och Jehovas vittnens synsätt. Respektfullhet återkommer i studien när en lärare berättar 

om sin rädsla för att sätta elever i en situation där de blir utpekade som annorlunda framför 

resterande klasskamrater. Istället försöker de intervjuade lärarna att undvika att ge onödig 

uppmärksamhet åt att de elever som har en religiös position ibland inte deltar i ceremonier 

i kyrkan eller i aktiviteter som har kopplingar till andra religiösa traditioner (Liedgren, 

2018). Sammanfattningsvis behöver lärare respektera sina elever och ett led i det är att lära 

känna dem.  

 

Intentionen är att min studie ska ge ett bidrag till det hålrum som finns för religionsdidak-

tiska studier gjorda på mellanstadiet i Sverige. 
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4. Metod 

Kapitlet inleds med en beskrivning av val av metod (4.1) följt av studiens genomförande 

(4.2). Vidare beskrivs studiens urval (4.3) och materialanalys (4.4). En redogörelse för 

forskningsetiska principer görs och hur de har tagits i beaktning för studien (4.5). Avslut-

ningsvis ges en beskrivning av studiens tillförlitlighet och äkthet (4.6).  

 

4.1 Val av metod 

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med 

dem?” (Kvale & Brinkmann, 2009, s. 15). Ett samtal möjliggör interaktion och vi kan lära 

känna andra människor och få information om deras erfarenheter och åsikter. För att få en 

så tydlig bild som möjligt av det studien ämnar undersöka används kvalitativa intervjuer. 

De bygger på samtal ifrån vardagslivet och kunskap skapas genom interaktion mellan in-

tervjuare och den intervjuade (Kvale & Brinkmann, 2009). Den form av kvalitativ intervju 

som används i undersökningen är semistrukturerad intervju. Det innebär att intervjuerna 

utgår från en intervjuguide med förbestämda teman att ha som utgångspunkt men att ord-

ningsföljden inte nödvändigtvis behöver vara samma i alla intervjuer. Semistrukturerade 

intervjuer gör också att informanterna kan bidra med egna frågor som kan bli till en viktig 

del av undersökningen och att den som intervjuar har möjlighet att ställa följdfrågor (Bry-

man, 2011). För denna studie innebär det att frågorna kan ha ställts i olika ordning, att vissa 

frågor kan ha hoppats över på grund av att de redan berörts och att hur frågorna har for-

mulerats vid intervjutillfällena kan variera något.  

 

4.2 Genomförande 

Datainsamlingen utgörs av sex semistrukturerade intervjuer med lärare på mellanstadiet på 

tre olika skolor i Gislaveds kommun. Intervjuerna har utgått från en intervjuguide (bilaga 

1) och har utförts på respektive skolor. Alla intervjuer har genomförts med ljudupptagning, 

eftersom den som intervjuar behöver vara uppmärksam på vad som sägs för att kunna ställa 

eventuella följdfrågor och inte på att hinna anteckna så mycket som möjligt. Ljudinspel-

ningarna har sedan transkriberats för att få med det intervjupersonerna faktiskt har sagt, 

ordagrant. Intervjuerna har varit olika långa, vilket ofta är fallet vid kvalitativa intervjuer 

(Bryman, 2011). I denna studie har tidsspannet varit 10 – 30 minuter per intervju, då några 

lärare hade mer att berätta och förklara än andra.  
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4.3 Urval 

Det är svårt att på förhand bestämma hur många informanter som behövs eftersom det inte 

går att veta hur mycket data som behövs för att undersökningen ska bli mättad (Bryman 

2011; Kvale & Brinkmann, 2009). I denna undersökning har sex intervjuer gjorts. I under-

sökningen har bekvämlighetsurval1 tillämpats när informanterna valts ut. Mail skickades 

till rektorn på den skola jag inte kände till sedan tidigare och hen ombads ge mig maila-

dresser till behöriga religionskunskapslärare på skolan. Det var inte alla religionskunskaps-

lärare på den skolan som svarade, varken på det första mailet eller på det jag skickade som 

en påminnelse. På de två skolorna där jag har kontakter var det enklare och dem kunde jag 

enkelt kontakta direkt via mail och de ställde gladeligen upp.  

 

Gislaveds kommun är utvald framför allt av geografiska skäl men valet kan även motiveras 

av att andelen elever med utländsk bakgrund i kommunen är 34% (Skolverket, 

2017/2018a), jämfört med snittet för länet som ligger på 26% (Skolverket, 2017/2018b). 

Andelen elever med utländsk bakgrund bidrar till den heterogena elevsammansättning som 

omnämns i inledningen. Eftersom religionstillhörighet inte registrerats i Sverige sedan 

1930-talet (Andersson & Sander, 2015) är utländsk bakgrund endast ett försök och en hjälp 

att förklara den heterogenitet och religiösa och kulturella mångfald som präglar många 

klassrum i Sverige. Inom Gislaveds kommun är skillnaderna påtagliga när det gäller sko-

lornas elevunderlag, inte minst vad gäller föräldrarnas utbildningsbakgrund och elever 

födda utomlands (Gislaveds kommun, 2016). 

 

Informanterna består av för mig både bekanta och icke-bekanta lärare2. Alla har, om än i 

olika utsträckning, erfarenhet av ett religiöst heterogent klassrum. Anna och Bea arbetar 

på en mindre skola, i uppsatsen kallad Lillskolan3. Lillskolan ligger på en mindre ort i 

kommunen och har cirka 200 elever (A. Norén, personlig kommunikation, 7 februari, 

2019). Carin och Diana arbetar på en mellanstor skola, i uppsatsen kallad Mellanskolan. 

Mellanskolan ligger på en mellanstor ort i kommunen och har cirka 290 elever (Gislaveds 

kommun, 2018). Eva och Fia arbetar på en lite större skola, i uppsatsen kallad Storskolan. 

                                                 
1 Ett bekvämlighetsurval kan göras utifrån tillgängligheten på informanter. Deltagare i 

undersökningen blir de man får tag på (Bryman, 2011; Denscombe, 2016). 
2 I undersökningen har bara kvinnliga lärare deltagit. De manliga lärare som tillfrågades 

har av okänd anledning inte besvarat förfrågan om deltagande.  
3 Lärares namn och namn på skolor är fingerade av anonymitetsskäl. 
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Storskolan ligger på en lite större ort i kommunen och har cirka 400 elever (Gislaveds 

kommun, 2018). Alla deltagande lärare är behöriga i SO-ämnena för åtminstone årskurs 4 

– 6.   

 

4.4 Materialanalys 

Analysen av det insamlade datamaterialet har gjorts genom att först läsa igenom materialet 

flera gånger för att försöka ta fasta på vad som egentligen framkommer (Alvehus, 2013). 

Analysen ämnar inte bidra till någon slags absolut sanning, utan är snarare en tolkning för 

att skapa mer förståelse för fenomenet. Vidare har analysen gjorts genom att leta efter te-

man eller kategorier som återkommer i informanternas svar. Samtidigt har anteckningar 

förts för att ta fasta på idéer som framkommer under tiden. Sedan har jämförelse mellan de 

olika temana gjorts (Att använda elevers erfarenheter, Hur elevers religiösa erfarenheter 

används, Att fråga först, Samtalsregler och värdegrunden, Berikad undervisning) för att 

sedan omsätta det hela till en löpande text (Denscombe, 2016). Genom att använda färg-

kodning har indelningen i teman blivit tydliga, men under analysarbetets gång har färgerna 

och indelningen till viss del förändrats för att sedan mynna ut i det färdiga resultatet. De 

frågor som ställts i intervjuerna har också kunnat bidra till att dela in resultatet i kategorier.  

 

4.5 Forskningsetiska principer 

En vetenskaplig studie behöver utgå från fyra forskningsetiska principer. Dessa principer 

är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. In-

formationskravet betyder att deltagarna i en studie har rätt att få veta vilket syfte som stu-

dien har och hur studien ska utformas. Det innebär också att deltagarna ska informeras om 

att deras deltagande är helt frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sin med-

verkan (Vetenskapsrådet, 2002; Kvale & Brinkmann, 2009). Samtyckeskravet kräver in-

formanternas samtycke, som ett led i att deltagarna själva får bestämma över sin medver-

kan. I undersökningen har ett informationsbrev (bilaga 2) skickats ut till deltagande lärare 

tillsammans med ett dokument om samtyckeskrav (bilaga 2) för att kunna uppfylla dessa 

två krav. I informationsbrevet och dokumentet om samtyckeskrav informeras deltagarna 

även om att deras personuppgifter kommer att behandlas med varsamhet och att deras 

namn kommer att ersättas med pseudonymer. Information ges också om nyttjandekravet 
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som innebär att den insamlade datan endast kommer att användas till denna forskningsstu-

die (Vetenskapsrådet, 2002).  

 

4.6 Tillförlitlighet och äkthet 

För kvantitativa undersökningar används reliabilitet och validitet för att avgöra kvaliteten 

på undersökningarna. Dock anser många kvalitativa forskare att dessa begrepp inte är lika 

användbara för kvalitativa undersökningar. En kvalitativ undersökning avser inte främst 

att mäta fenomen vilket gör att validitet, som enligt definition handlar om att mäta det som 

avses mätas, inte är ett betydelsefullt begrepp i kvalitativa undersökningar. En anledning 

till att reliabilitet och validitet inte anses användbara i kvalitativa undersökningar är att de 

utgår från att det går att komma fram till en absolut sanning, en faktisk bild av verkligheten 

(Bryman, 2011).  

 

Två kriterier för kvalitativa undersökningar som av Lincoln och Guba (1985) föreslås er-

sätta de för kvantitativa undersökningar begreppen reliabilitet och validitet är tillförlitlig-

het och äkthet. Tillförlitlighet omfattar fyra delkriterier: trovärdighet, överförbarhet, pålit-

lighet och en möjlighet att styrka och konfirmera. Trovärdighet innebär att forskaren ser 

till att forskningen utgått från de regler som finns och att de personer som är en del av det 

som studerats får del av resultaten för att förhoppningsvis godkänna att forskaren uppfattat 

det hela korrekt. Överförbarhet innebär att forskare använder sig av utförliga beskrivningar 

av de detaljer som ingår i det som studerats. På så vis går det bedöma om det är möjligt att 

överföra resultaten till en annan miljö. Pålitlighet motsvarar reliabilitetsbegreppet och be-

tyder att det finns en fullständig redogörelse över hela forskningsprocessen. Det sista kri-

teriet, en möjlighet att styrka och konfirmera, betyder att det ska vara tydligt att forskaren 

inte medvetet låtit sina egna värderingar påverka undersökningen (Bryman, 2011). För att 

öka tillförlitligheten i den här studien utgår den från de forskningsetiska principerna (4.5). 

Tillvägagångssättet (4.2) och urvalet (4.3) för studien beskrivs så utförligt som möjligt i 

metodkapitlet för att öka pålitligheten och överförbarheten. 

 

Huruvida en studie uppfyller kravet för äkthet visar sig bland annat genom att undersök-

ningen beskriver de uppfattningar som finns i den studerade miljön på ett sakligt sätt. Den 

insamlade datan ska inte förändras eller förvrängas av forskaren. Ytterligare krav för äkthet 

innebär att resultatet för studien bidrar till att deltagarna i studien får en tydligare bild och 
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ökad förståelse för kontexten (Bryman, 2011), i det här fallet användandet av elevers erfa-

renheter i religionskunskapsundervisningen på mellanstadiet. Äkthet finns i studien ef-

tersom allt inspelat material från de semistrukturerade intervjuerna transkriberats för att 

garantera att det som sagts i intervjuerna är det som sedan analyserats. Intentionen är också 

att studiens resultat ska bidra till att synliggöra hur lärare i en svensk religionsundervis-

ningskontext på mellanstadiet hanterar elevers erfarenheter, vilket torde öka förståelsen för 

fenomenet.  

 

4.7 Teoretisk ansats 

Hermeneutik kan förklaras som en tolkningslära. Det kan användas för att skapa förståelse 

och en känsla för hur andra människor har det. Människor kan tolkas utifrån sin personlig-

het och sina handlingar och den som tolkar kan använda sina egna erfarenheter och förför-

ståelse för att tolka den insamlade datan (Thurén, 2007; Kvale & Brinkmann, 2009). Den 

forskare som analyserar datamaterialet ska ha som mål att få fram informanternas uppfatt-

ningar med hänsyn till det sociala sammanhang som intervjuerna är gjorda i (Bryman, 

2011).  

 

Tolkningsprocessen beskrivs som en cirkel, en hermeneutisk cirkel, där tolkningen går 

mellan delarna och helheten. De enskilda delarna tolkas för att sedan relateras till helheten 

och sedan gå fram och tillbaka (Kvale & Brinkmann, 2009). Tanken är att den som analy-

serar texten, eller i detta fallet intervjuerna, ska försöka få fram den mening som informan-

ten haft när hen berättar (Bryman, 2011).   

 

Denna studie har hermeneutiken som teoretisk ansats. Elevers erfarenheter kan också ses 

som elevers förförståelse för ett fenomen, i detta fallet religion. De använder sina egna 

upplevelser och sin egen förståelse och delar med sig av den. Det är deras tolkning av 

fenomenet som de delger och ingen absolut sanning. Likadant kan lärares erfarenheter 

också ses som förkunskaper, vilket spelar roll för hur de ser på att använda elevers religiösa 

erfarenheter i undervisningen. Det motiverar hermeneutiken som teoretisk ansats eftersom 

det fungerar på ungefär samma sätt som den tolkning jag som uppsatsskribent gör av vad 

lärarna har att säga utifrån studiens syfte och frågeställning. Jag använder mina erfaren-

heter och min förförståelse för att tolka datamaterialet.  

 



 

12 

 

Lärares användande av elevers erfarenheter och deras uppfattningar om fenomenet, har 

studerats genom semistrukturerade intervjuer. Intervjuerna har sedan transkriberats och 

tolkats med ett hermeneutiskt perspektiv. Transkriptionerna har lästs flera gånger för att 

studera både delar och helheter. Intervjuerna är de delar som studerats för att försöka se en 

helhet. Till helheten bidrar också mina förkunskaper.  
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5. Resultat 

I detta kapitel presenteras studiens resultat utifrån ett tematiskt upplägg. Först presenteras 

huruvida lärarna använder sig av elevers religiösa erfarenheter (5.1) följt av hur de beskri-

ver att de arbetar med det (5.2). Vidare presenteras vad lärarna säger om att fråga eleverna 

innan de bjuds in att dela med sig av sina erfarenheter (5.3) och hur lärare ser på att använda 

samtalsregler och koppla sitt arbete till värdegrunden (5.4). Resultatdelen avslutas med hur 

lärarna tycker att undervisningen berikas av att använda elevers religiösa erfarenheter 

(5.5).  

 

5.1 Att använda elevers erfarenheter 

Alla intervjuade lärare använder sig utav elevers religiösa erfarenheter i religionskunskaps-

undervisningen. Intervjuerna utgick från att det fanns en möjlighet att få ett nej-svar på 

frågan huruvida läraren någon gång använt elevernas erfarenheter i religionskunskapsun-

dervisningen, eftersom tidigare forskning (3.4) visat att det finns en viss osäkerhet och oro 

över att använda elevers erfarenheter. Ett tydligt resultat är att alla lärare som deltog i stu-

dien använder elevers religiösa erfarenheter i undervisningen, dock i olika utsträckning. 

För Eva på Storskolan tycktes det vara en stor del av hennes undervisning, medan Diana 

på Mellanskolan uttryckte det lite mer försiktigt. Bea på Lillskolan menar att hon använder 

sina elevers erfarenheter lite beroende på hur öppna de är.  

 

Bea: Ja, det skulle jag påstå att jag har men jag tycker att det är. Asså jag 

tror att man som lärare är onödigt försiktig i de diskussionerna för att man 

är så rädd att de ska känna sig utpekade och det är också väldigt privat, en 

religion, kan vara. Det beror lite grann på hur öppna de är.  

 

Anna på Lillskolan är väldigt tydlig med att hon tycker att det är viktigt att veta vilka 

religioner som finns representerade i klassrummet för att undvika att uttrycka sig på fel 

sätt. Till skillnad från kollegan Bea uttrycker hon på så vis en större försiktighet.  

 

Som nämnts ovan så använder alla lärare elevers religiösa erfarenheter i religionskunskaps-

undervisningen. Det finns dock undantag. Under intervjuerna fick lärarna frågan om det 

fanns tillfällen då det skulle kunna kännas mindre lämpligt att använda elevers religiösa 



 

14 

 

erfarenheter i religionskunskapsundervisningen. På den frågan framkom några intressanta 

svar.  

 

Diana: Jag använder inte mina [elever som tillhör] Jehovas till exempel.  

Amanda4: Varför inte?  

Diana: För jag tycker att de är än så länge lite för små för att kunna, att vi 

plockar in att det finns olika varianter. Och sen tycker jag att de… de får 

ställa sig i försvar på ett annat sätt för att de inte firar [jul och födelsedagar] 

över huvud taget… och det känns som att barnen tycker [det] är konstigare 

än att man har en annan religion.  

 

Diana menar att eleverna fortfarande är ganska små för att ta upp alla religiösa variationer 

och att just Jehovas vittnen är en utsatt grupp eftersom de inte firar födelsedagar eller jul. 

Hur läraren lägger upp sin undervisning kan säkert påverka huruvida elever (i exemplet 

ovan Jehovas vittnen) får ställa sig i försvar eller inte. Anna och Bea har också mött Jeho-

vas vittnen i sina klasser men använder dem på samma sätt som de skulle använda andra 

elever med andra religiösa positioner.  

 

Bea: Jehovas vittnen har vi ju en del, och där har jag ju känt att jag… att 

det har varit elever som eh… är öppna om sin religion, om sig själva, som 

har en hög status i gruppen, där man har haft en hjälp och som har varit 

välartikulerade och som kan och har kunskap om, och där man faktiskt har 

kunnat använda dem som en informationskälla och inspiration.  

 

Fia berättar att det kan finnas känsliga frågor och att det ibland finns elever, i detta exemp-

let tjejer, som inte känner sig bekväma med att prata om alla frågor som deras klasskam-

rater kan ha. Det Fia säger är att det är viktigt att som lärare känna sina elever för att lätt 

kunna styra bort eventuella känsliga frågor från de elever som inte känner sig bekväma 

med att bli utfrågade.  

 

Fia: Ja, alltså det blir väl kanske när det kommer sådär lite om man tänker 

det känsliga, där de andra barnen kan ha lite förutfattade meningar. Kan ju 

                                                 
4 Namn på intervjuare.  
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återigen vara tjejer, att det här… ”är du tvungen att ha din slöja?”, ”får du 

inte välja själv vem du ska gifta dig med?”, sånt kan ju barn fråga. Och 

ibland kan man ju se att det är inte alla tjejer som är bekväma att prata om 

det. Och då måste man återigen se skillnaden att nej, att man som vuxen 

bryter det innan det blir jobbigt för de flickorna. Eh… för då funkar det 

inte. Då måste jag prata om det mer i neutrala termer, att det är olika inom 

muslimska familjer också.  Sen som sagt finns det vissa tjejer som är 

mycket mer bekväma i det.  

 

Fia pratar också om att hon måste prata om de känsliga frågorna ”mer i neutrala termer” 

och lyfta att det är olika inom muslimska familjer också. Hon lyfter även att eleverna är 

olika och att det därför är olika känsligt. Sammanfattningsvis använder alla lärare som 

deltog i studien elevers religiösa erfarenheter i undervisningen men det finns vissa undan-

tag, till exempel det Diana beskriver med sina elever som är Jehovas vittnen.  

 

5.2 Hur elevers religiösa erfarenheter används  

Förutom att utsträckningen av användandet av elevers erfarenheter varierar så varierar 

även hur lärarna använder dessa i sin undervisning. Några verkar endast använda dem i 

muntliga sammanhang, medan till exempel Anna berättar att det händer att elever skriver 

om sina egna erfarenheter i uppgifter. Eva låter elever ta med sig saker hemifrån och visa 

upp i religionskunskapsundervisningen, medan exempelvis Carin som får frågan om hon 

gör som Eva svarar att hon inte tänkt på det.  

 

Bea menar att det inte bara uppkommer frågor om klasskamraters tro under själva relig-

ionskunskapsundervisningen, utan att det även kan komma upp mer spontant i samband 

med födelsedagar, julfirande eller sånger vid flaggstången. Hon syftar främst på elever 

som tillhör Jehovas vittnen. Hennes erfarenhet är att elever då ofta kan svara på sina ny-

fikna klasskamraters frågor, även när det sker mer spontant och utanför religionskunskaps-

undervisningskontexten.  

 

Bea: Det kommer upp ibland, både i religionsundervisningen men även 

ibland – ”varför sjunger inte ni”, ”varför firar ni inte jul” eller ”varför får 

du…” sådär. Eh… och då [säger jag] – ”vill du berätta?”   
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Fia uttrycker liksom Bea att frågorna ibland uppkommer spontant, vilket möjliggör samtal 

om exempelvis slöja, där flickor i klassen själva kan berätta om varför de använder slöja. 

Fia pratar dessutom om särskilda frågor där elever kan ha förutfattade meningar och näm-

ner då frågan om slöja som en sådan. Hon menar att läraren måste vara på tårna vid sådana 

samtal och styra det så att det inte blir jobbigt för de flickor som kanske känner att de 

behöver försvara sin tro eller sitt val.  

 

Fia: Till exempel, jag tänker som nu, speciellt när det är ramadan, då pratar 

man ju ofta med de muslimska barnen att de får berätta själva varför, om 

de själva vill, men oftast vill de gärna berätta. Alla undrar ju, ”varför fastar 

ni och så?”  Då blir det naturligt att man pratar om det. Ibland kan man ju 

ha barn som nämner det så också, det är faktiskt ofta de muslimska barnen 

som pratar om det. Om man tänker att man har kristna barn så är det inte så 

ofta de pratar om det så öppet på det sättet. Men just de muslimska kan ju 

nämna det, att jag var i koranskolan eller… slöjan är ju naturligtvis tydlig, 

och då blir det mer naturligt att man tar upp det som exempel.  

 

I samtalet med Eva märks det tydligt att hon tycker att det är en självklarhet att använda 

sina elevers erfarenheter i religionskunskapsundervisningen. Hon är den utav de intervju-

ade lärarna som allra tydligast har använt elevers erfarenheter i religionskunskapsunder-

visningen, eller åtminstone har mest att berätta om sin undervisning. Hon har låtit sina 

elever ta med exempelvis bönemattor, Koranen och kompass för att kunna se i vilken rikt-

ning Mecka är.  

 

Eva: De tog med sig grejer, de hade sin Koran med sig och de hade sina 

bönemattor och de hade… de talade om lite ritualer och regler och hur de 

firade sin högtid [...]… ja, en kompass hade vi med, till Mecka, så att vi 

visste var Mecka var.  

 

Eva berättar även under intervjun att hon har en elev som har buddhismen som religion i 

familjen och att hon har bett den eleven att ta med sig någon helig skrift till skolan efter 

påsklovet, då de ska starta upp hinduism och buddhism. Han skulle också ta med sig en 

buddhastaty. Tyvärr verkar det inte finnas många elever i kommunen som praktiserar 
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hinduism och buddhism, vilket inte möjliggör ett större användande av elevers erfarenheter 

just inom hinduism och buddhism.  

 

5.3 Att fråga först 

Det varierar hur lärarna ser på att förbereda elever på att de kan komma att få frågor innan 

lektionstillfällen. Variationen kan till viss del förklaras med att frågor ibland uppkommer 

spontant och att det inte finns utrymme för att fråga innan. I tidigare avsnitt (5.1) säger Fia 

att det är viktigt att som lärare vara med och styra det spontana samtalet, vilket blir extra 

viktigt när elever faktiskt inte har gett sitt medgivande till att få en fråga om till exempel 

fastan. De flesta av lärarna tycker att det är viktigt att fråga först, som Bea nedan, medan 

en ser det som mindre viktigt.  

 

Bea: Aldrig i en klassrumssituation att jag liksom, ”berätta om det här!”, 

utan då har man liksom kanske, om jag får en ingivelse… så kan man lik-

som smyga fram under tiden som det är enskilt arbete eller grupparbete, så 

kan man smyga fram och fråga om du skulle känna dig bekväm med att 

bara säga några ord om det, eller är det okej om jag frågar dig och så frågar 

jag också någon annan då, som kanske har en annan livsåskådning. Eh… 

och då har de oftast tyckt att ”ja, fast jag kan inte så mycket”. Nä, men det 

är häftigt att lyfta ändå.  

 

Eva gör inte riktigt som Bea och tycker inte att elever ska förberedas innan, eftersom det 

då kan bli till en större sak än vad det behöver vara. Hon tycker att situationen blir konstig 

om hon ska smyga fram och fråga om elevens tillåtelse. Eva är den lärare vars syn på att 

fråga först skiljer sig mest från de andra intervjuade lärarna. Vad det beror på att Eva ut-

märker sig i frågan skulle kunna vara att hon har en syn på religion som något som inte är 

så privat eller känsligt, vilket syns i Evas intervjusvar. 

 

Eva: Nä, så det tycker inte jag, för då tycker jag att det blir en större grej 

om jag måste tassa på tå nästan och fråga om det är okej. Vi hade uppe, de 

går ju i 6an nu, det är ju mycket de har slöjor på sig och slöja ibland och 
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ibland inte och då hade vi den diskussionen och skulle jag frågat innan lik-

som… [pratar tyst]: ”nu kom det upp den här frågan om slöja, ska vi…”. 

Asså det funkar ju inte.  

 

Annas arbete liknar det Bea beskriver att hon gör. Det är aldrig något tvång att 

dela med sig, vilket båda berättar att deras elever vet om.  

 

Anna: Ja, ja dels så gör jag det innan, kollar med dem, frågar om det är okej 

men även under lektionen eller arbetsområden och det kan komma upp frå-

gor så brukar vi liksom i stunden, så brukar jag fråga eleven om den kan 

berätta någonting om den vill det och jag har inte stött på att de inte vill. 

De vet att jag är väldigt öppen med att man inte måste, utan man får om 

man vill.  

 

Carin och Diana trycker mycket på att samtalet ofta är spontant och att det därför kan bli 

svårt att fråga innan. De flesta lärarna är inne på det spåret men några ser religionen som 

en mer känslig fråga och framstår som mer försiktiga. Sammanfattningsvis varierar det hur 

lärarna ser på att fråga sina elever först. Mycket beror på sammanhanget, om det är spon-

tant och vilka elever som finns i klassrummet.  

 

5.4 Samtalsregler och värdegrund 

Lärarna får under intervjuerna frågan om de använder sig av samtalsregler i form av att 

eleverna ska lyssna på varandra eller att inte säga att någon Gud är bättre än någon annan. 

Tanken med samtalsregler är att det ska vara tydligt för eleverna vad som gäller när de 

diskuterar olika religioner. Frågan kopplades samman med värdegrund och hur man för-

väntas bete sig mot varandra. Alla lärare arbetar med värdegrund eftersom det är något 

som läroplanen kräver, så på ett eller annat sätt pratar de med sina elever om värdegrund. 

Det är olika hur tydliga de är i samband med att de arbetar med just religion men det är 

ingen som sätter upp regler i form av ett papper på väggen. Anna trycker relativt hårt på 

religionsfriheten och yttrandefriheten när hon pratar med sina elever inför diskussioner. 

Hon pekar även på att läraren blir som ett ”vuxet bollplank”, vilket kan liknas vid en mo-

derator som leder diskussionen. Samma sak är Fia inne på när hon beskriver sitt arbete 

med elevers religiösa erfarenheter (5.1).   



 

19 

 

 

Anna: Mina elever brukar få höra mig säga att i Sverige får vi tänka, tycka 

och tro vad vi vill och det är vår rättighet att göra det, men vi får inte säga 

saker som skadar andra. Så i klassrumsmiljön när vi pratar med varandra 

så lyssnar vi på varandra och det betyder inte att jag måste tycka lika som 

kamraten tycker, men jag lyssnar och jag lär mig utav mina kompisar. Och 

jag… och det ska vara ett sånt klimat att man faktiskt vågar säga, och be-

rätta om sitt eget. Och jag upplever att det brukar funka faktiskt, väldigt 

väl. Det kan vara, det kan ju vara svårt att ibland förstå varandras synsätt 

om det är två olika religioner och där blir man lite grann ett vuxet bollplank 

då som ska försöka som du sa innan, att man ska hålla sig neutral och ta det 

som en neutral fråga och försöka förklara ur bådas perspektiv. 

 

Kollegan Bea resonerar inte riktigt på samma sätt. Hon uttrycker att hon litar på att eleverna 

är respektfulla mot varandra men landar sedan i att hon faktiskt pratar om att religion och 

tro är personligt.  

 

Bea: Eh… Jag vet faktiskt inte. Jag tror att jag gör [betonar värdegrunden] 

men det är inte nånting som jag liksom tänker på att nu måste jag trycka 

extra på detta. Det borde man ju verkligen göra ifall att man ser minsta 

risker men alltså... det... jag brukar, jag brukar utgå från att de reder ut att 

snacka med respekt till varandra. Jag brukar vara tydlig med att det här är 

väldigt personligt. Jo, men det gör jag, jag säger att det är personligt. Ingen 

kan säga vad som är rätt eller vad som är fel och jag vill inte lyssna på att 

nån säger att min gud är bättre än din för det vet vi inte ett dugg om.  

 

Bea menar att religion är något som är upp till var och en. Hon vill inte höra att en elev 

säger ”min gud är bättre än din”. Det är ett ganska ovanligt förhållningssätt inom religion 

men det kan också vara svårt att säga hur synen är generellt bland religiösa människor. Ett 

vanligare förhållningssätt kan dock vara synen ”min gud är den enda”. Kanske att det är 

det Bea syftar på när hon berättar, fast hon uttrycker det på ett annat sätt.  
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Carin pratar liksom Anna också lite utifrån religionsfrihet. De som vill tro får tro, menar 

hon. Diana berättar att hon alltid lägger in ett arbetsområde om värdegrund innan hon kom-

mer in på religionskunskap, oftast i början av terminerna. På så vis kommer värdegrunden 

med naturligt. Eva menar att hon inte trycker extra på värdegrundsfrågor eftersom det inte 

är det som är målet med undervisningen. Hon uttrycker dock att värdegrunden ändå kom-

mer in på ett eller annat sätt.  

 

Eva: Nej… asså det är nog beroende på lite vilka värdegrundsfrågor det är, 

annars tycker jag inte det är det som är relevant. Vad vi ska lära oss om 

religionen är mer begreppen och hur vi utövar och heliga hus och heliga 

platser och alltihopa det. Sen är det klart att värdegrunden kommer in, men 

jag kan känna att värdegrunden ska väl vara oberoende religion egentligen, 

tycker jag. 

 

Evas sätt att se på värdegrunden i samband med religionskunskapsundervisning skiljer sig 

från kollegan Fias. Fia är noga med att poängtera vad som gäller när de ska introducera 

religionskunskapen i klassrummet och belyser också delvis religionsfrihet, som Anna och 

Bea. Fia säger liksom Bea att tron är något personligt.  

 

Fia: Ja det gör jag nästan… ja, det är jag väldigt noga med när man börjar 

prata religion. Pratar ofta om det just i början det här att alla har rätt att 

tycka vad man vill, ingen kan säga att någon annan tror fel för det finns 

inga rätt och fel svar utan det är personligt. 

 

Lärarna hanterar värdegrundsfrågor och samtalsregler på lite olika sätt. Några är väldigt 

noga med att påminna eleverna om vad som gäller, medan andra åtminstone inte påstår sig 

vara lika tydliga med det i sin undervisning.  

 

5.5 Berikad undervisning 

Alla intervjuade lärare anser att användandet av elevers religiösa erfarenheter berikar 

undervisningen. Det kan visa på variation, olikheter och samtidigt likheter som de kanske 
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inte tänkt på tidigare. Många är dessutom inne på spåret att det blir mer konkret för klass-

kamraterna. Det blir lättare för eleverna att förstå och att få förklaringar på saker de undrar 

över.  

Diana: Jag tycker att de får visa upp att de gör olika saker, för många av de 

här firar ju inte jul och påsk och kan känna sig utanför där, utan då får de 

berätta om sina högtider. Det är oftast högtider som jag använder dem i. 

Sen likadant att de kristna barnen får höra att man faktiskt är olika och att 

man har olika kulturer. 

 

Diana tycker att det är bra att de kristna barnen får höra att det finns andra sätt att fira 

högtider, samtidigt som de elever som inte firar jul får berätta om vad de firar istället. Det 

är intressant att Diana pratar utifrån ett kristet perspektiv när hon presenterar det som att 

det är de som inte firar jul och påsk som är avvikande. Carin tycker att det blir lättare för 

elever att förstå eftersom läroboken ibland är tråkig. Hon tycker att undervisningen ”blir 

mer på riktigt” när det finns elever som faktiskt kan berätta.  

Carin: Dels så förklarar de väl så att de andra hänger med, det som står i 

böckerna är ibland lite högtravande, stelt och tråkigt medan har de en klass-

kompis som gör de här sakerna så är det lättare att förstå. Samtidigt att de 

kan fråga dem också, men vad menar ni där, måste ni stå mot en vägg eller 

ligga på knä, då kan de oftast berätta varför. Så att det blir mer på riktigt 

om man använder sig av eleverna tycker jag.  

 

Bea säger att det kommer närmare inpå elever, att de lättare förstår att det finns människor 

som har en tro och utför heliga handlingar. Hon anser också att anledningen till att många 

elever inte riktigt vet vad ett kors betyder är att de inte har erfarenhet från exempelvis att 

ha gått i kyrkan. Därför är det bra att undervisningen blir mer konkret.  

 

Bea: Jag tänker, aa verkligen, jag tänker att just det där att det kommer 

närmare, att det berör mig. Alltså att mina klasskamrater, ”aha går de i kyr-

kan”, att det kommer lite närmare, att helt plötsligt så är det inte bara ”ja 

men det är väl nån som sitter och ropar på gud nånstans”, utan ”oj det kom 
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in i mitt klassrum” de som inte är vana vid att gå i … de heliga rummen. 

För de är det ju självklart att man ber, att man tar nattvard kanske. Att man 

aa vad man nu… med symboler och så vidare. De flesta känner väl till de 

flesta symbolerna men Sverige är ju oerhört profant. Så att ett kors för dem 

betyder väl religion, men vad det betyder är ju oerhört abstrakt. Därför att 

de inte har konkretiserat det med heliga rum, med handlingar och så vidare. 

Jag tror att det blir mer konkret.  

 

Lärarna tycker att eleverna får med sig mer kunskap än om läraren själv hade stått framme 

och pratat konstant. Diana och Eva är tydliga med att elevers kunskap är värdefull eftersom 

de själva inte har så stora erfarenheter, exempelvis ifrån islam. Sammanfattningsvis visar 

resultatet att lärarna är väldigt positiva till att använda elevers religiösa erfarenheter i 

undervisningen och att det berikar undervisningen på flera sätt. Lärarnas tillvägagångssätt 

varierar något. De allra flesta tycker att det är av stor vikt att fråga eleven först om hen vill 

dela med sig, medan läraren Eva tycker att det förstör det spontana och att hennes klassrum 

är så öppet så att det inte är något problem. Några anser också att det ibland är svårt att 

fråga först eftersom det uppkommer spontant. Eva är dock inte orolig över att någon elev 

ska känna sig utpekad. Några lärare trycker mycket på att människor i Sverige får tro på 

vad de vill och använder alltså religionsfriheten som argument. De lyfter också vikten av 

att lyssna på varandra och respektera varandra.  
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6. Diskussion 

Nedan diskuteras litteraturstudiens metod (6.1) följt av en diskussion av resultatet (6.2). 

Avslutningsvis presenteras förslag på framtida forskning (6.3).  

 

6.1 Metoddiskussion 

Semistrukturerade intervjuer har använts för att genomföra studien. För att kunna uppfylla 

studiens syfte ansågs intervjuer vara bäst lämpade, eftersom det är lärares förståelse som 

avses. Just semistrukturerade intervjuer möjliggör ett löst hållet samtal, där frågor kan hop-

pas över för att de redan fått ett svar i samtalet eller kan ställas i en annan ordning. Nya 

frågor kan även tillkomma. Detta har varit bra då vissa frågor eller vinklar på frågor upp-

kom under intervjuerna.  

 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en iPad. Problemet med ljudinspelning är att det kan 

bidra med att den som intervjuas känner sig obekväm och det kan vara svårt att slappna av 

och tänka bort att det handlar om en undersökning (Harboe, 2013; Bryman, 2011). Det kan 

påverka hur pratsamma informanterna är under intervjun. Det går fundera över om ljudin-

spelningen påverkade några lärare mer än andra, eftersom vissa intervjuer blev mycket 

kortare än de andra. Kanske kände sig några av dem obekväma. Eftersom ljudinspelning-

arna transkriberades i sin helhet gjorde det att det blev ett relativt stort datamaterial att 

analysera. Det var tidskrävande och det var ibland svårt att scrolla upp och ner i datorn och 

komma ihåg vem som sagt vad medan analysen pågick i huvudet. I efterhand har jag tänkt 

på att det kanske hade underlättat att skriva ut allt datamaterial och stryka över med över-

strykningspennor i olika färger, istället för att göra allt digitalt. Då hade det gått att klippa 

ut citat och sortera i olika högar, för att försöka arbeta fram kategorier. Istället gjordes 

färgkodningarna digitalt och det blev mycket hoppande fram och tillbaka i dokumentet, 

vilket kan ha gjort att något har missats under arbetets gång.  

 

Urvalet för studien är gjort genom bekvämlighet, vilket innebär att det inte är slumpmässigt 

gjort. Ett slumpmässigt urval där alla som slumpats fram dessutom hade velat deltaga hade 

kunnat ge ett mer representativt urval med lärare från olika kulturer, både män som kvin-
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nor. Tyvärr har inga män deltagit i studien eftersom de inte svarade vid mina kontaktför-

sök. Det hade kunnat vara intressant att både låta kvinnor och män komma till tals, ef-

tersom det hade ökat representativiteten för studien.  

 

Under arbetets gång har det gjorts nya litteratursökningar för att ta reda på mer om tidigare 

forskning. Viss forskning hade redan sökts fram i litteraturstudien (Hilding & Westerlund, 

2018) som ligger till grund för denna studie, men även sökningar efter nyare och annan 

litteratur som kan ha missats under tidigare arbete har gjorts. Tyvärr gav sökningarna inget 

stort resultat men en ny artikel kunde hittas och bidra till att beskriva den tidigare forsk-

ningen. Något som diskuterades i Hilding och Westerlunds (2018) litteraturstudie är att det 

saknas forskning inom religionskunskap inriktad på mellanstadiet, vilket kan förklara att 

det finns en begränsad mängd litteratur att använda. Det faktum att det saknas studier 

gjorda på mellanstadiet har också gjort att urvalet för att beskriva tidigare forskning har 

vidgats till att även omfatta forskning där äldre elever deltagit. Det kan finnas skillnader i 

hur lärare för äldre elever hanterar fenomenet.  

 

Eftersom jag tidigare gjort en litteraturstudie där ena temat just handlade om vad lärare har 

att säga om att låta elever berätta om sina religiösa erfarenheter har jag haft förkunskaper 

om ämnet. Avsnittet med tidigare forskning hade kunnat se annorlunda ut om jag inte redan 

hade flera artiklar att använda. Förhoppningsvis hade de artiklar jag har med i tidigare 

forskning även hittats om det hade varit första gången jag sökte liknande artiklar vid denna 

uppsats. Litteraturstudien har gett mig förkunskaper som kan ha bidragit till att vissa följd-

frågor ställdes, som kanske inte hade ställts om litteraturstudien inte hade funnits som 

grund. Det finns även en risk att mina erfarenheter och min förförståelse har påverkat sättet 

jag har ställt intervjufrågor och även vilka intervjufrågor jag valt att ställa. Jag anser dock 

att det är en vinst att jag har haft förkunskaper eftersom det har bidragit till ett visst djup i 

tolkningen av resultatet. Tolkningen av resultatet är gjord i en svensk kontext, vilken sä-

kerligen skiljer sig jämfört med om tolkningen gjorts i en annan kontext (Thurén, 2009). 

Resultatet anses därför inte internationellt generaliserbart och inte heller nationellt genera-

liserbart. Visserligen säger resultatet något om hur lärare på mellanstadiet resonerar kring 

att använda elevers religiösa erfarenheter i undervisningen men eftersom studien är relativt 

liten bör resultatet inte generaliseras som en sanning som gäller i hela Sverige, för alla 
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mellanstadielärare. Det är svårt att säga något om en hel population utifrån ett så litet stick-

prov. Hermeneutiken strävar inte efter att komma fram till en absolut sanning, vilket denna 

studie inte heller gör. 

 

6.2 Resultatdiskussion 

Alla lärare som deltog i studien använder på något sätt sina elevers religiösa erfarenheter i 

religionskunskapsundervisningen. Kanske säger det något om att det är så det ser ut i klass-

rummen i Sverige? Det hade varit intressant om någon av lärarna faktiskt undvek att an-

vända elevers religiösa erfarenheter i undervisningen, eftersom det då hade gått att under-

söka varför de väljer att inte göra det. Studiens syfte är att beskriva om och i så fall hur 

religionskunskapslärare i årskurs 4 – 6 i en svensk kommun använder sina elever som lä-

rande resurser i religionskunskapsämnet. Hypotesen var att det kunde finnas lärare som 

inte arbetade på det sättet, vilket studiens resultat visade inte stämde för denna studie. Det 

är intressant att alla lärare ser det så självklart att använda elevers religiösa erfarenheter 

eftersom tidigare forskning visar att det finns en stor osäkerhet kring fenomenet (Evering-

ton et al., 2011). Det är också intressant av den anledning att ämnet religionskunskap i 

Sverige är organiserat på liknande sätt som religionskunskap i England. Everington et al. 

(2011) har i sin artikel ett resultat från flera länder i Europa, varav delen där lärarna be-

skriver en oro över att eleverna ska känna sig utpekade framför allt kommer ifrån ett eng-

elskt skolsammanhang. Det är intressant att två skolsammanhang som liknar varandra i sin 

utformning ändå kan skilja sig åt i form av att lärarna tänker så olika.  

 

Sverige beskrivs ofta som ett av världens minst religiösa länder, både sett till närvaro i 

kyrkan och hur många som har en tro. Ändå kan det ses som viktigt att döpa sina barn, 

konfirmeras, betala skatt till kyrkan och att gifta sig i kyrkan (Zuckerman, 2009). Bea pra-

tar om att religion kan vara väldigt privat och även Fia är inne på det när hon pratar om att 

vissa religiösa frågor kan vara känsliga. För Anna är det viktigt att fråga om det är okej att 

använda elevens religiösa erfarenheter, vilket kan tolkas som att hon också tycker att det 

kan vara känsligt. Eva däremot ser inte det som lika viktigt. Det går att fundera på vad det 

är som gör att vissa lärare är mer försiktiga än andra. Det finns minst två möjliga tolk-

ningar. Eva verkar distanserad från religion och ser inga bekymmer med att använda ele-

vers religiösa erfarenheter i undervisningen. Ett sätt att se på sekularisering är att det beto-

nar religion som något privat (se Casanova, 2006), vilket Bea beskriver att religion är.  
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Ipgrave (2004) beskriver att det är okej att använda elevers religiösa erfarenheter under 

förutsättningen att det är ett antal elever som har samma position, exempelvis inom Islam. 

Ingen av lärarna i studien pratar om det, men Diana använder aldrig sina elever som är 

Jehovas vittnen, vilket verkar vara oberoende om de är flera eller inte. Det centrala inne-

hållet för årskurs 4 – 6 tar inte upp att undervisningen ska behandla just Jehovas vittnen 

utan fokuserar på världsreligionerna, vilket innebär att Dianas sätt att hantera Jehovas vitt-

nen inte strider mot vad undervisningen ska innehålla. Det kan finnas en risk att Jehovas 

vittnen ifrågasätter undervisningen i kristendom om de inte blir omnämnda, men i övrigt 

kanske det är klokt att vara försiktig, precis som Diana är.  

 

Diana tycker att användandet av elevers erfarenheter i religionskunskapen gör att eleverna 

får syn på att det finns olika högtider att fira, beroende på vilken religion eller kultur man 

tillhör. Det är intressant att hon uttrycker det som att det är firandet av jul och påsk som är 

normen och att de som inte firar det känner sig utanför. Det låter som att elever som inte 

firar påsk och jul endast får berätta om sina högtider i jämförelse med dem och inte när de 

infaller. Det är ett tydligt exempel på att det kan vara svårt att arbeta bort sitt kristna arv 

och inte låta det bli norm i klassrummet. Fia säger att hennes elever får berätta om ramadan 

när det infaller, vilket visar att det kan vara olika hur lärare gör.  

 

Alla lärarna som deltog i studien tycker att användandet av elevers religiösa erfarenheter i 

undervisningen berikar den. Det blir mer varierat och kan lyfta fram likheter och olikheter. 

Flera av lärarna är inne på att undervisningen blir mer konkret och att det finns olika sätt 

att tänka och tro. Carin är den lärare vars intervjusvar har namngivit studien. Hon menar 

att ”det blir mer på riktigt” om man använder sig av eleverna. Även Bea pratar om att det 

blir mer på riktigt eftersom det blir en chans för klasskamraterna att se att det faktiskt finns 

människor som har en tro eller tror olika än en själv och dessutom i deras närhet. Genom 

att låta eleverna dela med sig av sina erfarenheter och kunskaper utvecklas hela gruppen, 

och det kan tolkas som det Jackson (2017) beskriver att arbetet med dialogmodellen bidrar 

med.  

 

Flera av lärarna är inne på att de betonar för sina elever att det finns religionsfrihet i Sverige 

och att ingen religion är bättre än någon annan. Det framgår att alla lärare i studien arbetar 

med värdegrunden på ett eller annat sätt, vilket är helt korrekt eftersom det inte ska vara 
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skiljt från undervisningen (Skolverket, 2013). Diana är den som verkar ha tydligast tankar 

kring hur hon lägger upp sitt arbete inför att religionskunskapen ska börja eftersom hon 

lägger in ett temaområde i undervisningen om just värdegrund innan hon börjar undervisa 

om religioner. Dock är värdegrunden något som ska genomsyra allt och inte bara vara ett 

tema. Det framgår inte av materialet huruvida Diana både använder värdegrunden som ett 

tema samtidigt som hon låter det vara en del av sin undervisning överlag. Ingen av lärarna 

verkar ha arbetat fram gemensamma förhållningsregler eller samtalsregler på det sätt som 

Ipgrave (2004) beskriver i sin artikel.  

  

Bea, och även Fia, säger att religion är något som är personligt och att hon inte vill höra 

någon elev säga att någon gud är bättre än någon annan. Det finns flera olika möjliga syn-

sätt på gud och det synsättet Bea pratar om är därmed inget generellt perspektiv som alla 

religiösa personer har. Samtidigt har Bea och de andra lärarna ett uppdrag att bedriva en 

icke-konfessionell undervisning (Skolverket, 2018), vilket säkert styr in hennes tankar på 

att religionerna inte på något sätt ska värderas. Kanske menar Bea att hon inte vill höra 

från någon elev att ”min gud är den enda”. Hon får inte påverka en elev att tycka något, så 

om det skulle vara fallet att en elev hävdar att hennes eller hans gud är den enda guden så 

ska Bea egentligen inte säga att det inte är sant. Det är en svår situation att hantera som 

förhoppningsvis inte uppkommer särskilt ofta i undervisningen. Det går även att diskutera 

huruvida den svenska skolan är icke-konfessionell när den samtidigt ska värna om kristna 

traditioner. Det är något motsägelsefullt i skrivningarna i läroplanen (se Skolverket, 2018, 

s. 5).  

 

Anna pratar om att hon ibland får fungera som ett vuxet bollplank och att försöka förklara 

ur allas perspektiv, om det råder delade meningar i klassrummet. Likadant pratar Fia om 

att man som vuxen behöver finnas med och bryta samtalet eller diskussionen om man mär-

ker att det blir för jobbigt för någon elev. Hon menar då också att det är viktigt att lära 

känna sina elever för att kunna känna igen tecken på när det blir jobbigt. Liedgren (2018) 

är inne på samma spår när hon presenterar sitt resultat. För att kunna vara respektfull mot 

sina elever behöver läraren lära känna dem.  

 

Dialogmodellen som beskrivs tidigare forskning (3.4) motiverar att lärarna i studien arbe-

tar med att låta eleverna berätta om sina egna erfarenheter och upplevelser. Läraren ska ha 

en roll som moderator medan eleverna ska vara drivande och uppmuntras att motivera sina 
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åsikter (Jackson, 2017). Både Anna och Fia är inne på något som skulle kunna liknas vid 

ett arbete som moderator. Det är ett intressant resultat och något som fler lärare skulle 

kunna ta efter i sin undervisning. Det är möjligt att fler än Anna och Fia i studien gör på 

det sättet men det är inget som framkommer i studiens resultat.  

 

Eva tycker att det är dumt att be eleven om lov att få fråga hen frågor om exempelvis Islam 

under lektionstid. Det förstör det spontana, menar hon, och det blir konstiga situationer om 

hon ska fråga innan. Hennes åsikt är den som skiljer sig mest från övriga deltagares och 

den går också stick i stäv med vad elever i Holmqvist Lidhs (2016) studie gjord med gym-

nasielever säger. De eleverna tycker att det är viktigt att läraren frågar först eftersom de 

anser att upplevelsen blir mer positiv. Eva förklarar varför hon tänker som hon gör och 

berättar också att deras klassrum alltid har ett öppet samtalsklimat, varför det säkerligen 

fungerar att tänka som Eva gör också. Återigen handlar det om att som lärare känna sina 

elever.  

 

6.3 Framtida forskning 

Denna studie ämnar inte jämföra hur Lillskolan, Mellanskolan och Storskolan skiljer sig 

åt i användandet av elevers religiösa erfarenheter i religionskunskapsundervisningen. Det 

hade dock kunnat vara intressant att gräva djupare i en sådan jämförelse och att dessutom 

utvidga jämförelsen till alla kommunens skolor. En sådan studie hade krävt mer tid i an-

språk. Det hade också gått att göra jämförelser mellan exempelvis Gislaveds kommun och 

en kommun som har en lägre andel elever med utländsk bakgrund än vad Gislaved har.  

 

Det hade kunnat vara intressant att göra en studie med ett större urval, där syftet är att 

undersöka huruvida lärare med en egen religiös tro är mer eller mindre benägna att använda 

elevers religiösa erfarenheter i undervisningen. Det går även jämföra med icke-troende 

lärare för att se eventuella likheter och skillnader. För att möjliggöra en sådan studie be-

hövs deltagande lärare från olika kulturer. I det stora hela är det önskvärt med fler studier 

som inriktar sig på mellanstadiet, eftersom det vid litteratursökningar verkar finnas en kun-

skapslucka där.  
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