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SAMMANFATTNING 

Ida Carlgren & Josefine Ferm  

Pedagogiskt förhållningssätt till religiös mångfald 
En jämförande studie mellan två skolor 

Antal sidor: 31 

Syftet med vårt arbete är att utifrån en definition av begreppet mångreligiöst 

undervisningsperspektiv undersöka förutsättningarna för en undervisning i skolämnet religion, 

som främjar både lärandet och utvecklingen av ett tolerant förhållningssätt hos eleverna. 

Vi har valt att utgå från en huvudfrågeställning som är: Vilka problem uppfattar skolorna vid 

integration och hur arbetar de med dem? För att ringa in problemen utgår vi från följande 

frågeställningar: Vilka styrdokument ligger till grund för undervisningen i religion? Hur främjar 

religionsundervisningen tolerans och förståelse över de etniska och religiösa grupperna? Utifrån 

dessa områden formulerade vi sedan de frågor som vi använde vid intervjuerna. 

Metoden vi använde oss av var öppenriktad intervju. Sedan vi analyserat intervjusvaren kom vi 

fram till resultatet. I vår undersökning sökte vi efter problem kopplade till religion i skolan, till 

vår förvåning uppfattade ingen av respondenterna några sådana i sin religionsundervisning. Vi 

har därför lyft fram de problem som vi uppfattade att skolorna hade, men som de inte själva såg, 

i vår diskussionsdel. För att sammanfatta vårt huvudsakliga resultat kom vi fram till slutsatsen 

att bara för att en skola uppfattar sig som mångreligiös innebär inte det att det mångreligiösa tas 

tillvara i undervisningen.  
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ABSTRACT  

Ida Carlgren & Josefine Ferm  

A pedagogic perspective on attitudes towards religious diversity 
A comparative study between two schools 

Number of pages: 31 

The purpose of our study is, from a definition of the term multi religious teaching perspective, 

to examine the conditions for an education in the school subject religion, which promotes both 

the learning as well as the development of a tolerant attitude among the students. 

We have chosen to start from problems like for example: Which problems do the schools 

apprehend in integration issues and how do they handle them? To narrow down these problems 

we have chosen to work from following questions. What control documents, national or local, 

underlies the teaching in the subject religion? How does the education in religion promote 

tolerance and understanding over the ethnical and religious groups? Then we reformulated these 

question fields into questions that we later on used for the interviews. 

The method we used was open directed interview. After we had analysed the answers from the 

interviews we reached the results. In our study we searched for problems connected with 

religious education in schools, to our surprise none of the respondents had apprehended any of 

those connected to their teaching in religious education. Therefore, we have enthroned the 

problems that we observed, but the teachers did not, in our discussion part. Just because a 

school is known as a multi religious school does that not necessary mean that the multicultural 

perspective is to be seen as a resource in the teaching. 
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1 Inledning 
I dagens svenska samhälle debatteras det ständigt om ämnen som invandring, integration och 

mångkulturalism. Frågor som rör hur invandrare ska integreras in i samhället på bästa sätt är 

ständigt aktuella. Att det svenska samhället idag är mångkulturellt innebär att det finns fler 

aspekter att ta hänsyn till i undervisningen mot vad som fanns tidigare, då Sverige fortfarande 

var ett mer monokulturellt samhälle. Kulturmöten sker överallt i möten mellan människor och 

skolan har därför fått en enorm resurs som vi anser att de bör ta vara på. Att låta elever få ta 

del av varandras erfarenheter och kulturer kan utgöra en resurs och ett stöd i arbetet med att 

utforma eleverna till toleranta och förstående medborgare. Vikten av detta arbete betonas i de 

nationella styrdokumenten (Skolverket, 2002). 

När lärare bedriver religionsundervisning tycker vi att en av de viktigaste uppgifterna är att 

betrakta varje elev som en tillgång i klassrummet. Vi tyckte därför att detta var ett väldigt 

intressant ämne för vår undersökning. Grunden till vårt arbete utgår från vårt intresse av att ta 

reda på hur personal inom skolan kan arbeta med olika religiösa tillhörigheter vid en 

mångreligiös skola. Därför undersöks undervisningen på skolor, där en stor andel av eleverna 

har en annan religiös bakgrund än den kristna. I och med att det kristna förhållningssättet och 

de kristna traditionerna enligt våra erfarenheter dominerar utgångspunkten för 

religionsundervisning i skolan idag, vill vi ta reda på om skolans integrationsarbete har 

kommit så långt att skolans kulturella och religiösa mångfald även influerar 

religionsundervisningens innehåll. Med integrationsarbete i skolan menar vi en undervisning 

där eleverna får en inblick i det mångreligiösa samhälle vi lever i, genom att eleverna får ta 

del av varandras religion och kultur. Förhoppningsvis ger vår studie oss inblick i ett 

långsiktigt integrationsarbete. 

Religion kan utgöra en betydande del av en människas kultur, därför har vi tagit upp 

begreppen kultur och mångkulturell i vårt arbete. Särskilt mot bakgrund av att många av våra 

kulturella traditioner har sina rötter i religion. 

Vi har valt att genomföra intervjuer med respondenter på två mångkulturella skolor för att få 

veta mer om integrationsarbetet och eventuella problem som kan uppstå i anknytning till 

religionsundervisningen.    
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2 Bakgrund 
I följande avsnitt presenteras tidigare forskning och annat referensmaterial som knyter an till 

ämnet för vår studie. Vi har valt att sammanfatta detta under rubriker där olika källor 

redovisas. 

2.1 1900-talets påverkan av innehållet i den svenska 
religionsundervisningen 

Det finns flera uppsatser på c-nivå som behandlar religionsämnets utveckling från 

kristendomskunskap till religionskunskap, bland annat skriver Lars-Göran Pahlm, från 

Kalmar högskola och Anna Koivisto, Luleå Tekniska Universitet, om just detta.  

Sven G. Hartman (Hartman i Almén m.fl., 1994) skriver i sin bok att utvecklingen av 

skolämnet religion kan kopplas till samhällsutvecklingen under 1900-talet. Han tar särskilt 

upp fyra skäl som ligger till grund för den utvecklingen. Det första skälet är kopplat till att 

undervisningsplikten av religionsämnet i hemmet avskaffades år 1883. Denna uppgift 

övertogs nu istället av skolan. Det andra skälet är kopplat till utgivningen av 1919 års 

läroplan. Utformandet av denna föregicks av en samhällsdebatt som var såväl politiskt känslig 

som omdebatterad. Debatten resulterade i att religionsundervisningen utvecklades från att ha 

varit strikt bunden till kristendomen, då eleverna skulle bekänna sin kristna tro, till att detta 

inte längre var något som skulle ingå i undervisningen. År 1951 infördes religions – och 

yttrandefriheten i Sverige, detta utgjorde en bidragande orsak till det tredje skälet som 

Hartman anger. Detta tredje skäl är att det 1962 framfördes krav på att 

religionsundervisningen skulle vara objektiv. Det innebar att undervisningen i ämnet 

hädanefter skulle vara saklig, allsidig samt objektiv. Detta skapade reaktioner eftersom ämnet 

ansågs vara personligt, där individuella reflektioner var en viktig del. Hartmans fjärde skäl 

som ligger till grund för utvecklingen av religionsämnet var kopplad till 1969 års läroplan. 

Här betonades vikten av att undervisningen skulle vara mer elevorienterad och på så sätt bli 

mer funktionell, det vill säga mer verklighetsanknuten.  

Sven-Åke Selander (1993) behandlar också detta ämne, han skriver att religionsämnets 

utveckling även berodde på att samhällets tidigare strikta regler för hur människor skulle leva, 

deras religionsfrihet och yttrandefrihet, fick minskad betydelse. Den tidigare formella 

religionsundervisningen ersattes av en mer funktionell undervisning där eleverna skulle vara 

en aktiv del.  
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2.2 Mångkulturella skolor 
Kursplanen i religion (Skolverket, 2002) förutsätter att elevernas religion får bli en del av 

undervisningen, särskilt viktigt är detta vid en mångkulturell skola. Många skolor i Sverige 

idag kallar sig mångkulturella skolor. Att de benämns så beror på att antalet elever med 

utländsk bakgrund utgör en stor del av det totala elevantalet på dessa skolor. Alltså benämns 

skolorna som mångkulturella och mångetniska för att deras elevskara inte är homogen utan 

mer mångkulturell än vad den varit tidigare. En sådan skola kan arbeta på samma sätt som en 

vanlig svensk skola utan att varken behöva identifiera sig eller fungera som en mångetnisk 

skola. Enligt Ladenperä (2000) har undersökningar visat att lärare undervisar som om alla 

elever hade svensk bakgrund och därmed har de inte tagit hänsyn till om det fanns flera 

etniska grupper i klassen.  

Begreppet interkulturell undervisning myntades officiellt på 1980-talet i en huvudrapport från 

Statens Offentliga Utredningar (SOU, 1983). Begreppet var menat att påvisa en ny attityd 

mellan svenskar och invandrare i Sverige inom skolans verksamhet. I samma rapport 

föreslogs det att interkulturell utbildning var något, som borde ingå i lärarutbildningen. Då 

detta föreslogs innefattade begreppet att undervisningen skulle ge kunskaper om olika 

invandrargrupper som kom till Sverige. Syftet med denna undervisning var att öka förståelsen 

och kunskapen om invandrare och andra minoriteter. Därigenom skulle det skapas en 

situation i Sverige där olika etniska grupper kunde leva sida vid sida utan konflikter 

(Ladenperä, 1995). Det finns olika definitioner på begreppet interkulturell, det beror på att 

kontexten kan vara olika, men generellt beskrivs termen som en process för interaktion mellan 

personer med olika kulturell bakgrund (Ladenperä, 1995). 

Det faktum att vårt samhälle blivit alltmer globaliserat leder till att vi allt oftare möter 

människor med en världsuppfattning samt ett levnadssätt som skiljer sig från den kristna, 

svenska kulturens. I dagens Sverige finns många medborgare som har sitt ursprung i länder 

där deras religion har en betydligt större och mer central plats i samhället (Föreningen Lärare i 

Religionskunskap, 2006).  

Ladenperä (1995) menar att en interkulturell lärandeprocess, till exempel en 

undervisningssituation i skolan, sker när fenomen betraktas från olika kulturella och etniska 

perspektiv och som även konfronteras och kompletterar varandra.  
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2.3 Att undervisa på en skola med mångfald 
Det är inget ovanligt att många som arbetar på invandrartäta skolor tycker att alla elever ska 

behandlas lika oavsett var eleven kommer ifrån. Men elever med olika bakgrunder och 

trostillhörighet har även olika önskningar och behov. Detta gör att skolan är tvungen att 

uppmärksamma varifrån elever kommer (Strandberg i Hultinger, Wallentin, 1996). 

Ladenperä har även bedrivit forskning inom ämnet och kommit fram till att en klass med 

elever som har en annan etnisk bakgrund, ofta definieras som en invandrarklass av lärare. Om 

en klass benämns som en invandrarklass och undervisningen utgår från ett svenskt perspektiv, 

används svenska som referensram för undervisningen och andra kulturella, etniska eller 

religiösa tillhörigheter har en mindre framträdande och betydande roll. Vad innebär då detta 

begrepp? Jo, det svenska perspektivet utgår från det traditionella svenska samhället som är 

präglat av kristendomen. Den svenska normen såväl som värdegrunden bygger på 

kristendomens grundtankar om alla människors lika värde, vad som är rätt och fel, lämpligt 

och olämpligt och så vidare. Samhället präglas även av ett humanistiskt synsätt som sätter 

människan i främsta rummet. 

Detta uppmärksammas i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena (Skolverket, 2002) 

där det till exempel står att studierna innefattar den mångfald som finns i det svenska 

samhället idag, där kulturella -, religiösa - och andra livsuppfattningsbetingelser existerar 

jämte - och influerar varandra.  

Jonas Otterbeck (Otterbeck i Hultinger och Wallentin, 1996) skriver om hur skolor utöver 

rollen som förmedlare av kunskap även ska bevara den svenska normen. Med det avses lagar, 

sociala regler, svensk kultur och tradition. 

De samhällsorienterande ämnena ska vidare ge en grund för att eleverna ska utveckla 

förståelse och tolerans mot andra sätt att tänka. I ämnet ingår också att eleverna ska lära sig att 

företeelser kan uppfattas på många olika sätt. De samhällsorienterande ämnena utgör en god 

arena för diskussioner kring etik och moral samt diskussioner kring olika livssyner. Ämnet 

ska också ge en god bas för att eleverna ska känna till olika religioner, livsåskådningar och 

traditioner (Skolverket, 2002). På grundskolan kan undervisningen baseras på kursplanen för 

de samhällsorienterande ämnena och/eller kursplanen i religion. Kursplanen för de 

samhällsorienterande ämnena är ett gemensamt namn för samhällskunskap, religion, historia 

och geografi. Skolverket har på uppdrag av regeringen skrivit en övergripande kursplan för 

dessa ämnen likväl som en enskild för varje ämne.   
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2.4 Arbetssätt 
För att en religionsundervisning ska kunna tillgodose ett mångreligiöst intresse krävs en 

medvetenhet om det mångkulturella perspektivet. Det innebär att undervisningens innehåll 

och upplägg bör spegla den mångkulturella skolan och det mångkulturella och mångreligiösa 

samhället (Ladenperä, 2000). 

 I ett mångkulturellt samhälle är det viktigt att ha en förståelse för andra människor, hur de 

tänker, agerar och utformar sina liv (Skolverket, 2002). Lärare ska se till att skapa bra möten 

mellan elever som kommer från olika bakgrunder och som har olika uppfattningar och 

värderingar. Lärarens uppgift innefattar även att kunna ge eleverna redskap och kunskaper så 

att de ska kunna fördjupa sig i och kanske i vissa fall även ändra sin syn på olika företeelser 

inom religioner. Lärare som undervisar i religionsämnet ska ge eleverna en vidare och mer 

problematiserad syn på olika religioner (Föreningen Lärare i Religionskunskap, 2006).  

Barn som kommer från olika kulturer och som har olika bakgrunder berikar varandra genom 

att de får utbyta erfarenheter, tankar och kunskap. Möten människor emellan är det bästa 

sättet för att tillgodogöra sig ny kunskap samt förändra sin uppfattning av den värld vi lever i. 

Ämnet religion kan därför gripa tag i eleverna, få dem att ifrågasätta, formulera frågor och på 

så sätt utvecklar de också sitt eget tänkande. I skolan är kulturkrockar något positivt då de kan 

leda fram till givande samtal som i sin tur berikar deltagarna. Det kan till exempel innebära att 

olika åsikter blir en god utgångspunkt för lärande (Nordheden i Hultinger, Wallentin, 1996). 

Till undervisningen i religion hör etik och moralfrågor. När det i undervisningen diskuteras 

kring etik och moral tas det vanligtvis upp olika scenarion som eleverna får ta ställning till. 

Exempel på en övning är att eleverna får tänka sig in i situationen där de befinner sig i en båt. 

I havet omkring dem finns x antal människor som är i behov av att räddas men alla får inte 

plats i båten. Vilka skulle lämnas kvar och varför? Eleven får även tillgång till en beskrivning 

av alla personerna och deras bakgrund, utifrån materialet gör de sedan ett ställningstagande. 

Syftet med övningen är att eleverna ska bli medvetna om hur vi värdesätter andra människor 

utifrån våra personliga värderingar. Företeelsen som tas upp skulle lika gärna kunna vara för 

eller emot att äta viss slags mat, till exempel fläskkött. För kristna har det ingen betydelse om 

de är fläskkött som äts, men för exempelvis en muslim är detta i många fall otänkbart. 
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I styrdokumentet Lpo94 står det till exempel i kursplanen för de samhällsorienterande ämnena 

(Skolverket, 2002) att dessa ska integreras med de andra ämnena inom skolan. Det står även 

att ämnet ska utformas på ett sätt som gör det möjligt att utbilda eleverna till goda 

samhällsmedborgare och genom det bidra till en hållbar global samhällsutveckling. Utifrån ett 

globalt perspektiv är det därför viktigt att skapa förståelse för andra religioner och 

livsåskådningar än bara elevernas egen. Om läraren aldrig lyfter fram skillnader mellan olika 

religioner kan eleverna heller aldrig diskutera likheterna och behålla tillförlitligheten. Som 

lärare är det viktigt att framhäva olikheter såväl som likheter (Nordheden i Hultinger, 

Wallentin, 1996). 

2.5 Identitet 
I kursplanen för Religion (Skolverket, 2002) står det att skolämnet religion ska göra att eleven 

ser sin egen roll i vårt mångkulturella samhälle och att eleven utvecklar förmåga som gör att 

eleven känner trygghet i sig själv som individ. Vidare står det att ämnet ska bidra till att 

eleven utvecklar en förmåga som gör att denne kan förstå och reflektera över sin livssituation 

samt utveckla ett ansvarsfullt tänkande. Att bearbeta existentiella frågor, trosfrågor och att 

betrakta tillvaron utifrån ett etiskt perspektiv ingår i en personlig utvecklingsprocess. Varje 

människa reflekterar över sådana frågor och behöver tillägna sig redskap i form av traditioner, 

språk och symboler för att söka mening i de frågor som hon ställs inför i livet och skapa 

nyfikenhet och intresse för ämnet. I boken Den mångkulturella skolan (Hultman i Hultinger, 

Wallentin, 1996) påpekas vikten av att som lärare uppmärksamma samtliga elever och lyssna 

till vad de har att säga. Detta bidrar till en stärkt självbild hos eleven i och med att elevens 

uppfattningar bekräftas i till exempel dialoger och problemlösningar. 

Lärarens uppgift inom religionsämnet var tidigare att undervisa om och beskriva de olika 

religionerna utifrån ett objektivt perspektiv. I en sådan typ av undervisning finns det inget 

utrymme för personlig identitet som idag anses som en viktig fråga i skolämnet religion 

(Föreningen Lärare i Religionskunskap, 2006). Dagens religionsundervisning däremot har fått 

ett allt bredare innehåll och rymmer idag även livsåskådning, livstolkning, etik och moral. 

Religionen är även en förmedlare av kultur och tradition (Skogar, 2005). Skogar skriver 

fortsättningsvis att om ämnesundervisning i religion istället skulle ha språk och tradition som 

nyckelord skulle det ge plats åt mångfalden i skolans undervisning. 
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2.6 Förhållningssätt 
Ett konstant bekymmer inom religionsundervisningen är det mellan insider och outsider, det 

vill säga har en person rätt att yttra sig om en religion, annan än den han eller hon själv tillhör 

och kritisera ideologier som är andra än den egna? (Föreningen Lärare i Religionskunskap, 

2006). Inger Nordheden skriver att undervisningen i religionsämnet måste få beröra men även 

uppröra. Eleverna måste få möjlighet att träffa människor med olika åsikter och som har ett 

engagemang för någonting (Nordheden i Hultinger, Wallentin, 1996). 

I Sverige hör det inte till vanligheten att vi öppet diskuterar vår trosuppfattning, tron ses som 

en privat angelägenhet. Detta utgör en markant skillnad mot människor från många andra 

länder och andra kulturer där religionen är en naturlig del av samhällslivet och något som det 

gärna samtalas kring. I stora delar av världen styrs människors liv av religionen. Kyrkan är i 

många kulturer en mycket viktig mötesplats. I Sverige däremot lever vi i ett sekulariserat 

samhälle där kyrkan har fått stå tillbaka. När invandrare anländer till Sverige har många av 

dem förhoppningar om att de ska ha möjlighet att fortsätta att utveckla samt praktisera sin tro 

(Nordheden i Hultinger, Wallentin, 1996).  

I sin forskning undersökte Ladenperä (1995, 1996) pedagogers attityd gentemot studenters 

invandrarbakgrund och anade en annalkande förändring. Hon tyckte sig se att läraren ändrade 

fokus från att först utgå från elevens invandrarbakgrund till att sedan bli mer medveten om sin 

egen kulturella bakgrund. Detta tyder enligt Ladenperä på att kännedom om den egna kulturen 

och etniciteten påverkar en person som har en annan etnicitet och kultur. Om utgångspunkten 

istället varit ett interkulturellt perspektiv så hade det skapat en mer jämlik relation mellan de 

två aktörerna. De hade då inte kunnat definiera den andres kultur och etnicitet utan de hade 

handlat utifrån sina egna kulturella referensramar.  

Författaren Trevor Cooling (Cooling i Broadbent & Brown, 2002) tar upp olika problem 

rörande sambandet mellan en religionslärares egen religion och hur han eller hon ska hantera 

det i relation till sin undervisning i skolan. Författaren tar upp olika aspekter på ämnet, 

exempelvis huruvida en lärare ska propagera för sin egen tro eller om han eller hon ska, så att 

säga, ”lämna sin tro hemma”. I samma artikel diskuteras det hur neutral och accepterande en 

religionsundervisning ska vara. I kursplanen för religion (Skolverket, 2002) står det att en 

religionsundervisning ska vara accepterande mot andra religiösa tillhörigheter och minoriteter 

men att den klart ska ta avstånd från kränkningar eller trosuppfattningar som strider mot 

skolans värdegrund eller samhällets lagar. 
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2.7 Kultur i undervisningen 
Tolkningen av en händelse beror på kontexten den befinner sig i, människor uppfattar saker 

på olika sätt. Verkligheten och kontexten tolkas och ges mening med hjälp av språkliga 

verktyg. Kultur är en del av vår sociala värld och den utgör kontexten för våra interaktioner 

med andra människor. Enligt Ladenperä (2000) kan kultur studeras utifrån olika perspektiv, 

olika former av kulturella företeelser, som till exempel kosthållning. Kosten i skolan anpassas 

genom att ingredienser läggs till eller utesluts, detta har ofta sin utgångspunkt i olika 

trosuppfattningar eller etniciteter.  

Ladenperä menar vidare att andra företeelser är upprepade beteendemönster och kollektiva 

trossystem eller övertygelser. Exempel på upprepade beteendemönster är olika traditioner, 

som varierar mellan religionerna. Kristna firar exempelvis påsk på ett sätt medan judar firar 

den på ett annat. Ett annat perspektiv är det som rör vårt tänkande, handlande och metaforer. 

Ordspråk och metaforer kan skilja sig åt beroende på var i världen du befinner dig.  

Känslor kan uttryckas olika beroende på kultur och religion, likaså skiljer sig sättet vi 

kommunicerar och relaterar till vår omgivning på. Detta inkluderar familjetraditioner samt 

relationer mellan könen. I vissa kulturer har mannen en högre status och en mer framträdande 

roll i samhället. Det sista perspektivet som Ladenperä (2000) behandlar studerar skillnader 

mellan kulturer när det handlar om självbild och hur en människa ser sig själv som person. 

Detta kan till exempel bli tydligt när invandrarelevens pappa söker efter skolans rektor och till 

sin förvåning möter en kvinna när han förväntat sig att möta en man. 

Problemen som en lärare på en mångetnisk skola möter kan vara många. De lärare som 

arbetar på en sådan skola har skaffat sig en användbar referensram som skapats utifrån 

lärarens egna erfarenheter i det dagliga arbetet. Det kan vara intressant att studera hur 

lärarrollen förändras för en pedagog som jobbar i en mångkulturell miljö. Det kan krävas mer 

av en lärare som måste samarbeta med modersmålslärare och föräldrar från olika etniska 

kulturer. Däri ligger också de eventuella konflikter som en lärare på en mångetnisk skola kan 

hamna i, vissa situationer kan kräva andra pedagogiska förhållningssätt som kanske inte 

stämmer överens med dem som står i styrdokumenten (Ladenperä, 2000). 

Sverige är ett sekulariserat land och har gått från att ha majoriteten kristna medborgare till att 

en allt större del av befolkningen har en annan trosuppfattning eller ingen tro alls. Detta 

medför att även religionsundervisningen måste förändras. Religionsundervisningen i Sverige 

är neutral och behandlar flera olika religioner ur ett objektivt perspektiv som inte ska vara 

dömande utan tolerant och informativt (Föreningen Lärare i Religionskunskap, 2006). 
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Vår genomgång av bakgrundsmaterialet leder oss fram till en definition av ett mångreligiöst 

undervisningsperspektiv. Det är ett pedagogiskt förhållningssätt som innebär att elevers 

kulturella och religiösa tillhörigheter tas tillvara i undervisningen genom att de 

uppmärksammas, diskuteras och bidrar till en stärkt självkänsla hos eleven. 
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3 Syfte med undersökningen 
Syftet med vårt arbete är att utifrån en definition av begreppet ”mångreligiöst 

undervisningsperspektiv” undersöka förutsättningarna för en undervisning i skolämnet 

religion, som främjar både lärandet och utvecklingen av ett tolerant förhållningssätt hos 

eleverna.  Vi vill även undersöka vilka problem förknippade med undervisningen i religion 

som kan förekomma på en skola med religiös mångfald. För att bredda vår studie är den en 

jämförande studie mellan två skolor. 

3.1  Frågeställning 
Vår frågeställning som utgör grunden för studien lyder:  

- Vilka problem uppfattar skolorna vid integration och hur arbetar de med dem?  

Utifrån denna huvudfråga formulerade vi sedan ytterligare frågor som gör ämnet mer 

hanterbart och möjliggör en konkret undersökning. Dessa frågeställningar var:  

- Vilka styrdokument ligger till grund för undervisningen i religion?  

- Hur främjar religionsundervisningen tolerans och förståelse över de etniska och 

religiösa grupperna?  

Utifrån dessa områden formulerade vi sedan de frågor som vi använde vid intervjuerna. 
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4 Metod  
Under rubriken metod beskriver vi hur vi gått tillväga, vilken metod vi valt och hur urvalet ser 

ut. Dessutom gör vi en presentation av skolorna.  

4.1 Datainsamling 
Ämnet vi valt att undersöka har en stor spännvidd och är individuellt eftersom erfarenheter 

och arbetssätt hos lärare inom ämnet kan variera kraftigt. Valet av metod baserades på att vi 

vill få en så god beskrivning som möjligt av skolornas bemötande samt arbete med religiös 

mångfald. Därför valde vi metoden öppenriktad intervjuform för vår datainsamling. Lantz 

(1996) skriver att i den öppenriktade intervjun får respondenten själv beskriva hur denne 

upplever en företeelse samt hur den reflekterar kring detta fenomen. 

Metoden innebär att utgångspunkten är ett antal intervjufrågor som utgår från frågeställningen 

och syftet med undersökningen. Utifrån respondenternas svar ställs sedan följdfrågor. Detta 

ger oss möjlighet att genomföra mer flexibla intervjuer där respondenten ges tillfälle att 

fördjupa sig i ämnet. Vi valde det här tillvägagångssättet därför att vi med denna metod kunde 

få mer uttömmande svar som beskriver pedagogernas egna erfarenheter. Våra intervjuer är 

helt anonyma, vi anger varken namn på respondenten eller på skolorna. Om inte 

intervjuformen hade varit anonym hade detta varit en faktor som kunnat påverka resultatet då 

en del av respondenterna skulle sträva efter att svara så lämpligt som möjligt snarare än 

sanningsenligt.  

För att vara säkra på att vi får med allt som respondenten uppger valde vi att dokumentera 

våra intervjuer genom bandupptagning. Dessa bandinspelningar kommer att förstöras tre 

månader efter inlämnandet av uppsatsen.  

4.2 Litteratursökning 
För att hitta lämplig litteratur har vi använts oss av bibliotekens databaser, både Högskolan i 

Jönköpings katalog och våra lokala biblioteks kataloger. Vi använde sökord som mångfald, 

integration, mångkulturell och religionsundervisning. För att få fram internationell forskning 

använde vi oss av databasen Academic Search Elite, som letar upp artiklar utifrån de sökord 

som valts. Där hittade vi artiklar som vi läste in oss på och som även gav oss uppslag på 

böcker som vi kunde använda i vår forskning. 
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4.3 Urval 
Vår undersökning är en jämförande studie mellan två skolor, eftersom ämnet för vår 

frågeställning är religiös mångfald valde vi två skolor vars elever speglar det allt mer 

mångreligiösa samhället. Anledningen till att vi valde just dessa skolor var för att vi ville ha 

två skolor med ungefär samma elevantal och för att de låg i olika kommuner. Att de låg i 

olika kommuner var för oss intressant på det sätt att vi ville se ifall de lokala målen såg olika 

ut. Båda skolorna tillhör medelstora kommuner.  

Urvalsstorleken för vår undersökning valde vi att begränsa till sex respondenter, vi tog två 

lärare och en rektor från varje skola. Dels för att det inte hade tjänat något till att intervjua alla 

lärare som undervisar/undervisat i religion, för att skolorna har en gemensam referensram för 

sin undervisning och innehållet i den skulle då inte variera mellan respondenterna särskilt 

mycket, men dels också för att det inte är alla lärare som undervisar i religion i nuläget.  

Under rubriken Resultat redovisas en sammanfattning av de enskilda intervjuerna med 

lärarna, men vi har valt att inte redovisa rektorernas svar där. Dessa använder vi istället som 

källor vid presentationen av de båda skolorna. Detta eftersom vi vill undersöka hur det arbetas 

med religiös mångfald i undervisningen. Det perspektivet har inte rektorerna utan de 

representerar ett ledningsperspektiv. Inom skolans verksamhet arbetas det med religion 

utifrån skolans ramar, deras styrdokument.  

Det är viktigt att intervjupersonerna är väl införstådda med uppgiften och dess syfte innan 

intervjun inleds. Denna information ska intervjuaren ge respondenten i förväg för att sedan få 

möjlighet att överväga om den vill ställa upp eller inte. Intervjun bygger på ett frivilligt 

deltagande från respondentens sida (Lantz, 1993). 

En första kontakt etablerades med respondenterna via mail där vi förklarade syftet med vår 

undersökning sedan fick de ta ställning till om de ville ställa upp. Därefter bokades tid för 

intervjutillfället in via telefonkontakt. Under den här kontakten fick respondenten även 

information om hur intervjun skulle gå till samt hur materialet kommer hanteras efter 

genomförd intervju.  
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Respondenterna på den ena skolan, som vi valt att kalla skola A, är religionsansvarig 

respektive ansvarig för inköp av läromedel i religion på skolan där de arbetar och de bedriver 

också undervisning i ämnet. Den andra skolan, som vi i arbetet refererar till som skola B, har 

respondenter som är verksamma i ämnet religion i dagsläget och de har därför en god insikt i 

ämnet. Här nedan gör vi en beskrivning av skolorna som vi valde att undersöka 

förhållningssättet på. Anledningen till att vi lägger detta stycke i metoddelen är för att under 

resultatdelen presenterar vi de enskilda respondenterna och vi ansåg att en övergripande bild 

av skolan var relevant för arbetet. 

4.3.1 Skola A 

Skolan ligger i en förort till en mellanstor svensk stad. Det går ungefär 450 elever på skolan 

varav de flesta är muslimer och kristna, men andra religionstillhörigheter är också 

representerade på skolan till exempel hinduer. Mellan 85-90% av eleverna på skolan har 

annan härkomst än svensk. Personalen består av omkring 80 personer totalt sett. De flesta av 

lärarna har läst Svenska som andraspråk, men skolans mål är att all personal ska ha gjort 

detta. 

Verksamheten utgår från de nationella målen i Lpo94 (Skolverket, 2002) men de arbetar även 

efter ett framtaget stödmaterial, som skolan tillsammans med ortens muslimska församlingar 

arbetat fram. Detta dokument innehåller råd och riktlinjer för arbetet med de muslimska 

barnen.  

Vid avslutningar i kyrkan erbjuder skolan alltid en alternativ avslutning för de elever som inte 

vill närvara i kyrkan. Dessa barn kan då välja att närvara vid en likvärdig avslutning på 

skolan, men trots att barnen erbjuds ett alternativ föredrar de flesta att gå på den ordinarie 

avslutningen.  

4.3.2 Skola B 

Skolan är en f-9 skola och ligger centralt i en medelstor svensk stad. Skolan har strax över 

400 elever och cirka 40 % av dem är elever med invandrarbakgrund. På skolan arbetar cirka 

70 personer. Majoriteten av eleverna är kristna eller muslimer men andra religioner 

förekommer också.  
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Skolan har inget framarbetat dokument som rör just den mångetniska delen av skolan utan 

följer de nationella styrdokumenten. Som komplement till läroplanen och kursplanerna finns 

även lokala mål som är framarbetade gemensamt med andra skolor i kommunen. Skolan har 

en plan med tillhörande dokument där hanteringen av nya elever som ska börja på skolan 

beskrivs. Det omfattar hur en första kontakt med familjen etableras samt hur det fortlöpande 

arbetet under elevens inskolning ska gå till. 

Skolan firar den kristna julhögtiden tillsammans men det är också den enda högtiden som 

firas gemensamt. Andra högtider som ramadan och påsk uppmärksammas däremot i klasserna 

på så sätt att det tas upp i ett informativt syfte. Runt första advent går alla elever till en 

närbelägen kyrka på adventshögtid. Vanligtvis följer alla eleverna med, de elever med annan 

trostillhörighet än den kristna får se besöket som ett studiebesök. Julavslutningen däremot 

hålls i pingstkyrkans lokaler, endast en liten del av avslutningen har ett religiöst innehåll. 

Kyrkan används som samlingslokal eftersom det inte finns någon annan tillräckligt stor lokal 

att tillgå. 

Ett mål vad det gäller fortbildning av personalen som skolan har är att samtliga lärare har läst, 

eller kommer att läsa, Svenska som andraspråk vid en högskola. Detta för att vidga 

kompetensen men även för att det är kunskaper som behövs i arbetet på skolan.  

4.4 Bortfall - pilottest 
Innan genomförandet av första intervjun valde vi att göra ett pilottest. Testet är en 

förberedande intervju där de frågor som planeras ställas i intervjun ställs och utgör grunden 

för undersökningen. Pilottestet genomförs för att ta reda på om frågorna är relevanta utifrån 

syftet med undersökningen och om de är begripliga för respondenten. 

Genom att genomföra pilottest granskas innehållet i den planerade intervjun. Genom att 

informera respondenten om syftet med intervjun uppmanas även denne att ge respons på 

frågorna som ställs samt på upplägget av den genomförda intervjun. Det är positivt om 

respondenten i pilottestet hör till samma grupp som de respondenter som intervjuarna planerar 

att intervjua (Lantz, 1993).  

Vi gjorde ett pilottest med en person i nära anknytning till skolans verksamhet, vi testade då 

frågorna vi tänkt använda i intervjuerna. Respondenten gav oss bra synpunkter som ledde till 

att vi tog bort frågor som upplevdes som oväsentliga för vår undersökning och reviderade 

några frågor för att de skulle bli tydligare och för att respondenterna skulle förstå dem. 
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De frågor som ströks efter genomfört pilottest var till exempel: Vilka förändringar har skett på 

skolan under åren? Dessutom ströks ett antal följdfrågor som var direkt ledande men också 

frågor som ”pilotrespondenten” inte förstod. Exempel på dessa var, under rubriken 

föräldrakontakt, var detta positivt eller negativt? Under rubriken dina mål ströks: Känns 

religionsundervisningen viktig för dig som person?  

4.5 Validitet och reliabilitet 
Om en undersökning ska hålla hög reliabilitet och validitet bör vissa åtgärder vidtas. Validitet 

och reliabilitet har med tillförlitlighet och pålitlighet att göra. För att vår studie ska hålla hög 

sådan ger vi nedan exempel på åtgärder som gjorts från vår sida. 

För att en undersökning ska hålla hög validitet måste metoden som använts leda fram till 

resultat som ger svar på de frågeställningar och syfte som låg till grund för undersökningen 

(Bryman, 2000). Den metod vi använt oss av är vald utifrån syftet med undersökningen. 

Frågorna som vi ställt till respondenterna utgår från syftet och var relevanta för målet med vår 

uppsats.  

Reliabiliteten handlar om undersökningens pålitlighet samt följdriktighet. Om arbetet skulle 

genomföras en gång till skulle vi få fram samma resultat då? (Bryman, 2002). Reliabilitet 

behandlar också exempelvis förutsättningarna för intervjun, att de ska vara anpassade efter 

intervjupersonens behov och önskemål. Något som ska undvikas för att bibehålla hög 

reliabilitet är störande faktorer som kan ha en negativ inverkan på respondenten och därmed 

även resultatet av intervjun.  

Respondenterna fick själva bestämma platsen där intervjun skulle genomföras. Detta är en 

faktor som kan skapa en trygghetskänsla hos personen som intervjuas eftersom de känner sig 

mer avslappnade i bekanta, trygga miljöer. Vi avsatte ordentligt med tid för respektive 

intervju, detta för att inte situationen skulle kännas tidspressad och stressad. Den beräknade 

tiden per intervju var dock 30-40 minuter. Intervjuaren måste se till att skapa ett bra klimat 

inför intervjutillfället så att ett samspel mellan den som intervjuas och respondenten är 

möjligt. Detta är viktigt om respondenten ska komma till sin rätt (Lantz, 1993).  
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Vi delade inte ut frågorna till respondenten innan intervjun och dessa var inte heller i 

kronologisk ordning. Detta för att inte följden på frågorna skulle bli logisk och den 

intervjuade på så sätt skulle kunna tänka ut ett bra svar innan frågan ställts. Vi har försökt 

undvika frågor som respondenten kan svara enbart ja eller nej på. I de fall där ja eller nej – 

svar ändå har förekommit har vi följt upp frågeställningen med följdfrågor. Samtliga av dessa 

faktorer stärker undersökningens reliabilitet. 

4.6 Analysmetod 
Vår analys gick till på följande sätt: vi lyssnade vid upprepade tillfällen igenom materialet, 

både tillsammans och enskilt. Sedan skrev vi ut varje intervju, därefter jämförde vi 

respondenternas svar för att upptäcka eventuella likheter och skillnader. Det är genom denna 

analys av svaren som vi kan komma fram till ett resultat.  I resultatet presenterar vi sedan det 

innehåll i intervjuerna som är mest relevant utifrån vårt syfte och vår frågeställning. Dessutom 

jämförde vi med aktuell forskning inom ämnet.  

4.7 Redovisning av resultat 
Resultaten presenteras i uppsatsen under rubriken resultat. Här kommer vi inleda med att 

redovisa svaren i form av sammanfattningar från respektive intervju. Dessa presenteras i 

kategoriserad form för att öka möjlighet för översikt och jämförande.  
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5 Resultat 
Vår rapport bygger på intervjuer med lärare som arbetar på skolor med religiös mångfald 

bland eleverna. Här nedan följer referat av innehållet i de intervjuer vi genomfört. Vi valde att 

presentera referaten efter olika områden och under olika kategorier. Respondenterna 

presenteras som L1-4 där L står för lärare och bokstaven visar vilken skola de tillhör. Vi 

presenterar respondenterna nedan. 

Respondent L1 (A) Kvinna, anställd på skola A, ansvarig för inköp av läromedel i 

religionsämnet. Är klasslärare i år fem. 

Respondent L2 (B) Kvinna, anställd på skola B, mentor i år sex med engelskaprofil.  

Respondent L3 (B) Kvinna, anställd på skola B. Är klasslärare i en fyra och en femma.  

Respondent L4 (A) Kvinna, anställd på skola A, religionsansvarig i sitt lärarlag. Är nu 

klasslärare i år fem. 

5.1 Religionsundervisning – en helhet  
L1 (A): Religionen finns i undervisningen hela tiden och att det måste hållas levande. Hon 

arbetar därför kontinuerligt med religionsfrågor och drar paralleller till religion i övriga SO - 

ämnen. Respondenten har lagt märke till att kunskapen generellt är liten rörande den kristna 

tron och det tycker hon är synd. Hon tycker att det är tråkigt att kristendomen inte kommer 

fram mer än de andra religionerna, hon tror att lärare ibland är rädda för att ta upp det kristna 

för mycket, trots att det ligger till grund för vårt samhälle. Respondenten skulle vilja att 

barnen förstod samhällets uppbyggnad, i nuläget upplever läraren att barnen ofta saknar den 

grundläggande kunskap som behövs.  

Nyckelsätt att undervisa på enligt den tillfrågade är genom samtal där läraren agerar 

handledare i samtalet. Läsning är enligt henne svårare för eleverna och därför är samtal mer 

givande.  
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Hon har inte själv upplevt några problem i undervisningen kopplat till religion men vet att det 

har förekommit på skolan. Varje lärare på skolan är ansvarig för sin undervisning samt 

upplägget av den. I årskurs sex låter hon sina elever göra ett större arbete om 

världsreligionerna där de får fördjupa sig i någon religion. Respondenten menar att det pratas 

mer om nyheter som rör hela världen på en mångkulturell skola. Läraren besöker olika 

gudstjänstlokaler med eleverna för att de ska få uppleva olika religiösa företeelser i 

verkligheten. Vår respondent upplever ibland att religiösa diskussioner i skolan undviks, detta 

tror hon beror på att personalen vill undvika problem. Det område som personalen diskuterat 

mest är hur skolan ska arbeta kring ramadan. 

L2 (B): Respondenten arbetar med världsreligionerna i sin undervisning, men även nyandliga 

rörelser som new age, dessutom behandlas olika riktningar inom religionerna. Hon utgår 

mycket från läromedlet Arvet efter Abraham i sin undervisning och undervisningen brukar ha 

sin utgångspunkt i det som förenar i stället för det som skiljer. Detta för att ge eleverna en 

känsla av att vi inte är så olika. Eleverna blir, enligt henne, förvånade när de upptäcker att det 

finns inslag av någon annan religion i deras religion. Hon upplever också att eleverna inte 

alltid känner till sina heliga texter så väl, vissa har fått dem berättade för sig på ett språk de 

inte behärskar: Till exempel muslimska texter ur koranen som lästs på arabiska. 

Konsekvensen av detta blir att barnen inte kan tillgodogöra sig innehållet.  

I undervisningen diskuteras också levnadsregler som i många fall är lika mellan religionerna, 

exempelvis den gyllene regeln, som enligt respondenten finns i alla religioner. De jobbar 

mycket gemensamt i klassen, mycket med förståelse och att sätta sig in i andras situationer. 

L3 (B): Hennes religionsundervisning är numera mer integrerad i andra ämnen som till 

exempel i historia, än vad den tidigare varit. Respondenten upplever att 

religionsundervisningen har förändrats, den har gått från att vara ren kristendomskunskap till 

att bli mer jämförande och undersökande. Läraren tycker att skolan är bättre nu på att se 

sammanhang och på att se saker i stort. 

Det är mest i de äldre åren från sexan och uppåt som det arbetas mer med religion uppger hon. 

Alla stadier arbetar med religion genom diskussioner kring värdegrunden samt etik och 

moralfrågor. Hon jobbar tematiskt, forskar och drar kopplingar till historia. 

Hon upplever också att religionsundervisningen har stor betydelse för värdegrundsarbetet. I 

sin undervisning drar hon paralleller mellan religionerna med hjälp av till exempel den 

gyllene regeln som återfinns både i islam och inom kristendomen.  
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L4 (A): I de samhällsorienterande ämnena arbetar de tematiskt och försöker väva in ämnena i 

varandra för att eleverna ska se helheten.  

De gör alltid upp mål att nå innan arbetet inleds. När klassen åker på skolresor kan de passa 

på att besöka gudstjänstlokaler som inte finns i skolans närmiljö. De arbetar mycket ute i 

verkligheten, det är för att barnen ska kunna relatera till olika besök och platser, då hänger de 

upp sin kunskap på det.  I årskurs sex får eleverna göra ett större arbete då de jämför de olika 

världsreligionerna. De flesta väljer en religion som är främmande för dem. 

Hon upplever att religionsundervisningen har förändrats. Innan var det mer kristendom men 

respondenten tycket att vi fortfarande måste lyfta fram den i undervisningen eftersom det är 

”vår” religion i Sverige.  

Kommentar: Vi ser att samtliga lärare arbetar tematiskt med sin religionsundervisning. L2 (B) 

behandlar även andra religioner än världsreligionerna och tar upp olika trosriktningar inom 

dessa, i sin undervisning. L4 och L1 tar med sig eleverna ut i verkligheten för att de ska 

uppleva olika religiösa företeelser. 

5.2 Styrdokument 
L1 (A): Respondenten utgår i sin undervisning ifrån målen i Lpo94. 

L2 (B): I religionsundervisningen utgår hon från kursplanen, det finns även lokalt 

framarbetade mål som hon följer.  

L3 (B): Läraren följer och arbetar utifrån de nationella styrdokumenten i Lpo94. 

L4 (A): Läraren arbetar utefter de nationella målen och mycket med förståelse i sin 

undervisning. 

Kommentar: Vi ser att det är en lärare som utöver Lpo94 även använder sig av annat 

styrdokument som utgångspunkt för undervisningen 

5.3 Integration för förståelse 
L1 (A): Hon upplever att religionsundervisningen är väldigt viktig för integrationen, via 

religionsundervisningen får eleverna uppleva de likheter som finns mellan religionerna och de 

får även ta del av varandras religioner och kulturer. Läraren ser mångreligiöst som en stor 

tillgång eftersom händelser då kan ses ur olika synsätt. Respondenten uppger även att 

eleverna upplever detta arbete som väldigt positivt.  
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Hon tycker att förståelse är det viktigaste på en skola med mångfald. Att visa att människor 

kan leva tillsammans utan att de behöver tro på samma sak. Den tillfrågade tycker 

religionsundervisningen kan ses som en del av värdegrundsarbetet men att värdegrundarbetet 

pågår hela tiden och inte bara genom religionsundervisningen. 

L2 (B): Läraren tycker att skolan har förändrats, hon tror något annat vore omöjligt med tanke 

på att skolan fått fler elever med utländsk bakgrund. Genom att eleverna får större insyn i 

andra religioner skapas förståelse och de tänker mer på det som förenar. Detta gör att de blir 

mer ödmjuka. Respondenten tror att skolan har förändrats tack vare det mångreligiösa 

samhället, hon tycker även det märkts på läromedlen som faktiskt styr en stor del av 

undervisningen. Läromedlen har blivit mer jämförande istället för att som tidigare bara 

presenterat religionerna.  

Hon anser också att religionen har stor betydelse för värdegrunden då den lägger stor vikt vid 

etik och moral. Genom ett kontinuerligt arbete med detta tvingas barnen tänka i de banorna. 

Läraren har inte upplevt några problem i undervisningen som kan kopplas till religion. Hon 

tycker själv att religion skapar större förståelse och har stor betydelse för integrationsarbetet, 

men hon har svårt att säga om hon märker någon skillnad utanför skolans väggar. Hon är rädd 

att eleverna kanske inte tar med sig det de lär sig i skolan ut i samhället. 

L3 (B): I den undervisningen som respondenten bedriver är religion, kultur och historia 

sammanflätade. De muslimska eleverna får ta del av den svenska kyrkans kulturarv genom 

historieundervisningen. Detta tycker barnen är spännande och det bidrar också till 

integrationen. 

L4 (A): Hon anser att religionsundervisningen är bra för integrationsarbetet då eleverna ser att 

vi inte är så olika. Om barnen inte har kunskap om varandras olikheter är det lättare att häva 

ur sig elaka ord, respondenten upplever att detta arbete blir lättare på en mångkulturell skola i 

och med att det finns personer som skillnaderna kan bindas upp på. Sedan uppger hon att 

många människor tror att problemen är många på en skola med många invandrare men detta 

har hon aldrig upplevt. 

Kommentar: Vi ser att alla respondenterna tycker det är viktigt att eleverna får ta del av 

varandras kultur och religion för att skapa förståelse. L2 (B) ser att det skett förändringar 

inom skolan och läromedlens utformande som en konsekvens av det mångkulturella 

samhället. 
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5.4 Högtider och avslutningar i kristen kontext 
L2 (B): Skolan besöker kyrkan vid första advent. Alla elever följer med och läraren anser att 

de muslimska barnen får se det som ett studiebesök, inte som påverkan. Hade det funnits en 

moské att tillgå i staden så hade de besökt den. Högtider som firas på skolan är jul och påsk. 

Det är bara advent som firas kyrkan. Det finns ingen tydlig tradition med skolarbetet kring 

påsk, men de pratar om högtiden i undervisningen, samma sak är det med ramadan och 

bayram.  

L3 (B): I adventstid går personal och elever till en närbelägen kyrka för att fira advents 

gudstjänst. Detta ses inte, uppger hon, som någon religiös företeelse utan mer som en samling. 

Hon tycker att det är kul att få vara med och se hur spännande de muslimska barnen tycker det 

är att få komma in i kyrkan. Att se hur de sitter och tittar runt omkring sig och upp i taket är 

jättespännande, de upplever besöket mer som ett studiebesök. Respondenten ser detta som 

ytterligare ett steg i integrationsarbetet. Hon betonar vikten av att religionsundervisningen inte 

är påverkande idag utan mer informativ. 

L3 (B): Vid julavslutningen samlas elever och personal i pingstkyrkan som ligger strax intill 

skolan och denna används som en samlingslokal för skolans personal och elever. Den judiska 

och kristna påsken, ramadan samt bayram uppmärksammas i undervisningen, men detta sker 

naturligt när barnen till exempel ska ta ledigt inför sina högtider.  

L4 (A): Hon berättar att de kristna högtiderna firas i kyrkan. Sexorna har även ett kristet 

julspel, något som alla elever brukar vilja delta i då de inte ser det som religiöst utan tradition. 

Hon uppger att det är viktigt att inte vara rädd för att lyfta fram det svenska eftersom vi lever i 

Sverige. Ramadan är en högtid som inte firas på skolan men är påtaglig genom barnen som 

berättar mycket om den. Det är ofta barnen själva som vill prova på fastan. Oftast verkar det 

inte vara av religiös övertygelse utan av nyfikenhet.  Läraren känner att hon kan säga till om 

hon tycker att eleverna ska avbryta fastan utan att de eller föräldrarna tar illa upp.  

Kommentar: Vi noterar att lärarna på skolorna enbart firar kristna högtider.  
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5.5 Elev och förälder – en undervisningsresurs 
L2 (B): Respondenten menar att elevpåverkan i hennes undervisning mest sker via att 

eleverna deltar i diskussioner och då präglar undervisningen.  De muslimska barnen tycker att 

det är roligare att diskutera religion än vad de svenska barnen tycker. Det är inte lika självklart 

att diskutera religion för de svenska eleverna som har växt upp i ett mer sekulariserat 

samhälle och sammanhang. Detta skapar positiva diskussioner och eleverna får ta del av olika 

perspektiv. Däremot uppger hon att det är självklart för alla elever att diskutera religion, det är 

inget de skäms för, enligt respondenten.  Det finns en öppenhet för diskussioner, det tror 

läraren kan skilja skolan från många andra. Läraren ser det absolut som en tillgång att skolan 

är mångkulturell och mångreligiös. På andra skolor som hon arbetat på har inte den 

mångfalden funnits och då har inte heller glädjen att diskutera funnits på samma sätt.   

L3 (B): Eleverna får inte bestämma arbetsområden utan de är med och påverkar innehållet av 

undervisningen genom diskussioner och liknande. 

L4 (A): Eleverna får påverka religionsundervisningen genom att de själva väljer vilken 

religion de vill göra ett arbete om i årskurs sex. När eleverna är klara med detta större arbete 

får de utvärdera den kunskap de skaffat sig. Respondenten berättar att resultatet från elevernas 

utvärderingar varit mycket positivt. 

L1 (A): Hon berättar att de tar hjälp av föräldrarna vid arbetet med världsreligionerna. Läraren 

har mycket föräldrakontakt med hemmen, hon anser sig vara väldigt privat i denna kontakt 

något hon förklarar genom att berätta att föräldrarna gärna får kontakta henne även utanför 

skolan. Hon tycker att det är bättre att hemmet ringer till henne direkt när problem uppstår. 

Respondenten ringer även hem till föräldrarna när eleven gjort något positivt. 

L2 (B): Läraren använder sig inte särskilt mycket av besök från olika organisationer Däremot 

tar hon hjälp av de olika modersmålslärarna på skolan som kommer och berättar om de olika 

religionerna för klassen, det är ju en resurs som finns nära till hands, uppger respondenten.  

L3 (B): Samverkan med föräldrar sker vid utvecklingssamtal men respondenten kan inte 

komma på något annat tillfälle då det skulle kunna ske.  
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Samarbete med organisationer förekommer. Hon tar särskilt upp en händelse och berättar 

exempelvis att en ungdomspräst från pingstkyrkan på eget initiativ infann sig som stöd för de 

äldre eleverna i skolans bibliotek. Eleverna fick en vuxen att prata med och det var inte i 

påverkande syfte. Detta var något som mottogs väl av eleverna. När vi frågade om hon kunde 

nämna någon annan form av samverkan tog hon upp svenska kyrkan vid advent. Då skolan 

går på advents gudstjänst. Respondenten berättade att studiebesök förekom men främst i 

årskurs sex och åtta, då besöks de olika kyrkorna som finns i staden.  

L4 (A): Både barn och deras föräldrar kan berätta för klassen om sin religion, läraren tycker 

det är bättre att de kommer och berättar, för att göra religionen rättvisa. 

Kommentar: Vi ser att L4 (A) låter sina elever utvärdera religionsarbetet. Lärarna från skola B 

använder sig av modersmålslärarna i religionsundervisningen. Pedagogerna som arbetar på 

skola A tar hjälp av föräldrarna i undervisningen. L4 (A) tar även hjälp av eleverna i arbetet 

med religioner. 

5.6 Fortbildning 
L1(A): pratade om fortbildningen och berättade att lärarlaget får välja ett område som de vill 

utveckla, ansvaret för det ligger alltså hos lärarna. 

L2 (B): De arbetar med integrering och hur eleverna ska kunna nå målen, ett arbete som aldrig 

avtar. Värdegrunds och integrationsarbetet är något som alltid pågår, hon tror att personalen 

på skolan är ganska medveten om detta eftersom de möter det varje dag. Fortbildning på 

skolan är fortlöpande och sker genom kurser och ständiga diskussioner. Alla lärarna har läst 

Svenska som andraspråk. 

L3 (B): Fortbildningen på skolan är ett ständigt arbete, alla har läst Svenska som andraspråk 

och de har studiecirklar kring ämnet mångkulturell skola. De har även läscirklar där ämnet tas 

upp. På en studiedag i början av terminen fick personalen ett uppskattat besök av en imam. Då 

diskuterades mångkulturalism och frågor som till exempel vilken hänsyn som skulle tas till 

ledighet vid de muslimska högtiderna.  

L4 (A): Lärarna står själva för kompetensutvecklingen inom lärarlaget men att de får söka upp 

utbildningarna själva. 

Kommentar: Vi noterar att fortbildningen är mer omfattande på skola B.  
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6 Diskussion 
I diskussionen formulerar vi svar på våra frågeställningar. I vårt arbete sökte vi också efter 

problem, till vår förvåning uppfattade ingen av respondenterna några problem kopplat till 

religion i sin undervisning. Vi har därför lyft fram en del problem som vi uppfattade att 

skolorna hade, men som inte respondenterna själva uppmärksammade. 

Våra frågeställningar besvaras genom intervjuerna samt genom fakta vi samlat under avsnittet 

bakgrund och som är byggd på forskning inom ämnet den mångkulturella skolan. 

6.1 Elevmedverkan och samverkan 
Skolorna låter inte sina elever vara med och påverka innehållet i undervisningen i större 

utsträckning än att de får ta del i pedagogiska diskussioner. I styrdokumenten (Skolverket 

2002), som alla skolor ska följa, står det att eleven har rätt att vara med och påverka. Vår 

uppfattning är att båda skolorna skulle kunna arbeta mer med aktiv elevmedverkan, när det 

gäller religionsundervisningen, än vad de gör idag.  

Vi såg en tydlig skillnad mellan skolorna när det gällde samverkan med föräldrar samt 

organisationer. Vid skola A får elevernas föräldrar gärna får komma och informera och 

berätta om sin religion i skolan. L4 (A) understryker värdet av detta, och tycker att det är 

bättre att någon som har den aktuella religionen pratar om den. På skola B har man ingen 

samverkan med elevernas föräldrar när de arbetar med olika religioner, där tar pedagogerna 

istället hjälp av modersmålslärarna. Respondent L2, som är anställd på skola B uppger, att 

detta beror på att modersmålslärarna är en resurs som finns på skolan. Inte heller samverkan 

med några organisationer förekommer på skola B. Där sker det samarbete som finns genom 

att svenska kyrkan ger eleverna information om konfirmation samt att det är en präst som 

håller i advent gudstjänsten. På skola A däremot finns ett etablerat samarbete med de 

muslimska föreningarna. Det är tillsammans med dessa som dokumentet Råd och riktlinjer för 

muslimska barn har utformats. Skolan tar även med sina elever på studiebesök i moskén, som 

ligger i skolans närområde. 
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Samarbete med andra organisationer bidrar, i skola A: s fall, till en mer varierad och 

verklighetsanknuten undervisning. Detta är något som vi anser att skola B bör utveckla för i 

och med att skolan tar kontakt med organisationer i närsamhället sker en 

informationsöverföring som kan gynna undervisningens kvalitet. Visserligen använder sig 

skola B av modersmålslärarna, men för eleverna kan undervisningens innehåll bli ännu mer 

levande om de får komma i kontakt med andra troende än de som redan finns på skolan.  

Gemensamt för de båda skolorna är att de inte låter eleverna vara med och påverka innehållet 

i religionsundervisningen mer än att eleverna påverkar innehållet i diskussioner och liknande. 

Båda skolorna följer styrdokumenten men arbetet med elevinflytande är något vi anser att de 

kan utveckla. 

6.2 Högtider 
Skolornas arbete skiljer sig åt på det sätt att skola A erbjuder alternativa avslutningar för de 

elever som inte vill ha religiösa inslag i sin avslutning. Skola B har en gemensam avslutning 

med vissa religiösa inslag.  

Ingen av lärarna uppmärksammar i undervisningen andra högtider än de kristna, fast samtliga 

lärare uppger att det även pratas om de icke kristna högtiderna när de pågår eftersom barnen 

gärna vill berätta om sitt hemlands traditioner. På ett sådant sätt får eleverna ta del av 

varandras högtider och kan även ta del av olika tankar och synsätt kring aktuella situationer. 

Vi upplevde det som förvånande att ingen av de pedagoger som vi intervjuade arbetade mer 

med barnens olika religiösa traditioner. Detta är ju något som kan utgöra lustfyllda och 

lärorika inslag i religionsundervisningen.  

Skola A verkar ha tänkt över sina terminsavslutningar och föregår med gott exempel, anser vi, 

i och med att de har alternativa avslutningar. Det faktum att av skola A:s elever har runt 90 % 

invandrarbakgrund, jämför detta med skola B vars motsvarande siffra är 40 %, kan vara en 

bidragande orsak till skillnaden med upplägget av avslutningar. I det stora hela anser vi att 

skola A har ett bättre integrationsarbete, detta då det är mer inarbetat, men skola B är på god 

väg och de bedriver en undervisning där mångfald är ett nyckelord och som de arbetar aktivt 

för att utveckla arbetet kring.  
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Däremot anser vi att skola B arbetar mer aktivt för att uppnå en skolmiljö där mångfalden tas 

tillvara i undervisningen. Strandberg skriver (Strandberg i Hultinger och Wallentin, 1996) att 

det inte är ovanligt att många som arbetar på invandrartäta skolor tycker att alla elever ska 

behandlas lika oavsett var eleven kommer ifrån. Elever med olika bakgrunder och 

trostillhörighet har även olika önskningar och behov. Detta gör att skolan är tvungen att 

uppmärksamma varifrån elever kommer. På skola A sker ingen gemensam fortbildning utan 

där är det upp till varje enskilt lärarlag att skaffa sig ny kunskap. 

Ladenperä (2000) skriver bland annat om att det krävs en medvetenhet av pedagogen om det 

mångkulturella perspektivet, detta för att kunna tillgodose de olika mångreligiösa behoven i 

undervisningen. Det innebär att undervisningens innehåll och upplägg bör spegla den 

mångkulturella skolan och det mångkulturella och mångreligiösa samhället (Ladenperä, 

2000). Därigenom kan en lärare ständigt söka nya, bättre metoder och arbetssätt som kan vara 

användbara i undervisningen.  

6.3 Integration 
Nordheden (Nordheden i Hultinger och Wallentin, 1996) skriver att barn som kommer från 

olika kulturer och som har olika bakgrunder berikar varandra genom att de får utbyta 

erfarenheter, tankar och kunskap. Vidare skriver hon att möten människor emellan är det bästa 

sättet för att tillgodogöra sig ny kunskap samt ändra sin syn på världen. Respondent L4 (A) 

anser att konflikter av till synes religiös eller kulturell karaktär mellan elever kan motverkas 

genom att de får mer kunskap om varandra och därigenom mer respekt. På det sättet 

upptäcker vi om en konflikt verkligen har ett religiöst innehåll eller inte. 

Att våga låta barnen upptäcka skilda uppfattningar och utifrån det skapa bra och givande 

situationer för diskussion är en utmaning för lärare på en mångreligiös skola. Det är ju trots 

allt i dessa stunder, då olikheterna lyfts upp till ytan, som läraren kan välja att se detta som en 

resurs i undervisningen och lyfta fram orsaker till olikheterna men även peka på likheterna.   

Samtliga respondenter betonade här vikten av diskussion för att skapa förståelse om de 

religiösa grupperna. Undervisningen på båda skolorna präglas just av diskussioner kring etik 

och moral samt att eleverna då får diskutera olika förhållningssätt för att visa likheter och 

skillnader ur ett mångreligiöst perspektiv. 
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6.4 Kristendom i religionsundervisningen  
Två respondenter pratade under intervjuerna om vikten av att kristendomen ska lyftas fram i 

skolan som den religion som influerat dagens svenska samhälle. De ansåg också att den 

kristna tron bör ha en speciell ställning i undervisningen eftersom värdegrunden, som den 

svenska skolan vilar på, är baserad på just den. Respondent L1 (A) har i sin undervisning 

märkt att kunskapsnivån om den kristna tron är låg, hon skulle därför vilja att eleverna hade 

mer kunskaper om kristendomen. Detta för att de ska förstå samhällets uppbyggnad. Även L4, 

som är anställd på samma skola, tycker att lärare ska lyfta fram kristendomen eftersom det är 

den svenska religionen. Detta anser även respondent L2 (B) som tycker att hennes elever är 

dåligt insatta i sin tros heliga skrifter och hon skulle gärna vilja att de visste mer om sina 

religioner i stort. Lärare L3 (B) tycker att barnen via historieundervisningen får ta del av den 

svenska kyrkans kulturarv. Något som hon också tror bidrar till integrationen i en 

mångkulturell skola. 

Ladenperä (1995) menar att när fenomen, exempelvis trosuppfattningar, betraktas från olika 

kulturella och etniska perspektiv i undervisningen konfronteras de och kompletterar varandra. 

Kultur och religion är nära sammankopplade anser vi och om olika religiösa företeelser tas 

upp i undervisningen bidrar det till att eleverna, både de med svensk bakgrund och de med 

annan kulturell bakgrund, lär sig mer om det aktuella kulturarvet.  

Vi anser att lärare bör lyfta fram kristendomens betydelse för samhällets uppbyggnad samt 

konsekvenser av detta som finns kvar än idag. Däremot tycker vi inte att någon religion ska 

dominera religionsundervisningen. Det är viktigt att eleverna får bekanta sig med alla 

världsreligionerna på ett sätt som inte innebär någon påverkan. Att som individ finna sin 

eventuella trostillhörighet är en viktig process i sökandet efter den egna identiteten, därför är 

det även något som barn måste få möjlighet att göra utan press från personer i omgivningen.   

Jonas Otterbeck (Otterbeck i Hultinger och Wallentin, 1996) skriver om hur skolor utöver 

rollen som förmedlare av kunskap även ska upprätthålla den svenska normen. Med det avses 

lagar, sociala regler, svensk kultur och tradition. 
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6.5 Mångkulturell och mångreligiös skola  
Skillnaden i att undervisa på en skola med religiös och kulturell mångfald i jämförelse med en 

skola som främst har infödda svenska elever är enligt respondenterna att det krävs mer 

flexibilitet av pedagogen. Det är tydligt att samliga lärare ser mångfalden bland eleverna som 

en resurs, men vi kan inte i vår undersökning konstatera att denna resurs används i så stor 

utsträckning som den skulle kunna göra.  

Utvecklingssamtalet är idag av en helt avgörande betydelse för att diagnostisera och 

rekognoscera elevens lärande. Respondent L3 (B) uppgav att modersmålslärarna ses som en 

resurs på skolan och de sitter ofta med vid utvecklingssamtal. Bara det är en skillnad mellan 

en mångetnisk skola från en skola där majoriteten elever har svensk bakgrund. Att ha en extra 

person med vid ett utvecklingssamtal kan vara påfrestande, det pedagogen säger går genom en 

tolk och det är svårt för läraren att veta om all information har gått fram och om tolken i sin 

tur förstår vad läraren vill förmedla.  

Lärare ska se till att skapa bra möten mellan elever som kommer från olika bakgrunder och 

som har olika uppfattningar och värderingar. Uppgiften som en lärare har innefattar även att 

kunna ge eleven religionsvetenskapliga instrument för att eleven ska kunna fördjupa sig i och 

kanske i vissa fall även ändra synsättet på olika företeelser inom religioner. Den roll som en 

lärare har som bedriver religionsundervisningen är att ge eleverna en bredare och mer 

problematiserad syn på olika religioner (Föreningen Lärare i Religionskunskap, 2006). 

6.6 Sammanfattande diskussion 
Sammanfattningsvis kom vi i vår studie fram till att bara för att skolor kallar sig 

mångkulturella betyder inte det att de tar tillvara på de mångkulturella resurser de har på 

skolan, i form av deras elever. Elevernas egna erfarenheter är en enorm resurs och vi tycker 

att det borde få större genomslag i undervisningen ute på skolorna. Elever lär elever och 

genom diskussioner kan de få ta del av varandras erfarenheter. Vi upptäckte att ämnet religion 

var en god arena för den typen av diskussioner. 
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 Vi kom också fram till att fortbildning är något som kan skilja sig åt mellan en mångkulturell 

skola till en annan. Den skola med flest procentandel barn med utländska rötter var den skola 

som hade minst fortbildning. Vi fick också reda på att det krävs mer av en lärare som jobbar 

på en skola med mångfald, de uppgav att som lärare bör de vara mer flexibla och mer 

uppfinningsrika för att nå fram till alla elever. Detta ansåg vi vara en konstig kombination, de 

lärare som jobbar på den skola med minst procentantal elever med annan härkomst än svensk 

satsade mycket på fortbildning och de verkade förstå att detta är ett arbete som pågår hela den 

yrkesverksamma tiden. 

6.7 Metoddiskussion 
Vårt urval är begränsat till sex personer, detta för att vi ville ägna längre tid till varje 

respondent och utifrån vår semistrukturerade intervju fick vi mer tid för följdfrågor. Vår 

rapport utgörs av en mindre undersökning men kan ligga till grund för en mer omfattande 

forskning på kandidatnivå, inom ämnet för vår studie. 

Vi har under arbetets gång utvecklats och skaffat oss nya kunskaper och erfarenheter inom 

ramen för en kvalitativ studie. Genom förarbetet utvecklades vårt sätt att planera samt 

genomföra intervjuer. Det är en konst i sig att kunna ställa de rätta frågorna för att få svar som 

är relevanta för den undersökning som görs.  

Målet med intervjuerna var att få uttömmande svar från respondenterna, som vi kunde 

analysera och jämföra. Av den anledningen valde vi en intervjuform där vi kunde vara mer 

flexibla men samtidigt ville vi ha en stomme med frågeområden att utgå ifrån. Därför passade 

den öppet riktade intervjun vårt syfte bra, vi kunde ställa intervjufrågor och sen följa upp dem 

med följdfrågor, anpassade efter respondentens svar.  Däremot tycker vi att det hade gett vår 

studie en bättre bredd om vi även hade intervjuat manliga lärare. 

6.8 Framtida forskning 
Om undersökningen hade haft större omfattning så kunde urvalet ha varit mer representativt 

även i avseendena ålder och genus. Vid en förnyad undersökning hade vi även riktat vår 

uppmärksamhet mot hur elevernas religiösa och kulturella bakgrunder uppmärksammas inom 

andra ämnen än religion. Vi kan också tänka oss att ha gjort en undersökning där vi jämförde 

skillnaden i arbetssätt mellan en mer monokulturell skola och en mångkulturell skola.  
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Bilaga 1. 
Här nedan följer några av de frågor som vi ställde under intervjuerna, vi har medvetet valt att 

ta bort de följdfrågor som vi ställde under intervjuerna. Detta därför att de varierade från 

intervju till intervju. 

Berätta om vad du har för roll här på skolan. 

Vilka religiösa tillhörigheter har ni på skolan? 

Vilka religioner arbetar ni med och på vilket sätt? 

Är det någon/några religioner som ni lägger större vikt vid? 

Vilken roll fyller religionsundervisningen på er skola när det gäller ert integrationsarbete? 

Vilka mål arbetar ni efter i religionsundervisningen?  

Har det gjorts någon utvärdering av er religionsundervisning?  

Upplever du att religionsundervisningen har förändrats? 

Vad är ditt mål med religionsundervisningen? 

Upplever du att religionsundervisningen fyller någon funktion i skolans värdegrundsarbete? 

Påverkas undervisningen av att skolan och samhället är mångreligiöst?  

Hur främjar er religionsundervisning förståelse över de etniska och religiösa grupperna? 

Problem i undervisningen kopplat till religion? 

Vilka högtider uppmärksammas? 

I vilken grad kan eleverna själva påverka sin undervisning i religion? 

Samverkar skola och hem i någon form kring religionsundervisningen? 

Erbjuds personalen på skolan någon form av fortbildning för arbetet inom den mångkulturella 

och mångreligiösa skolan?  

Sker det någon samverkan med religiösa organisationer? 


	SAMMANFATTNING
	ABSTRACT 
	1 Inledning
	2 Bakgrund
	2.1 1900-talets påverkan av innehållet i den svenska religionsundervisningen
	2.2 Mångkulturella skolor
	2.3 Att undervisa på en skola med mångfald
	2.4 Arbetssätt
	2.5 Identitet
	2.6 Förhållningssätt
	2.7 Kultur i undervisningen

	3 Syfte med undersökningen
	3.1  Frågeställning

	4 Metod 
	4.1 Datainsamling
	4.2 Litteratursökning
	4.3 Urval
	4.3.1 Skola A
	4.3.2 Skola B

	4.4 Bortfall - pilottest
	4.5 Validitet och reliabilitet
	4.6 Analysmetod
	4.7 Redovisning av resultat

	5 Resultat
	5.5 Elev och förälder – en undervisningsresurs

	6 Diskussion
	6.1 Elevmedverkan och samverkan
	6.2 Högtider
	6.3 Integration
	6.4 Kristendom i religionsundervisningen 
	6.5 Mångkulturell och mångreligiös skola 
	6.6 Sammanfattande diskussion
	6.7 Metoddiskussion
	6.8 Framtida forskning

	7 Referenser

