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Abstract - similarities and differences in the education in religion  
 

The purpose of this study was to gain a greater understanding of how the teaching of 

religions in schools look like and to get an understanding of how teachers integrate 

religious beliefs in their teaching. The investigation has taken place at two schools, one 

school of private ownership with confessional orientation and on an other public school 

with non-confessional orientation. I have been observing lessons in religion and 

interviewed teachers at each school to compare and see similarities in teaching. 

 

The results of the survey show no major differences in religious teaching approach. Both 

schools have lectern teaching and teach all the major world religions objectively. The big 

difference is that the confessional Muslim-oriented school offers the students more space 

to learn and study Islam by adding an extra class of Coran teaching, and a customized 

environment that help and encourage students to become practicing Muslims. 
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1. Inledning/Bakgrund 
Religion har sedan länge varit ett omtalat ämne i debatter och diskussioner, detta 

inkluderar även religion i skolan. Dess påverkan och inflytande har varierat över tid. 

Religion har sedan en tid tillbaka gått hand i hand med uppfostran i skolan. Vi kan idag 

se denna uppfostran i läroplanens värdegrund.  

 

Utbildning och fostran är i djupare mening en fråga om att överföra och 

utveckla ett kulturarv- värden, traditioner, språk, kunskaper – från en 

generation till den nästa /…/ Skolan har i uppdrag att överföra 

grundläggande värden och främja elevernas lärande för att därigenom 

förbereda dem för att leva och verka i samhället (Lpo 94. Sid 5). 

 

Kursplanen för religion i grundskolans senare år menar att skolans uppgift är att de ska 

främja en öppen dialog gällande livsfrågor och trosuppfattningar, vidare kan man läsa att 

läraren ska väcka nyfikenhet för religion och genom det skapa ett intresse hos eleverna. 

Man ska även lägga vikt vid förståelse för sina medmänniskor och anledningarna till att 

människor tänker och handlar som de gör. Religionsämnet ska även bidra till en 

fördjupad kunskap hos eleverna inom grundläggande frågor gällande värde. 

Värdegrundsfrågor ska lyftas fram i undervisningen såsom människors lika värde, 

individens eget värde samt omsorg. Kursplanen menar på att Bibeln och 

religionsinflytande bör studeras för att eleverna ska få en förståelse för det svenska 

samhället, den svenska lagstiftningen, samt Sveriges normer och värdegrunder. 

  

Denna undersökning kommer att innefatta religionsundervisningens olika former. Jag 

kommer att använda mig av relevanta begrepp, såsom religion och konfessionell skola för 

att läsaren ska få en lättare förståelse för religionsundervisningen.   
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2. Syfte och frågeställningar 
Syftet med detta examensarbete är att få en större förståelse för hur 

religionsundervisningen kan se annorlunda ut i grundskolans senare år samt få en 

kunskap om hur lärarna uppfattar sin undervisning. 

Jag har valt att jämföra religionsundervisningen i en konfessionell muslimsk – och en 

kommunal icke-konfessionell grundskola för att se likheter och skillnader i upplägget av 

undervisningen för att skapa en förståelse för hur lärare lyfter fram 

 värdegrunds- och existentiella frågor samt främjar diskussioner gällande livsfrågor.  

 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: 

 

Hur undervisar man i religion i de olika skolformerna? 

 

Skiljer sig denna undervisning? 

 

Hur beskriver pedagoger sin undervisning i religion i skolorna?  

 

3. Religion 
Begreppet religion, som ursprungligen kommer från det latinska ordet religio, är uttryck 

för ett respektfull bemötande gentemot högre makter (P. Karlsson & I. Svanberg, 

1997:8). 

  

P. Karlsson & I. Svanberg, (1997:8) skriver att religionsbegreppet fick en större koppling, 

under 1700-talets upplysningsfilosofi, till en allmänmänsklig utsträckning i Europa. Detta 

för att lyfta fram en ömsesidig religion för alla människor. Begreppets utbredning ökades 

under 1800-talet till att även innefatta andra religiösa trosläror som islam och 

hinduismen. Idag definieras inte enbart olika trosläror i begreppet. Även värdesystem, 

livsåskådningar och individuella trosföreställningar är inkluderade i definitionen. 

Definitionen kan även skilja beroende på vem som tolkar och i vilket syfte och varför det 

tolkas.  
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Religionspsykologen J. B. Pratt definierar begreppet religion som “en allvarlig och 

social inställning (attityd) hos individer eller grupper gentemot den makt eller de makter, 

som de anser ha den yttersta kontrollen över deras intressen och öden” (Ringgren & 

Ström, 1974:7).  

 

En annan förklaring av begreppet religion skrivs i P. Karlsson och I. Svanberg (1997:8) 

som skriver att ”Ur ett sekulariserat perspektiv kan religionen sägas vara ett kulturellt 

fenomen länkat till andra sociokulturella förhållanden, såsom ekonomi, politik, 

nationalitet, etnicitet och kön”.  

 

Författaren menar att religionens betydelse skiftar ständigt med det omkringliggande 

samhället och kan därför studeras som en utvecklingsgång. Religionens innebörd och 

uttryck varierar över tid mer än människan tror och märker. För en religiös person 

handlar religion om svar och vägledning i frågor människan ställs inför dagligen (P. 

Karlsson och I. Svanberg 1997:8).  

 

I denna uppsats kommer jag att ansluta mig till den individuella trosföreställningen som 

innefattas i begreppet religion, vilket inkluderar de värdesystem och livsåskådningar som 

inryms såsom P. Karlsson och I. Svanberg (1997) tidigare i uppsatsen definierar 

begreppet. Detta för att läroplanen och kursplanen för religion talar båda om barnets 

utveckling gällande identitetsfinnande samt empati.  

 

3.1 Religion i Sverige 
Sveriges samhälle under och innan 1900-talet var präglat av kristendomen (P. Karlsson 

och I. Svanberg, 1997:9).  

 

Kristendomen är en av världens största religioner med cirka en miljard anhängare. 

Religionen kommer historiskt sett från Judendomen och är utspridd världen över (H. 

Ringgren & Å. V. Ström, 1974:123). 
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Människor ingick redan vid födelsen i den Svenska kyrkan genom föräldrars 

medlemskap. Detta medlemskap kom att gälla hela livet, även om man inte var aktivt 

deltagande. En ansökan om att gå ur den Svenska kyrkan kunde endast ges av 

statskyrkan.  

År 1951 stiftades en ny lag i Sverige som skulle garantera religionsfrihet. Denna lag kom 

att säkras av Europakonventionen om mänskliga rättigheter, som sedan 1995 varit 

samordnad i svensk lagstiftning. Lagen infördes på grund av den stora mångfalden som 

kom att ta plats i Sverige och fler kyrkor än den svenska började byggas upp. Lärarna 

behövde nu inte tillhöra den Svenska kyrkan för att undervisa. Antydan om objektivitet i 

undervisningen dök nu upp (P. Karlsson och I. Svanberg, 1997:5-12).  

.  

3.2 Konfessionell skola 
Algotsson (1975) skriver att sedan den allmänna skolplikten infördes i Sverige 1842 har 

kristendomen genomsyrat skolans föreställningar och värderingar. Undervisningens 

upplägg formades av religionen, mycket på grund av Luthers katekes som var det centrala 

läromedlet. En vanlig skoldag omfattade morgonsamlingar och avslutades med bön. 

Lärare på skolan var alla medlemmar i den Svenska kyrkan, då endast medlemmar fick 

undervisa. Dessa lärare fick visa prov på att de hade ett moraliskt och etisk levnadssätt.  

Detta upplägg av skola gällde långt in på 1900-talet. Skolan sekulariserades mer och mer 

med samhället och kristendomens inflytande i skolan minskade efter lagstiftningen år 

1951 om religionsfrihet. År 1958 skulle skolorna sluta med att börja skoldagen med 

palmsång och bön, enligt läroverksstadgan som introducerades. Skolans mål blev nu att 

forma goda samhällsmedborgare och inte gudfruktiga lutheraner, som tidigare.  

 

När det nya läromedlet introducerades år 1962 för den obligatoriska svenska 

grundskolan, Lgr 62, stod det att hädanefter skulle skolans undervisning vara objektiv 

och neutral. Kristendomen introducerades nu som en del av ämnet religionskunskap och 

inte längre kristendomskunskap för att ge utrymme för andra religioner och 

trosföreställningar (Algotsson, 1975: ).  
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Lgr 62, som tidigare nämnts, var den första läroplanen för det obligatoriska skolväsendet 

och innefattade kursplaner och övergripande mål. Mål, metod och innehåll för alla 

skolämnen stod med i kursplanerna. Lgr 62 var mer ledande än tidigare anvisningar 

(Lärarens handbok, 2008:14).  

 

Borevi (1997:40) skriver att den konfessionella skolan kan betecknas som en friskola som 

inte har en neutral religionsundervisning då denna utgår ifrån en trosuppfattning eller 

livsåskådning. Skolan försöker skapa en miljö och undervisning som präglas av tron.  

Lpo 94, när läroplanen för det obligatoriska skolväsendet som tillkom senare stod det 

klart att skolan skulle vara icke konfessionell, dock med undantag för fristående skolor. 

Friskolor får enligt skollagen ha en konfessionell profilering, men de har en skyldighet att 

uppfylla och arbeta efter samma värdegrund och följa läroplanen som gäller för det 

offentliga skolväsendet (skolverket).  

 

Borevi (1997:40) menar vidare att läroplanens syfte med en konfessionslös skola är att 

eleverna ska ges rätten att utveckla egna uppfattningar om livsåskådningar genom 

objektiv kunskap. Skolans undervisning ska inte styra eleverna i en riktning utan hjälpa 

eleverna att skapa egna uppfattningar och föreställningar om omvärlden.  

 

Skolan ska inte vara värdeneutral, tvärtom, skollagen och läroplanen nämner tydligt att 

skolan ska driva värdegrundsfrågor såsom öppenhet och tolerans. Detta för att skapa 

förutsättningar för en demokratisk inställning för möjlighet att skilda personliga åsikter 

och värderingar (Borevi, 1997:41).  

 

En konfessionell profilerad skola får inte utesluta undervisningen av andra religioner eller 

ersätta undervisningen med den egna religionen, menar Berglund (2007:88).  

Kursplanerna för ämnet religionskunskap måste nås och detta kan inte ske med endast 

undervisning av en religion. En religionsinriktad skolas undervisning bör även vara 

objektiv.  Religionen får inte inverka, men de flesta väljer att lägga till särskilda ämnen 

som är specificerade för deras religion. Dessa ämnen kan exempelvis vara bibelstunder 

eller koranläsning (Berglund, 2007:89).  
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4. Teori och tidigare studier 
I detta kapitel kommer jag att ta upp tidigare forskning som gjorts om 

religionsundervisningen i skolan samt hur religionsundervisningen kan se ut och dess 

betydelse. Dessa teorier kommer att ligga till grund för mitt arbete för att nå bästa möjliga 

resultat.  

 

Jenny Berglund har i sin artikel Selektiva traditioner i svensk islamisk 

religionsundervisning (2011) diskuterat vilka åtskiljande traditioner som kan upptäckas 

inom den islamiska religionsundervisningen i muslimska friskolor i Sverige. Hon sätter in 

dessa selektiva traditioner i ett utbildnings- och ett svenskmuslimskt sammanhang. Hon 

menar vidare att selektiva traditioner i detta fall syftar på praxis som skapas av 

utbildningsverksamheter och kan handla om val av arbetssätt och innehåll i skolan. 

 

Vidare skriver Berglund (2011) om att syftet med den islamiska religionsundervisningen, 

IRU, i de konfessionella skolorna är att skola in eleverna in i islam. Med detta menas att 

undervisningen har en utgångspunkt i religionen och att eleverna ska lära sig bli 

praktiserande samt goda muslimer i Sverige. Religionsundervisningen i de konfessionella 

skolorna kan, ur ett islamiskt perspektiv, ses som ett identitetsskapande.  

 

Berglund (2011) har i denna artikel observerat och intervjuat pedagoger på en 

konfessionell islamisk skola och sammanställt hur undervisningen kan ske. 

Författaren skriver om en islamisk lärare som börjar sin lektion med att låta eleverna 

recitera en del av Koranen. Att kunna texterna utantill kan leda till en starkare relation 

mellan eleverna och Gud, menar lärarna på skolan. Du lär dig verserna i Koranen för 

Guds skull. Eleverna ska lära sig recitera verserna, men de behöver inte förstå vad som 

sägs då dialekterna i arabiskan skiljer sig åt och eleverna får ytterligare svårigheter med 

att förstå vad som sägs i verserna.  

 

Lärarna på skolan, som Berglund (2011) gjorde sin undersökning i, menar att de 

uppfyller läroplanens värdegrund som säger att skolan ska fostra eleverna till goda 
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samhällsmedborgare. Den islamiska undervisningen bidrar till fostran av goda 

medborgare. Den islamiska etiken undervisas och skiljer sig åt i klassrummen. Etiken 

undervisas genom berättelser i Koranen så att eleverna kan få förebilder och ta efter olika 

beteenden. Lärarna menar vidare att det är viktigt att förmedla en sann bild av islam då 

saker missförstås.  

 

Berglund (2011) skriver om undervisningen i den undersökta islamska skolan samt lyfter 

upp traditioner och musik som förekommer och drar den slutsats att undervisningen inte 

begränsas till fakta. Musiken som förekom i undervisningen ansåg vara ett argument för 

att underlätta inlärningen. Lärarna tog sig an det ansvaret att förmedla värderingsfrågor 

och betydelsen av goda handlingar i samhället  

 

Eva Svärdsudd och Fredrik Gustafsson gjorde under vårterminen 2007 en 

jämförelsestudie av undervisningen mellan en konfessionell kristen friskola och en 

kommunal skola. Fokus låg på religions- och etikundervisningen då syftet med 

undersökningen var att ta reda på hur representanter från vardera skola hade för syn på 

denna undervisning samt att ta reda på om skolorna ger lika mycket utrymme för 

elevernas etiska utveckling. Målet var att intervjua lärare samt elever på vardera skola för 

att få en större uppfattning om religionsundervisningen på skolorna.  

 

Forskarna i denna undersökning kom fram till att den konfessionella kristna friskolan gav 

ett större utrymme för kristendomen i religionsundervisningen då de fungerade som ett 

jämförelseobjekt mot de andra religionerna. Man knyter alltid tillbaka till kristendomen 

då den låg som grund för skolans pedagogik och förhållningssätt dock fanns en balans i 

undervisningen mellan världsreligionerna. Skolan hade även schemalagd 

etikundervisning då pedagogerna var måna om att eleverna skulle få en moralisk fostran, 

denna med utgångspunkt i kristendomen, medan man i den kommunala skolan knappt 

kunde se någon etikundervisning. De menar vidare att den kommunala skolan har brister i 

allsidighet då en frånvaro av etikundervisning förekommer (E. Svärdsudd och F. 

Gustafsson 2007).  
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4.1 Religionsundervisningen och lärarens inflytande 
I boken Livstolkningar och värdegrund. Att undervisa om religioner, livsfrågor och etik 

(2000) kan vi ta del av texter skrivna för lärarutbildningen som ger uppsikt om forskning 

samt professionell lärarkunskap. Författarna skriver om skolans värdegrund och hur 

uppgiften är att lyfta upp etik och religionsfrågor i undervisningen. De skriver att detta är 

ett av skolans viktigaste men också svåraste undervisningsområden. Skolan ska hjälpa 

eleverna att skapa en förståelse för människor och livsfrågor. Nedan kommer jag att ta 

upp några av dessa texter.  

 

Furenhed (2000:117) skriver att begreppet förståelse kan innebära olika saker och citerar 

läroplanen för grundskolan, Lpo 94, ”Skolan skall främja förståelse för andra människor 

och förmåga till inlevelse”. Han tolkar detta som en relation mellan en empatisk förmåga 

samt en intellektuell förståelse som ska läras ut av skolan. Dessa kompletterar varandra 

och Furenhed utgår från relationen mellan dessa när han skriver. 

Att ha en empatisk förmåga skriver han handlar inte om religioner eller kulturer, utan 

innefattar förståelse för medmänniskor och menar att man kan ha en empatisk förståelse 

för varandra bortsett från en kulturellt och språkligt kontext, däremot kan dessa faktorer 

underlätta för förståelse för enskilda människor.  

 

Författaren skriver vidare om religionspedagogen Michael Grimmiths analys om 

religionsundervisningen och hur man lär om två olika kunskaper, man lär om religioner 

samt av religioner. Att lära om religioner innefattar ett distanserat perspektiv. Det handlar 

om att få faktakunskaper och därför kan religion framstå som främmande i 

undervisningen. Här finns en risk för eleverna att tappa intresse då religion är ett ämne 

som kan kännas onödigt för vissa då det inte angår dem. Läraren kan försöka göra ämnet 

spännande men här finns en risk att elevernas fördomar om religion förstärks och känslan 

för empati blir svårare att stärka. Läran av religioner handlar om individens tänkande och 

värderingar. Dessa kompletteras i möte med olika livstolkningar där man tvingas till ett 

nytt personlighetsutvecklande tänkande. I detta tankesätt måste individen först lära om 

religionen för att lära av för att inhämta kunskap om livsåskådningar. Han skriver vidare 

att Grimmith menar att elevernas intresse kan öka när de tas på allvar, de engagerar sig 
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mer i arbetet för att lära sig om religion. Detta kan öppna deras ögon att inse att religion 

inte enbart handlar om tillbedjan utan också människans, samt deras egna, 

livsåskådningar (Furenhed, 2000:118).  

 

Det är också viktigt att förstå att allt i religion inte är logiskt och kan därför inte kan 

förklaras, skriver Furenhed (2000:136). Den variationen av tolkningar som finns ger 

eleverna en chans att komma till insikt för sina oklarheter gällande livsåskådningar. Men 

han menar vidare att det finns ett behov av att klargöra mönster i tolkningsfrågor då de 

inte alltid känner sig tillfredsställda med religionens och undervisningens mångtydliga 

språk.  

 

Författaren tar upp anledningar som familjesituationen och krav av omgivningen för 

eftersträvan av tydliga svar hos förvirrade elever. Familjesituationen kan vara kaotisk och 

eleverna kan ha behov av att söka tröst, de kan genomgå en emotionell fas där de 

upplever en röra av den mångfald av påverkande faktorer som förekommer i omvärlden. 

Vidare skriver han att religionsläraren hamnar i en besvärlig situation som religionernas 

försvarare då den ska förklara och ge eleverna en djupare förståelse för religiös och etiska 

frågor. Alla konstigheter och oklarheter ska tydliggöras. Elevernas ska ges chans att 

skapa en egen uppfattning om religion och behöver inte acceptera vad som sägs. Lärarens 

uppgift blir alltså att agera professionellt och inte vidarebefordra värderingar och 

livstolkningar som denna själv besitter. Läraren ska ha goda kunskaper i ämnet och 

uppmuntra till samtal. Eleverna kan aldrig ha samma uppfattning som läraren, vilket inte 

är målet med undervisningen. Målet blir att elevernas ska reflektera över tidigare 

erfarenheter och söka mening i kunskaper de lär därför bör eleverna bli bemötta på ett 

som bjuder in till återspegling. Denna återspegling bör förtydligas och stimuleras av 

läraren. Lärarens uppgift innebär också att visa eleverna alternativa sätt att tänka för att 

bygga på deras kunskap (Furenhed, 2000:137).  

 

Även Almén (2000:193) skriver om lärarens påverkan och roll i klassrummet. Han menar 

att en professionell lärare aktivt ska reflektera och öka sin medvetenhet om sitt agerande. 



 13 

En lärare ska vara medveten och även ha den kunskap att förmedla till eleverna för att 

uppnå målen och de avsedda följderna.  

 

Författaren menar vidare att den lärare som införskaffat sig mest kännedom om de 

förutsättningar som finns i dens situation är den lärare som kan kalla sig själv bäst 

professionell. Dessa lärare har införskaffat sig kännedom om sina samt andras 

erfarenheter, kunskap om forskningsresultat och vet bäst hur man använder denna 

kunskap i undervisningen för att nå de utsatta målen (Almén, 2000:194). 

 

Almén (2000:192) fokuserar på några frågor för att ställa sig in på de didaktiska 

frågeställningarna:  

 

• Vad är det jag väljer att undervisa och vad väljer jag bort? 

• Hur går min undervisning till och hur knyter jag detta till elevernas erfarenheter? 

• Varför väljer jag just denna metod och dessa läromedel i min undervisning?  

 

 

4.2 Föräldrarnas roll 
Jenny berglund skriver i sin artikel Muslimska friskolor i Norden (2007) om anledningar 

till varför föräldrar väljer att inte placera sina barn i kommunala skolor efter en rapport, 

Barn mellan arv och framtid (1997).  

 

Hon skriver att de religiösa barnen får svårigheter att följa regler samt att det uppstår 

hinder gällande mat, böner och klädsel. En muslimsk skola kan ge fördelar med detta 

(Berglund 2007:89).  

 

Berglund (2007:90) skriver även om föräldrarnas perspektiv och hur de känner att de har 

blivit bemötta dåligt då deras barn velat pröva på den islamska fastan och synen på 

religion i den kommunala skolan ses som någonting suspekt. De anser att pedagoger på 

de kommunala skolorna sekulariserar barnen.  
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De religiösa friskolorna innebär även en lättnad och en trygghet för föräldrar som inte 

behärskar det svenska språket bra, då de flesta personal på friskolorna talar flera språk. 

Den menar även att de kommunala skolorna inte har någon disciplin i klassrummet då 

skolan försöker tillföra nya undervisningsmetoder. De känner även att resurser som 

minskat för svenska som andra språk och hemspråksundervisning har tillfört en 

otillräcklig undervisning i svenska. 

 

4.3 Religion i skolan, men hur? 
Birgit Lendahls är en erfaren mellanstadielärare och forskare inom barn- och livsfrågor 

som år 1986 skrev en bok, tillsammans med andra lärare, om religionsundervisningen i 

grundskolan. Syfte var att ge pedagoger stöd i sin religionskunskaps undervisning.  

Boken, Religion i skolan, men hur?, ger konkreta tips om hur lärare och skolan kan arbeta 

med existentiella frågor. Innehållet är uppbyggt efter intervjuer med barn och lärare samt 

hennes erfarenheter i skolan.  

 

Lendahls (1986:23) skriver att lärare har lätt att undvika och ignorera religionsämnet i 

mellanstadiet då lärarna har brist på kunskap eller anser att det är ett känsligt ämne som 

de inte vill beröra och har svårt att avgränsa. Ämnet kräver tillit mellan eleverna och 

lärare då de innefattar människans tankar och livstolkningar. Att ge bort ämnet till en 

lärare som inte har kontakt med eleverna blir ett dubbelt jobb.  

 

Lendahls (1986:30) skriver vidare att en osäkerhet kan ligga bakom anledning till varför 

lärarna väljer att bortse från religionsämnet. Osäkerhet för hur upplägget av 

undervisningen ska se ut då de inte riktigt vet vad målen för ämnet är eller vad de 

egentligen ska innehålla, samt en personlig osäkerhet inför religionsfrågor. För att 

undervisa i religionsämnet måste man vara öppen för andras livsåskådningar och försöka 

att inte vägleda elevernas in i dessa. Eleverna ska få baskunskaper i religion och ska bilda 

sin egen uppfattning och förståelse om livet. Dessa ståndpunkter ska de lära sig att stå 

upp för och därför är det viktigt som lärare att vara lyhörd för elevernas tankar.  
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Lendahls (1986:56) menar även att eleverna måste känna att kunskapen är meningsfull 

för inlärningen. Här knyter läraren an till elevernas erfarenheter och tidigare kunskaper. 

Elevernas har alla en livsåskådning som bör utvecklas och tydliggöras. Livsåskådningen 

påverkar människans liv då den präglas i relationen till människor, handlingar, känslor 

och kunskap och kan därför inte enbart begränsas till religionsundervisningen. Hon 

menar också att eleverna bör stöta på och prata med religiösa människor för att få 

eleverna att uppleva andras trosuppfattningar för att skapa en uppfattning om religion.  

 

5. Metod  
Larsen skriver i boken Metod helt enkelt (2007:11) att människan inte enbart kan utgöra 

sin kunskap på antagande, föreställningar och myter. Forskningsbaserad kunskap behövs 

för att vi människor ska kunna förklara och förstå olika händelser. Denna kunskap kan 

sedan förändras och utvecklas djupare. En seriöst genomförd forskning ger oss en 

generell kunskap att lita på. Hon skriver vidare att en forskare bör vara objektiv i sin 

undersökning. Undersökningen ska ha ett tillvägagångssätt, metod, för att få svar på 

frågor eller ny kunskap inom ett visst område. Denna metod kan se annorlunda ut. 

 

 Larsen (2007:22) skriver även om empirisk data, insamling av material till 

undersökningen, och skiljer på en kvantitativ och ett kvalitativt tillvägagångssätt. Oftast 

brukar en kvantitativ metod användas i större utsträckningar då forskaren eller den som 

utför undersökningen vill ha en större mängd insamlad data, för att kunna generalisera 

och sammanfatta empiri i statistik. Man använder enheter, medverkande i 

undersökningen, och gör ett urval med fler mätinstrument för att förklara varför något är. 

I en kvantitativ metod brukar forskaren oftast använda enkäter för att lättare 

sammanställa i en tabell, systematisera.  

 

 

5.1 Kvalitativ metod  

Jag kommer att använda mig av en kvalitativ metod i denna undersökning då jag kommer 

att delta/ observera religionsundervisningen i olika högstadieskolor samt intervjua lärare 

på vardera skola för att få en djupare förståelse om hur religionsundervisningen skiljer sig 
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åt samt hur den kan se annorlunda ut i skolorna. En kvantitativ metod i denna 

undersökning hade inte, enligt mig tillfört en förståelse för hur religionsundervisningen 

skiljer sig åt på olika skolor då den hade gett en allmän bild av hur 

religionsundervisningens upplägg ser ut. 

 
Den kvalitativa metoden skriver Larsen (2007:82) skiljer sig från den kvantitativa på det 

sätt att man använder ett mindre antal enheter för att få en djupare uppfattning. 

Här vill man få en förståelse varför någonting är, till skillnad från den kvantitativa 

metoden som vill förklara. I den kvalitativa metoden sammanfattar man uttryck av 

människan för att skapa mening och därför ligger fokus på ett mindre antal enheter. Man 

använder sig oftast av intervjuer och observationer i denna metod. Dessa kan se ut på 

olika sätt (Larsen, 2007:83). 

 

Steinar Kvale skriver i boken Den kvalitativa forskningsintervjun (2009) att den 

kvalitativa intervjun saknar objektivitet då det mänskliga samspelet har stor inflytande 

och är en viktig del utav en intervjusituation.  

 

Kvale (2009:118) menar vidare att en intervju är en viktig del av forskningsprocessen och 

delar in förberedelsen i olika stadier. Dessa stadier tar han upp för att läsaren ska kunna 

genomföra en bra intervju. Stadierna kan sammanfattas med att personen som intervjuar 

ska vara förberedd och strukturera intervjun för att eftersträva användbar kunskap för att 

svara på sina frågeställningar. Personen som intervjuar ska vara lyhörd och öppensinnad. 

Han ska aktivt besluta i vilken riktningen intervjun ska gå genom att följa upp med frågor 

och tolka svaren. 

 

Kvale (2009:194) skriver även att ljudbandspelare ger intervjuaren frihet att koncentrera 

sig på samtalet.  
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5.2 Etiska principer 
Kvale (2009:87) skriver om etiska frågor inom den kvalitativa intervjun och belyser 

vikten av informanternas samtycke innan en intervju. Han menar att informanterna bör 

veta all nödvändig information om undersökningen för att inte känna sig uteslutna. 

Information som material forskaren har använt, information om konfidentialitet, om vad 

som kommer publiceras och vilka som har tillgång till intervjun bör ges för att inte 

problem ska uppstå.  

 

Informanterna i denna undersökning har blivit informerade om uppsatsen och 

intervjuernas syfte. De har även blivit informerade att de kan avbryta intervjun när som 

helst då deras deltagande var frivilligt och risk för en känsla av kränkning kan 

förekomma. Intervjuerna skedde med öppenhet och utgick med ett känsligt 

förhållningshållningssätt gentemot informanterna för att undvika missförstånd 

 

5.3 Material 
Jag kommer att använda mig av en ostrukturerad intervju i undersökningen som Larsen 

(2007:84) nämner i sin bok.  

 

Det vill säga en intervjuguide kommer att användas med stödord och frågor men jag, som 

intervjuar kommer inte att ta över intervjun då informanten bör prata fritt för att på bästa 

sätt få en bättre bild av arbetet på skolorna. Intervjuaren styr samtalen med 

uppföljningsfrågor för att inte tappa fokus på intervjuns syfte (Larsen, 2007:84).   

 

Även observationer kommer att ske i denna undersökning. De kommer att vara 

deltagande, samt icke-deltagande som Larsen (2007:90) beskriver dem. 

Icke-deltagande, där jag kommer att hålla till i bakgrunden, för att ge läraren utrymme att 

undervisa som de brukar. Deltagande observation, gå in aktivt i det sociala 

sammanhanget, för att skapa en relation till barnen i klasserna för att de ska känna en 

trygghet samt hjälpa lärarna i klassrummet (Larsen 2007:90). 
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5.4 Tillvägagångssätt  
Jag har intervjuat två personer på en kommunal skola samt två personer på en 

konfessionell muslimsk skola, två på vardera skolan för att inte begränsa mig helt till en 

personens åsikter och upplägg av religionslektion. Skolorna är både högstadieskolor och 

ligger i samma kommun. Kommunen är relativt heterogen då man kan uppleva 

klasskillnader i olika bostadsområden. De ekonomiska intäkterna kan tydligt ses i 

bostadsområdena då olika bostadsformer förekommer. Pedagogerna jag intervjuade 

valdes baserat på deras inriktning i religionsämnet samt deras vilja att delta. 

Observationer kommer att ske för att bekräfta intervjuerna, pedagogernas svar samt för 

att få en större uppfattning av lärarnas arbete.  

 

Personerna jag intervjuade på den konfessionella skolan var en rektor samt en 

religionslärare som även undervisade i andra samhällsvetenskapliga ämnen. Jag fick även 

delta under en av lärarens lektioner, en tillagd koranundervisning.  

I den kommunala skolan intervjuade jag två religionslärare i olika årskurser och fick även 

delta på deras religionslektioner under två olika tillfällen.  

Jag väljer i mitt resultat att kalla religionsläraren för årskurs 7 för lärare 1 och 

religionsläraren för årskurs 9 för lärare 2.  

 

En diktafon användes under alla intervjuer för att fokus skulle ligga på samtalet och jag, 

som intervjuade, kunde koncentrera mig på vad de sa. Detta underlättade mycket då 

informanterna och jag kunde samtala utan uppehöll och störningsmoment. Jag 

antecknade stödord i ett block jag hade framför mig för att följa upp på saker 

informanterna sa.  

 

Validiteten på denna undersökning kunde vart högre då jag kunde valt att besöka fler 

skolor och intervjua fler pedagoger om religionsundervisningen men med den begränsade 

tiden fanns inte möjlighet för detta. 
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5.4 Validitet  
Begreppen validitet är ett traditionellt begrepp som innefattar en moralisk mening enligt 

Kvale (2009) och är relevant för en intervjuforskning.  

 

Validitet betecknar kännedom om att vi undersöker det som avses att undersöka samt 

styrka och sanning till det yttrandet, giltighet för ett argument. Argumentet är hållbart, 

övertygande och välgrundat samt uppbyggt av en process där forskaren söker att utveckla 

tolkningar av observationer. Även forskaren som person har betydelse för 

undersökningens validitet. Den producerade kunskapen i diskussionen av etik är 

avgörande för bedömningen av kvaliteten i undersökningen (Kvale, 2009:262). 

 

Stukát (2005:125) skriver att begreppet används i tillförlitningssyfte i en forskning och 

kan styrka en undersökning. Begreppet validitet är ett mångtydligt begrepp och handlar 

om hur bra det mätinstrumentet mäter i det man avser att titta på.  

 

5.5 Hermeneutisk tolkningsmetod 
Som analysmodell har jag valt den hermeneutiska metoden då den handlar om att försöka 

hitta svar på problem för att skaffa förståelse, genom att tolka språk och handlingar. Jag 

kommer att tolka handlingar och utsagor av de personer jag intervjuat och observerat i 

klassrum.  

 

Hermeneutiken kännetecknade en metod för tolkningar av religiösa texter under 1600- 

och 1700 talet. Den utvecklades med tiden och tillämpades även i tolkningar av icke-

religiösa texter. Under 1800-talet eftersträvande man att utveckla och praktisera 

hermeneutiken till metodologi för humanvetenskap. Hermeneutiken utvecklades under 

1900-talet till en existentiell filosofi som skulle användas till att förstå livsvärlden och 

mänskliga förutsättningar. Den mänskliga existensen kan förstås och tolkas, menar 

hermeneutiken, genom språket. Här kan handlingar och livsyttringar ha en innebörd.  

Den hermeneutiska metodologin menar att forskare kan undersöka och förstå människor i 

vår omgivning samt sin egen livssituation genom att tolka hur människans existens och 
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liv uttrycks i det skrivna samt talande språket och i handlingar (Patel & Davidson, 

2003:27).  

 

Patel & Davidson (2003:28) skriver att det är viktigt för den hermeneutiske forskaren att 

sträva subjektivt närmande till forskningsobjektet. Det subjektiva närmandet ska ske 

genom forskarens förförståelse, med detta menas känslor, tankar och intryck forskaren 

har. Dessa exempel är grundpelare i processen att förstå forskningsobjektet. För att en 

forskare ska tolka texten eller förstå handlingen korrekt så bör man till exempel ha ett 

utskrivet exemplar av intervjun för att först läsa hela och förstå helheten. Följaktligen bör 

man analyser specifika delar som man anser vara viktiga för undersökningen .  

 

Författarna skriver vidare om begreppet förståelsehorisont inom den hermeneutiska 

tolkningsmodellen. Förståelsehorisonten kännetecknas människans förståelse och visar 

gränsen för individens vetande. Varje person kan tolka ett meddelande på sina egna unika 

sätt, och därför kan en tolkning förekomma i en mångfald (Patel & Davidson, 2003:28).  

 

6. Resultat 
I detta kapitel kommer jag att sammanfatta skolornas arbete och religionsundervisnings 

upplägg. Jag kommer att ta upp det jag anser är relevant från mina intervjuer samt 

observationer för att besvara mina frågeställningar och skapa en helhets bild av 

religionsundervisningen i respektive skolform.  

 

All information om skolorna och dess undervisning kommer från skolans kursplan, 

intervjuer samt observationer.  

 

6.1 Den kommunala skolans arbete 
Den kommunala skolan jag valt att besöka för att utföra min undersökning är en 

högstadieskola, med cirka 600 elever mellan årskurserna 6- 9 och mellan sex till åtta 

klasser i varje årskull. Skolan har sedan hösten 2009 börjat ta emot elever i årskurs 6, 

detta beslutades av skolnämnden.  
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Skolan byggdes år 1975 och genomgick en helrenovering år 2003. Byggnaden fick en 

högre standard och mindre arbetslagsområden byggdes och ett intryck av flera 

skolenheter uppnåddes. Skolans estetiska klassrum fick även en högre standard och gav 

möjlighet för eleverna att stimuleras och utöka sin kreativitet. Skolan har även ett eget 

kök där de dagligen serverar tre rätter med variation.  

Skolan erbjuder stöd i alla ämnen för eleverna. Eleverna får även fördjupningsarbeten för 

att inspireras till vidare studier och möjligheter att utveckla en ansvarskänsla då skolan 

erbjuder dagar kallade ”Eget arbete” och ”Reflektionsdagar” där eleverna kan ta igen 

lektioner de har missat eller vill ha möjlighet till fördjupning i ett ämne.  

Värdegrundarbetet är prioriterat i denna skola. Alla klasser har schemalagda lektioner för 

värdegrundfrågor varje vecka. Skolan erbjuder även temaarbeten för varje årskurs.  

Skolan inspekterades år 2008 och fick bra omdöme. Skolinspektionen skrev att skolan 

bemöter  

 

6. 2 Religionsundervisning i den berörda kommunala skolan  
Religionsundervisningen i denna skola är planerad och upplagd av religionslärarna 

tillsammans. De pratar och diskuterar fram vad som behöver undervisas, vad som inte har 

undervisats och vad elever bör kunna eller sträva mot för att uppnå målen. Eleverna får 

även ge önskemål om hur de vill att undervisningen ska se ut.  

 

Lärarna har bokade möten var tredje månad under den tid de har egen planering för att 

ventilera och ta del av varandras kunskaper. Under mötena kan de prata om allt från 

lektionsupplägg till konflikter i klassrummet. Lärarna kompletterar varandra då deras 

undervisningsmetoder ser annorlunda ut. De flesta religionslärare föredrar 

katederundervisningen och använder sig utav läroböcker som stöd i undervisningen. 

Läroböckerna är alla objektiva enligt lärarna och förklarar tydligt viktiga utgångspunkter 

i varje religion. Andra lärare prioriterar utflykter till religiösa platser för att låta eleverna 
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bilda en egen uppfattning samt få en klarare bild av hur religioner kan se olika ut. Platser 

som kloster, kyrkor och moskéer besöks aktivt under högstadiets undervisningsår. Även 

diskussioner om livsfrågor och tankar kring religion lyfts fram i undervisningen då 

eleverna måste få komma till tals och få tydlig bild av sin individuella livsåskådning.  

 

6.3 Intervju sammanfattning 
Lärarna jag intervjuade på den kommunala skolan var båda överens om att religion är ett 

känsligt ämne som måste bemötas med all försiktighet. Minsta lilla felsägelse kan bidra 

till att elevernas fördomar bekräftas eller påverkas till det negativa. Lärarna är båda även 

överens om att man måste variera undervisningens upplägg för att eleverna ska bli 

intresserade samt att alla världsreligioner bör undervisas objektiv och faktamässigt, dock 

är det svårt att undvika att inte få med egna värderingar i undervisningen.  

 

Lärare 1 är en manlig examinerad lärare sedan 1986 och är i sena femtioårs åldern. Han 

undervisar i årskurs 7 och påpekat att man kan lära elever som inte har ett intresse för 

ämnet. Man måste lägga upp undervisningen på ett bra sätt som fångar dem. Han nämnde 

även att en nära relation och en trygghet måste skapas mellan elever och lärare för att de 

ska kunna öppna sig om privata tankar kring tro och religion. Han menar även att 

eleverna sinsemellan måste ha en bra relation för att känna att det är okej att tala ut och 

säga sina åsikter utan att dömas. Denna sammanhållning bör läraren vara med att skapa 

under lektionstid.  

 

”En åsikt kan aldrig vara fel” sa lärare 1 under intervjun och menade att alla elever 

måste komma till tals och få ta plats när jag frågade om hur religionsundervisningen ser 

ut på skolan. För att eleverna ska utveckla en individuell åsikt om religion och tro bör de 

ta del av kamraters och lärarens åsikt därför är det viktigt med aktiva diskussioner varje 

religionslektion. Men för att nå en objektiv sanning bör undervisningen, bortsett från 

diskussionerna, vara sakliga. Lärare 1 fortsatte sitt svar med att säga att han var sökande, 

han tror på en högre makt men företräder ingen religion.  
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“Jag presenterar ren fakta i undervisningen, kan absolut inte ta ställning gällande min 

trosuppfattning men jag har värderingar utifrån erfarenheter. Det är svårt att vara 

saklig, men man måste försöka”.   

 

Lärare 2, även en man runt trettio års ålder, är examinerad år 1990 och undervisar i 

årskurs 9. Han låter eleverna ofta få skriva uppsatser efter genomgångar av varje religion 

om hur de skulle uppleva deras livsstil och religiösa liv om de hade vart aktivt 

engagerade. Sådana uppgifter ökar elevernas känsla för empati och de lär sig ta hänsyn 

till medmänniskor och omgivning då de kan föreställa sig att vara i deras skor. Eleverna 

lär sig även vidga sina vyer och tanker om religion när de uttrycker sig. Läraren fortsätter 

lyfta upp vikten kring individens livssyn och hänsyn till andras tankar i intervjun. Alla 

ska få den rätten att uttrycka sig i klassrummet. Man kan yttra sig om saker som är bra 

och dåliga, kanske till och med formade av fördomar men vet dem egentligen vad som 

står i de heliga skrifterna eller vad religionerna står för? Detta anser lärare 2 är viktigt att 

förmedla, därför brukar han läsa och försöka tolka utifrån föreställningar tillsammans 

med klassen vad religionens budskap egentligen är.  

Läraren fortsatte intervjun med att prata om hur stor inverkan föräldrarna egentligen har 

på elevernas liv. Många elever säger inte emot föräldrarna utan gör som de blir tillsagda 

och har samma uppfattning kring religion som föräldrarna har. De elever som går i en 

religiös inriktad skola väljer inte att bli placerade där, utan detta är föräldrarnas val.  

 

“De känner väl antagligen att de behöver skydda dem från det svenska samhället för att 

kunna växa upp som bra religiösa individer”. 

 

6.4 Observationer 
Jag fick delta under två religionslektioner på den kommunala skolan. Lektionerna 

undervisades av de lärarna jag intervjuade.  

 

Under en lektion jag observerade, som lärare 1 höll i, kunde man tydligt se hur 

variationen i undervisningen hade betydelse för att väcka elevernas intresse samt hur 

bekväma eleverna var att diskutera och prata om religionsfrågor med varandra: 
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Lektionen började med en kort sammanfattning av en tidigare genomgång av religionen 

buddismen där viktiga begrepp som nirvana, den åttafaldiga vägen och mandala 

repeterades. Efter repetitionen satte lärare på slutet av en film som eleverna tidigare 

tittat på. Filmen ”Little Buddha” speglar buddismens åskådning och många av eleverna 

kunde relatera tidigare kunskaper om religionen till filmen. Lektionen avslutades med en 

diskussion om buddismen och elevernas tankar kring filmen och religionen.  

En elev, vars religiösa ståndpunkt skiljer sig från buddhismen, hade åsikter om religion.  

 

– Elev 1: Varför ska man dyrka en människa? En människa kan inte utföra 

mirakel. Plus att alla människor är själviska, ingen kan nå upp till Guds 

makt.  

– Lärare: Vad tycker ni andra? Vad ville Buddha åstadkomma med sitt 

budskap? 

– Elev 2: Jag håller inte med. Jag tycker Buddha satte sitt folk före. Han 

lämna palatset och började söka för att nå frälsning. En sådan människa 

är inte självisk.  

– Lärare: Jättebra tanke, kan du utveckla? Varför tror du att Buddha 

försöka nå frälsning? 

 

Observationen visar en typisk lektion i lärare 1 undervisning. Han varierar lektionen med 

genomgång och film samt engagerar eleverna i lektionen för att deras intresse ska öka 

och för att de ska skapa en bättre relation till varandra. Genom att ofta ha diskussioner 

skapas en trygg atmosfär i klassrummet och eleverna känner sig säkra att uttala sig utan 

att kamraterna ska döma dem.  

 

Under den andra lektionen jag observerade, som lärare 2 höll i, fick jag ta del utav de 

uppgifter han lyfte upp i intervjun: 

 

De elever som ville fick läsa upp sin hemläxa, som denna gång handlade om 

kristendomen. Eleverna fick i uppgift att skriva och berätta deras tankar kring Jesus liv 
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och hur de kunde ha sett annorlunda ut om han inte hade korsfästs och återuppstått. 

Tidigare har lärare 2 haft lektioner om kristendomen och dess viktigaste utgångspunkter. 

Eleverna var väl insatta i ämnet. En elev började med att sammanfatta hans text. 

 

– Elev 1: Kristendomen hade inte haft en mening om Jesus inte korsfästs. 

Han blev korsfäst för att människan skulle bli ren från arvsynden. Hans 

fader, skaparen, skickade ner sin enda son för vår skull. Hans 

uppståndelse visar på hur vi människor verkligen behöver Gud i våra liv. 

Jesus visa att han var allsmäktig och att han lever vidare, precis som vi 

människor lever ett evigt liv i paradiset.  

 

En diskussion bröt ut när en annan elev ville dela med sig av sina tankar. 

 

– Elev 2: Ja, men tänk om Jesus var odödlig? Han kunde fortfarande ha levt 

och uträttat mirakel idag. 

– Elev 3: Men då hade människan inte haft ett evigt liv förstår du väl? Han 

korsfästet och uppstod för att vi skulle få ett evigt liv i himmelriket.  

– Lärare: Hur hade kristendomen sett ut om Jesus inte korsfästs? 

– Elev 2: Kristendomen hade inte haft en mening. Själva grejen med 

kristendomen handlar om att Gud offrade sin enda son av kärlek för 

människans skull.  

– Elev 4: Människan hade inte vart fri från synd eller haft en plats i 

paradiset.  

 

Diskussionen fortsatte och flera elever tog plats.  

 

Detta visar på elevernas relation sinsemellan och till läraren. Lärare 2 har lyckats skapa 

en trygghet och en bra sammanhållning i klassen så att eleverna kan känna att de kan ta 

plats utan rädsla att bli utskrattade eller utskämda. De tar hänsyn till varandras bakgrund 

och tankar genom att formulera sina ståndpunkter på ett respektfullt sätt med ett ödmjukt 

tonfall i rösten när de talar.  
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6.5 Den konfessionella skolans arbete 
Den konfessionella skolan jag besökte var en skola med två enheter förlagd på två 

adresser. Ena enheten är för förskolan till årskurs fem samt en enhet för äldre elever 

mellan årskurserna sex till nio.   

 

Skolan är en friskola med en islamisk och arabisk profilering. Majoriteten av eleverna har 

arabiskan som modersmål och därför har skolan prioriterat modersmålsundervisning i 

arabiska som förutsättning för elevernas identitets finnande och språkutveckling.  

Målet med profileringen är att eleverna ska få de förutsättningar för att fördjupa sina 

kunskaper om sin kultur, folkhistoria, religion och livsvillkor. Skolan bereder eleverna att 

jämföra och tillämpa dessa kunskaper med motsvarande svenska förhållanden.  

 

Skolan välkomnar alla från olika kulturer och bakgrunder och försöker aktivt följa 

läroplanen, lpo 94, som alla andra friskolor. Skolan blev inspekterad och godkänd av 

skolverket år 1999.  

 

6.6 Religionsundervisningen i en den berörda konfessionella skolan 

Den konfessionella skolan, liksom de flesta skolor, undervisar i alla religioner och olika 

livsuppfattningar. Dem följer kursplanen och arbetar aktivt för att alla barn ska uppnå 

målen. Alla religioner ska undervisas objektivt och faktamässigt under 

religionslektionerna.  

 

 Lärarna på skolan försöker även påbörja diskussioner gällande livsfrågor i ämnen som 

svenska och engelska. Att integrera livsfrågor i ämnen som svenska och engelska stärker 

elevernas självkänsla för religion. De skapar även en förståelse för eleverna att religion 

bör prägla allt de gör och inte bara är ett ämne de studerar i skolan. Skolan erbjuder även 

eleverna att gå på utflykter till religiösa platser, men detta är frivilligt.  
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Skolan har en tillagd koranundervisning i schemat där en lärare oftast läser en vers ur den 

heliga skriften, koranen, och låter barnen upprepa och lära sig den utantill. Denna lektion 

är den enda på skolan som ger eleverna en konkret insikt i islam. Den undervisas en gång 

i veckan på 45 minuter och är inte obligatorisk. Barnen får under denna lektion chans att 

fördjupa sina kunskaper om deras religion. Denna lektion tar även upp hur eleverna kan 

anpassa sitt religiösa liv och ämnen som är tabu förlagda enligt islam i det svenska 

samhället. Varje gång efter läsning ur koranen bearbetar läraren och eleverna texten för 

att försöka förstå vad versen vill säga till de som praktiserande muslimer.  

 

 

6.7 Intervju sammanfattning 
Rektorn, som är i sena fyrtio års ålder och arbetat på skolan sedan 2005, påpekade tydligt 

att han inte var praktiserande muslim men hade en enorm stor respekt för alla religioner 

och individer på skolan. Detta kunde man tydligt se i intervjun då han ofta belyste hur 

viktigt det var för honom att alla eleverna och lärare skulle ha ett respektfullt bemötande 

gentemot varandra samt hur viktigt det var att alla elever deltog under den tillagda 

koranundervisningen, som inte var obligatorisk, för att de skulle utvecklas som religiösa 

människor och få en större förståelse för hur religion kan anpassas och praktiseras på 

olika sätt i det svenska samhället. Han belyste även att en förståelse för religiösa skolor 

bör tydliggöras då många har missuppfattat meningen med en konfessionell inriktad 

skola. Dessa elever får samma utbildning och förmåner som precis vilka andra elever på 

andra skolor, enda skillnaden är att de går i en skola med profilering.  

 

”Bara för att vi är en religiös inriktad skola betyder det inte att våra elever inte har den 

friheten som andra elever på kommunala skolor har. Vi har bara anpassat 

undervisningen för att eleverna ska känna att de är bekväma och inte utstötta för att de 

äter halal kött eller bär sjal”.  

 

Rektorn har tidigare vart lärare och haft erfarenheter att muslimska elever, speciellt 

beslöjade flickor, har blivit utstötta för att de har vart ”annorlunda”. Han anser att en 
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fristad har skapats för eleverna, både i klassrummet och utanför, i skolan. Eleverna kan 

känna sig trygga med sina religiösa åsikter och kan yttra sig om islam utan att bli bemöta 

på ett dåligt sätt. 

Föräldrar som placerat sina barn i en religiös skola förväntar sig att barnen ska bli 

religiöst praktiserande och medvetna om sin kultur och religion utan att de ska påverkas 

av det svenska samhället. Han menar även att föräldrar väljer att placera dina barn i en 

religiös skola för att de ska känna sig trygga utanför hemmet. En konfessionell inriktad 

skola ger föräldrarna en större säkerhet att barnen går trygga och bekväma då de vet att 

deras barn får ta del av moral och värderingar som islam förmedlar.  

 

Den religionslärare jag intervjuade var en praktiserande, muslimsk kvinna i sena trettioårs 

ålder vars hår var täckt av en sjal. Hon undervisade i alla årskurser, mellan 6-9, och 

känner att eleverna kan berätta och öppna sig för henne om privata frågor som de inte kan 

med andra lärare. Detta kan bero på att hon är den enda läraren som håller i den 

schemalagda koranundervisningen, anser hon, men även för att hon lägger upp 

undervisningen på sätt att eleverna blir bekväma med varandra och med henne.  

Under hennes religionslektioner hävdar hon att eleverna först och främst ska lära sig om 

religioner för att kunna förstå vad de olika religionerna har gemensamt. Genom att hitta 

likheter och skillnader mellan religionerna kan eleverna lära sig av islam på ett annat sätt 

samt få en större förståelse för människor av andra religioner.  

 

”Den moral som ska förmedlas i skolan är fortfarande den muslimska, men eleverna 

måste även veta om andra religioner för att lära av islam och för att stärka sin tro”.  
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Lärarinnan fortsatte med att belysa viken av bönen i islam. Bönen är en av grundpelarna 

för en praktiserande muslim därför har skolan bön rum som ger eleverna utrymme att be 

när de behagar. Eleverna får inte be på lektionen utan detta sker utanför klassrummet då 

koranen inte ger anvisningar om när på dygnet man ska be.  

 

Informanterna på den religiösa skolan var båda överens om att det finns fördelar med en 

konfessionell inriktad skola. Eleverna ska utvecklas som individer och skolan ger dem 

fortfarande en chans att fortfarande behålla sin identitet som muslim och arab. Föräldrar 

placerar eleverna i en religiöst inriktad skola av en anledning. Islam är strikt när det gäller 

kön och skolan erbjuder därför flickorna att ha idrott för sig. De kan fortfarande vara med 

på idrottens alla grenar utan att behöva känna att de strider mot religionen. Majoriteten av 

föräldrar som placerar sina barn i en skola med arabisk och muslimsk profilering har även 

brister i det svenska språket. Att placera sina barn i en skola med sådan inriktning ger 

dem en större möjlighet och lättnad att kommunicera med pedagoger då de flesta på 

skolan talar samma modersmål. Skolan erbjuder även halalmat, kost anpassad till den 

muslimska kulturen, så eleverna behöver inte oroa sig för att äta mat som inte är tillåten 

enligt religionen.  

 

6.8 Observationer 
Jag fick i den konfessionella skolan delta under deras koranundervisning samt en 

religionslektion i en årskurs 8. Lektionerna hölls av samma lärare.  
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Koranundervisningen tog plats på eftermiddagen och cirka 30 elever deltog. Denna 

lektion brukar hållas på arabiska men ett undantag gjordes då jag var och gjorde min 

undersökning på skolan.  

 

Lektionen började med att lärarinnan tackade Gud att de hade samlats så många i hans 

namn och fortsatte sedan med att läsa upp den vers som diskuterats förra veckan. Versen 

handlade om kvinnans roll inom islam och många av eleverna ville fortsätta diskutera 

samma ämne då många tidigare blivit kritiserade för att bära sjal av vänner utanför 

skolan.  

Lärarinnan klargjorde under denna lektion, med hjälp av andra verser och kapitel i 

koranen, att kvinnan bär sjal för att täcka sig då hon inte bör fresta eller utmana till 

sexuella tankar hos männen. Kvinnan bör även inte bära åtsittande kläder då detta även 

innebär att fresta och utmana män till syndiga handlingar. Lärarinnan var även noga 

med att påpeka att bara för att praktiserande muslimska kvinnor bär lös sittande kläder 

och sjal betyder det inte att de är bättre än de kvinnor som bär tjatare kläder. 

 

“Det är individens val och vi har ingen rätt att döma de som inte följer samma lära som 

oss. Vi gör och följer det vi anser vara rätt, som många andra gör”.  

 

Även fast lektionen ska handla om islam och koranen är lärarinnan noga med att lyfta 

fram hur alla människor är annorlunda och hur detta ska respekteras. Hon påpekade även 

efter lektionen att upplägget och diskussionen brukar se annorlunda när besökare inte är 

närvarande. Detta beror på respekt för elevernas privatliv och deras rätt till avskildhet.  

 

Religionslektionen jag fick delta i handlade denna gång om kristendomen och Jesus 

betydelse i kristendomen samt islam.  

 

Detta var den första religionslektionen som handlade om kristendomen denna termin. 

Lektionen började med att läraren förklarade Jesus roll i kristendomen och hur hans 

lärjungar spred hans budskap. Lektionen fortsatte med att läraren frågade eleverna vad 
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de tror att koranen säger om Jesus liv. Många av eleverna var skeptiska till att koranen 

nämner Jesus, Guds son enligt kristendomen. En elev ställde sig upp och sa: 

 

- Islam erkänner Jesus som en profet, men inte Guds son. 

- Läraren: Fortsätt gärna! 

- Elev: Han utförde mirakel och är en de stora profeterna i koranen.  

- Lärare: Jättebra! 

 

Lektionen fortsatte med att läraren berättade om Jesus liv i kristendomen och koranen.  

 

Denna lektion visar hur lärarinnan undervisar fakta i sin religionsundervisning men även 

inkluderar islam i den genom att berätta om Jesus liv i både kristendomen och Islam. 

Detta upplägg ger eleverna större insikt i hur stora likheter det finns bland religionerna. 

Den religiösa inriktningen på skolan utesluter inte utrymme för undervisning i andra 

religionsuppfattningar.   

 

 

6.9 Likheter och skillnader mellan religionsundervisningen i den kommunala respektive 
konfessionella skolan 

 

Som tidigare nämnt är religionsundervisningen planerad gemensamt av alla 

religionslärare i den kommunala skolan jag utfört min undersökning i. Eleverna har här 

rätten att ge önskemål om vad de vill lära sig och göra under religionslektionerna.  

Lärarna har även en aktiv dialog mellan varandra gällande undervisningen för att 

komplettera erfarenheten och kunskaper. De prioriterar även utflykter till religiösa platser 

så som moskéer och kyrkor för att eleverna ska få en egen uppfattning av religionerna. 

Elevernas individuella livsåskådning står här i fokus då kursplanen säger att skolan ska 

främja en öppen dialog för att eleverna ska utveckla sin trosuppfattning och förståelse för 

de olika religionerna. Religionsämnet bör även undervisas objektivt och inkludera alla 

religioner och livsåskådningar samt ge en insikt för eleverna för att vidga deras vyer.  
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De intervjuade lärarna i den kommunala skolan är båda överens om att religionsämnet 

bör bemötas med försiktighet för att inte eleverna ska missuppfatta fakta samt att det 

måste underlätta för eleverna att själva kunna bilda en personlig uppfattning om religion. 

Om egna tankar undervisas måste det tydligt förmedlas att detta är en individuell 

tolkning. De är även överens om att undervisningen bör innehålla en variation så inte 

elevernas tappar intresse för att lära sig. Genom variation kan elevernas underhållas och 

ha en längtan till nästa. Detta kan även ske genom en bra atmosfär i klassrummet. Lärare 

och eleverna måste skapa en bra miljö och ett förtroende till varandra för att alla ska 

kunna öppna sig om personliga uppfattningar och tankar. Alla i klassen måste respekteras 

och få komma till tals, detta kunde man se förekom tydligt i observationerna. Även 

hemuppgifter som delas ut bör främja till att skapa en förståelse hos eleverna genom aktiv 

analys och reflektion.  

 

Religionsundervisningen i den kommunala skolan sker med stora liknelser i den 

konfessionella skolan då alla religioner även där måste undervisas och detta även 

objektivt. Under religionsundervisningen försöker läraren alltid knyta an till islam, då 

islam ligger som utgångspunkt och moral för skolan. Utflykter anordnas av skola, dock är 

de frivilliga då många elever och föräldrar kan känna att de sviker sin tro om de går till en 

kyrka eller annan religiös plats som inte är muslimsk. Dock varierar inte läraren 

undervisningen särskilt mycket, kateterundervisningen föredras men även här måste en 

bekväm atmosfär skapas i klassrummet för att eleverna ska känna sig trygga med att dela 

med sig av sina tankar.  

 

Skolan försöker till skillnad från den kommunala skolan anpassa det muslimska livet till 

det svenska samhället. Religionsundervisningen sker objektivt gällande alla religioner 

men med undantag att man försöker integrera islam i ämnen som svenska och engelska 

för att eleverna ska bilda en uppfattning om att tro är ingenting som försvinner, man har 

det med sig var som. Eleverna ska skapa en medvetenhet om levnadssätt utifrån kultur 

och islam som religion. Föräldrar förväntar sig att sina barn ska fostras med den 

muslimska moralen när de sätts i en konfessionell inriktad skola.  
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Koranundervisningen som sker i den konfessionella skolan är tillagd och förekommer 

inte i den kommunala skolan. Under denna lektion ska eleverna fördjupa sina kunskaper 

om islam och ger därför skolan etiketten som muslimskt profilerad.   

 

 

7. Avslutande diskussion 
Man kan tydligt se i intervjusammanfattningen att informanterna i den kommunala skolan 

anser att religion är ett känsligt ämne som bör undervisas objektivt och mötas med all 

försiktigt. Detta för att inte skapa förvirring eller bekräfta förekommande fördomar hos 

eleverna. Religionsundervisningen bör även ge möjlighet för aktiva diskussioner för att 

utmana eleverna och utveckla deras kunskaper i ämnet.  

 

Även Lendahls (1986) belyser vikten av att bemöta religion med försiktighet. Med detta 

menar hon inte att lärare ska avskräckas från att fortfarande undervisa i ämnet. För att 

eleverna ska öppna sig och ha en dialog angående livstolkningar bör det finnas en tillit i 

klassrummet. Denna tillit ska läraren hjälpa till att skapa. Författaren menar även att 

lärarens undervisning ska kännas meningsfull för eleverna, så att de finner ett intresse att 

lära sig.  

 

Informanterna i den kommunala skolan hävdar att en trygg och bekväm atmosfär ska 

prioriteras i klassrummet för att aktiva diskussioner ska kunna förekomma. De menar 

även att en variation i undervisningen måste finnas för att eleverna ska känna att det är 

intressant för inlärningen. Variation genom film och aktiva diskussioner är av stor vikt 

för att eleverna ska få ta del av andras tolkningar och för att skapa förståelse och hänsyn 

till sin omgivning.  

 

Att uppmuntra till samtal och aktiva diskussioner är även någonting Furenhed (2000) 

nämner. Han menar att genom detta kan eleverna skapa en egen uppfattning om religion 

och sin livstolkning. Undervisningen ska vara saklig och läraren bör inte redogöra sina 

värderingar då eleverna kan påverkas.  
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Furenhed (2000) nämner även som Lendahls (1986) att eleverna måste besitta ett intresse 

för religion för att lära sig. Författaren menar att detta intresse ökar då elevernas åsikter 

tas allvarligt och när de engageras i undervisningen. Intresse kan medföra att elevernas 

vyer vidgas.  

 

Lärarna på den kommunala skolan tar emot elevernas önskemål för ändringar i 

undervisningen, vilket visar på att de engagerar eleverna. Eleverna får dessutom 

hemuppgifter som syftar till att utveckla deras empatiska förmåga. Furenhed (2000) 

skriver att den empatiska förmågan inte enbart handlar om religion och kultur utan även 

förståelse för sina medmänniskor. Den empatiska förståelsen är möjlig att besitta bortsett 

från en kulturell och språklig kontext, dock kan dessa beståndsdelar hjälpa för förståelse 

hos enskilda individer.  

 

För mig som framtida pedagog är det viktigt att personligheten speglas i yrket. När en 

lärare är tålmodig och anstränger sig för att bemöta sin klass och sin omgivning genom 

en bra inställning och kommunikation skapas en trygg atmosfär i klassrummet. En lärare 

som engagerar sina elever och sina arbetskollegor i undervisningen kan, enligt mig, få en 

större respekt då pedagogen är öppensinnad och inte intar en maktposition.  

 

En lärare som undervisar i religion menar Lendahls (1986) ska vara öppensinnad. Läraren 

ska vara öppen för andras livsåskådningar och medveten om sin egen. Läraren ska även 

undervisa baskunskaper i världsreligioner och låta eleverna bilda en individuell 

uppfattning om religion och inte vägleda dem in i detta.  

 

Almén (2000) skriver även om lärarens roll. Han menar att en professionell lärare aktivt 

ska granska sitt agerande och vara medveten om den kunskap som förmedlas. Läraren bör 

aktivt införskaffa sig kunskap om andras erfarenheter för att veta hur ett bemötande ska 

ske. Lärarens handlingar bör användas som grund för att eleverna ska uppnå de utsatta 

målen.  
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Lärarna kan skapa en relation till eleverna genom aktiva samtal, vilket skapar en trygghet 

för eleverna, anser jag. Eleverna känner av bekvämligheten och börjar då aktivt delta i 

diskussioner samt dela med sig av tankar och åsikter kring religion och livsåskådningar. 

Eleverna har på så vis, genom den öppna dialogen i klassrummet, blivit självständiga och 

orädda att tala om sina trosåskådningar och åsikter.  

 

I den konfessionella skolan menar rektorn att föräldrar, som placerar sina barn i en skola 

med en muslimsk och arabisk profilering, förväntar sig att barnen ska få bredare religiös 

kunskap samt fostras in i den muslimska kulturen. Han och den intervjuade lärarinnan 

menar även att det finns fördelar med en sådan profilerad skola. Eleverna ges möjlighet 

att finna sin identitet och utvecklas som individer, men med islam och den arabiska 

kulturen som grund. Flickorna på skolan ges även möjlighet att ha idrottsundervisningen 

för sig själva då islam har en strikt syn på att flickor och pojkar undervisas tillsammans. 

Eleverna behöver även inte oroa sig för kost då all mat på skolan är anpassad till den 

muslimska kulturen. Fördelar med skolan kan även vara att de har ett bönerum.  

Dessutom ges föräldrar, med språkbrist i det svenska språket, möjlighet att kommunicera 

med lärare med samma modersmål då majoriteten av lärarna på skolan har samma 

modersmål, arabiska, som eleverna.  

 

Jenny Berglund (2011) skrev i sin artikel att religiösa barn ges en lättnad på 

konfessionellt inriktade skolor då de inte behöver känna att hinder uppstår gällande mat, 

klädsel samt böner då alla på skolan går igenom samma sak och har förståelse för detta. 

Hon menar vidare att föräldrarna även ges den trygghet att veta att deras barn kan följa de 

muslimska traditionerna. Föräldrar som inte behärskar det svenska språket bra kan även 

se en konfessionellt inriktad skola som en trygghet då majoriteten av personalen på 

friskolorna talar flera språk.  

 

Jag anser att fördelar kan finnas med en konfessionell inriktad skola gällande rutiner och 

traditioner inom religion och kultur precis som förgående författare skriver. Eleverna på 

skolan kan känna en bekvämlighet med kamrater utan att oroa sig över att matvanor och 

klädsel ska hindra dem från att vara praktiserande muslimer. Dock anser jag att 
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föräldrarna, vars barn går i en konfessionell skola, bör ha i baktanke att hjälpa sina barn 

och lära dem bägge kulturer (den svenska och arabiska) så att de inte upplever en 

kulturkrock när de exempelvis byter till en kommunal skola eller kommer ut i arbetslivet. 

En konfessionell skola erbjuder eleverna lärdom om andra kulturer och religion, men 

praktiserar inte dessa utan de anpassar den religiösa inriktningen till elevernas liv.  

 

Lärarinnan på skolan menar att eleverna måste lära sig om religion för att skapa en 

förståelse om religionernas gemenskap. Den konfessionella skolan förmedlar de islamska 

värderingar, men måste fortfarande undervisa om alla världsreligioner. Hon menar även 

att kunskap om andra religioner kan stärka elevernas tro.  

 

Även Furenhed (2000) menar att kunskap om religion handlar om faktakunskaper och ett 

distanserat perspektiv gentemot religion. Att lära av religion innefattar individens 

tänkande och ett möta med nya livstolkningar. Individen måste först lära sig om religion 

för att lära av religion då individen skapar egna tankar och värderingar utifrån kunskap 

om religioner.  

 

Berglund (2011) skriver i sin undersökning att syftet med islamsk religionsundervisning 

handlar om att skola in eleverna i islam. Undervisningen har islam som utgångspunkt och 

eleverna ska fostras till goda praktiserande muslimer. Det islamska perspektivet ses som 

ett identitetsskapande.  

 

Hon skriver vidare om detta lektionsupplägg vid undervisning. Deras lektioner, precis 

som i den konfessionella skolan jag gjorde min undersökning i, läser verser eller religiösa 

texter som eleverna sedan får säga efter så de lär sig dem utantill. Detta för att få ett 

starkare band mellan Gud och eleverna. Hennes undersökning visar på att de muslimska 

friskolorna i Sverige inte har en undervisning som begränsas till fakta (Berglund, 2011).  

 

Denna slutsats kan liknas med Svärdsudd & Gustafsson (2007) som gjorde sin 

undersökning baserad på att jämföra religions- och etikundervisning i en religiöst inriktad 

skola och en kommunal skola. De kom fram till att den konfessionella skolan ger mer 
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utrymme för religion i undervisningen då man knyter tillbaka till kristendomen dock 

förekommer en balans i undervisningen om världsreligionerna.  

 

Denna slutsats kan liknas vid min undersökning då den konfessionella skolan jag 

undersökte även ger utrymme för mer religion i undervisningen.  

 

Lektionsupplägget under koranundervisningen kan liknas vid Berglunds (2011) 

undersökning. Hon menar att de läser verser högt ur Koranen, vilket ska skapa ett 

starkare band mellan eleverna och Gud. Den konfessionella skolan jag gjorde min 

undersökning i läser även verser högt ut Koranen. Detta för att eleverna ska lära sig 

verserna och möjligtvis så småningom komma närmare Gud, menar den berörda 

lärarinnan. Detta är dock inget som kan mätas.  

 

Koranundervisningen på skolan kan även ses på sätt att den hjälper eleverna finna sin 

identitet. Den ger möjlighet för tydliggörande och utvecklande av islam som påverkar 

eleverna i sitt identitetsskapande.  

 

Lendahls (1986) menar att religionsundervisningen bör utveckla elevernas individuella 

livsåskådning och att denna präglas av relationer till människor. I detta fall formas 

elevernas livsåskådningar efter islam. De umgås med människor från samma religion och 

kultur och formas därav.  

 

8. Slutsats 
De berörda skolorna som undersökningen skett i har många likheter då båda skolorna 

försöker undervisa i alla religioner och livsåskådningar under religionslektionerna. Båda 

skolorna undervisar med katederundervisning och varierar med utflykter.  Den 

kommunala skolan har mer variation då utflykterna är obligatoriska och eleverna får 

påverka vad de vill arbeta med under lektionstid. Den kommunala skolan varierar även 

lektionerna med film och aktiva diskussioner. Båda skolorna följer även aktivt läroplanen 

och dess värdegrund i arbetet, dock följer den konfessionella skolan även Koranen och 

islamsk budskap i arbetet för att fostra eleverna till en muslimsk moral.  
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Alla informanter på de behöriga skolorna är gemensamt överens om att eleverna måste 

skapa en förståelse för religion för att kunna tolka och skapa egna förutsättningar för 

religion. De är även överens om att läraren måste hjälpa eleverna finna ett intresse för 

ämnet. Utan ett intresse för religion kan inte eleverna lära sig.  

 

Den stora skillnaden i religionsundervisningen mellan skolorna är att den konfessionella 

skolan har en tillagd koranundervisning. Denna lektion är till för att stärka samt fostra 

eleverna in i islam och dessa värderingar. Den intervjuade religionsläraren är även den 

enda informant som uttryckligen påvisar en viss trosuppfattning.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Vad har du för utbildning och hur länge har du arbetat i skolan? 

2. Vad är skillnaderna mellan en konfessionell skola och en kommunal skola? 

3. Varför tror du att föräldrar placerar sina barn i religiösa skolor? 

4. Skulle du vilja se förändringar i skolan? 

5. Hur ser religionsundervisningen ut på skolan? 

6. Skiljer sig religionsundervisningen från religion till religion eller undervisar ni 

likadant? 

7. Vilka läromedel använder ni? 

8. Är du troende? 
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