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”Vi och dem begreppen bör försvinna” 

En kvalitativ studie om hur religionskunskapslärare upplever hur det är att undervisa i en mångkul-
turell klass 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religionskunskapslärare arbetar med ett klassrum 
präglat av mångfald, samt deras tankar och erfarenheter kring vilka didaktiska utmaningar som kan 
förekomma kring detta arbete. Denna undersökning är genomförd med en kvalitativ intervjustudie 
och i studien deltog fem religionskunskapslärare. Med hjälp av denna intervjustudie ville jag ta reda 
på hur lärarna ser på och uppfattar de mångfaldsfrämjande direktiven som finns i styrdokumenten. 
Jag ville också ta reda på vilka didaktiska svårigheter och möjligheter som lärarna upplever finns 
kring att undervisa ett klassrum präglat av mångfald, samt hur de hanterar intoleranta tendenser. 

Sammanfattningsvis pekar denna undersökning på att samtliga lärare som deltog i studien anser att 
de mångfaldsfrämjande direktiven är viktiga, och att det är något som lärarna försöker arbeta 
mycket med i deras undervisning. Att dessa mångfaldsfrämjande direktiv ska genomsyra hela relig-
ionsundervisningen är något som framgått tydligt ur denna studie. De svårigheter som lärarna upp-
levde fanns var främst att eleverna har fördomar och förutfattade meningar om varandra, om olika 
religioner och kring olika sätt att leva. De upplevde också svårigheter som att det kan uppstå kon-
flikter i klassen som är kopplade till elevernas egna religioner eller trosuppfattningar. En annan svå-
righet var att de upplevde att det fanns vissa språkliga svårigheter. De möjligheter som lärarna upp-
levde fanns var att eleverna har mycket att lära sig av varandra, och att eleverna blir mer toleranta 
för sådant som är olika dem själva. Det framkom även i denna studie att läraren ska ingripa direkt 
vid intoleranta tendenser och att läraren ska våga diskutera öppet kring dessa frågor. Samtliga lärare 
i studien menar att läraren måste sitta på god kunskap för att kunna genomföra denna öppna dis-
kussion på bästa sätt. 
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1 Inledning  

Undervisningen ska ta sin utgångspunkt i en samhällssyn som präglas av öppenhet i 

fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter samt ge eleverna möjlighet 

att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald.1 

Individer behöver kunna fungera i ett mångkulturellt samhälle. Elevers kunskap om sin 

egen kultur såväl som om andras kulturer är viktig inte bara för deras skolprestationer 

utan också för deras totala framgång.2 

Under de senare årtiondena har antalet barn och elever med en annan kulturell och språklig 

bakgrund än den svenska ökat i Sverige. Detta leder till att lärare inom skola får möta en allt 

mer varierad grupp av elever än tidigare. Dessa elever utgör en heterogen grupp som sociali-

serats i sina familjers kulturer, och tillägnat sig sina föräldrars språk som modersmål. Genom 

denna förändring av elevgrupp har detta bidragit till att arbetssätt och pedagogik inom skolan 

har och även bör förändras.3  

När jag som färdigutbildad gymnasielärare skall komma ut i arbetslivet kommer jag att arbeta 

i en skolvärd som är präglad av etnisk, kulturell och religiös mångfald. Det kommer att finnas 

klassrum med elever med ursprung ifrån andra länder, och det kommer finnas ett sort antal av 

olika nationaliteter, religioner samt kulturer. Sverige är idag ett mångkulturellt och samtidigt 

ett sekulariserat samhälle. Att vara religionskunskapslärare är idag ett stort ansvar, då det är 

ett viktigt ämne. Det är också ett ämne där många elever kan ha starka åsikter och egna upp-

fattningar kring det som diskuteras under lektioner. I religionskunskapen är kulturer, identite-

ter, värderingar och trosuppfattningar tätt sammankopplade och i ständigt fokus. Beroende på 

elevernas egna livsåskådningar kan diskussioner i klassrummen bli hetsiga då eleverna har 

sina kunskaper, sina traditioner och sina synsätt gentemot sina egna trosuppfattningar. Att för 

en religionskunskapslärare veta hur den ska undervisa och förhålla sig till detta kan vara 

mycket svårt.   

                                                        

1 Skolverket. (2011). Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning 

2 Axelsson, Monica, Gröning, Inger & Hagberg-Persson, Barbro. (2001). Organisation, lärande och elevsamar-
bete i skolor med språklig mångfald: 22 
3 Ibid: 13 
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2 Syfte & Frågeställningar 

 

Syftet med denna uppsats är att undersöka hur religionskunskapslärare arbetar med ett klass-

rum präglat av etnisk, kulturell och religiös mångfald, samt deras tankar och erfarenheter om 

vilka didaktiska utmaningar som kan förekomma i och med detta arbete. För att finna svar på 

detta kommer denna uppsats att utgå från följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar och tolkar religionskunskapslärare de mångfaldsfrämjande direktiven 

som finns i styrdokumenten?  

• Vilka didaktiska svårigheter och möjligheter upplever religionskunskapslärare att det 

finns om att undervisa i ett klassrum präglat av mångfald?  

• På vilket sätt hanteras intoleranta tendenser i klassrummet i den mån de uppstår? 

 

3 Disposition  
 

Denna uppsats inleds med en text där jag tar upp skolans uppdrag där eleverna ska ges möj-

lighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald. Den in-

ledande texten tar även upp svårigheter och en viss problematik som kan uppstå för religions-

kunskapslärare i och med att arbeta i en mångkulturell arbetsmiljö. Utifrån detta har jag for-

mulerat fram ett syfte, samt tre olika frågeställningar som jag vill besvara genom uppsatsens 

gång. Därefter presenteras den valda metoden för denna uppsats, och jag börjar med att för-

klara den kvalitativa forskningsintervjun. Jag tar upp både för- och nackdelar med en sådan 

typ av undersökning. Detta har jag gjort på grund av att det är fördelaktigt att vara kritisk i sitt 

arbete, och för att sedan komma fram till ett än bättre resultat. Vidare förklaras hur jag har 

gått till väga med urvalet av studien och sedan vilka avgränsningar jag har valt att göra. Sedan 

går jag igenom mitt genomförande av studien, och berättar och förklarar vad jag har gjort un-

der studiens gång. Efter det förklaras hur jag har bearbetat det empiriska materialet, samt en 

diskussion om studiens trovärdighet.  
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Efter metoden presenterar jag två teoretiska utgångspunkter som jag kommer att använda mig 

av i denna uppsats, och för att få ett djup i uppsatsen, samt en ökad förståelse. Den tidigare 

forskningen som jag har val att använda i min uppsats om den mångkulturella skolan visar på 

viss problematik i undervisningen, och hur den bör förändras för att bli mer interkulturell, 

men visar också på stora möjligheter att arbeta i denna miljö. Förhoppningsvis kan min upp-

sats bidra med något till denna forskning som tidigare gjorts. I min bakgrund väljer jag att ta 

upp information om mångfald och lärarutbildning, och tar även upp information om religions-

ämnets förändringsprocess. Vidare presenteras mitt resultat av de intervjuer som jag har ge-

nomfört, detta analyseras och diskuteras för att sedan knytas ihop till en avslutande diskussion 

 

4 Metod 
 

4.1 Val av metod 

Denna studie är genomförd med en kvalitativ metod, och för att besvara denna uppsats fråge-

ställningar har jag genomfört individuella intervjuer. Brinkmann och Kvale menar att en 

forskningsintervju är ett samtal om ett ämne som pågår mellan två deltagare. Författarna be-

skriver även att en intervju grundar sig i intervjupersonernas praktiska och personliga omdö-

men.4 Till denna uppsats har jag valt att arbeta på djupet, snarare än bredden och det är också 

en anledning till varför jag har valt att genomföra en kvalitativ intervjustudie. Studien blir mer 

djupgående då dessa intervjuer kan likna det vardagliga samtalet mellan två personer och kan 

ibland betecknas som ”djupintervju”.5 

För att finna svar på denna uppsats syfte och frågeställningar är den valda metoden för denna 

undersökning en semi-strukturerad kvalitativ intervju. Uppsatsen syftar till att undersöka hur 

religionskunskapslärare arbetar med ett klassrum som är präglat av mångfald, samt deras tan-

kar och erfarenheter kring vilka didaktiska utmaningar som kan förekomma i och med detta 

arbete. Därför anser jag att ett samtal tillsammans med respondenterna är bäst lämpad för 

denna studie. I en intervjustudie finns det möjligheter till flexibilitet och förtydliganden, vilket 

vid en kvantitativ undersökning oftast saknas.  Den semi-strukturerade intervjun har till skill-
                                                        

4 Brinkmann & Kvale. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: Studentlitteratur AB: 139 
5 Carlsson. (1991). Kvalitativa forskningsmetoder- för medicin och beteendevetenskap. Stockholm: Almqvist & 
Wiksell Förlag AB: 25 
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nad från den ostrukturerade intervjun, vissa specifika teman som ska beröras, men samtidigt 

med en större frihet för den som blir intervjuad att utforma svaren på sitt sätt. Det är också en 

intervjuprocess som är flexibel och som bygger på intervjupersonens förståelse av frågorna.6 

Intresset i den kvalitativa intervjun är riktat mot den intervjuade personens förståelse och 

ståndpunkter. En strukturerad intervju tillåter inte utsvävningar kring vissa frågor på samma 

sätt som den semi-strukturerade intervjun gör, men dock är syftet för båda dessa intervjume-

toder detsamma; att ge detaljerade och utförliga svar.7 För denna undersökning fanns det ett 

relativt specifikt tema, att undersöka religionskunskapslärares uppfattningar och erfarenheter 

kring ett klassrum som är präglat av mångfald. Intervjuerna utgick ifrån intervjupersonernas 

tolkningar och förståelse, och därför gjordes dessa intervjuer med ett öppet förhållningssätt, 

och därför blev den semi-strukturerade intervjun rätt för ändamålet. Användandet av en inter-

vjuguide blir mindre aktuellt vid den semi-strukturerade intervjun än vad den är vid en struk-

turerad intervju.  

Det viktigaste är istället att intervjuaren lyckas få en sammanhängande bild av det som de in-

tervjuade personerna säger och uttrycker, och att det även finns en flexibilitet i samtalet. I den 

semi-strukturerade intervjun får inte formuleringen för studiens undersökning vara så speci-

fika att de kan hindra alternativa idéer eller synsätt som kan uppkomma under insamlingen av 

data.8 Naturligtvis för att kunna besvara undersökningens frågeställningar bör frågorna täcka 

de områden som är fokus för undersökningen, men det är utifrån intervjupersonernas perspek-

tiv som det ska behandlas. En intervjuare bör vara strukturerad, insatt i ämnet, tydlig, öppen, 

hänsynstagande, styrande, etisk medveten, tolkande och kritisk. Förmågan att lyssna hos en 

intervjuare är kanske den allra viktigaste och att vara aktiv utan att verka påträngande.9 Denna 

typ av undersökning kan även kallas för en fenomenologisk studie, då fokus läggs på perso-

ners erfarenheter. Forskaren har som avsikt att få respondenten att beskriva och berätta om 

sina erfarenheter, vilket kan uttryckas på olika sätt. Det är viktigt att forskaren i detta sam-

manhang kan sätta sig in i respondentens livsvärld och att kunna reflektera över dennes erfa-

renheter.10 

                                                        

6 Bryman, Alan. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber: 301 
7 Ibid: 304 
8 Ibid: 305 
9 Ibid: 306 
10 SBU, Statens beredning för medicinsk utvärdering 
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Det går alltid att diskutera vilket metodval som är bäst lämpad för undersökningen, och frågan 

är om undersökningen skulle gjorts på ett annat sätt, om det skulle kunna blivit ett annorlunda 

resultat och slutsats? Det är svårt att replikera en kvalitativ undersökning, och göra om på ex-

akt samma sätt med samma resultat.11 Dock syftade denna undersökning till att undersöka hur 

religionskunskapslärares arbetar med ett klassrum präglat av mångfald, och att få en djupare 

förståelse om detta. Det är självfallet att om undersökningen endast skulle syfta på hur relig-

ionskunskapslärare ser på begreppet mångfald hade en kvantitativ enkätstudie lämpat sig väl. 

Genom en kvantitativ enkätstudie hade fler lärare kunnat delta, och på så sätt kunnat under-

söka hur lärare ser på detta begrepp i en kommun, region eller i hela landet. Men eftersom 

denna undersökning inte endast syftar till att undersöka en begreppsdefinition är en mer djup-

gående kvalitativ undersökning mer passande. 

4.2 Urval 

Intervjupersonerna till denna studie valdes genom ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att 

intervjuerna genomfördes med som var kända, det vill säga lärare från skolor där jag har gjort 

min verksamhetsförlagda utbildning. Till skillnad från en kvantitativ undersökning kan kravet 

på representativitet vara mindre vid en kvalitativ studie. Detta på grund av att målet med in-

tervjuerna är annorlunda då de ger möjlighet till djupanalyser av ett ämne, en kvantitativ 

undersökning ger istället svar på ett gäng representativa frågor.12 För denna uppsats var det av 

vikt att urvalet skulle bestå av religionskunskapslärare, med olika lång erfarenhet inom lärar-

yrket och olika arbetserfarenhet för att bästa kunna besvara på denna undersöknings syfte.   

4.3 Avgränsningar  

Avgränsningar är av stor betydelse när det kommer till genomförandet av denna studie. De 

avgränsningar som jag har valt att göra har främst varit på grund av tiden som jag hade till 

mitt förfogande. Att ha ett större antal respondenter hade varit mer gynnsamt för denna studie, 

samt med en likafördelning mellan män och kvinnor, en likafördelning mellan antal lärare 

som jobbar på yrkesförberedandeprogram och studieförberedande program, samt att även få 

en bredd mellan lärare som arbetar på gymnasieskolor med mer eller mindre mångfald. Men 

på grund av den tidsbrist som fanns fick jag välja att intervjua de lärare som helt enkelt sva-

rade på mitt mail och min förfrågan om att delta i studien. Det hade också varit intressant att 

                                                        

11 Patel, Runa & Davidsson, Bo. (2003). Forskningsmetodikensgrunder. Lund: Studentlitteratur AB: 156 
12 Bryman 2011: 312 
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göra observationer under lektioner för att kunna se hur lärare agerar och arbetar med ett klass-

rum som präglas av mångfald i verkligenheten, för att sedan kunna jämföra med vad lärarna 

har svarat under intervjuerna. Men på grund av tidsbrist är detta inte heller genomförbart un-

der denna studie.  Styrkan med min studie är dock att de lärare som jag har valt att intervjua är 

mycket passande för denna studies syfte. Lärarna är både kvinnliga, manliga och med några 

med svensk bakgrund och några med utländsk bakgrund. Lärarna har olika lång arbetserfa-

renhet inom läraryrket, vilket enligt mig gynnar min studie då de har tagit del av olika typer 

av lärarutbildningar och olika utbildningar i hur du som lärare ska arbeta interkulturellt.  

4.4 Genomförande 

Jag började med att kontakta religionskunskapslärare via mail, där jag bifogade ett informat-

ionsbrev, se bilaga 1, som presenterade kort vem jag var, varför jag kontaktade dem och vad 

min studie handlade om. Det stod även i detta informationsbrev hur lång tid jag uppskattade 

att intervjuer skulle ta, vilket var cirka 30- 45 minuter, samt att intervjun kommer att spelas in 

och att respondenterna kommer att vara helt anonyma i denna uppsats. Dessa mail skickades 

till cirka 15 lärare, och jag fann kontaktuppgifterna till dessa lärare då jag sökte på olika gym-

nasieskolors hemsidor. Jag fick svar av nio stycken av de 15 tillfrågade lärare som jag kontak-

tade. Fyra stycken av de lärare som svarade avböjde en intervju. Detta var av olika anledning-

ar men de flesta svarade att det var på grund av tidsbrist. Jag bokade in en tid med de fem lä-

rare som gick med på en intervju, och jag träffade dessa lärare på deras arbetsplats. Samtliga 

lärare som jag intervjuade jobbade som religionskunskapslärare på en gymnasieskola. Som 

jag tidigare nämnde spelades intervjuerna in, och det accepterades av informanterna. Jag upp-

levde att samtliga intervjuer gick bra, intervjuerna och samtalen flöt på bra och ledde till in-

tressanta samtal och diskussioner. Efter att intervjuerna var klara började jag att transkribera 

det inspelade materialet. Fördelarna med att spela in intervjuer är att jag kan lyssna om inter-

vjuerna igen, och kanske uppmärksamma vissa detaljer som jag inte tänkte på vid intervjutill-

fället. Nackdelen med att spela in intervjuerna och transkribera dem är att det är väldigt 

tidskrävande. 

4.5 Bearbetning av empiriskt material 

När samtliga intervjuer var klara gjordes transkriberingar av dessa. Det finns olika sätt att ge-

nomföra transkriberingar på, och de kan innefatta olika mycket mängd information. Till denna 

undersökning användes en relativt rak transkribering, vilket menas att allt som den intervju-

ande säger skrivs ner, och att forskaren även försöker få med sådant som pauser, känslout-
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tryck och vissa tveksamheter. Det går även att genomföra ännu strängare transkriberingsreg-

ler, men det viktigaste är att genomföra en bedömning kring vilken information som kan vara 

relevant. På grund av de känslor och iakttagelser som forskaren gör under intervjuer startar 

analysen redan vid intervjutillfället, och pågår sedan genom transkriberingen då dessa känslor 

och iakttagelser kommer att påverka arbetet med att transkribera. Efter transkriberingen fanns 

det utskrivet fem stycken intervjuer att analysera och bearbeta.13 

Utifrån den tidigare forskningen och de genomförda intervjuerna uppkom det ett antal teman 

för vidare analys. Dessa teman är formulering ur ämnesplanen, svårigheter med att undervisa i 

en mångkulturell klass, möjligheter med att undervisa i en mångkulturell klass och intoleranta 

tendenser. Denna analys består av ett samspel mellan det som de intervjuande lärarna säger 

under sina intervjuer, den teoretiska referensram samt den tidigare forskning som presenteras i 

denna studie. Utifrån det fenomenologiska perspektivet är idén om att beskriva verkligheten 

utifrån den världsbild som intervjupersonerna beskriver. De har olika sätt att se på samhället 

och sin givna situation, och deras världsbild kopplas samman med de tolkningar som forska-

ren gör. Enligt Patel och Davidson är det oundvikligt att fenomenografiska studier inte påver-

kas av uppfattningar och tolkningar som forskaren gör. Dessa startar redan i inledningsfasen 

och påverkar även intervjusituationen och analysen av den. Enligt det fenomenografiska per-

spektivet startar analysen redan i de följdfrågor som forskaren ställer i intervjusituationen. 

Resultatet av det empiriska materialet redovisas senare i en resultat- och analysdel.14  

 

4.6 Studiens trovärdighet 

Det är av värde att ställa frågan huruvida studiens tillvägagångssätt och resultat är trovärdigt 

eller inte, utifrån den valda metoden. Det förekom tidigare att forskare diskuterade studiens 

validitet och reliabilitet men nu menar istället Bryman och Bell att diskussionen om en kvali-

tativ studies trovärdighet har skiftat fokus. Den kvalitativa forskningssfären använder sig nu i 

stället av andra begrepp.15 Även Patel och Davidsson menar att när det gäller en kvalitativ 

metod är behållningen med undersökningar av sådan natur att den inte är exemplarisk till att 

kunna verifiera och replikera resultatet genom identiska undersökningar. De menar istället att 

                                                        

13 Ryne, Arne. (2004). Kvalitativ intervju- från vetenskapsteori till fältstudier. Stockholm: Liber: 81 
14 Patel & Davidsson 2003: 92 
15 Bryman, Alan & Bell, Emma. (2013). Företagsekonomiska forskningsmetoder. Stockholm: Liber: 112 
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det är av vikt att skapa en grundläggande förståelse av det fenomen som beskrivs, och att detta 

sker på ett transparent sätt.16 

När en forskare genomför kvalitativa undersökningar finns det fyra begrepp att reflektera över 

enligt Bryman och Bell. Dessa fyra begrepp är tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och 

konfirmering. Med det första begreppet, tillförlitlighet menas det hur öppen undersökningen 

är med att beskriva den sociala verklighet som har undersökts. Vilket i denna studie blir den 

lärare som intervjuats och deras förhållande och upplevelser kring det mångkulturella klass-

rummet. Det andra begreppet överförbarhet, handlar om en medvetenhet kring att resultatet 

och de slutsatser som presenteras gäller en kontext, och denna kontext medför att det troligtvis 

inte går att generalisera studiens resultat allt för mycket. Det tredje begreppet är pålitlighet, 

vilket innefattar att forskaren ska försöka att påvisa hur undersökningen har genomförts steg 

för steg, och att det finns en klarhet kring de olika tillvägagångssätten. Det fjärde begreppet är 

konfirmering, vilket betyder att det ska finnas en sådan djup inblick i genomförandet av stu-

dien, att det skall kunna genomföras liknande studier. Även om det är svårt att genomföra 

kvalitativa intervjuer som ger samma resultat är det viktigt att forskaren tydligt visar hur stu-

dien genomförts för att skapa en djupare förståelse hos läsaren.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

16 Patel & Davidsson 2003: 94 
 
17 Bryman & Bell 2013: 112-113 
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5 Teoretisk anknytning 

Här kommer jag att presentera ett par teorier som kan kopplas ihop med mitt val av ämne och 

för att ytterligare stärka denna studie. Dessa teorier kommer jag att återkoppla och diskutera 

senare i denna studie för att stärka min analys och diskussion av resultatet.  

5.1 Ramfaktorsteorin  

Ulf P. Lundgren var det som skapade denna ramfaktorsteori, han var även läroplansteoretiker. 

Lundgren menade att denna teori bygger på att det är ramarna som ger utrymme för en sär-

skild process. Syftet med teorin är inte att ligga till grund för vissa metoder i undervisnings-

sammanhang utan istället att förklara de ramar som omger praktiken. Det är ramarna som styr 

undervisningen men samtidigt ger ramarna undervisningen ett uttryck i samhället genom att 

de skapar behov och krav på kunskap. Det är att förklara vad som sker i ett klassrum som 

ramfaktorsteorin ämnar till, och förståelsen om hur de olika faktorerna kan öka genom att lä-

raren ser detta. Det är ramarna som bestämmer undervisningsprocessen, och utifrån detta på-

verkas resultatet.18  

Denna teori bygger på att ramarna ska ge utrymme för undervisningsprocesser, och det är vik-

tigt att de utgörs utifrån målen, såsom läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning 

(GY11) samt skollagen (SFS 2010:800). Alla lärare som jobbar inom skolan är skyldiga att 

följa dessa styrdokument, och på så vis utgör de ramar för lärarnas undervisning. Det är inte 

endast styrdokumenten som utgör vissa ramar för lärare, utan det är även tid och mål. Målen 

är att genom olika uppgifter kan eleverna uppnå olika kunskapsnivåer. Andra ramar för lärare 

är praktiska omständigheter och förutsättningar som kan komma att påverka lärarens under-

visningspraktik, som till exempel tillgång till klass- och grupprum.19  

5.2 Hegemoni och ideologi som tolkningsram 

Hegemoni har används genom många år tillbaka i tiden. Redan i den klassiska grekiskan stod 

begreppet för "en nations överhöghet över en annan". Genom åren har begreppet modernise-

rats och använts på olika sätt. Lenin använde begreppet och betecknade det som en politisk 

strategi, där syftet var att sammanföra olika grupperingars intressen. Begreppet hegemoni kan 

vara användbart för att analysera knappt märkbara modeller av dominans, och för att det skall 

fungera behövs det dominerande spelare. Hegemonibegreppet innefattar en förståelse av ett 
                                                        

18 Lundgren, Ulf. (1999). Ramfaktorteori och praktisk utbildningsplanering: 34 
19 Ibid: 35 
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kulturellt och socialt sammanhang. Hegemoni ger plats för analys av förändring och tillåter 

även kamp, konflikt och motstånd inom begreppsramen, vilket gör att begreppet i sin form är 

dynamiskt. Hegemonibegreppet står för en befinnande situation där en representation inom en 

diskursiv ram uppfattas som självklar, naturlig och i enlighet med det sunda förnuftet.20 Makt 

och intressen går också att koppla ihop med ideologier, och det kan ibland vara svårt att skilja 

på hegemoni och ideologi. Inom båda begreppen ryms kamp och motstånd. Det finns ett fler-

tal system av politiska idéer kring hur ett samhälle ska formas. Dessa system förklarar den 

sociala och politiska verklighet som vi lever i, och inom varje ideologi skapas och bildas det 

kollektiva mål för olika klasser eller grupper som finns i ett samhälle. Ur ett marxistiskt syn-

sätt på begreppet ideologi, används ideologi i samhällen som en stabilisator. Ur ett marxistiskt 

synsätt på ideologi och hegemoni skulle skolan och utbildning fungera som en stabilisator i 

samhället. På så sätt blir inte utbildning och skola en neutral arena i ett samhälle.21  

Skolan kan förstås och ses som en arena, där olika identiteter och intressen skapas, manifeste-

ras och kommer till uttryck. Detta kan i sin tur uttryckas i form av symboler som är tolkade 

och ges mening i en social kontext. Dessa skapas och representeras i skolan som identiteter 

och intressen, kollektiva och individuella, genom kamp och konflikt om utrymme och makt, 

men också genom enighet och gemensamma meningssystem. Hegemoni kan också ses som 

ett sätt där staten ska skapa ”goda" och "normaliserade" samhällsmedborgare, och hur detta 

kan göras inom utbildningssystemen. Det finns två olika dimensioner att skilja mellan i det 

hegemonistiska projektet. Den strukturella dimensionen innefattar politiska processer som är 

organiserade, som exempelvis den fackliga kampen och politiska val. Den signifierade di-

mensionen står för kampen mellan mening och identitet. Detta ämnar för kulturella och soci-

alpsykologiska processer som skapar identiteter och socialisation, och även bestämmer för 

olika människors och kollektivers plats i den samhälleliga strukturen. Båda dessa två dimens-

ioner, den strukturella och den signifierade finns inom skolan. I ett samhälle som präglas av 

mångfald finns det andra sätt än tidigare möjlighet att utmana meningsskapande och symbo-

ler. Identitet och kulturer ter sig som centrala begrepp i de skolmiljöer som de inte ses på som 

självklara och "naturliga", utan istället där kulturell tillhörighet innebär som en viktig kompo-

nent i konstruerandet av identiteter och i avgränsningar mot andra.22 

                                                        

20 Ljungberg, Caroline. (2005). Den svenska skolan och det mångkulturella- En paradox?: 33 
21 Ljungberg 2005: 33-34 
22 Ibid: 36-37 



 

11 

 

6 Tidigare forskning 

Skolkommittén skrev 1996 rapporten Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan, där 

de fick i uppdrag av den dåvarande regeringen att stimulera den pedagogiska utvecklingen. 

De skulle också belysa det inre arbetet i det offentliga skolväsendet för barn och ungdomar, 

med inriktning mot mångkultur. Rapporten tar fasta vid att det i styrdokumenten för relig-

ionskunskap står att undervisningen ska syfta till att öka elevernas kunskaper om religioner 

och livsåskådningar. Även att undervisningen ska främja en öppen diskussion kring frågor om 

tros- och livsåskådningar, och bidra till att möten med människor från olika traditioner och 

kulturer sker med en respekt mot varandra. Rapporten tar upp John Ogby, som är antropolog 

vid Berkleyuniversitetet i Kalifornien. Ogby har forskat mycket om varför minoritetsgrupper 

traditionellt sätt har haft det svårare i skolan i USA. Han förespråkar att kraven på att det ska 

finnas en gemensam grundläggande kunskap, och att dessa bör ställas högre. Skolorna måste i 

kärnämnena restaurera de traditionella ämnesmässiga målen. Ogby menar också att det inte 

finns en klar definition kring en multikulturell undervisning, utan att det istället finns många 

olika modeller. Sammansättningsvis kan en multikulturell undervisning uppmuntrar elever 

med annan religiös- och kulturell bakgrund att känna stolthet över denna tillhörighet, samt att 

det även hjälper dessa elever till att utveckla nya kulturella insikter. Ogby menar vidare att 

den multikulturella undervisningen hjälper många elever från minoritetsgrupper att lära sig 

mer i skolan, men långt ifrån alla.23  

Ogby syftar till en aspekt som han tycker att den amerikanska diskussionen om kulturell 

mångfald och lärande missar. Och det är att varje minoritetsgrupp har sin egen föreställning 

kring meningen med skola och undervisning, samt om vilket värde undervisningen har i för-

hållande till den miljö eleven lever i. Både närsamhället och familjen spelar en stor roll för de 

ansträngningar och den framgång som eleven gör i skolan. Ogby menar att det finns ett sam-

band mellan makt och minoritetsgruppernas chanser till att lyckas. Och han menar att skolvä-

sendet i USA är alldeles för präglat av det vita Amerika. Vad som tycks vara avgörande är 

förhållandet till majoritetskulturen. Om en minoritetskultur känner sig exempelvis förtryckt 

eller underordnad, kan detta ge negativa effekter på barnens skolgång.24 Det är därför viktigt 

att skolan lär eleverna att de kan delta i två kulturella och språkliga meningssammanhang, 

                                                        

23 SOU 1996:143. Krock eller möte- Om den mångkulturella skolan: 34-35 
24 Ibid: 35-36 
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utan att förlora sin egen kulturella och språkliga identitet.25 Detta är även något som Marco 

Nilsson pekar på i sin bok Juridik i professionellt lärarskap, där har undersöker och diskute-

rar den svenska skolans värdegrund, och hur denna värdegrund fungerar i ett multikulturellt 

samhälle. Allt fler elever inom den svenska skolan har en annan religiös eller etisk bakgrund, 

än den traditionellt kristna eller svenska. Men trots detta står det i styrdokumenten att den 

svenska skolans värdegrund ska vila på en ”kristen tradition”. Det kan anses vara problema-

tiskt då skolan har en värdegrund som vilar på ”kristen tradition” när det finns regler inom 

den svenska skolan som säger att undervisningen ska vara icke-konfessionell.26 Det har disku-

teras och argumenterats i den pedagogiska debatten om multikulturalism, om det borde infö-

ras andra kulturella betraktelsesätt i skolan och i undervisningen. Detta för att minoritetsgrup-

per i den svenska skolan ska ha rätt till att känna sig stolta och vara trygga inom sin egen kul-

tur.27 

I samband men skolkommitténs arbete med rapporten Krock eller möte- Om den mångkultu-

rella skolan gjordes en intervjuundersökning med sju lärare som publicerades i antologin Den 

mångkulturella skolan. Gemensamt för dessa lärare är att de jobbar på skolor med stor andel 

elever med invandrarbakgrund.28 Dessa intervjuer sammanfattas i skolkommitténs rapport, där 

de lyfter upp de svårigheter som lärarna nämner, och även vilka möjligheter det finns med att 

arbeta i en mångkulturell klass. I denna undersökning nämner flera av lärarna att de ser svå-

righeter med att undervisa vad som kan kallas, en traditionell undervisning. Istället menar en 

lärare att lärare bör hitta nya vägar i sin undervisning, då den traditionella helt enkelt inte fun-

gerar. En annan lärare nämner också att det finns en brist på helhetsperspektiv bland dessa 

elever med utländsk bakgrund. Lärarna nämner också att de nu känner sig tvungna att ut-

veckla ett mer professionellt språk, vilket de inte har behövt göra innan. En lärare ifrågasätter 

även om det verkligen är nödvändigt med klasser, ämnen och stadier i den stora grad som nu, 

eftersom det konserverar ramarna för skolarbetet. Istället menar läraren att det vore bra med 

mycket mer ämnesöverskridande diskussioner i skolvärlden. I undersökningen framkommer 

det även att de lärare som försöker att ändra sin undervisning stöter på problem, främst kritik 

från elevers föräldrar som har gått i skolan i ett annat land. De menar ofta att den svenska sko-

                                                        

25 SOU 1996:143: 37 
26 Nilsson, Marco. (2013). Juridik i professionellt lärarskap. Malmö: Gleerups utbildning AB: 151 
27 Ibid: 152-153 
28 Hultinger, Eva-Stina & Wallentin, Christer (red.). (1996). Den mångkulturella skolan. Lund: Studentlitteratur 
AB: 7-8 
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lan är för lite disciplinerad. Läraren har också stött på elever som inte ser på kunskap på 

samma sätt som läraren gör, och att eleverna vill arbeta på ett sådant sätt som läraren inte tror 

på. En annan lärare beskriver också att lärare får arbeta med människor med väldigt stora och 

speciella behov, om läraren arbetar på en mångkulturell skola. Detta kan i sin tur leda till stor 

arbetsbelastning för lärare. Ett annat problem som tas upp av samtliga lärare är de språkliga 

svårigheter som elever med mångkulturell bakgrund kan ha. Detta är svårigheter som vanliga 

ämnesbegrepp, som för en etnisk svensk är självklara, och även svårigheter med att läsa och 

förstå läroböckerna, uppgifter och dylikt. Lärarna syftar till att det borde finnas bättre anpas-

sade läroböcker.29 Lärarna i denna undersökning nämner inte bara svårigheter med att under-

visa i en mångkulturell klass, utan pekar även på några möjligheter som finns. En lärare tar 

upp att det finns en större idérikedom på skolor där det går flertalet elever med mångkulturell 

bakgrund. Och det kan bero på att på dessa skolor tvingas det fram en förändring av den trad-

itionella undervisningen. En annan lärare nämner att arbeta med barn och ungdomar från 

många olika kulturer har lett till en mer positiv inställning till jobbet, vilket gör att läraren får 

inspiration och ett nytänkande kring alternativa undervisningsformer. En annan lärare menar 

också att de kulturkrockar som kan ske mellan eleverna, berikar dem på nyttiga erfarenheter 

och att det är väldigt lärorikt. Det gynnar även elever att gå i en mångkulturell klass eftersom 

de blir allt mer toleranta mot det som är annorlunda, säger en lärare.30  

Caroline Ljungberg publicerade år 2005 sin doktorsavhandling. Inriktningen på hennes studie 

kretsar kring relationen mellan vardagslivet i skolan och den mångkulturella kontexten som 

finns i det svenska samhället. Studien är baserad på fältarbete, mediedebatter, analysering av 

politiska dokument samt diskussioner och intervjuer med lärare och rektorer. Studien visar att 

utbildning och skolan har en central roll i det svenska samhället, och inte bara som förmedlare 

av kunskap, utan också som tillverkare av system av värderingar och normer. Dessa värde-

ringar och normer utger i sin tur vad som är acceptabelt i samhället. Utrymmet för ”den 

andre” är begränsat men att de också är förhandlingsbara och utbytbara. Värderingar och 

normer i samband med skolor anses ofta vara en självklarhet och tas därför oftast inte upp i 

diskussioner eller i debatter i det dagliga arbetet av lärare eller rektorer. En del av dessa vär-

den är väl integrerade i ett ”sunt förnuft”, att de blir osynliga eller omedvetna. Ambitionen 

med avhandlingen är att göra dem synliga - att formulera och analysera dem - att göra en yt-

                                                        

29 SOU 1996:143: 42-44 
30 Ibid: 45-46 
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terligare diskussion möjlig. Studiens slutsats är att kritisk multikulturalism kan vara använd-

bar för att lyfta fram ideologiska aspekter och paradoxer i den svenska skolan. Vilken roll ut-

bildningen ska ha bör diskuteras i förhållande till relationen mellan individer och grupper i 

samhället, med utgångspunkt i självförståelse och självkritik.31  

Lärarförbundet gav 1996 ut skiften En mångkulturell skola, där de bland annat intervjuat för-

fattaren och pedagogen Gunilla Lundgren. Lundgren har stor erfarenhet av att arbeta inom 

mångkulturella klassrum då hon både har arbetat på en skola i Spanien, arbetat med romska 

barn och ungdomar och även arbetat på en skola i Rinkeby i Stockholm. Lundgren säger att 

arbetet kring det mångkulturella klassrummet kan se väldigt olika ut beroende på vilken klass 

och skola en lärare arbetar på. Men hon menar att det allra viktigaste är att en lärare visar in-

tresse och respekt för varje enskild elev, och att läraren ska utgå ifrån eleverna själva och de-

ras nyfikenhet. Det är också av vikt att en lärare bildar ett nätverk bland eleverna som de kan 

samarbeta med. Detta kan till exempel vara andra lärare, hemspråkslärare, skolledare och ele-

vernas föräldrar. Lundgren syftar till att det är viktigt att ha en bra kontakt med föräldrarna 

och att denna måste bygga på respekt. Lärare samtalar och frågar oftast för lite tillsammans 

med elevernas föräldrar, vilket hon tror kan bero på rädsla eller att inte vilja störa. Och detta 

kan i sin tur leda till att människor från andra kulturer upplever att det finns ett ointresse hos 

lärarna. Genom att lärare samtalar och diskuterar mycket med föräldrarna kan problem som 

dyker upp på grund av kulturskillnader lösas på ett smidigt sätt menar Lundgren. Hon lyfter 

också problematiken om att det är väldigt tidskrävande att arbeta med barn från många kul-

turer. Trots detta ger det mycket tillbaka och hon har lärt sig mycket genom att vara lärare i en 

mångkulturell skola. Hon lyfter också en annan viktigt aspekt, att lärare reflekterar över vad 

dessa elever har med sig, som kan integreras i undervisningen. Men samtidigt ska en lärare 

komma ihåg att inte peka ut någon elev, då nästan alla dessa elever strävar efter att vara en i 

mängden. En lärare ska aldrig göra en elev annorlunda.32  

Axelsson, Gröning och Hagberg-Persson skrev 2001 rapporten Organisation, lärande och 

elevsamarbete i skolor med språklig och kulturell mångfald. I denna rapport har ett flertal 

olika undersökningar och studier gjorts på skolor i Sverige. Rapporten kom bland annat fram 

till att det är viktigt för tvåspråkiga elever att få chans och möjlighet att utveckla båda sina 

språk i skolan, i och med att både kultur och språk är centrala delar av elevers identitetsut-
                                                        

31 Ljungberg Caroline 2005: 4 
32  Lärarförbundet; Lärarna lyfter Sverige. (1996) En mångkulturell skola: 18-19 
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veckling. Tvåspråkiga elever ska få möjlighet att utveckla ett lärande på båda sina språk.33 

Om en elev har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket, är eleven oftast starkare i första-

språket. För att en elev ska få bästa möjlighet till att utveckla sitt lärande är det bäst om detta 

sker på elevens förstaspråk, dock behöver eleven fortsatt utveckling av andraspråket om det 

ska kunna fungera för kunskapsinhämtning och utveckling i framtiden.34 Studien visar att det 

finns ett behov av att förändra undervisningen och skolsituationen för tvåspråkiga elever, men 

hur denna förändring ser ut skiftar mycket från kommun till kommun. Detta är på grund av att 

besluten som tas kring dessa frågor görs på lokalpolitikernivå och tjänstemannanivå. Det är 

också viktigt att skolans rektorer driver och arbetar för att förändra tvåspråkiga elevers utbild-

ning.35  Rapporten tar också upp vikten att skolan har en bra relation och kontakt med elever-

nas föräldrar. Detta är för att en god relation mellan lärare och föräldrar leder till en bättre för-

ståelse och kunskap dem emellan, vilket stödjer elevernas skolframgång.36  

I en rapport skriven av Katarina Andersson och Monica Refinetti, Att vara lärare i en mång-

kulturell skola undersöker de hur det är att arbeta på en mångkulturell skola. De kommer fram 

till att det är väldigt krävande för lärare att jobba på en mångkulturell skola då det krävs goda 

kompetenser av läraren. Lärarrollen blir mer komplex och arbetsuppgifterna blir allt fler, och 

de menar att lärarrollen har blivit otydlig. Det är svårt för en lärare att ha kunskap om många 

kulturer, vilket kan leda till att relationen med elever med annan etnisk bakgrund kan bli li-

dande. Om en lärare ska jobba på en mångkulturell skola är det viktigt att läraren har en stor 

metodisk repertoar, samt att läraren utnyttjar hela det pedagogiska registret. I rapporten kom-

mer de fram till att det är viktigt att arbeta individanpassat, då det finns olika individer i varje 

klass. Att elever med invandrarbakgrund får känna stolthet över sin bakgrund är viktigt, och 

en lärare ska låta det genomsyra hela undervisningen. En lärare bör vara lyhörd inför varje 

elev för att kunna lyfta elevens identitet och elevens möjlighet till att utveckla den. Det är vik-

tigt eftersom med en stark egen identitet är det lättare att acceptera andra elever, och alla deras 

olikheter. De tar också upp i rapporten att det är viktigt att lärare jobbar för att elever med in-

vandrarbakgrund ska känna sig som en del av det svenska samhället, att läraren hela tiden ar-

betar interkulturellt.37 

                                                        

33 Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson 2001: 41 
34 Ibid: 42 
35 Ibid: 42 
36 Ibid: 44 
37 Andersson, Katarina & Refinetti, Monica. (2001). Att vara lärare i en mångkulturell skola: 40 
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7 Bakgrund 
 

7.1 Mångfald och lärarutbildning 

Under de gångna åren har skolan och lärarrollen genomgått stora förändringar. Den homogena 

skolan, där inprincip alla hade samma kulturella bakgrund eller talade samma språk är nu 

borta. En lärare kan idag inte bygga en undervisning på ”gemensam förståelse” och en lärare 

kan inte heller utgå ifrån vad som är ”normalt och genomsnittligt”. Förr hade skolan och 

hemmen ungefär samma värdegrund, den största skillnaden som fanns var vissa klasskillna-

der. Alla elever talade och hade samma språkliga bakgrund, och de skulle undervisas på 

svenska och i svenska.38 

Under de senaste trettio åren har samhället genomgått en stor förändring, tidigare fanns det en 

homogen och monokulturell befolkningssammansättning, idag är istället denna befolknings-

sammansättning mångkulturell och internationellt präglad. Sedan 1900-talets börjar har ande-

len utlandsfödda i Sverige ökat allt mer, personer som var födda utomlands var under början 

av förra seklet mycket ovanligt. Sveriges befolkning har sedan 1950 ökat med cirka 2 miljo-

ner, och antalet utlandsfödda har ökat med cirka en miljon. Under 1970-talet ökade det dras-

tiskt med arbetskraftsinvandrare från hela Europa, och främst från Finland. Invandringen från 

övriga världen ökade i takt med flyktingströmmarna från Chile. 1,2 miljoner.39  

I den svenska skolan talas det inte längre bara svenska, utan där talas det fler än hundra språk. 

En andel av dessa elever pratar något av Sveriges minoritetsspråk, det vill säga: Finska, Sa-

miska, romani, meänkieli, chib eller jiddisch. Under de senaste åren har det kommit en stor 

andel asylsökande till Sverige, dessa elever är mestadels från länder som Irak, Somalia eller 

andra icke-europeiska länder. Eftersom allt fler elever med utländsk bakgrund ökar i den 

svenska skolan ökar även flerspråkigheten i skolan. Detta innebär för lärare att de varje dag 

får möta elever med varierad kulturell och språklig bakgrund i deras arbetsvardag. De får 

möta elever som har skiftade språkfärdigheter i Svenska. Utifrån detta kan det anses vara av 

vikt att alla som går lärarutbildningen behöver få kunskaper om flerspråkighet, och även lära 

sig om hur dessa språk kan användas i deras undervisning. Genom detta kan det vara lättare 

                                                        

38Lahdenperä, Pirjo & Lorentz, Hans (red.). (2010). Möten i mångfaldens skola- Interkulturella arbetsformer och 
nya pedagogiska utmaningar. Lund: Studentlitteratur AB: 15 
39 Ibid: 15-16 
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för skolan att utveckla en interkulturell lärande miljö. Av de lärare som är verksamma lärare 

idag gick många av dessa sin lärarutbildning för tjugo till trettio år sedan. Om dessa lärare 

under åren som de har jobbat i skolan inte fått någon mer aktuell fortbildning inom den 

mångkulturella skolan betyder det att förståelsen för den mångkulturella skolutvecklingen kan 

ligga i nivå med den gamla utbildningen. Det finns risk att personalen på skolan skapar mer 

problem för elever med utländsk bakgrund snarare än att de löser dem, om förståelsen för den 

aktuella pedagogiska praktiken är föråldrad. Det är på grund av att det är ytterst viktigt att 

forskningen inom skolan problematiserar gamla uppfattningar, för att sedan kunna utveckla en 

allt mer dagsaktuell förståelse för interkulturalitet och mångfald. Nya didaktiska metoder bör 

tas fram och appliceras i undervisningen.40 

Interkulturalitet kan ses som ett obestridligt och konstruktivt utgångsläge när det kommer till 

att utveckla skolan utifrån mångfalden. Aktörerna inom skolan ska bidra med sin förståelse 

och tolkning av skolfenomen med en komplementär inställning, där lärare ser olikheter som 

en resurs för utvecklingen. Om lärare får studier och kunskaper kring pedagogik med interkul-

turell inriktning ges det goda möjligheter för lärare att kunna analysera och förstå den kom-

plexa värld som en skola och klass, präglad av mångfald medför. Det finns tre viktiga delar av 

lärarkompetensen som är viktiga för den mångkulturella skolan. Den första är medvetenhet, 

att lärare utökar sin medvetenhet om de problem som kan uppstå mellan skolan och den 

mångkulturella och diversifierade samhällsutvecklingen. Den andra delen är att lärare bör ha 

personliga kvaliteter och den tredje är att en lärare bör ha didaktiska handlingar. Detta för att 

kunna gynna elevernas lärande i ett mångetniskt och mångkulturellt klassrum. Medvetenhet, 

personliga kvaliteter och didaktiska handlingar hänger alla ihop och är beroende av varandra. 

En viktig faktor för lärarens handlingar och förståelse är omgivningen, det vill säga skola, 

stadsdelen, kommunen och föräldrars förväntningar etc. Förståelsen för läraren begränsas ex-

empelvis om vad som anses vara eller inte vara problem med eleverna. Alla lärare har sin 

egen kulturella horisont, och kan inte göra mer än vad den tillåter. Vilket betyder att den egna 

oarbetade etnocentrismen för läraren kan stå i vägen för en renodlad förståelse. Detta gör att 

lärarens förståelse för mångkulturalism och det interkulturella är av avgörande betydelse för 

lärarens didaktiska handlingar och intentioner.41 

 
                                                        

40 Lahdenperä & Lorentz 2010: 16 
41 Lahdenperä & Lorentz 2010: 17-18 
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7.2 Religionsämnets förändringsprocess 

Det ämne i skolan som har blivit mest ifrågasatt och förändrat är religionskunskapen.42 Till-

baka i skolhistorian hade Sverige fram till 1964 års läroplan kristendomskunskap. När sedan 

förändringen från kristendomskunskap till religionskunskap skulle ske fick det ett starkt mot-

stånd från svenska kyrkor och kristna organisationer.43  Dock ur näringslivets synsätt ansågs 

det att det fanns andra ämnen som var viktigare för att förbereda eleverna för samhällslivets 

krav. Det dröjde dock ända fram till 1994 till värdegrundsfrågorna skulle komma att aktuali-

seras igen. Värdegrunden som då vilade på en kristen tradition och en västerländsk humanism 

och skulle genomsyra hela skolväsendet. 1994 var regeringens plan att när läroplansreformen 

skulle genomföras skulle religionskunskapen placeras i slutförvar, detta beslut togs dock inte i 

riksdagen utan religionskunskapen kom i stället att bli ett kärnämne. När det år 2007 planera-

des för en ny gymnasiereform beskrivs kärnämnen som något som kan ge eleverna kärnkun-

skaper och livskraft, och det ska även förse eleverna med samhälls-, livs- och yrkeskompe-

tens. Under 1800-talet präglades skolan av en konfessionell undervisning. Under senare år-

hundrade har religionskunskapen förändras till en tyngdförskjutning mot livsfrågor, etiska 

frågor, mångreligiositet och värdegrund. 1960-talet skedde det en förskjutning där all under-

visning skulle ses som objektiv, för att ytterligare utvecklas flera år senare åt ett mer sakligt 

men engagerat håll.44 

På samma sätt som ämnen förändras, förändras också lärares arbetssituationer. Den konfess-

ionella undervisningen är grundad i att förmedla en tradition, medan den objektiva undervis-

ningen är grundad i en neutralitet. Det betyder att en lärare inte ska förmedla en undervisning 

som är färgad av de traditioner och den samtid som den läraren lever i. Vissa religionsdidakti-

ker menar att detta objektiva undervisningssätt är ett omöjligt uppdrag. Vilken roll det egna 

engagemanget får för undervisningen är något som en lärare måste tänka igenom.45 Egna 

ställningstaganden blir också viktiga när en lärare ska bemöta elevernas livsfrågor, värdering-

ar och attityder. Det finns forskning som pekar på att eleverna efterfrågar tid till personliga 

livsfrågor medan undervisningen ofta rört sig om religionsfakta.46 Och när läroplanerna 

skrevs om 1994 var detta något som ändrades och kom till rätta med. Istället skulle religions-
                                                        

42 Olivestam, Carl. E. (2006). Religionsdidaktik- om teori, perspektiv och praktik i religionsundervisningen. 
Stockholm: Liber: 9 
43 Ibid: 13 
44 Ibid: 17 
45 Almén, Edgar. (2000). Livstolkning och värdegrund: 177 
46 Olivestam 2006: 19 
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kunskapen motsvara det framstående elevkravet på livsfrågor och etiska ställningstaganden, 

vilket inte var en helt enkel förändring för många religionskunskapslärare. När denna över-

gång från en traditionskultur till en reflekterande kultur inom skolväsendet utmanade detta 

skolans maktstrukturer.47  

Tidigare fanns det en fokusering på det som skiljer de olika religionerna åt, till en förändring 

mot att istället fokusera på det gemensamma. Från att gå från en monokultur till en mångkul-

tur, och från att gå från traditionens tolkning till elevens tolkning.48 Undervisningen lämnade 

den ämnescentrering och kunskaper som handlade om kristendomen, istället flyttades intresset 

i första hand till en elevcentrering och elevens livsfrågor. Och i samband med denna föränd-

ring aktualiserades värdegrundsarbetet. En undervisning som är objektiv faktabaserad påver-

kas mycket sällan av elevernas värderingar, däremot gör en livsfråge- och värdegrundsbaserad 

undervisning detta.49 I den senaste läroplanen, GY11 understryker den religionsämnets sam-

hällsrelevans, och hur ämnet ska ”ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå 

och leva i ett samhälle präglat av mångfald”.50 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

47 Tiller, Tom. (1999). Det didaktiska mötet. Lund: Studentlitteratur AB: 21 
48 Olivestam 2006: 33 
49 Ibid: 23 
50 Skolverket. (2011). Läroplan och ämnesplaner för gymnasieutbildning 
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8 Resultat  

Under denna rubrik kommer resultatet av mina intervjuer att presenteras. Eftersom jag ville 

att lärarna skulle svara så ärligt och sanningsenligt som möjligt är de intervjuande lärarna i 

min undersökning anonyma, och kommer alltså presenteras i denna studie med fiktiva namn. 

Tre av de fem intervjuade lärarna, Bella, Lina och Sara, hade gemensamt att de var relativt 

nyexaminerade. Alla tre har arbetat som lärare mellan ett till tre år och de har alla samhälls-

kunskap som deras andra ämne. Den fjärde läraren, Anna har jobbat som lärare i åtta år och 

undervisar även hon förutom religionskunskap i samhällskunskap. Den femte läraren, Carl har 

jobbat som lärare i 17 år och undervisar förutom i religionskunskap också i historia. Resulta-

tet kommer att presenteras i olika teman som jag har delat in utifrån studiens frågeställningar, 

samt utifrån de frågor som ställdes under intervjuerna. Dessa teman är formulering ur ämnes-

planen, svårigheter med att undervisa i en mångkulturell klass, möjligheter med att undervisa i 

en mångkulturell klass och intoleranta tendenser. 

8.1 Formulering ur ämnesplanen  

På frågan om hur lärarna tolkar formuleringen i ämnesplanen för religionskunskap i GY11 om 

att ”skapa beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” poängterade 

samtliga lärare att det var en viktig formulering som det krävs att skolan och religionskun-

skapen arbetar med för att kunna möta det samhälle som finns. Tre lärare poängterade att det 

är även extra viktigt just idag med alla de flyktingströmmarna som sker runt om i världen, och 

inte minst i Sverige. En lärare Anna, poängterade att hon tyckte att det var en av de viktigaste 

formuleringarna i ämnesplanen. Hon menade att skolklasser kan se väldigt olika ut och att det 

finns klasser eller skolor med mycket mångfald och klasser eller skolor med knappt ingen 

mångfald alls. Därför är det viktigt att hon som lärare förbereder eleverna för detta, och 

kanske än viktigare i klasser eller skolor med väldigt liten mångfald, då mångfald är något 

som vårt samhälle är präglat av. Detta var även något som Lina poängterade under vår inter-

vju, hon sa: 

Som lärare har man ett uppdrag att man ska förbereda sina elever, inte bara ämnesmässigt, utan 

att man också ska förbereda dem för livet och att det är någon beredskap i det som komma skall. 

Att arbetsplatsen kan se olika ut, att vardagen kan präglas av olika människor och människor 

med olika bakgrund. Och den här mångfalden kanske man inte alltid möter i klassrummet, bero-

ende på vilken kommun eller område man kommer ifrån. Och då är det viktigt att kunna göra 

någon sorts beredskap för det, sen hur man gör det beror ju helt på hur eleverna är från början.  
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Vidare i intervjun diskuterade jag med lärarna kring hur de arbetar med den didaktiska till-

lämpningen av denna formulering ur ämnesplanen. Bella berättade att hon ofta försöker arbeta 

ämnesöverskridande med samhällskunskapen, som hon också undervisar i. Hon menar att 

denna formulering ur ämnesplanen går utmärkt att applicera även där. Bella syftar till att i 

samhällskunskapen kan läraren fokusera på det politiska och att i religionskunskapen kan lä-

raren fokusera på det religiösa och kulturella. Hon berättar att hon tycker att det är viktigt att 

ta upp saker som händer runt om i världen när det är aktuellt, och hon ger attentatet i Bryssel 

som exempel. Att arbeta ämnesöverskridande är även något som både Sara och Anna tar upp. 

Sara tyckte precis som Bella det är perfekt att kunna arbeta med detta både inom samhälls-

kunskapen och religionskunskapen. Sara ger flyktingströmmarna som exempel i och med att 

det är väldigt aktuellt nu. Sara menar att hon i samhällskunskapen kan ta upp och diskutera 

med elever kring den politiska och ekonomiska biten, hon kan prata om varför det blir krig, 

hur det kommer sig att folk flyr, hon kan prata om varför folk söker sig till ett visst land. Hon 

kan ta upp vad samhället spelar roll som FN:s bestämmelser kring flyktingar, hon kan kolla på 

hur Europa ser på flyktingar, vilka länder som tar emot och så vidare. Inom religionskunskap-

en säger hon att hon kan ta upp och diskutera med elever kring det mer kulturella och reli-

giösa.  

Lina berättar under vår intervju att hon tycker att denna formulering ur ämnesplanen ska ge-

nomsyras under hela religionskunskapen. Hon jämför denna formulering med skolans arbete 

med värdegrunden som ska genomsyra all undervisning i skolan och menar att detta arbete 

ska ske på samma sätt. Det ska vara en självklarhet både för lärare och elever, menar hon. 

Lina tycker också att det borde finnas ett arbetsområde under kursen som behandlar mångfald 

och mångkulturalitet i ett samhälle. Då arbetar läraren tillsammans med eleverna lite mer på 

djupet med detta område, och gör det lättare för eleverna att sedan applicera detta i fortsätt-

ningen av kursen. Även Anna sa att hon tycker att denna formulering ska genomsyra all 

undervisning, hon sa så här: 

Jag tänker att detta är något som ska vara genomsyrande i hela undervisningen, och det går att 

applicera enligt mig på nästan alla ämnesområden inom religionskunskapen. Jag som även un-

dervisar i samhällskunskap kan jobba ämnesöverskridande med samhällskunskapen. Jag tror 

också att det är viktigt att man har ett öppet arbetsklimat mellan kollegorna, där man kan hjälpa 

och arbeta tillsammans med detta. Detta är något som borde genomsyra nästan all undervisning 
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oavsett ämne i skolan, där det såklart går att applicera, kanske svårt i t.ex. matematiken eller på 

kemin.. 

Under intervjun med Carl tog han upp ungefär samma saker som det som redan har presente-

ras från de andra intervjuerna. Han sa att detta är något som ska genomsyra hela hans under-

visning i religionskunskapen. Han sa precis som Lina att han brukar ha ett eget arbetsområde 

kring mångfald och mångkulturalitet. Han sa också att han hela tiden försöker tänka och ar-

beta med att inte använda begreppen vi- och dem i hans undervisning. Han tycker det är vik-

tigt att det försvinner, men att det är svårt, ibland säger han det utan att tänka på det.  

På frågan om på vilket sätt lärarna arbetar för att skapa förståelse för olika sätt att leva och 

tänka sa Bella att hon försöker jobba med att normalisera det mesta. Hon försöker att normali-

sera det som kanske kan anses vara lite udda eller det som inte anses vara enligt normen, men 

ändå är okej. På så sätt tycker hon att det blir lättare för henne att skapa den här förståelsen 

hos eleverna. Att normalisera undervisningen var även något som Anna tyckte var viktigt, och 

att lärare tänker på att vara objektiv i sin undervisning. Hon tyckte också att det är viktigt att 

visa och förklara för elever att vara olika är något som är nyttigt i livet. Alla kan inte tänka 

och leva likadant överallt i världen. Hon poängterar att det krävs mycket bakgrundsfakta och 

kunskap hos läraren, förklara orsakerna till varför människor runt om i världen tror och tänker 

olika, och varför de lever och tror som de gör. Lina som själv har utländsk bakgrund säger att 

hon ofta brukar använda sig själv som exempel i undervisningen, och det är något som hon 

upplever funkar bra. Hon sa: 

Jag vet inte om det är bra eller dåligt. Men många gånger när jag tar mig själv som exempel, då 

märker jag att eleverna tittar på mig och lyssnar, de är intresserade. Till exempel senast förra 

veckan hade vi en nyhetsgrupp och då tittade vi på nyheterna och sen diskuterade vi det. Och 

det är ju mycket elände som händer nu runt om i världen och mina elever började yttra sig om 

flyktingar och om människor som inte kan svenska. Dem börja prata om det här med en ganska 

negativt klang och det jag gjorde då, utan att egentligen tänka på det själv, var att jag drog upp 

mig själv som exempel om min bakgrund. 

Sara och Carl uttryckte sig på ungefär samma sätt. Båda två poängterade vikten att undervisa 

så objektivt som möjligt, och att läraren aldrig ska vara dömande på något sätt. Sara uttryckte 

att det är viktigt att förklara mycket bakgrundsfakta kring de olika religionerna, då många ele-

ver har mycket fördomar kring hur människor utövar de olika religionerna som finns. Det är 
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viktigt att en lärare poängterar att alla utövar sin religion på olika sätt, och att det finns ex-

trema grupper inom alla religioner. 

 

8.2 Svårigheter med att undervisa i en mångkulturell klass 
 

På frågan ”vilka svårigheter ser du som lärare att det finns att jobba i en mångkulturell klass” 

svarade Bella att det är många elever som har förutfattade meningar om varandra, och det kan 

vara en svårighet. Hon sa: 
 

Det är inte bara svenskar som har rasistiska fördomar utan invandrargrupperna kan även ha det 

mot varandra, kan vara på grund av gamla krig och konflikter och det tror ja kan vara en svårig-

het, att det kan vara infekterat. Att många elever kan ta med sig det här som pågår i deras hem-

länder just nu och tar med sig den ilskan till klassrummet. 

Bella berättade också att hon tycker att det finns vissa svårigheter när hon ska undervisa om 

olika religioner, och inte minst islam. Detta tycker hon är på grund av att det finns mycket 

fördomar kring just den religionen. Hon menar en lärare måste vara extra noga med att be-

kämpa dessa fördomar, och visa att alla inte är si och att alla inte gör så. Detta menar hon krä-

ver mycket energi och tid från lärarna, men att det är ett viktigt arbete. Hon menar också att 

det krävs mycket energi från övriga klasskamrater som får sitta och lyssna på allt det här ne-

gativa från andra klasskamrater hela tiden. Bella säger också att en annan svårighet är att 

handskas med media som ofta målar upp negativa och inte helt sanningsenliga bilder, vilket 

eleverna lätt kan ta till sig och tro på. Denna svårighet med media är även något som Carl och 

Sara tar upp under intervjun. Carl menar att han behöver jobba mycket med källkritik, då han 

tycker att eleverna tar till sig alldeles för mycket kring vad som står i medier och i dagens tid-

ningar. Han tar också upp svårigheterna med elevernas fördomar, och hur han måste under-

visa för att bekämpa dessa.  

Lina tycker att det är en svårighet med att eleverna tänker alldeles för mycket kring vi- och 

dem begreppen. Hon sa så här: 

Det tuffaste tycker jag är att på nått sätt förklara för eleverna att vi- och dem begreppen bör för-

svinna. Både om det är i ett ganska litet svenskt samhälle som präglas av mycket fördomar, eller 

om man är i en förort där många barn med utländsk bakgrund lever, som i sin tur kan ha fördo-
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mar mot svenskar eller de här gruppskillnaderna som finns. Det blir att man ser sig själv som en 

enhet och en annan grupp som ”dem”. Och det är det svåraste. 

Lina säger också under intervjun att hon många gånger under lektioner hör elever yttra åsikter 

som snarare kommer från elevens föräldrar, vilket hon tycker är en svårighet. Hon menar att 

det är svårt att få eleverna att ta egen ställning, istället för deras föräldrars. En lärare kan inte 

tvinga en elev att tycka på ett visst sätt, men en lärare kan försöka ”att öppna alla portar så att 

de kan gå sin egen väg”, anser Lina. Och det menar hon kan vara svårt. En annan svårighet är 

att elever i klassen kan tycka väldigt olika i olika frågor, och att det då kan uppstå konflikter.  

Sara tycker att det finns svårigheter att prata och diskutera om olika religioner i en mångkultu-

rell klass, på grund av att det kan vara känsligt för vissa elever. Hon menar att alla har med sig 

sitt eget bagage och sin egen historia krig sin religion eller sin kulturella bakgrund. Detta är 

också något som Carl upplevde, han sa: 

Man vill som lärare aldrig trampa någon på tårna när man undervisar, det är svårt då vissa elever 

ibland kan uppfatta att man ger en fel bild av deras religion. Och ibland kan det uppstå konflik-

ter emellan klasskamraterna då någon tar illa vid sig eller av något som någon säger och så. Då 

är det svårt att veta hur man ska agera som lärare. 

Carl tog också upp att han tycker att en svårighet med att arbeta i en mångkulturell klass är att 

det krävs mycket från läraren, och att det även krävs mycket tid då det är mycket läraren ska 

tänka på. Ibland känner han att han inte räcker till, men poängterar att många lärare känner att 

de inte räcker till oavsett vad.   

Sara tog upp den språkliga svårigheten som kan finnas, då elever som inte har svenska som 

sitt förstaspråk kan ha svårigheter med vissa samhällsvetenskapliga begrepp. Den språkliga 

svårigheten tog även Anna upp under sin intervju. Hon sa: 

Att det kan finnas vissa språkliga svårigheter. Även om man är andra generationens invandrare 

kan det vara svårt med exempelvis samhällsvetenskapliga begrepp, vilket jag som lärare kan ta 

förgivet att alla elever förstår. Har eleven inte svenska som förstaspråk inom sin familj är det 

ofta ovanligt att man inte pratar på en sådan nivå i sin hemmiljö att dessa begrepp blir naturliga 

i det vardagliga språket. Då är det extra viktigt att man som lärare arbetar med att hela tiden 

kolla så att alla elever förstår och hänger med, mycket repetition. 
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Andra svårigheter som Anna tar upp är precis som de andra lärarna har svarat, att det kan 

uppstå konflikter i klassen, i och med att de kan tycka väldigt olika kring dessa frågor som 

diskuteras i religionen. De kan även ha med sig vissa gamla konflikter från deras hemländer 

som de tar med sig in i klassrummet, men Anna menar att det dock inte är vanligt.  

 

8.3 Möjligheter med att undervisa i en mångkulturell klass 
 

På frågan ”vilka möjligheter ser du som lärare att det finns i att jobba i en mångkulturell 

klass” svarade alla lärare att det är att lära sig av varandra, och per automatik bryter det ner 

många fördomar som kan finnas. Lina förklarade att genom ett mångkulturellt klassrum kan 

hon bryta barriärer, hon kan till exempel visa att det finns flickor som är otroligt troende inom 

islam som inte bär slöja, hon kan faktiskt visa att det inte alltid behöver vara som det står i 

läroböckerna. Lina berättar att hon tycker att det finns en brist i många läroböcker och att de 

inte alltid är uppdaterade. Hon förklarar vidare vad det finns för möjligheter med det mång-

kulturella klassrummet och det är att utan att peka ut någon elev i klassrummet kan hon ändå 

ha eleverna som exempel. Hon som lärare kan förklara och säga ”titta på varandra, ingen ser 

ju likadan ut vare sig hudfärg eller hur ni är, men vi är ändå en grupp”, berättar hon. Lina 

tycker att lärare ska se mångfalden bara som något positivt och när hon har lärt känna sin 

grupp väl och hittat en ingång kan hon ha eleverna som exempel för varandra.  

Sara sa under sin intervju att möjligheterna är att eleverna kan lära mycket av varandra. Vilket 

i sin tur menar hon skapar en mycket större förståelse och intresse hos eleverna. Hon tror att 

det är ett mycket bättre sätt för eleverna att lära sig än att hon ska stå där framme vid tavlan 

och undervisa. Bella poängterade också under sin intervju det positiva med att eleverna kan 

lära sig av varandra. Och enligt henne gör det lektionerna mer levande om hon exempelvis har 

en elev som har en bakgrund från ett visst land eller religion, då kan hon ta hjälp av den ele-

ven som har en större inblick i hur det faktiskt är. Hon berättar att de kanske har hört historier 

från föräldrar, släktingar eller bekanta om hur det faktiskt var eller är. Då kan det bli mer gri-

pande för eleverna om de får höra någon klasskamrat prata om det istället för henne själv tror 

hon. Carl sa precis som de andra under intervjun att de kan lära sig mycket ifrån sina klass-

kamrater. Han tog även upp att de får mycket större tolerans mot sådant som är olika, och att 



 

26 

 

de inser att det är okej att vara olika och att det finns något positivt med det. Detta var även 

något som Anna kom in på under vår intervju, hon sa: 

De främsta möjligheterna jag ser att de kan lära sig av varandra och därmed skapas det en större 

acceptans för det som är olika. Jag tror att genom att det finns olika kulturella, etniska och reli-

giösa bakgrunder i ett klassrum kan eleverna mycket lättare skapa förståelse och tolerans mot 

sådant som är olika. Det kan även förebygga vissa fördomar, ”ah hon är muslim och hon bär 

inte slöja..”. Jag tror att främlingsfientlighet kan motverkas i och med ett sådant här klassrums-

klimat.  

 

8.4 Intoleranta tendenser 

På frågan om lärarna någon gång varit med om intoleranta tendenser i en klassrumssituation 

svarade samtliga lärare att de någon gång varit med om det. Bella minns specifikt en händelse 

och tog upp det som exempel, då hon jobbade på en skola där mångfalden var väldigt liten 

och där var det ganska vanligt att elever hade väldigt extrema åsikter. Hon sa: 

Det försökte jag bemöta med respekt men också att visa att det inte är så. Sen tyvärr är det 

mycket som kommer hemifrån, det lyser igenom att det inte är elevens ord utan att det är ele-

vens mamma eller pappas. Pratar eleven på ett visst sätt men då helt plötsligt uttalar sig på ett 

annat sätt kring en sådan här sak förstår man det direkt. Men även där jobba med det, fråga var-

för är det så och varför tycker du så? 

Bella tog också upp under intervjun att hon tror att ofta beror dessa extrema åsikter på att ele-

verna kanske inte har sett så mycket, de har inte varit utanför sin bekvämlighetszon. Hon tror 

att ofta beror sådana här fördomar på okunskap helt enkelt. Carl har varit med om en extrem 

händelse då en elev under en lektion heilade. Då fick han och hans kollegor ta tag i drastiska 

åtgärder som innefattade möte med viss personal på skolan och föräldrarna till eleven. I övrigt 

menar han att det händer nästan varje dag att elever säger vissa kommentarer eller annat som 

kan ha rasistiska anklagelser eller annat som skulle kunna kränka en klasskamrat, eller även 

han själv som lärare. Även Lina svarar på denna fråga att det är något som på hennes arbets-

plats sker varje dag. Hon säger:  

Varje dag händer det. Kanske för att många av eleverna som går på den här skolan kommer från 

små samhällen, nu kanske jag drar alla över en kam men man märker att de här eleverna är mer 

rädda för det som är främmat än att dem faktiskt välkomnar det. Kanske för att de har sett saker 
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på fritiden, de hör någonting hemma eller bara en sådan enkel sak som att dem hör de negativa 

nyheterna och applicerar det i sin vardag. Men varje dag händer det att jag hör någonting som 

”jävla blatte”, eller till och med någon som säger ”neger”. Men oftast hjälper en dialog. Att vi 

tar upp det, och vi pratar om det öppet och säger det är fel, att på det sättet pratar vi inte. För-

klara hur vi och andra kan bli kränkta av att höra det och lite så. Varje dag händer det men varje 

dag förstår också eleverna. För många gånger vill barn säga det för att agera coola och tuffa. 

Man måste då möta dem och förklara och få dem att förstå varför det är fel och att vi inte pratar 

på det sättet.  

Även under intervjun med Anna förklarade också hon att intoleranta tendenser är något som 

sker nästan dagligen. Hon säger att hon hör ofta små kommentarer som sker i undervisnings-

situationer. Sara berättade om situation där hon hade en elev som började uttala sig väldigt 

kritiskt om att bära slöja. Hon löste situationen då med att berätta bakgrunden till slöjan och 

gjorde även en återkoppling till kristendomen där kvinnan tillbaka i tiden bar huvudbonad.  

På frågan om hur lärarna ser på formuleringen som står i läroplanen om att ”främlingsfient-

lighet ska bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” svarade Sara att hon 

tycker att det viktigaste ur denna formulering för att kunna bekämpa intoleranta tendenser är 

kunskap. Hon tycker att det är viktigt att lärare bekämpar det med kunskap eftersom många 

elever ofta saknar denna kunskap. Hon tar som exempel upp om någon har något emot islam 

eller kristendomen berättar hon bakgrunden till religionerna, vad dem står för och deras 

grundtankar. Sara menar också att lärare inte ska vara rädd för fördomar, utan en lärare ska 

istället se på fördomar som någonting dem kan vända. Hon tycker att det ska finnas en öppen 

diskussion, och en lärare ska inte gå i försvarsställning och bli rädd för en fördom, utan istäl-

let bekämpa den med kunskap på ett objektivt sätt. Så fort Sara hör någonting rasistiskt eller 

kränkande ingriper hon direkt. Hon sa: 

Så fort man hör eller ser någonting ska man ingripa. Att ta upp en diskussion och fråga eleven, 

hur tänker du nu? Varför tänker du så? Är det någonting du har sett eller hört? Och då kan man 

dra paralleller kring det. Det är viktigt att lära eleverna om källkritik, att man inte kan skapa en 

åsikt kring något som bara står i media.   

Bella tycker precis som Sara att kunskap är det viktigaste verktyget, och kunskapen använder 

läraren när den pratar och diskuterar med eleverna. Bella menar också att läraren kan ta hjälp 

av de eleverna med utländsk bakgrund, att låta dem dela med sig av sina erfarenheter och 

historier, på så sätt kanske de eleverna med dessa intoleranta åsikter kan ändra deras tankar 
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och värderingar. Bella tycker också att en lärare inte ska blunda när den hör någonting, utan 

läraren ska ta tag i det direkt och markera att det är fel. Läraren ska heller inte tveka på att 

kontakta elevens föräldrar om det är anses behövas tycker, Bella. Hon menar att om det ofta 

sker under hennes lektioner sker det säkert också utanför skoltid, och det vill hon motverka.  

Lina menar att den öppna diskussionen är viktigt, men att kunskapen är det som ligger bakom 

en god öppen diskussion från lärarens sida. Hon säger också att det är bra att våga ta upp dis-

kussionen öppet i klassen, men ibland kan det vara bättre att ta undan eleven och ta diskuss-

ionen enskilt. Lina poängterar också att det är viktigt med en bra öppen dialog mellan läraren 

och eleven, men att det också är viktigt med en öppen dialog mellan läraren och elevens för-

äldrar. För att på så sätt kunna skapa goda relationer och på ett lättare sätt kunna bekämpa 

fördomar och rasistiska uttalanden. Lina säger också att det gäller att ingripa direkt när hon 

hör eller ser någonting, hon sa: 

Jag kan pausa inprincip allt som vi gör, om det inte är att eleven yttrar sig runt om många andra 

personer, man vill ju inte hänga ut någon inför andra och skämma ut dem, då kan jag ta undan 

dem. Men faktiskt visa att det inte är okej att göra så, förklara dig, och om du inte har någon 

förklaring så måste vi börja om. Man måste också bemöta eleverna utifrån vilken individ de är 

och utifrån vad som funkar bäst för dem.  

Carl sa även han att det är viktigt att läraren sitter på god och mycket kunskap för att kunna 

bemöta vissa rasistiska eller kränkande uttalanden. Så fort han hör någonting agerar han di-

rekt, det är då det enligt han gör bäst inverkan. Han menar också att han inte är rädd för att 

säga ifrån inför andra elever, eleven som har uttalat sig måste förstå att det är fel. Kunskapen 

är också något som Anna menar är det viktigaste kring denna formulering i ämnesplanen, hon 

säger: 

Jag tycker det är en viktig formulering som visar på att vi lärare faktiskt kan sätta ner foten. 

Elever ska få tänka och yttra sig fritt men skolan behöver också visa att det måste finnas gränser 

och att vi inte kan tolerera allting. Det är viktigt att läraren sitter med mycket kunskap för att 

bemöta detta. Ska man som lärare kunna bemöta detta måste man kunna bemöta det med kun-

skap. Jag tror att det är viktigt att man alltid har ett öppet klassrumsklimat, där alla elever ska få 

våga yttra sina åsikter. Man ska inte vara rädd för att inte kunna yttra sig. Genom att yttra sig 

och att diskutera med sina klasskamrater så lär eleverna sig otroligt mycket. Men så fort någon 

yttrar sig rasistiskt, främlingsfientligt eller på något sätt som kan kränka någon annan måste lä-

raren sätta ner foten direkt. 
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9 Analys 
 

9.1 Formulering ur ämnesplanen  

På frågan om hur lärarna tolkar formuleringen i ämnesplanen för religionskunskap i GY11 om 

att ”skapa beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” var samtliga 

lärare överens om att det är en viktig formulering ur ämnesplanen och att det är något som de 

försöker arbeta med så mycket som möjligt. Ramfaktorsteorin som ligger till grund för denna 

undersökning bygger på att det är vissa ramar som ligger till en grund för en viss process. En 

del av dessa ramar för undervisningen är att lärarna måste följa styrdokumenten. Att ”skapa 

beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” blir då enligt denna teori 

en tydlig ram som lärarna måste arbeta med, sen hur lärarna anpassar denna ram är helt upp 

till dem, för att kunna nå bäst möjliga mål för eleverna.51 

Samtliga lärare poängterade i undersökningen vikten med denna formulering. En lärare, Anna 

förklarade att hon tyckte att det var en av den viktigaste formuleringen ur ämnesplanen för 

religionskunskapen. Hon diskuterade mycket om problematiken att skolklasser kan se väldigt 

olika ut, vissa klasser eller skolor med mycket mångfald och vissa klasser eller skolor med lite 

mångfald. Anna menade då att det är viktigt att hon som lärare förbereder eleverna för detta, 

och kanske än viktigare i klasser eller i skolor med väldigt liten mångfald, då mångfald är nå-

got som vårt samhälle är präglat av. Caroline Ljungberg tar i sin avhandling upp att studien 

visar att utbildning och skolan har en central roll i det svenska samhället, och inte bara som 

förmedlare av kunskap, utan också som tillverkare av system av värderingar och normer. 

Dessa värderingar och normer utger i sin tur vad som är acceptabelt i samhället.52 Detta är 

även något som den andra teorin, som jag har valt att kalla hegemoni och ideologi som tolk-

ningsram, för denna uppsats understryker. Där hegemoni kan ses som ett sätt där staten ska 

skapa ”goda" och "normaliserade" samhällsmedborgare, och hur detta kan göras inom utbild-

ningssystemen.53 Detta är vad lärarna i studien menar att denna formulering ur ämnesplanen 

ska arbeta för. Lina sa under intervjun att lärare har ett uppdrag att förbereda sina elever, inte 

bara ämnesmässigt, utan också ska förbereda dem för livet och samhället och att det är någon 

beredskap i det som komma skall i livet.  

                                                        

51 Lundgren 1999: 34 
52 Ljungberg 2005: 4 
53 Ibid: 36-37 
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I rapporten från skolkommittén Krock eller möte, där John Ogby, som är antropolog vid 

Berkleyuniversitetet i Kalifornien tar upp att en multikulturell undervisning uppmuntrar ele-

ver med annan religiös- och kulturell bakgrund att känna stolthet över denna tillhörighet.54 

Marco Nilsson tar även upp skolans värdegrund, och beskriver att allt fler elever inom den 

svenska skolan har en annan religiös eller etisk bakgrund, än den traditionellt kristna eller 

svenska. Men trots detta står det i styrdokumenten att den svenska skolans värdegrund ska 

vila på en ”kristen tradition”, och detta gör att minoritetsgrupper och elever med utländsk 

bakgrund kan känna sig utanför i den svenska skolan.55 Detta är något som lärare bör arbeta 

med att bryta, och under diskussionen kring den didaktiska tillämpningen av formulering 

”skapa beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald” ur ämnesplanen 

menade samtliga lärare på att den borde genomsyra hela undervisningen i religionskunskapen, 

och att de var något som samtliga försökte göra. Genom att denna formulering genomsyrar all 

undervisning kan mångfald och mångkulturalitet bli mer naturligt för eleverna. Och genom att 

det blir naturligt kan det minska att elever med utländsk bakgrund känner sig annorlunda eller 

inte som ”en i gruppen” och enligt ”normen”. Rapporten Att vara lärare i en mångkulturell 

skola poängterar också att elever med invandrarbakgrund får känna stolthet över sin bakgrund 

är viktigt, och en lärare ska låta det genomsyra hela undervisningen.56 Tre av de fem lärarna 

svarade att de försöker jobba ämnesöverskridande med denna formulering ur ämnesplanen. 

De sa alla tre att de går lätt att applicera i samhällskunskapen också, då dessa tre lärare även 

undervisar i detta ämne. Detta är även någonting som skolkommitténs arbete med rapporten 

Krock eller möte kom fram till där det poängterades att det vore bra med mycket mer ämne-

söverskridande diskussioner i skolvärlden.57 Två av fem lärare tyckte också att det var viktigt 

med ett eget arbetsområde om mångfald och mångkulturalitet, för att kunna ge eleverna en 

djupare förståelse för detta.  

                                                        

54 SOU 1996:143: 35 
55 Nilsson 2013: 152-153 
56 Andersson & Refinetti 2001: 40 
57 SOU 1996:143: 42-44 
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På frågan om på vilket sätt lärarna arbetar för att skapa förståelse för olika sätt att leva och 

tänka diskuterade samtliga lärare att de försöker vara så objektiva som möjligt i sin undervis-

ning, samt att de försöker att normalisera det mesta. En lärare Sara, menade att det krävs 

mycket kunskap då det är viktigt att förklara bakgrundsfakta om de olika religionerna, då 

många elever kan ha mycket fördomar kring hur människor utövar de olika religionerna som 

finns. Det var även något som framkom i rapporten Att vara lärare i en mångkulturell skola 

där det togs upp att det krävs mycket kunskap och kompetenser från lärare att arbeta på en 

mångkulturell skola.58 En lärare, Lina som själv har en utländsk bakgrund menar att hon ofta 

brukar använda sig själv som exempel, något som hon tycker funkar bra. Lina upplever att 

eleverna får en bättre förståelse, blir intresserade och att de kan identifiera sig med henne. Att 

låta eleverna med utländsk bakgrund känna sig stola över sin egen identitet och kultur är vik-

tigt, och de framgår tydligt i den tidigare forskningen för denna uppsats, då nästan all forsk-

ning tar upp detta. Det är något som John Ogby och Marco Nilsson pekar på är viktigt, och 

som har tagits upp tidigare i denna analys.  

 

9.2 Svårigheter med att undervisa i en mångkulturell klass 

Gemensamt för alla lärare under intervjuerna är att de flesta upplevde att en svårighet var att 

det finns många fördomar och förutfattade meningar om varandra och om de olika religioner-

na. Flera av lärarna poängterar också att elever ser och läser mycket i media som egentligen 

inte stämmer, men som eleverna väljer att tro på. Svårigheterna kring dessa fördomar och för-

utfattade meningar menar lärarna är hur läraren ska bekämpa dessa. Bella säger till exempel 

under sin intervju att som lärare måste hon vara extra noga med att bekämpa dessa fördomar, 

och visa att alla är inte si och att alla gör inte så. Detta menar hon kräver mycket energi och 

tid från lärarna. Sara och Carl poängterade båda två under sina intervjuer att det finns svårig-

heter att prata och diskutera kring olika religioner i en mångkulturell klass, på grund av det 

kan vara känsligt för vissa elever. De menar att alla har med sig sitt eget bagage och sin egen 

historia krig deras religion eller kulturella bakgrund. Även Carl säger att en svårighet med att 

arbeta i en mångkulturell klass är att det krävs mycket från läraren, och det krävs även mycket 

tid då det är mycket läraren ska tänka på. Ibland känner han att han inte räcker till. I rapporten 

Att vara lärare i en mångkulturell skola kom den fram till att lärarrollen har blivit mer kom-

                                                        

58 Andersson & Refinetti 2001: 40 
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plex och arbetsuppgifterna blir allt fler, och att lärarrollen har blivit otydlig. Det är svårt för 

en lärare att ha kunskap om många kulturer, vilket kan leda till att relationen med elever med 

annan etnisk bakgrund kan bli lidande.59 Detta stämmer överens med det lärarna sa i denna 

undersökning. I rapporten Krock eller möte framkom det i den undersökningen att lärare ser 

svårigheter med att undervisa en traditionell undervisning. Istället bör lärare hitta nya vägar i 

sin undervisning.60 Detta leder till att lärare måste tänka om och ändra sin undervisning, vilket 

kräver ett nytänkande, tid, och kunskap från lärarnas håll.  

Tre lärare nämnde också under deras intervjuer kring de språkliga svårigheterna som finns, då 

de upplever att elever som inte har svenska som sitt modersmål kan ha svårigheter med vissa 

ämnesbegrepp. Anna poängterade att det är då extra viktigt att läraren arbetar med att hela 

tiden kolla att alla elever förstår och hänger med, mycket repetition. I rapporten Krock eller 

möte tas de språkliga svårigheterna upp även där. Detta är svårigheter som vanliga ämnes-

begrepp, som för en etnisk svensk är självklara, och även svårigheter med att läsa och förstå 

läroböckerna, uppgifter och dylikt.61 Även i rapporten Organisation, lärande och elevsamar-

bete i skolor med språklig och kulturell mångfald tas de språkliga svårigheterna upp. Rappor-

ten kom fram till att tvåspråkiga elever ska få möjlighet att utveckla ett lärande på båda sina 

språk.62 Om en elev har ett annat förstaspråk än majoritetsspråket, är eleven oftast stakare i 

förstaspråket. För att en elev ska få bästa möjlighet till att utveckla sitt lärande är det bäst om 

detta sker på elevens förstaspråk, dock behöver eleven fortsatt utveckling av andraspråket om 

det ska kunna fungera för kunskapsinhämtning och utveckling i framtiden. Studien visar på att 

det finns ett behov av att förändra undervisningen och skolsituationen för tvåspråkiga elever.63 

Lina upplevde en svårighet med att eleverna ofta kan yttra åsikter som hon förstår inte är ele-

vernas själva, utan snarare är elevens föräldrars åsikter. Hon menar att det är då svårt att få 

eleverna till att ta egen ställning, istället för deras föräldrars. Den tidigare forskningen för 

denna uppsats pekar på att det är viktigt att lärarna har en god relation med elevernas föräld-

rar. Och genom att skapa en bättre sådan relation skulle eventuella situationer som Lina be-

skriver kunna förbättras. Rapporten Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor med 

språklig och kulturell mångfald tar upp vikten att skolan har en bra relation och kontakt med 
                                                        

59 Andersson & Refinetti 2001: 40 
60 SOU 1996:143: 42-44 
61 Ibid: 42-44 
62 Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson 2001: 41 
63 Ibid: 42 
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elevernas föräldrar. Detta är för att en god relation mellan lärare och föräldrar leder till en 

bättre förståelse och kunskap dem emellan, vilket stödjer elevernas skolframgång.64 Även i 

Lärarförbundets skift En mångkulturell skola, menar Lundgren på att det är viktigt att ha en 

bra kontakt med föräldrarna och att den måste bygga på respekt. Lärare samtalar oftast för lite 

tillsammans med elevernas föräldrar, vilket hon tror kan bero på rädsla eller att inte vilja 

störa.65 

 

9.3 Möjligheter med att undervisa i en mångkulturell klass 

Under intervjuerna diskuterade lärarna kring vilka möjligheter de såg fanns med att undervisa 

i en mångkulturell klass. Samtliga lärare tog upp att eleverna har mycket att lära sig av 

varandra. I Lärarförbundets skift En mångkulturell skola säger Lundgren att en viktig aspekt 

är att lärare reflekterar över vad dessa elever har med sig, som kan integreras i undervisning-

en. Men samtidigt ska en lärare komma ihåg att inte peka ut någon elev, då nästan alla dessa 

elever strävar efter att vara en i mängden. En lärare ska aldrig göra en elev annorlunda.66 Lä-

rarna i denna undersökning säger inprincip samma sak. Bella sa till exempel under intervjun 

att enligt henne gör det lektionerna mer levande om hon exempelvis har en elev med bak-

grund från ett visst land eller religion, då hon kan ta hjälp av den eleven, som har en större 

inblick i hur det faktiskt är. Hon berättar att de kanske har hört historier från föräldrar, släk-

tingar eller bekanta om hur det faktiskt var eller är. Då blir det nog mer gripande för eleverna 

om de får höra någon klasskamrat prata om det istället för henne själv. Lina förklarade är att 

genom ett mångkulturellt klassrum kan hon faktiskt bryta barriärer, då kan eleverna förstå att 

det till exempel finns flickor som är otroligt troende inom islam som inte bär slöja.  

Carl och Anna tog också upp att eleverna får mycket större tolerans mot sådant som är olika, 

och att de inser att det är okej att vara olika och att det finns något positivt med det. Anna sa 

också att hon tror att främlingsfientlighet och rasistiska fördomar kan motverkas genom att 

elever går i en mångkulturellklass. I rapporten Krock eller möte kommer de fram till samma 

sak då lärare i studien menar att de kulturkrockar som kan ske mellan eleverna, berikar dem 

på nyttiga erfarenheter och att det är väldigt lärorikt. Det gynnar även elever att gå i en mång-

                                                        

64 Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson 2001: 44 
65 Lärarförbundet 1996: 18-19 
66 Ibid: 18-19 
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kulturellklass eftersom de blir allt mer toleranta mot det som är annorlunda, säger en lärare i 

rapporten.67  

 

9.4 Intoleranta tendenser 

På frågan om lärarna har varit med om några intoleranta tendenser i skolan eller under under-

visningssituationer svarar samtliga lärare att de har varit med om det. Tre lärare säger att det 

är något som sker nästan dagligen, i form av mindre kommentarer eller uttalanden. Två lärare 

ger under intervjun mer exempel på specifika händelser som har skett. Carl berättade till ex-

empel att han hade varit med om en extrem händelse då en elev under en lektion heilade. 

Bella säger under sin intervju att hon tror att ofta beror dessa extrema åsikter på att eleverna 

kanske inte har sett så mycket, de har inte varit utanför deras bekvämlighetszon, vilket kan 

ske om elever inte går i en klass eller på en skola med mycket mångfald. Ofta beror sådana 

här fördomar på okunskap helt enkelt, tror hon. Bella berättar också att ofta är det inte elevens 

åsikter som de uttalar sig om, utan att det är snarare det som mamma eller pappa säger hemma 

vid matbordet. John Ogby tar upp i rapporten krock eller möte att både närsamhället och fa-

miljen spelar en stor roll för de ansträngningar och den framgång som eleven gör i skolan. 68 

Om inte alla elever möter mångkultur i sin närmiljö eller hemmiljö blir skolan och lärarens 

uppdrag kring detta ännu viktigare. Undervisningen kring mångfald och mångkulturalitet får 

då ett större värde och blir än viktigare. 

På frågan om hur lärarna arbetar med att motverka och bekämpa intoleranta tendenser i för-

hållande till läroplanens formulering ”främlingsfientlighet ska bemötas med kunskap, öppen 

diskussion och aktiva insatser” svarade samtliga lärare att kunskap var det bästa verktyget. Då 

kunskapen är det som ligger bakom det läraren ska diskutera och prata om tillsammans med 

eleverna. Sara poängterar under intervjun att hon tycker att det är viktigt att lärare bekämpar 

det med kunskap eftersom många elever ofta saknar denna kunskap. Lina och Bella pratar 

också om att läraren måste fråga eleverna varför de tycker som de gör, var de har hört det 

ifrån och så vidare för att kunna vända eleven i sina åsikter.  

                                                        

67 SOU 1996:143: 45-46 
68 Ibid: 35-36 
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Bella menar att hon kan ta hjälp av de eleverna med utländsk bakgrund, att låta dem dela med 

sig av sina erfarenheter och historier, och på så sätt kanske de andra kan ändra dessa elevers 

tankar och värderingar. På så sätt kan läraren också få de eleverna med utländsk bakgrund att 

känna sig viktiga och nödvändiga, och stärka deras identitet. Som denna uppsats tidigare pe-

kar på är det viktigt att låta eleverna med utländsk bakgrund känna sig stola över sin egen 

identitet och kultur. Det är något som John Ogby och Marco Nilsson pekar på är viktigt, och 

som har tagits upp tidigare i denna analys.  

Samtliga lärare sa under sina intervjuer att de agerar direkt när de hör eller ser något som är 

rasistiskt eller som kan kränka någon annan i klassen, och de menade alla att de är det som 

den aktiva insatsen står för i formuleringen i läroplanen. Samtliga lärare pratade också kring 

den öppna diskussionen och att den är viktig. Anna sa under sin intervju att hon tror att det är 

viktigt att läraren alltid skapar ett öppet klassrumsklimat, där alla elever ska våga yttra sina 

åsikter och att elever inte ska vara rädda för att inte kunna yttra sig. Genom att yttra sig och 

att diskutera med sina klasskamrater lär eleverna sig otroligt mycket, menar hon. Detta är 

också en aspekt på hur de kulturkrockar som kan ske mellan eleverna berikar dem på nyttiga 

erfarenheter och att det är väldigt lärorikt som rapporten Krock eller möte tar upp. 69  
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10 Diskussion 

Denna uppsats syfte var att undersöka hur religionskunskapslärare arbetar med ett klassrum 

som är präglat av mångfald, samt deras tankar och erfarenheter kring vilka didaktiska utma-

ningar som kan förekomma kring detta arbete. Jag kommer under denna del att diskutera uti-

från mina tre frågeställningar.  

Läraren ska i religionskunskapen skapa en förståelse för olika sätt att tänka och leva för ele-

verna, hur de ska ha elevens egna tankar, syn på livet och livsfrågor som utgångspunkt. I det 

arbetet ska kulturer, värderingar, traditioner, attityder hanteras. I vissa fall då det uttrycks in-

toleranta och rasistiska åsikter ska läraren motverka detta, enligt GY11, med kunskap, öppna 

diskussioner och aktiva insatser.  

På frågan hur religionskunskapslärare uppfattar och tolkar de mångfaldsfrämjande direktiven 

som finns i styrdokumenten framgår det tydligt i denna studie är detta är något som de inter-

vjuade lärarna jobbar mycket efter. Att forma skolan och undervisningen så att eleverna blir 

fostrade till bra samhällsmedborgare, samt skapar en förståelse för att alla är olika anser samt-

liga lärare är mycket viktigt. Hur lärarna arbetar didaktiskt med de mångfaldsfrämjande direk-

tiven svarade samtliga att detta ska genomsyra all undervisning. Och en lärare, Lina, uttryckte 

det som att skolan ska arbeta med detta på samma sätt som skolan ska arbeta med värde-

grundsarbetet. Marco Nisson tar i sin bok Juridik i professionellt upp att elever med utländsk 

bakgrund kan känna sig utanför då den svenska värdegrunden ska vila på en ”kristen grund”.70 

Genom att lärarna arbetar med mångfald och mångkulturalitet kontinuerligt genom deras 

undervisning kan dessa elever med utländsk bakgrund istället känna sig stolta över sin bak-

grund och över sin identitet. Därför blir det extra viktigt att lärare hela tiden arbetar med detta. 

En multikulturell undervisning uppmuntrar elever med annan religiös- och kulturell bakgrund 

att känna stolthet över denna tillhörighet, samt att det även hjälper dessa elever till att ut-

veckla nya kulturella insikter. Ogby menar vidare att den multikulturella undervisningen hjäl-

per många elever från minoritetsgrupper att lära sig mer i skolan, men långt ifrån alla.71 Tre 

av fem lärare i denna studie sa att de försöker jobba ämnesöverskridande kring detta ämne. På 

så sätt stöter eleverna inte endast på denna undervisning i religionskunskapen, utan också i 

andra ämnen i skolan. Detta skulle kunna vara ämnen som samhällskunskap, svenska, historia 

                                                        

70 Nilsson 2013: 151 
71 SOU 1996:143: 34-35 
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och geografi för att nämna några. Det är svårt för en lärare att kunna genomföra detta ensam, 

därför är det viktigt att lärare samarbetar ihop kring detta ämne. Ett arbetslag skulle exempel-

vis bestämma att samtliga lärare ska försöka genomsyra mångfald och mångkulturalitet i de-

ras undervisning, i den mån det går.  

På vilket sätt som lärarna arbetar för att eleverna ska få förståelse för olika sätt att leva och 

tänka svarade majoriteten av lärarna att de försöker undervisa så objektivt som möjligt, och att 

de även försöker normalisera undervisningen kring detta. Genom att normalisera undervis-

ningen kan det bryta ner vissa fördomar, eleverna kan få en större förståelse och inte till ex-

empel tycka att någon religion eller rörelse verkar vara främmande. Att bryta ner fördomar i 

sin undervisning är viktigt att lärare försöker göra, då många elever bär omkring på dessa i 

skolan. Ofta beror fördomarna på att eleverna helt enkelt saknar kunskap.  

Att eleverna har fördomar om olika religioner och därmed om varandra i klassrummet sa 

samtliga lärare under deras intervjuer att de tyckte var en svårighet i och med att undervisa i 

en mångkulturell klass. Tyvärr är fördomar något som alltid kommer att finnas. Varje år bör-

jar det nya elever på skolan med sina fördomar, varje dag läser eleverna i medierna och tar till 

sig nyheter som egentligen inte stämmer överens med verkligheten, varje dag hör elever sina 

föräldrar eller andra bekanta uttrycka deras åsikter som eleverna kan ta till sig. Detta gör lära-

rens arbete inte helt lätt, och en lärare kan inte få alla fördomar att försvinna. Lärarna sa också 

att en annan svårighet är att det kan finnas konflikter mellan eleverna kopplat till deras relig-

ioner, som de tar med sig in i klassrummet. Det är svårt för en lärare att veta hur den ska för-

hålla sig i sådana här konflikter. Men genom att lärare normaliserar allt i sin undervisning, i 

det som går att normalisera det vill säga, och att genom att skapa beredskap för eleverna att 

förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald, kan lärare precis som jag skrev tidigare 

bryta ner fördomar och förebygga konflikter. Och då har läraren i alla fall kommit en bit på 

vägen. Tre av de intervjuade lärarna nämnde också att det finns vissa språkliga svårigheter i 

och med att undervisa i en mångkulturell klass. Lärarna upplevde att elever med utländsk 

bakgrund kan ha svårt med att till exempel förstå vissa ämnesbegrepp, de kan också ha svårt 

att hänga med i och förstå läroböckerna. Axelsson, Gröning och Hagberg- Persson forskade 

kring tvåspråkiga elever i deras rapport Organisation, lärande och elevsamarbete i skolor 

med språklig och kulturell mångfald. De kom fram till för att en elev ska få bästa möjlighet 

till att utveckla sitt lärande är det bäst om detta sker på elevens förstaspråk, dock behöver ele-

ven fortsatt utveckling av andraspråket om det ska kunna fungera för kunskapsinhämtning och 
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utveckling i framtiden. Studien visar att det finns ett behov av att förändra undervisningen och 

skolsituationen för tvåspråkiga elever. 72 I och med att mångfalden i Sverige har ökat under de 

senaste decennierna, och förmodligen kommer att öka ännu mer de kommande åren behöver 

skolor och lärare fundera ut alternativa undervisningsmetoder kring dessa tvåspråkiga elever, 

och det kommer att bli allt viktigare i framtiden. 

Att det i en mångkulturell klass finns mycket olikheter var något som samtliga lärare tyckte 

var något positivt, då eleverna har mycket att lära av varandra. När en lärare undervisar kan 

det göra lektionerna mer levande om läraren exempelvis har en elev med bakgrund från ett 

visst land eller religion och då kan ta hjälp av denna elev som har en större inblick och kun-

skap om hur det faktiskt är. En lärare bör reflektera över vad dessa elever har med sig, som 

kan integreras i undervisningen. Precis som Lundgren säger i lärarförbundets skrift En mång-

kulturell skola ska en lärare komma ihåg att inte peka ut någon elev, då nästan alla dessa ele-

ver strävar efter att vara en i mängden. 73 Det är viktigt att en lärare tänker på detta i sin 

undervisning, att aldrig peka ut någon elev, utan istället låta eleven ta initiativet om den vill 

dela med sig av deras kunskaper och erfarenheter. Både i min undersökning och i den tidigare 

forskningen framgår det att mångkulturalitet i skolan och i klassrummet berikar eleverna. Ele-

verna får genom detta en större tolerans för det som är olika och på så sätt kan främlingsfient-

lighet och rasistiska fördomar kan motverkas. I skolor eller klasser där det saknas en mångfald 

berikas inte de eleverna på samma sätt om en förståelse för det som är olika. Och två lärare i 

denna studie har upplevt att rasismen och främlingsfientligheten är större på dessa skolor. 

På frågan hur lärarna ser på läroplanens formulering att ”främlingsfientlighet ska bemötas 

med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser” tyckte samtliga lärare att kunskapen var 

det viktigaste. För att läraren ska kunna genomföra bra öppna diskussioner och aktiva insatser 

i dessa frågor krävs det att de har bra kunskap att bygga upp sina argument med, för att för-

hoppningsvis kunna vända eleverna i deras åsikter. Därför krävs det att lärarstudenter får 

denna kunskap under deras utbildning. Det krävs att det under utbildningen ges goda ämnes-

kunskaper som är riktade mot detta, samt att utbildningen ger kunskap och riktlinjer i hur in-

toleranta tendenser ska hanteras på bästa sätt.  

                                                        

72 Axelsson, Gröning & Hagberg-Persson 2001: 42 
73 Lärarförbundet 1996: 18-19 
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För att på bästa sätt hantera intoleranta tendenser ansåg lärarna att läraren ska sätt ner foten 

och säga ifrån direkt när det hör eller ser någonting som kan anses vara rasistiskt eller krän-

kande. Även ett öppet klassrumsklimat ansåg en lärare vara viktigt. Ett öppet klassrumsklimat 

ska bidra till att alla elever ska våga yttra sina åsikter och inte vara rädda för att inte kunna 

yttra sig. Genom att yttra sig och att diskutera med sina klasskamrater lär eleverna sig otroligt 

mycket. 

Avslutningsvis är det viktigt att skolan och skolväsendet förändras och anpassas i samma takt 

som samhället förändras. Skolan måste anpassas efter hur samhället ser ut för att elever ska 

kunna nå bästa möjliga utveckling och resultat. Lärarutbildningen bör ses över och eventuellt 

utvecklas för att blivande lärare ska på bästa sätt kunna arbeta interkulturellt i deras undervis-

ning. Skolan bör se över läromedel och läroböcker så att de är anpassade för en mångkulturell 

skola och ett mångkulturellt samhälle. Genom att göra sådana här typer av förändringar kan 

eventuellt de svårigheter som lärare upplever att det finns med att undervisa i en mångkultu-

rell klass försvinna. 
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11 Vidare forskning  

 

Detta undersökningsområde har varit mycket intressant och det finns mycket som det skulle 

kunna forskas vidare i. Denna studie visar bara en bild av hur fem lärare upplever hur det är 

att undervisa i en mångkulturell klass. Undersökningsområdet skulle kunna göras mycket 

större. En intressant infallsvinkel skulle vara att intervjua rektorer på skolor med mycket 

mångfald, där de skulle kunna få ge sin bild av hur de arbetar kring interkulturalitet på skolor 

och vilka svårigheter och möjligheter som de upplever finns med ett sådant arbete. Denna stu-

die skulle också kunna kompletteras med att göra klassrumsobservationer för att få ett än 

bättre resultat. Då skulle studien kunna visa hur lärare agerar och arbetar med ett klassrum 

som präglas av mångfald i verkligenheten, för att sedan kunna jämföra med vad lärarna har 

svarat under intervjuerna. 

En kvantitativ enkätundersökning om hur lärare upplever hur det är att undervisa i en mång-

kulturell klass skulle kunna vara ett bra komplement till denna studie. Studien skulle då kunna 

få ett bredare resultat från hela landets religionskunskapslärare, och studien skulle då kunna 

jämföra olika delar av landet och kommuner sinsemellan. Ett annat forskningsområde skulle 

kunna vara att undersöka hur elever med utländsk bakgrund upplever sin undervisning och 

kring lärarnas mångfaldsarbete och didaktiska intentioner.  
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2 Intervjufrågor 
 

• Vad har du för yrkesbakgrund? 
- Enbart lärare? 
- Andra undervisningsämnen? 
- Antal år i yrket? 

 

• Hur tolkar du formuleringen i ämnesplanen för religionskunskap i GY11 om att 
”skapa beredskap för att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald?” 

 

• Hur tänker du kring den didaktiska tillämpningen av den formuleringen? 
 

• Vilka svårigheter ser du med att arbeta i ett klassrum som är präglat av mångfald? 
 

• Vilka möjligheter ser du med att arbeta i ett klassrum som är präglat av mångfald? 
 

• På vilket sätt arbetar du för att skapa förståelse för olika sätt att leva och tänka? 
 

• Har du någon erfarenhet av intoleranta tendenser i klassrummet i samband med din 
undervisning? 

 

• Hur ser du på formuleringen som står i läroplanen om att ”främlingsfientlighet ska 
bemötas med kunskap, öppen diskussion och aktiva insatser?” 

 

• På vilket sätt anser du att en lärare bäst skapar en öppen diskussion och vad tror/tycker 
du att en ”aktiv insats” innebär?  

 

 

 

 

 

 


