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Abstract 
	  

Title: … Everything that happens in the society can be reflected in the school. A study about 

religious education in relation to a multicultural society.  

 

Author: Sofia Östensson, autumn term 2015  

Supervisor: Fredrika Björklund 

 
The aim of this study is to investigate how a multicultural society can be reflected in the 

religious education. This essay will compare how teachers in grade 3 reflects about their 

religious education in relation to the society’s cultural diversity and it will also analyze how 

the teachers’ pupils think about religion. I have used the following questions: 

 

• Do the teachers believe that the cultural diversity affects their religious education and 

if so, how and in what way? 

• How do the teachers describe teaching religion in relation to the multicultural society? 

• What are the pupils’ perceptions of religion in a context of cultural diversity? 

 
The investigation is based on qualitative semi-structured interviews with four different 

teachers and a questionnaire study with 62 pupils that generates both quantitative and 

qualitative data.  The theoretical approach of the study is grounded on different definitions of 

religion and on a theory called frame factor theory which was produced by Urban Dahllöf. 

The result of the study shows that the teachers believe that it is important to adapt their 

religious education to the cultural diversity. When comparing the teachers’ descriptions about 

their religious education it shows that all of the teachers describe factors that can influence 

their teaching of religion in a multicultural society. The questionnaire study shows 

similarities and differences in the way pupils think about religion but the most common thing 

is that most of the pupils associate God with religion.   

 

Keywords: Religion education, multicultural society, cultural diversity, grade 3 

Nyckelord: Religionsundervisning, mångkulturellt samhälle, kulturell mångfald, årskurs 3 
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1. Inledning 

Sverige är idag ett mångkulturellt samhälle där människor med olika etniska bakgrunder, 

kulturer och religioner möts och samverkar med varandra. Universitetslektorn i 

religionsvetenskap Björn Falkevall konstaterar att det svenska samhället sedan många år 

tillbaka varit mångkulturellt vilket medfört en mångfald av nationaliteter, kulturer och 

trosuppfattningar (Falkevall 2013 s.23). I läroplanens grundläggande värderingar uttrycks att 

skolan ska främja förståelse för människolivets okränkbarhet samt visa medvetenhet för 

människors kulturella skillnader och förståelse för olika människors villkor och värderingar 

(Skolverket 2011 s.7). 

 

Skolan kan ses som en avspegling av samhället och i det rådande mångkulturella samhället 

betyder det att skolan är en mötesplats för olika kulturer och religioner. Dagens klassrum 

består av elever från en mängd olika kulturella bakgrunder och religiösa inriktningar och en 

intressant fråga är om det mångkulturella samhället inverkar på skolans 

religionsundervisning? Sven Hartman, professor i pedagogik, beskriver att Sverige genom 

historien har gått från en lutheransk kristen konfessionell undervisning till en pluralistisk och 

icke-konfessionell undervisning (Hartman 2011 s.29). I 1.kap 5-6 §§ i skollagen betonas 

vikten av en saklig och allsidig icke-konfessionell undervisning som inte förespråkar 

religiösa inslag (Skollagen 2010:800).  

 

I Skolverkets skrift Barndomens förändrade villkor. Förutsättningar för barns lärande i en 

ny tid framhävs att Sveriges växande kulturella mångfald blivit en stor utmaning för 

skolväsendet. Sverige förklarades i slutet av 1990-talet till att officiellt vara ett mångkulturellt 

samhälle. Det har inneburit att det ställs nya krav och förväntningar på hur skolans 

verksamhet ska anpassas till elevers olika bakgrunder. Med anledning av att skolan är en 

arena för kulturell mångfald påpekas i skolverkets skrift att skolan har ett ansvar att inkludera 

elevers kulturella skillnader (Skolverket 2010 s.19).  

 

Ovanstående resonemang har riktat mitt intresse att undersöka hur de mönstren angående 

mångkulturalism som uppvisas på samhällsnivå kan ge avtryck i skolans 

religionsundervisning. Jag vill i min uppsats jämföra hur ett antal lärare i årskurs 3 beskriver 

sin undervisning inom religionskunskap i relation till samhällets kulturella mångfald. Utifrån 

ett elevperspektiv kommer undersökningen även belysa hur lärarnas elever uppfattar 
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religionsbegreppet i en kontext av kulturell mångfald. Sett till ovan nämnda diskussioner blir 

det av intresse att undersöka religionsundervisningen på lågstadiet, då jag främst funnit 

forskning på området som fokuserar på religionskunskap i högre stadier.  

1.1 Bakgrund 

För att ringa in det område som jag valt att undersöka kommer jag i följande avsnitt att 

presentera en beskrivning av religionsämnets historiska utveckling i Sverige. Därtill avser jag 

definiera begreppet mångkulturalism samt redovisa vad som står i den nuvarande läroplanen 

gällande religionskunskap i årskurs 1-3. 

1.2 Religionsämnets utveckling i Sverige 

Hartman redogör för religionsundervisningens utveckling genom Sveriges historia. Att ge 

befolkningen undervisning i religionskunskap började under 1600-talet med kyrkans 

hemundervisning i den lutheranska tron. Luthers lilla katekes kom att prägla undervisningen i 

religionskunskap efter 1686 års kyrkolag. År 1842 får Sverige en folkskolestadga som 

innebar att staten tog över ansvaret för skolan men kyrkan bar fortfarande huvudansvaret för 

kristendomsundervisningen. Luthers lilla Katekes avskaffades år 1919 i och med folkskolans 

nya undervisningsplan som slog fast att kristendomsundervisningen skulle vara mer allmän 

och saklig.  Undervisningsplanen kan ses som en början på att religionsämnet gick från en 

konfessionell till en icke-konfessionell undervisning då skolan inte längre var bunden till 

Svenska kyrkan. Religionsundervisningen hade tidigare varit konfessionell och värdesatt den 

kristna tron och att skolan blev icke-konfessionell medförde ett mindre kristet religionsämne 

(Hartman 2011 s.24-27). 

 

Harman förklarar att Sverige år 1962 fick sin första läroplan som underströk vikten av en 

objektiv kristendomsundervisningen samt att även andra religioner skulle få utrymme i 

skolans undervisning. En ny läroplan trädde fram år 1969 som förändrade religionsämnet på 

så vis att kristendomskunskap byter namn till religionskunskap och livsfrågor får en central 

roll inom ämnet. Undervisningen inom religionskunskap kom att fokusera på religionens 

betydelse för den enskilda individen och skulle nu belysa elevers egna reflektioner kring 

livsfrågor. Vidare beskriver Hartman att religionsundervisningen sedan 1990-talet strävat 

efter att överensstämma med Sveriges växande mångkulturella samhälle (Hartman 2011 s.29-

30.) 
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Ingvar Svanberg och David Westerlund, forskare i religionsvetenskap, skildrar hur 

globaliseringen bidragit till ändringar i Sveriges religiösa landskap. Samtidigt som Sverige är 

en mångreligiös mötesplats där samtliga världsreligioner har en etablerad plats så bedöms 

Sverige idag till att vara ett av världens mest sekulariserade länder. Sekularisering är en 

benämning på religionens reducerade betydelse i samhället. För Sverige har sekulariseringen 

resulterat i att allt färre människor är aktiva i kyrkliga samfund samt att religionen fått ett 

minskat inflytande i det offentliga rummet. Enligt Svanberg och Westerlund är en stor del av 

Sveriges befolkning fortfarande religiösa, men deras religiositet anses numera vara en privat 

angelägenhet och visar sig på ett individuellt plan (Svanberg & Westerlund 2011 s.25-26, 

37).   

1.2 Mångkulturalism  

Hans Lorentz, doktorand i pedagogik, och Bosse Bergstedt, docent i pedagogik, diskuterar 

begreppet mångkulturalism och hänvisar till Europarådets förklaring av begreppet. 

Europarådet definierar mångkulturalism som ett begrepp som används för att ange ett 

tillstånd, en situation eller en position. Det betyder närmare att mångkulturalism kan beteckna 

ett tillstånd, exempelvis ett samhälle, som befolkas av människor som representerar olika 

kulturer, etniska bakgrunder eller nationaliteter. Lorentz och Bergstedt betonar även att 

mångkultururalism är ett omfattande begrepp som syftar till såväl ekonomiska och sociala 

strukturer såsom exempelvis levnadssätt, beteende, värderingar och kön (Lorentz & Bergstedt 

2006 s.16). Pirjo Lahdenperä, professor i interkulturell pedagogik, framhåller att 

mångkulturalism inte nödvändigtvis behöver betyda att människor från olika kulturer 

integrerar med varandra. Det innebär snarare att personer med skilda kulturella bakgrunder 

enbart befinner sig i samma fysiska miljö, de behöver inte samverka med varandra för att 

miljön ska betraktas som mångkulturell (Lahdenperä 2008 s.29). Universitetslektorn i 

religionsvetenskap Kerstin Von Brömssen tydliggör att Sverige i alla tider varit kulturellt 

mångfaldigt. Von Brömssen menar dock att det är i takt med Sveriges internationalisering 

som mångkulturalismen börjat framträda i samhällsfrågor och politiska debatter. 

Mångkulturalism är idag enligt Von Brömssen en viktig beståndsdel i samtliga av samhällets 

institutioner (Von Brömssen 2006, s.49).  

1.3 Läroplanen 2011 och religionskunskap 

I enighet med skollagen beskrivs det i läroplanen för grundskolan, förskoleklassen och 

fritidshemmet 2011 att skolans undervisning ska vara icke-konfessionell, det vill säga att inte 
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tillämpa religiösa inslag. Trots detta framgår det i skolans grundläggande värden att 

undervisningen ska vila på ”den etik som förvaltas av kristen tradition och västerländsk 

humanism” (Skolverket 2011 s.7). I kursplanen för religionskunskap är det tydligt att 

kristendomen ska ha en betydande roll i undervisningen. Det redovisas i religionskunskapens 

syfte att eleverna ska utveckla ”kunskap om och förståelse för hur kristna traditioner har 

påverkat det svenska samhället och dess värderingar” (ibid s.186). Det betonas dock att 

eleverna ska få tillägna sig kunskaper om olika religioner och livsåskådningar men det är 

endast kristendomen som nämns vid namn i beskrivningen av religionskunskapens syfte.  

 

Vidare ska undervisningen i religionskunskap bidra till en förståelse för samhällets kulturella 

mångfald. Religionsundervisningen ska uppmärksamma elever om hur olika religioner kan 

spela en viktig roll i samhället samt hur människor inom religiösa traditioner uttrycker sin tro. 

I det centrala innehållet för de samhällsorienterade ämnena gällande religionskunskap i 

årskurs 1-3 framhålls att eleverna ska lära sig om religioner i närområdet, kristendomens 

historia samt några religiösa högtider inom kristendomen, islam och judendomen (Skolverket 

2011 s.186,188). 

1.4 Syfte 

Det övergripande syftet med uppsatsen är att undersöka hur ett mångkulturellt samhälle kan 

ge avtryck på skolans religionsundervisning. Uppsatsen kommer att jämföra hur lärare i 

årskurs tre reflekterar över sin undervisning inom religionskunskap i förhållande till ett 

mångkulturellt samhälle. Jag kommer även att undersöka huruvida de tillfrågade lärarnas 

elever uppfattar religionsbegreppet i relation till samhällets kulturella mångfald.  

1.5 Frågeställningar 

- Anser de tillfrågade lärarna att den kulturella mångfalden påverkar deras undervisning 

i religionskunskap och i så fall hur och på vilket sätt?  

- Hur beskriver de tillfrågade lärarna sin undervisning inom religionskunskap i 

förhållande till ett mångkulturellt samhälle?  

- Vad är elevernas uppfattningar av religionsbegreppet i relation till samhällets 

kulturella mångfald?  



	  
9	  

2. Teoretiska utgångspunkter 

I detta avsnitt redogör jag för uppsatsens teoretiska ram som utgår från olika definitioner av 

religionsbegreppet och ramfaktorteorin. Religionsbegreppet kommer att användas för att 

analysera informanternas uppfattningar av religion och ramfaktorteorin som en utgångspunkt 

för att beskriva hur olika faktorer kan påverka lärares undervisning i religion.  

2.1 Definitioner av religionsbegreppet  

Svanberg och Westerlund redogör för att religion är ett omfattande område som inte har 

någon allmängiltig eller universell definition. Religion är ett abstrakt begrepp som har olika 

betydelser beroende på vilken kontext det används i (Svanberg & Westerlund 2011 s.14). För 

att avgränsa religionsbegreppet anser Svanberg och Westerlund att det är nödvändigt att ta 

hjälp av religionsdefinitioner. Religion kan stå för mycket och det finns en stor variation av 

definitionsförklaringar. Författarna påpekar dock att det går att urskilja två huvuddefinitioner. 

De ena betecknar religion ”som något som hjälper människan att klara det mänskliga livets 

problem och som gör livet meningsfullt”. Den andra definitionen förklarar religion ”som ett 

samspel med väsen som uppfattas som starkare än människan, till exempel gudar, förfäder 

eller andar” (ibid s.15).  

 

Svanberg och Westerlund använder sig av ett antal dimensioner för att definiera och 

kategorisera religionsbegreppet. De dimensioner som diskuteras är den narrativa, den rituella, 

den etiska, den sociala samt den institutionella. Den narrativa står för hur ett religiöst innehåll 

återspeglas i berättelser, sånger och trosuppfattningar. Den rituella dimensionen betonar 

trosföreställningar och religionsutövning såsom riter i form av bön, predikan, tron på något, 

klädsel och begravning. Den etiska dimensionen handlar om etik och moral och kartlägger 

hur människor ska leva i förhållande till olika etiska lagar och heliga skrifter. Den sociala 

dimensionen syftar till att religion är en gemenskap och något som människor gör 

tillsammans som att exempelvis utföra fredagsbönen i moskén. Den institutionella 

dimensionen berör institutionella aspekter av religionen och hit kan exempelvis kyrkan, 

moskén eller andra trossamfund räknas. Det handlar om institutioner som är viktiga för 

religionen (Svanberg & Westerlund 2011 s.14). I min analys kommer jag använda de ovan 

nämnda definitionerna av religionsbegreppet för att analysera och relatera dessa till de 

undersökta elevernas uppfattningar av religionsbegreppet. Definitionerna av 
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religionsbegreppet kommer även i viss mån att användas för att diskutera lärarnas 

religionsundervisning och vad de väljer att inkludera i religionsbegreppet.  

2.2 Ramfaktorteorin  

För att förstå hur lärare reflekterar över sin undervisning i religionskunskap är det av relevans 

att lyfta fram vilka yttre faktorer som lärarna måste ta hänsyn till när de planerar sin 

religionsundervisning. Sverker Lindblad, Göran Linde och Lars Naeslund, professorer i 

pedagogik, diskuterar ramfaktorteorin och redogör för att det är en teori som belyser sådana 

yttre faktorer. De förklarar att ramfaktorteorin utarbetades av teoretikern Urban Dahllöf år 

1967 som en teori för att fastställa att det finns yttre förhållanden som kan innebära 

konsekvenser för skolans undervisning. Utifrån Lindblad et al. kom Dahllöfs ramfaktorteori 

senare att vidareutvecklas av läroplanteoretikern och professorn i pedagogik Ulf P. Lundgren 

under 1970-talet.  Enligt Lundgren beror de yttre ramarna på rådande samhällsstrukturer som 

ligger bortom skolans kontroll men som ändå möjliggör eller omöjliggör vad som är 

genomförbart i skolans undervisning. Lindblad et al. beskriver att det gått många år sedan 

Dahllöfs ramfaktorteori formulerades och att Sveriges utveckling bidragit till att det 

tillkommit fler variabler som kan påverka skolans innehåll och styrning (Lindblad et al. 1999 

s.93,101).  

 

Idag har det gått nästan ett halvt sekel sedan ramfaktorteorin etablerades i Sverige och sedan 

dess har det skett otaliga förändringar i det svenska samhället. Under det senaste årtiondet har 

Sveriges kulturella mångfald kraftigt ökat vilket kan ses som en yttre faktor som stärker 

ramfaktorteorins aktualitet. Mångkulturalism är något som sker på samhällsnivå och som 

ligger utanför skolans kontroll men som har betydelse för dess verksamhet. Skolans 

undervisning behöver ligga i linje med det mångkulturella samhället och anpassas efter de 

behov som ett sådant samhälle förutsätter. Med den bakgrunden är det av vikt att lärares 

undervisning i religionskunskap lyfter fram olika kulturer, religioner och trosuppfattningar. 

Det är betydande att lärare i sin religionsundervisning återspeglar den mångkulturalism och 

den religiösa mångfald som finns i dagens samhälle.  

 

Ulf P. Lundgren delar in ramfaktorerna i tre olika kategorier som benämns som 

konstitutionella, organisatoriska och fysiska ramar. De konstitutionella ramarna inbegriper 

faktorer som styrdokument, kursplaner, lagar och förordningar medan de organisatoriska 

ramarna omfattar skolans resurser såsom tid och klasstorlek. De fysiska ramarna handlar om 
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skolans miljö och de material som används i undervisningen (Lundgren 1979 s.233-234). 

Samtliga kategorier har betydelse för skolans mångkulturella religionsundervisning. De 

konstitutionella ramarna innefattar hur samhällets lagar och skolans styrdokument skildrar 

mångkulturalism och religionsundervisningen. De organisatoriska ramarna berör sådant som 

vilka resurser skolorna ges för att kunna bedriva en religionsundervisning som är anpassad 

efter olika kulturer. De fysiska ramarna kan stå för de läromedel och de arbetssätt som 

används för att undervisa i religionskunskap.   

 

Den norske professorn i didaktik Gunn Imsen utgår från Lundgrens kategoriserade 

ramfaktorer och pekar på att ramarna bör delas in i fem olika grupper istället för tre:  

1. Pedagogiska ramar som motsvarar Lundgrens konstitutionella. 

2. Administrativa ramar som motsvarar Lundgrens organisatoriska. 

3. Resursrelaterade ramar som motsvarar Lundgrens fysiska. 

4. Organisationsrelaterade ramar som skildrar de sociala förhållandena och den kultur 

som finns bland skolans personal och elever.  

5. Ramar med anknytning till eleverna och deras kulturella bakgrund som beskriver 

elevers förutsättningar och vilket stöd eleverna har hemifrån (Imsen 1999 s.308).  

 

Imsens organisatoriska ramar och de ramar som kan anknytas till elevers bakgrund kan 

relateras till mångkulturalism och religion då det berör faktorer som handlar om lärares och 

elevers olika bakgrunder. I min analys kommer ramfaktorteorin användas för att analysera 

hur lärarna uppfattar mångkulturalism som en yttre faktor som kan påverka deras 

religionsundervisning. Jag kommer även att använda mig av Lundgrens kategorier av 

ramfaktorer och Imsens sistnämnda kategorier, det vill säga organisationsrelaterade ramar 

och ramar med anknytning till eleverna, för att analysera vilka ramar som lärarna tar hänsyn 

till i sin religionsundervisning. 

3. Tidigare forskning 

Forskning om undervisning inom området för religionskunskap och det mångkulturella 

samhället är omfattande. Vad som däremot verkar vara ett relativt nytt forskningsområde är 

undervisning i religionskunskap i de lägre årskurserna och jag har främst funnit forskning 

som berör skolans högre stadier. I detta avsnitt redovisas ett antal nationella och 

internationella forskningsstudier som diskuterar den mångkulturella religionsundervisningen 
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och elevers uppfattningar av religion. Forskningen presenteras i årtalsordning och inleds med 

den äldsta.  

 

Björn Falkevall har skrivit boken Hur formas undervisningen? – En studie av lärares 

tänkande om sitt handlande inom skolämnet religionskunskap. Boken bygger såsom titeln 

avslöjar på en studie och syftar till att genom intervjuer med 19 högstadielärare beskriva 

vilka olika faktorer som kan komma att påverka utformningen av religionsundervisningen. 

De påverkansfaktorerna som analyserades var läroboken, läroplanen, kollegorna, eleverna, 

lärarnas personlighet och samhället. I resultatet av studien kategoriserar Falkevall 

påverkansfaktorerna som centrala och perifera. De centrala faktorerna belyser sådant som de 

intervjuade lärarna anser har störst påverkan på undervisningen och hit räknas eleverna, 

lärarens personlighet och samhället. Elevernas religionserfarenheter och deras attityder till 

ämnet är den främsta påverkansfaktorn och lärarnas menar att det är viktigt att utgå från 

elevernas intressen och vad de vill lära sig. Lärarnas personliga inställning till religionsämnet 

är även en central påverkansfaktor då det har betydelse för i vilken utsträckning lärarna 

arbetar med religion samt vad de väljer att behandla (Falkevall s. 12, 27).  

 

Läroboken, läroplanen och kollegorna var påverkansfaktorer som lärarna uppfattade som 

minst betydande för undervisningen vilka Falkevall benämner som perifera faktorer. Enligt 

Falkevall beror detta på att läroboken, läroplanen och kollegorna är något som befinner sig 

utanför klassrummets väggar och kontext och som inte kan ge några direkta anvisningar på 

hur undervisningen ska utformas (Falkevall 1995 s.17-19). Trots att Falkevalls studie 

genomfördes för 20 år sedan och att undersökningen är inriktad på lärare i högstadiet ser jag 

den som intressant för min studie. Falkevall analyserar lärares reflektioner kring utformandet 

av religionsundervisningen vilket även är min avsikt.  

I doktorsavhandlingen Tolkningar, förhandlingar och tystnader- elevers tal om religion i det 

mångkulturella och postkoloniala rummet studerar Kerstin Von Brömssen elevers tolkningar 

av sin egen och andras religion. Undersökningen är genomförd i en multietnisk miljö och det 

empiriska materialet bygger på intervjusamtal med elva elever i årskurs åtta. I studiens 

resultat lyfter Von Brömssen fram att intervjuerna med elever med annan etnisk bakgrund än 

den svenska ser religionen som en betydande del i sitt dagliga liv. De menar att religionen är 

en självklarhet och att inte tillhöra någon religion anses enligt dem vara främmande. Utifrån 

intervjuerna med etniskt svenska elever kommer Von Brömssen fram till att dessa elever har 
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en negativ inställning till religion. Ett mönster hos dessa elever är att de hävdar att religion 

innebär tvång och ett förnekande av naturvetenskapliga fenomen. Religioner saknar enligt 

dem vetenskaplig trovärdighet och kan inte ses som förklaringar till händelser i världen. Von 

Brömssens avhandling är relevant för min undersökning eftersom den behandlar elevers 

uppfattningar av religion. Jag har dock inte funnit någon svensk forskning som berör 

lågstadieelevers uppfattningar om religion (Von Brömssen 2003 s. 2, 308, 312, 321). 

Rachel A. Takriti, lektor i psykologi, har tillsammans med professorerna i psykologi Martyn 

Barrett och Eithne Buchanan Barrow undersökt barns förståelse av religion. Deras artikel 

Children’s understanding of religion: Interviews with Arab-Muslim, Asian-Muslim, Christian 

and Hindu children aged 5-11 är baserad på en kvalitativ studie som syftar till att jämföra 

barns olika uppfattningar om religion. Studien är genomförd i England och det empiriska 

materialet har samlats in genom intervjuer med muslimska, kristna och hinduiska barn i 

åldrarna 5-11 år. Utifrån intervjuerna framgår att att barns tankar om religion varierar 

beroende på barnens ålder. Samtliga av de intervjuade barnen tenderar att uppfatta religion 

som tron på gud(ar) eller andliga väsen och det är enbart två av de intervjuade som inte anser 

sig tro på någon gud. I undersökningen diskuterade eleverna olika religiösa traditioner och i 

resultatet framhålls att många yngre elever hade svårigheter med att förklara vad det kan 

innebära. Högre upp i åldrarna fanns en större förståelse för religiösa traditioner och ett flertal 

av de äldre elever förknippande det med bland annat högtider, heliga skrifter och kläder 

(Takriti et al. 2006 s.29,33,36, 40). Artikeln är av intresse för min undersökning eftersom jag 

syftar till analysera elever i samma ålder och deras uppfattningar av religion.  

Judith Everington, professor i religionsvetenskap, Ina ter Avest, professor i filosofi, Cok 

Bakker, professor i religionsvetenskap och Anna van der Want, forskare i pedagogik, har 

skrivit artikeln European religious education teachers' perceptions of and responses to 

classroom diversity and their relationship to personal and professional biographies. Artikeln 

bygger på en studie som undersökt högstadielärares religionsundervisning i sex europeiska 

länder. Genom en kvalitativ ansats har 36 lärare intervjuats med syfte att jämföra hur dessa 

lärare uppfattar sitt ämne i relation till samhällets kulturella och religiösa mångfald. I 

resultatet framhävs att samtliga lärare förespråkar en religionsundervisning som behandlar 

flera religioner och som visar förståelse och respekt för olika religioners traditioner. För att ta 

hänsyn till det mångkulturella samhället var lärarna enade om att undervisningen ska 

inkludera elevers olika bakgrunder och värderingar och använda dessa som en tillgång i 
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lärandet. Lärarna underströk vikten av att elever ska få möjlighet att uttrycka sina egna 

värderingar och trosuppfattningar, men att detta enbart ska uppmuntras om eleven i fråga 

frivilligt väljer att berätta om sina erfarenheter. Everington et al. lyfter även fram att lärarens 

personliga värderingar inte ska påverka undervisningen eller vara ett hinder för elevers 

möjlighet att utveckla egna uppfattningar (Everington et al. 2011 s.241, 246, 249, 251). 	  

4. Metod 

I detta avsnitt redovisas en beskrivning för vilka metoder som har använts, mitt urval av 

informanter, min bearbetning av det empiriska materialet samt vilka etiska utgångspunkter 

som jag har förhållit mig till.  

4.1 Metod för insamling av empiriskt material 

I min uppsats har jag använt mig av metodtriangulering vilket Larsen förklarar innebär att 

forskaren kombinerar flera metoder (Larsen 2009 s.28). Undersökningens empiriska underlag 

är baserat på två skilda metoder, dels intervjuer med fyra lärare och dels en 

enkätundersökning där totalt 62 elever från tre olika klasser medverkade. Intervjuerna utgår 

från den kvalitativa forskningsmetoden och enkätundersökningen genererar både kvantitativ 

och kvalitativ data.  

 

Kvalitativa metoder är ett tillvägagångssätt för undersökningar med små urval och bygger på 

intervjuer, observationer eller textanalyser. I en kvalitativ studie försöker forskaren få 

förståelse för de undersökta personernas upplevelser och erfarenheter av ett visst fenomen. 

Kvantitativa metoder går däremot ut på att göra mätningar och beräkningar av stora urval 

(Ahrne & Svensson 2011 s.11-12). Syftet med intervjuerna var att undersöka hur de 

tillfrågade lärarna upplever och beskriver sin undervisning inom religionskunskap i relation 

till den kulturella mångfalden. Som ett komplement till intervjuerna genomfördes 

enkätundersökningen med avsikt att analysera och jämföra elevers uppfattningar av 

religionsbegreppet i förhållande till mångkulturalitet. Inför mina intervjuer och 

enkätundersökningar skickade jag ut ett informationsmail om studien (se bilaga 1) där jag 

förklarade vad som skulle studeras. Då min studie innefattar barns åsikter formulerades även 

ett informationsbrev till elevernas vårdnadshavare (se bilaga 2).  
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4.2 Intervju 

Min undersökning bygger som nämnt på intervjuer och med anledning av att min 

undersökning utgår från ett specifikt tema har jag valt att använda mig av semistrukturerade 

intervjuer, vilket Dalen förklarar är den vanligaste metoden för kvalitativa studier. I 

semistrukturerade intervjuer är samtalet inriktat på centrala och specifika frågor utifrån ett 

bestämt tema som forskaren valt ut på förhand. Den intervjuade berättar relativt fritt om sina 

erfarenheter kring temat och intervjun liknar ett öppet samtal och behöver inte nödvändigtvis 

följa en bestämd ordning av frågor (Dalen 2008 s.31).  

 

Dalen förklarar att det inför en semistrukturerad intervju krävs en utarbetad intervjuguide 

som behandlar relevanta frågor för studiens syfte. Min intervjuguide (se bilaga 3) utformades 

efter områdesprincipen vilket innebär att intervjuaren inleder med avslappande frågor med 

syfte att informanten ska känna sig trygg och bekväm. Därefter kan forskaren gå över till de 

centrala teman som denne ämnar studera och till sist avsluta med frågor som belyser 

generella fakta och som sammanfattar intervjun (Dalen 2008 s.31). Med avstamp i Dalens 

formulering av en intervjuguide inledde jag intervjun med frågor av mjukare karaktär samt att 

jag poängterade att det handlade om lärarnas egna reflektioner. Jag informerade även lärarna 

om att jag följde de etiska forskningsprinciperna (beskrivs utförligare under rubrik 4.7). 

Vidare behandlandes frågor som berörde deras undervisning inom religionskunskap och hur 

de uppfattade att den kan påverkas av dagens mångkulturella samhälle. Avslutningsvis 

sammanfattade jag intervjun och frågade om informanten hade något att tillägga. För att göra 

intervjun så lättillgänglig för informanterna genomfördes intervjun på lärarnas aktuella 

arbetsplats. Längden på intervjuerna varierade beroende på hur uttömmande svar informanten 

hade men varje intervju tog omkring 45-55 minuter.  

4.3 Enkät 

För att undersöka ett elevperspektiv och som ett komplement till intervjuerna har jag 

genomfört en enkätundersökning med elever i årskurs tre. Jag valde att utföra en gruppenkät 

vilket enligt Ejlertsson innebär att enkäten består av ett frågeformulär som distribueras 

samtidigt till ett flertal personer. Den som genomför enkäten är även närvarande vid 

enkättillfället och kan göra förtydliganden om det skulle uppstå oklarheter, något som 

Ejlertsson anser bidrar till en hög svarsfrekvens. I utformandet av en enkät finns det ett antal 

aspekter som forskaren måste ta hänsyn till. Ejlertsson beskriver att det är av relevans att 
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frågorna i en enkät är lättförståeliga och välformulerade eftersom respondenterna inte har 

möjlighet att ställa följdfrågor. En enkätundersökning ska kunna besvaras under ett relativt 

kort tidsspann på cirka 15-30 minuter. Det är även viktigt att enkäten inte består av för många 

frågor då det kan finnas en risk att respondenterna tröttnar eller blir avskräckta. I arbetet med 

min enkät förhöll jag min till ovanstående aspekter och för att kontrollera enkätfrågorna 

genomfördes en pilotstudie. Enligt Ejlertsson är en pilotstudie en provundersökning som görs 

i liten skala för att pröva upplägget på den tänka undersökningen (Eljertsson 2014 s. 

10,12,15, 89).  

 

Min enkät bestod av två frågor och innehöll både en sluten fråga med fasta kryssalternativ 

och en öppen fråga där eleverna skulle utveckla och motivera sitt svar (se bilaga 4). Larsen 

beskriver att slutna frågor med fasta svarsalternativ resulterar i kvantitativ data eftersom 

dessa frågor är mätbara och kan svara på hur många eller hur ofta. En öppen fråga har 

däremot inga svarsalternativ utan handlar om informanternas personliga åsikter och ger 

därmed kvalitativ data. Larsen framhäver att slutna frågor ofta är lättare för respondenten att 

besvara samt att sådana frågor förenklar forskarens bearbetning då samtliga svar har liknande 

karaktär. Larsen poängterar dock att en fördel med öppna frågor är att informanterna får svara 

med egna ord och att forskaren får en insikt i deras personliga åsikter (Larsen 2009 s.47-48).  

 

Jag valde att avgränsa mina enkätfrågor till ett antal ord som jag anser är relaterade till de 

fem stora världsreligionerna; kristendom, islam, judendom, hinduism och buddhism. Jag 

valde även några begrepp som jag hävdar kan relateras till religion i stort exempelvis kärlek 

och natur. Min avsikt var att ta reda på i vilken utsträckning eleverna tänker mångfaldigt på 

religionsbegreppet. Jag är medveten om att det i läroplanen enbart understryks att elever i 

årkurs tre ska utveckla kunskaper om kristendom, islam och judendom men med anledning 

av det svenska samhällets mångkulturalitet ville jag inkludera fler religioner.  

 

Anledningen till val av enkäter var att jag utöver lärarnas reflektioner om 

religionsundervisningen ville ta del av deras elevers uppfattningar av religionsbegreppet. Jag 

ville även ge eleverna möjlighet att vara anonyma samt att de inte skulle påverkas av 

varandra. Utifrån svaren på frågorna kunde jag jämföra elevernas åsikter och analysera 

likheter och skillnader samt att jag kunde jämföra med lärarnas beskrivningar av 

religionsundervisningen.  
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4.4 Bearbetning och analys av empiriskt material 

Efter avslutade intervjuer och enkätundersökningar började jag bearbeta mitt empiriska 

underlag som består av inspelade intervjuer och elevernas enkätsvar. För att hantera mitt 

empiriska material har jag utgått från Rennstams och Wästerfors tre steg för kvalitativ analys; 

sortera, reducera och argumentera. Att sortera innebär att skapa ordning i sitt material och att 

reducera handlar om att avgränsa sitt material och att forskaren använder materialet i relation 

till undersökningens teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Det tredje och sista 

steget är att argumentera för studiens behov och relevans i forskar – och kunskapssamhället 

(Rennstam & Wästerfors s.194).  

 

För att kunna tolka och dra slutsatser i mitt material har jag transkriberat mina 

ljudinspelningar och sammanställt mina enkäter genom en kvalitativ analys. Enligt Larsen är 

transkribering ett första steg i analysen av materialet och innebär att överföra ljud till skrift. 

Vidare menar Larsen att forskaren i en kvalitativ analys försöker hitta mönster, kopplingar, 

likheter och skillnader i sitt samlade material (Larsen 2009 s.102). I mina transkriberingar 

och i min sammanställning av enkätundersökningen har jag letat efter upprepande mönster 

och samband. Därefter har jag strukturerat materialet utifrån centrala teman och lyft fram det 

mest väsentliga delarna som kan kopplas till studiens syfte och forskningsområde. Citaten 

som används i min analys är exakt återgivna. Den slutna enkätfrågan som genererade 

kvantitativ mätbar data har jag sammanställt i ett stapeldiagram för att överskådligt kunna 

redovisa elevernas uppfattningar av religionsbegreppet.  

4.5 Urval 

I min undersökning har jag intervjuat fyra verksamma lärare som arbetar i årskurs tre samt 

utfört en enkätundersökning med deras elever. Totalt var det 62 elever från tre olika klasser 

som deltog i enkätundersökningen. I samtliga klasser var det ett antal elever som var 

frånvarande under enkättillfället vilket gjorde att jag fick bortfall. Enkätundersökningen 

gjordes i samband med intervjun och genomfördes på tre olika skolor i Stockholmsområdet. 

För att komma i kontakt med lärarna skickade jag via e-post en förfrågan (se bilaga 1) till 

skolor som jag var intresserad av att besöka. Ett kriterium för mina intervjuade informanter 

var att de skulle vara behöriga lärare i årskurs tre. Det var information som framgick på 

skolornas hemsidor samt att lärarna bekräftade detta under intervjun. I två av skolorna 

utfördes intervjuer med en lärare och en enkätundersökning på respektive skola. På den 
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resterande skolan fick jag möjlighet att intervjua två lärare som arbetade i samma klass. 

Nedan presenteras en kort beskrivning av informanterna som varit en deltagit i min 

undersökning. För att hålla informanterna anonyma är alla namn fingerade.  

 

Klass 1 och intervju med läraren Kim 

Utbildad grundskollärare i årskurs 3-9 och har arbetat som lärare sedan år 1999. Arbetar i en 

multietnisk skola med årskurserna F-5 och i skolan går det cirka 140 elever. Kim är för 

närvarande mentor för en årskurs 3 där det går 23 elever och vid särskilda tillfällen finns en 

fritidspedagog närvarande i klassrummet. Inspelad och antecknad intervju cirka 55 minuter 

och en enkätundersökning med 18 elever cirka 25 minuter. 

 

Klass 2 och intervju med läraren Robin 

Arbetat inom skolan sedan 1990-talet men har varit utbildad lärare i årskurs F-5 sedan 2009. 

Just nu arbetar Robin i en skola där det går omkring 800 elever fördelat på årskurserna F-9. 

Skolan är relativt homogen och består av främst etniskt svenska barn och Robin är just nu 

klasslärare för en årskurs 3 med 25 elever.  Inspelad och antecknad intervju cirka 50 min och 

en enkätundersökning med 23 elever cirka 20 minuter.  

 

Klass 3 och intervju med läraren Charlie 

Utbildad grundskollärare i årskurs 1-5 och har varit verksam lärare sedan 1984. Charlie 

arbetar för tillfället i en multietnisk skola som består av cirka 300 elever i årskurserna F-6. 

Charlie är klasslärare i en årskurs 3 bestående av 22 elever och förutom Charlie arbetar även 

en resurslärare i klassen. Majoriteten av eleverna har en muslimsk bakgrund och läser 

svenska som andraspråk. Inspelad och antecknad intervju cirka 45 minuter och en 

enkätundersökning med 21 elever cirka 30 minuter.  

 

Klass 3 och intervju med läraren Mika 

Arbetar för tillfället som resurslärare i samma klass som Charlie. Mika är utbildad 

lågstadielärare i årskurs 1-3 och har varit verksam lärare sedan 1988. Inspelad och antecknad 

intervju cirka 50 minuter. 

4.6 Trovärdighet och generaliseringsbarhet 

Trovärdighet handlar enligt Svensson och Ahrne om att läsaren ska känna sig övertygad och 

tro på det som beskrivs i studien. I min uppsats har jag använt mig av metodtriangulering 
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vilket innebär att studien utgår från minst två olika metoder. Svensson och Ahrne menar att 

metodtriangulering höjer trovärdigheten i studien eftersom forskaren redogör för ett fenomen 

utifrån olika perspektiv. För att studien ska vara trovärdig är det viktigt att vara observant på 

att det alltid finns vissa risker med det empiriska materialet. Det är nödvändigt att kunna lyfta 

fram brister och svårigheter i sin forskning vilket är något som jag försökt ta hänsyn till 

(Svensson & Ahrne 2011 s.27). Analysen av mitt empiriska material utgår från mina 

tolkningar av informanternas svar och jag är medveten om att min närvaro möjligtvis kan ha 

påverkat svaren.  

 

Svensson och Ahrne beskriver vidare att studiens trovärdighet hänger samman med 

möjligheten att kunna generalisera. Det betyder att resultatet av studien kan säga något om en 

större population eller överföras till en annan kontext än den som har studerats. Svensson och 

Ahrne påpekar att det är betydligt enklare att generalisera kvantitativa studier då det oftast rör 

sig om större skalor som kan redovisas i tabeller eller diagram. Inom kvalitativa studier finns 

inga färdiga verktyg för att generalisera utan här handlar det om överförbarhet och att 

försiktigt kunna dra paralleller till miljöer som liknar det som man själv har studerat 

(Svensson & Ahrne 2011 s. 28-29). Jag har inte haft möjlighet att studera ett större urval då 

uppsatsen har genomförts inom begränsande tidsramar. Resultaten kan av den anledningen 

inte säga något generellt om lärares undervisning i religionskunskap. Resultatet av min 

undersökning kan däremot ge en bild över hur lärare och elever i årskurs tre uppfattar 

religionsundervisningen i förhållande till samhällets kulturella mångfald.  

4.7 Etiska utgångspunkter 

Under arbetet med uppsatsen har jag följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. De 

forskningsetiska principerna som används i denna studie är samtyckeskravet, 

informationkravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Samtyckeskravet innebär att 

informanten samtycker till deltagandet i studien samt att det är frivilligt att medverka. 

Informationskravet betyder att informanten ska ges information om studien och vad deras 

deltagande inbegriper. Konfidentialitetskravet syftar till att information gällande 

informanternas identitet ska behandlas med anonymitet. I nyttjandekravet förklaras att 

uppgifter om informanterna enbart får nyttjas för studiens ändamål (Vetenskapsrådet 2002 

s.7-14). Redan vid den första mailkontakten klargjordes dessa principer (se bilaga 1). Inför 

varje intervju och enkätundersökning säkerhetsställde jag informanternas samtycke samt att 

jag tydliggjorde att de närsomhelst kunde avbryta sin medverkan. Innan varje intervju fick 
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även lärarna ge ett godkännande till att intervjuerna spelades in. I mailet fick informanterna 

information om studiens syfte och genomförande och jag informerade även om detta under 

mina besök på skolorna. Konfidentialitetskravet har fullföljts genom att alla namn på skolor 

och lärare är fingerande samt att eleverna i enkätundersökningen var anonyma. Jag 

informerade även lärarna och eleverna om nyttjandekravet och berättade att det insamlade 

materialet bara kommer användas i min studie.   

5. Resultat och analys 

I detta avsnitt redovisas mitt empiriska material som består av intervjuer med fyra lärare och 

en enkätundersökning med deras elever. Resultatet kommer att delas upp i två avsnitt där det 

första avsnittet behandlar intervjuerna och det andra avsnittet fokuserar på 

enkätundersökningen. De olika avsnitten kommer att knytas ihop med mitt syfte och mina 

frågeställningar. Analysen kommer att integreras i båda avsnitten och utgår från teorier och 

tidigare forskning. Intervjuerna och enkätundersökningen kommer att analyseras utifrån mina 

egna tolkningar av forskning på området. Det första avsnittet redogör för lärarnas 

beskrivningar av sin religionsundervisning samt hur de reflekterar över sitt arbete med 

religion i dagens mångkulturella samhälle. I det andra avsnittet analyseras resultatet av 

enkätundersökningen och jag kommer redovisa och jämföra elevernas svar.  

5.1 Religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle 

Nedan presenteras lärarnas beskrivningar av sin undervisning inom religionskunskap. 

Avsnittet kommer även fokusera på lärarnas reflektioner kring begreppet mångkulturalism 

och hur de beskriver sitt arbete med religion i förhållande till det mångkulturella samhället.   

5.1.1 Religionsundervisning  

Här kommer jag att redogöra för lärarnas undervisning i religionskunskap och redovisa 

likheter och skillnader i deras beskrivningar.  

 

Innan jag går in på lärarnas skildringar av sin religionsundervisning vill jag nämna att lärarna 

Charlie och Mika som undervisar i klass 3 inte arbetat med religion i sin nuvarande klass. 

Deras beskrivningar utgår från hur de arbetat med religion i sina tidigare klasser. Lärarna 

berättade att de ser det som problematiskt att få tiden att räcka till och att de enbart diskuterat 

lite allmänt om religion när det kommer på tal eller om det är någon religiös högtid som firas. 

Mika beskrev att religion inte tar någon större plats i undervisningen, jag citerar: ”Jag 
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prioriterar inte religion för jag tycker det tar för mycket tid och det finns andra saker som jag 

tycker är viktigare att eleverna lär sig” (Intervju med Mika i klass 3). Charlie berättade att de 

flesta elever i hens skola har en muslimsk bakgrund och läser svenska som andraspråk och att 

det finns bristande språkkunskaper i det svenska språket. Enligt Charlie bidrar detta ofta till 

svårigheter i ämnen som religionskunskap där det ofta förekommer många obekanta och 

svåra ord. Charlie berättade att mycket av tiden av religionsundervisningen fokuseras på att 

förklara ord och begrepp istället för att ge eleverna faktakunskaper om religioner. Detta 

tolkar jag som en anledning till varför religionsämnet inte behandlats i deras nuvarande klass.  

 

Jag ser ett samband mellan lärarnas resonemang och Lundgrens organisatoriska ramfaktorer. 

Lundgren redogör för olika yttre ramar som kan sätta gränser för lärares undervisning och 

han delar in ramarna i tre olika kategorier; konstitutionella, organisatoriska och fysiska. Inom 

de organisatoriska ramarna benämns tiden som en faktor som kan begränsa undervisningen 

(Lundgren 1979 s.233-234). Lärarna har inte arbetat med religion och uttryckte att det inte 

finns tillräckligt med tid för att grundligt arbeta med religion. Mika ansåg att religionsämnet 

tar för mycket tid och Charlie beskrev att mycket fokus läggs på språket istället för på 

religionskunskaper. Mika nämnde dessutom att religion inte är något som hen prioriterar 

vilket kan relateras till det Falkevall beskriver om lärarnas personliga inställningar till 

religionsämnet. Falkevall har studerat olika faktorer som kan påverka lärares 

religionsundervisning och kommer fram till att en central påverkansfaktor är lärarnas egna 

förhållningssätt till ämnet (Falkevall 1995 s.27).   

Ett omfattande område  

Lärarna visade en viss osäkerhet när jag frågade om deras undervisning i religionskunskap 

trots att jag varit tydlig med att min undersökning enbart handlar om deras reflektioner. 

Längre in i intervjun blev dock lärarna mer varma i kläderna och berättade grundligt om hur 

de resonerade över sin religionsundervisning. Ett gemensamt drag hos samtliga av lärarna var 

att de ansåg religionsämnet som ett omfattande område som kan vara svårt att avgränsa. 

Exempelvis menade Mika som är resurslärare i klass tre att det är en svårighet att veta vad 

som ska behandlas och inkluderas i arbetet med religion eftersom det innefattar så många 

olika saker, jag citerar: ”Religion kan ju vara nästan vad som helst och kan betyda olika saker 

i olika sammanhang, det beror på vem man frågor och vart man befinner sig. Det tycker jag 

kan vara lite krångligt när man ska ringa in området religion” (Intervju med Mika i klass 3). 

Mika är införstådd med att religion är ett omfattande område som kan ha olika innebörder. 
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Svanberg och Westerlund förklarar att det finns en stor variation för vad religion kan betyda 

och att det är ett begrepp som har olika innebörder beroende på vilken kontext det används i 

(Svanberg & Westerlund 2011 s.14).  

Icke-konfessionell  

Kim och Robin framhöll att det är viktigt att inte uttrycka sina egna värderingar eftersom att 

all undervisning i skolan ska vara icke-konfessionell. Lärarna menade att en icke-

konfessionell undervisning är särskilt viktigt i religionsundervisningen då det handlar om att 

inte förespråka någon religion. I en icke-konfessionell religionsundervisning ansåg lärarna att 

det är betydelsefullt att uppmärksamma att det i Sverige råder religionsfrihet och att det inte 

är någon religion som är viktigare än någon annan. Att förmedla religionsfrihet såg även 

lärarna som nödvändigt för att ta hänsyn till det mångkulturella samhället. Ett mångkulturellt 

samhälle består av människor från olika kulturella och religiösa bakgrunder och enligt lärarna 

är det då viktigt att betona att ingen människa ska bli kränkt på grund av sin bakgrund. För att 

undervisa icke-konfessionellt beskrev Kim i klass 1 att hen är noga med att inte lyfta fram 

någon särskild religion utan understryka att alla religioner är likvärdiga och ska höras lika 

mycket1. Kim är även saklig och neutral i sin religionsundervisning och visar inte sina 

personliga åsikter. I likhet med Kim konstaterade läraren Robin i klass 2 att en icke-

konfessionell religionsundervisning innebär att man som lärare tydligt förklarar för eleverna 

att vi i Sverige har religionsfrihet, jag citerar: ”För mig är det viktigt att tala om för eleverna 

att man i Sverige får tro på vad man vill och att man inte kan säga att något är rätt eller fel för 

tron är ju ens egen” (Intervju med Robin i klass 2).   

 

En icke-konfessionell undervisning är något som understryks i läroplanen. Det beskrivs att 

skolan inte ska tillämpa några religiösa inslag och i kursplanen för religionskunskap 

framhålls att eleverna ska tillägna sig kunskaper om olika religioner (Skolverket 2011 

s.7,186). Att lärarna betonar en icke-konfessionell undervisning som lyfter fram flera olika 

religioner kan sättas i relation till hur religionsämnet utvecklats genom Sveriges historia. Till 

en början präglades Sveriges undervisning av den kristna religionen men med åren så tonades 

kristendomens betydelse ner alltmer. Sedan i början av 1960-talet har fler religioner fått 

utrymme i religionsundervisningen och detta har fortsatt i takt med Sveriges växande 

kulturella mångfald (Hartman 2011 s.29-30). Att lärarna medvetet väljer att inte lyfta fram 

	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
1	  Alla religioner syftar till kristendomen, islam, judendomen, hinduism och buddhism.  
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sina personliga värderingar är något som understryks av Everington et al. som skriver att 

lärares egna åsikter inte ska påverka religionsundervisningen. Detta för att inte influera eller 

hindra elevernas möjligheter till att utveckla egna uppfattningar (Everington et al. 2011 

s.249,251). 

Världsreligioner 

Mina intervjuer visade att alla lärarna undervisar om stora världsreligioner. I arbetet med 

religion låter Kim, Charlie och Mika eleverna arbeta i grupper där de tillsammans får 

behandla varsin världsreligion, kristendom, islam, judendom, hinduism eller buddhism. I 

grupparbetet berättade lärarna att eleverna bland annat får läsa faktatexter och berättelser för 

att ta reda på olika kännetecken för religionen, rita symboler och till sist presentera religionen 

för sina klasskamrater. Charlie beskrev att hen är noga med att ta fram material som 

behandlar faktakunskaper om religionerna, jag citerar:  

 
Jag måste poängtera en sak som jag tycker är viktig i undervisning om olika religioner. Det är det 

här med att vara noga med vilket material man väljer… det måste för det första vara lättförståeligt 

för eleverna sen är jag noga med att hitta texter som tar upp fakta om religioner. Inga som helst 

religiösa värderingar som att varför man ska tro på gud eller vad som står i bibeln eller koranen 

(Intervju med i Charlie klass 3). 

 

Eleverna i Kims klass får även i mån om tid får besöka några heliga byggnader eller 

trossamfund. Enligt Kim gör det arbetet verklighetstroget och eleverna får på ett konkret sätt 

en förklaring till de kunskaper som de tillägnat sig. Även lärare Robin undervisar om de stora 

världsreligionerna, men utifrån ett läromedel som är anpassat efter elevernas nivå, jag citerar: 

”Jag använder mig av en SO-bok där det står lite lätt om de fem största religionerna och sen 

gjorde eleverna varsitt religionshäfte som skulle passa ihop med det som stod i boken” 

(Intervju med Robin i klass 2). Robin beskrev att eleverna behandlade en religion i taget och 

att religionshäftet utgick från samma punkter för att visa eleverna att alla religioner har vissa 

gemensamma teman men att de yttrar sig på olika sätt. I häftet fick eleverna på varje religion 

rita en symbol, beskriva en viktig person inom religionen, beskriva en helig plats samt skriva 

om en högtid eller en dag för fest.  

 

Att Robin beskrev att hen använder sig av en SO-bok kan relateras till Lundgren som menar 

att läromedel kan ses som en yttre ramfaktor som kan styra lärares undervisning. Lundgren 

ser läromedel och arbetsmetoder som fysiska ramfaktorer vilka syftar till att omfatta de 
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material som lärarna tillåts använda i sin undervisning (Lundgren 1979 s.233-234). Att 

lärarna arbetar med flera stora världsreligioner och inte enbart behandlar de religioner som 

benämns i läroplanen tyder enligt min uppfattning på att lärarna tänker mångfaldigt på 

religioner. En religionsundervisning som inkluderar flera religioner är även något som 

Everington et al. lyfter fram. De skriver att de intervjuade lärarna i deras studie förespråkade 

en undervisning som uppmärksammar flera religioner och som visar förståelse och respekt 

för religiösa olikheter (Everington et al. 2011 s.246).  

 

Lärarnas uttalanden om arbetet med världsreligioner kan sättas i relation till de dimensioner 

som Svanberg och Westerlund använder för att definiera religionsbegreppet. Att eleverna får 

arbeta med olika kännetecken såsom symboler, viktiga personer och högtider kan relateras till 

den rituella dimensionen som innebär religiösa ritualer såsom bön, fasta eller giftermål. 

Högtider är även något som hör till den sociala dimensionen eftersom högtider i många 

avseenden syftar till en gemenskap då familj och vänner träffas. Den narrativa dimensionen 

utgår från hur religionen skildras i berättelser och sånger vilket jag tolkar som att eleverna 

fick beröra när de i grupperna skulle söka fakta om religionen. I och med att eleverna i Kim 

klass fick besöka trossamfund samt att eleverna i Robins klass fick skriva om heliga platser 

kan den sociala och den institutionella dimensionen vävas in i deras religionsundervisning. 

Den sociala dimensionen står nämligen för en gemensam knutpunkt där människor inom 

religionen samlas och den institutionella innebär viktiga institutioner inom religionen 

(Svanberg & Westerlund 2011 s.14).  

 

Svanberg och Westerlund benämner även en etisk dimension av religionsbegreppet som 

handlar om etiska lagar och skrifter inom religionen som människan ska leva utefter 

(Svanberg & Westerlund 2011 s.14). I lärarnas beskrivningar av arbetet med världsreligioner 

kan jag inte se några skildringar av den etiska dimensionen. Enligt min tolkning kan en orsak 

till detta vara att lärarna är något vaksamma till att beröra sådana aspekter av religion, de vill 

säga religiösa skrifter och hur människan ska leva i relation till skrifterna. Exempelvis 

påpekade Charlie att religionsundervisningen ska behandla faktakunskaper om olika 

religioner och poängterade dessutom att man inte ska lyfta fram vad som står i bibeln eller 

koranen. Charlies uttalanden kan utifrån min uppfattning tyda på att hen förhåller sig 

försiktig till den etiska dimensionen.  
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5.1.2 Mångkulturalism 

Här redogör jag för lärarnas förhållningssätt och tolkningar av begreppet mångkulturalism. 

Robin och Mika hade liknande tankegångar och de ser båda mångkulturalism som ett begrepp 

för att förklara att människor från olika kulturer vistas i samma miljö. Mika berättade att 

mångkulturalism skildrar den miljön som hen arbetar i, jag citerar: ”Ja, mångkultur… det är 

som det ser ut på den här skolan, här möts och samspelar barn från olika nationaliteter och 

etniska bakgrunder. Det är mångkulturalism för mig… att barn från olika kulturer integrerar 

med varandra (Intervju med Mika i klass 3). Lärarnas tankar om mångkulturalitet stöds av 

Lorentz och Bergstedts beskrivning av mångkulturalism. De utgår från Europarådets 

definition som lyfter fram att mångkulturalism betecknar ett samhälle som befolkas av 

människor som kommer från olika kulturer, etniska bakgrunder eller nationaliteter (Lorentz 

& Bergstedt 2006 s.16). Det Mika talade om att mångkulturalism innebär att människor 

samspelar med varandra tolkar jag som att det går emot Lahdenperäs resonemang om ett 

mångkulturellt samhälle. Enligt Lahdenperä betyder ett mångkulturellt samhälle att personer 

från olika bakgrunder befinner sig i samma fysiska miljö men det behöver däremot inte 

betyda att personerna integrerar med varandra (Lahdenperä 2008 s.29). 

Läraren Kim i klass 1 berättade att mångkulturalitet är ett aktuellt ämne och att det är så 

samhället ser ut idag, jag citerar: ”För mig är mångkultur det samhälle vi har idag. Det går 

inte längre att tala om en majoritetskultur utan vi har ett samhälle som präglas av olika, 

etniciteter, åsikter och rikedomar” (Intervju med Kim i klass 1). I likhet med Kim anser 

Charlie i klass 3 att det i Sverige under en längre tid funnits olika kulturer men att det på 

senare år blivit en större del i samhället, jag citerar: ”Det är bara att slå på Tv:n eller öppna 

tidningen så hittar man direkt en nyhet om det mångkulturella samhället vi har idag” (Intervju 

med Charlie i klass 3). Jag hävdar att lärarnas uttalanden påminner om det Von Brömssen 

skriver om att mångkulturalism är betydande i olika samhällsfrågor. Von Brömssen menar att 

Sverige alltid varit kulturellt mångfaldigt men i och med internationaliseringen blev 

mångkulturalitet en central aspekt i många av samhällets institutioner (Von Brömssen 2006 

s.49).  

5.1.3 Mångkulturell religionsundervisning 

Nedan redovisas en sammanfattning av hur lärarna resonerar kring sin religionsundervisning i 

relation till ett mångkulturellt samhälle.   
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Utgå från eleverna  

Ett centralt tema hos samtliga av lärarna var att de beskrev att det är betydelsefullt att utgå 

från elevernas egna tankar om religion. Kim berättade att hen arbetar i en skola där det finns 

barn med olika bakgrunder och kulturer som har olika synsätt. Då menar Kim att det är 

viktigt att undervisningen tar sin utgångspunkt i deras åsikter och värderingar jag citerar: 

”Det är viktigt att ta till vara på elevernas olika åsikter och att alla får komma till tals… alla 

är lika viktiga och alla i gruppen bidrar till gruppen” (Intervju med Kim i klass 1). Kim väljer 

först att diskutera med eleverna och frågar vad de förknippar med religion och utifrån 

diskussionen får eleverna sedan fördjupa sig i sina egna tankar. På samma sätt som Kim så 

utgår Robin från elevernas tankar och hens arbete med religion inleds med att eleverna får 

skriva om vad de tycker att religion betyder och vad de vill lära sig. Därefter försöker Robin 

att relatera elevernas idéer till läroplanen och även lyfta fram områden som eleverna tycker är 

intressanta. I en mångkulturell religionsundervisning uttryckte Charlie att man som lärare ska 

utgå från eleverna genom att se deras religionserfarenheter som en tillgång i undervisningen, 

jag citerar: ”Det är viktigt att uppmuntra elevernas kunskaper och åsikter och om de vill låta 

dem berätta om sina religiösa erfarenheter… man ska absolut inte tvinga någon att göra det 

men det är viktigt att lyfta fram att vill barnen så ska de självklart få berätta något (Intervju 

med Charlie i klass 3). 

 

Lärarnas uttalanden om att religionsundervisningen ska utgå från eleverna ser ut att ligga i 

linje med Everingtons et al. resultat där det poängteras att undervisningen ska inkludera 

elevers olika tankesätt. Everington et al. menar att eleverna i undervisningen ska få utrymme 

att tala om sina religiösa erfarenheter eller liknande om de frivilligt vill. Detta är något som 

uppmuntras i dagens mångkulturella samhälle men det ska inte finnas något tvång för eleven 

att berätta om sina erfarenheter (Everington et al. 2011 s.249).  Att inkludera elevernas 

intressen och erfarenheter är även något som Falkevall framhåller. Falkevall understryker 

vikten av att elevernas intressen ska vara grunden i religionsundervisningen och att den ska 

utgå ifrån vad eleverna vill lära sig om religionsämnet (Falkevall 1995 s.27).  Jag hävdar att 

det finns ett samband mellan lärarnas reflektioner och Imsens sistnämda ramfaktorer. Imsen 

utgår från Lundgrens ramfaktorteori som handlar om att det finns yttre samhälleliga faktorer 

som kan påverka lärares undervisning och som lärare bör förhålla sig till. Imsen delar in de 

yttre ramfaktorerna i fem kategorier och den sistnämnda karaktäriseras av ramar som kan 

knytas an till elevernas kulturella bakgrunder. I och med att lärarna utgår från elevernas 
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tankar tar de hänsyn till elevers olika erfarenheter och bakgrunder vilket Imsen benämner 

som en yttre ramfaktor (Imsen 1999 s.308). 

 

Även Mika beskrev att man som lärare i en mångkulturell religionsundervisning bör ta 

hänsyn till elevers bakgrunder och erfarenheter. Mika betonade dock till skillnad från de 

övriga lärarna att religionsundervisningen i lågstadiet ska fokusera på de religionerna som 

finns hos eleverna, jag citerar:  

I lågstadiet tycker jag det är viktigt att prioritera elevernas egna religioner så får de lära sig om de 

andra religionerna i högre årskurser. Jag vill utgå från barnen och beröra de religioner som de kan 

relatera till och det blir mest naturligt att prata om de religioner som finns i klassrummet som t ex 

när de firar högtider och så vidare (Intervju med Mika i klass 3).  

 

Mikas resonemang kan sättas i relation till Imsens organisatorsrelaterade ramar. Imsen delar 

som tidigare nämnt in yttre ramfaktorer i fem kategorier och organisationsrelaterade ramar 

står för den fjärde kategorin och syftar till att skildra den kulturella kontext som råder bland 

skolans personal och elever (Imsen 1999 s.308). Att Mika väljer att utgå från eleverna genom 

att prioritera de religioner som eleverna känner igen sig i kan tyda på att hen förhåller sig till 

de organisationsrelaterade ramarna.  

Inkludering 

I ett mångkulturellt samhälle berättade Robin och Kim att det är viktigt att informera eleverna 

om hur samhället ser ut idag och att de försöker anpassa sin undervisning till den 

samhälleliga utvecklingen. De menar att mångkulturalitet präglar samhället idag och då är 

religion en viktig aspekt eftersom mångkulturalism bland annat inbegriper religiös pluralism. 

Robin beskrev att hen undervisar i en relativt homogen klass bestående av främst etniskt 

svenska elever och menade att en undervisning som inkluderar olika trosuppfattningar kan 

bidra till en acceptans och tolerans, jag citerar:  

Jag tycker att undervisning i religion är en viktig del för att visa hur samhället ser ut idag… vi har 

många olika religioner. Jag kan tycka att det kanske är extra viktigt att visa detta i en miljö som här 

där det främst finns barn från Sverige… Jag tror det kan öppna upp och skapa en förståelse för att alla 

är olika, vi ser olika ut, vi tycker olika men att alla är lika mycket värda (Intervju med Robin i klass 

2).  
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I läroplanen understryks att det är nödvändigt att eleverna utvecklar kunskaper om religiösa 

inriktningar för att skapa förståelse för samhällets kulturella mångfald (Skolverket 2011 

s.186). Robins reflektioner stöds även av Everington et al. som betonar vikten av en 

religionsundervisning som förmedlar respekt för olika religiösa traditioner (Everington et al. 

s.246).     

 

I likhet med Robin ansåg Kim att det är betydande att undervisningen skildrar hur samhället 

ser ut idag och berättade att skolan är en avspegling av samhället, jag citerar:  

Religion och mångkultur är särskilt viktigt i dagens skola… det är ju en viktig del i samhället… och 

skolan är mitt i samhället. Allt som händer i samhället speglas av i skolan och därför tycker jag man 

måste behandla många religioner eftersom de finns i samhället. Jag märker att vi ofta kommer in på 

religion när vi har diskussioner och då är det viktigt att kunna bemöta elevers tankar (Intervju med 

Robin i klass 1)  

 

Robins och Kims beskrivningar om religion och mångkulturalism kan enligt min uppfattning 

tolkas utifrån ramfaktorteorin. Lärarna anser att mångkulturalism och religion är en central 

del i dagens samhälle och Kim betonar dessutom att detta är något som återspeglas i skolan 

eftersom skolan befinner sig mitt i samhället. Lindblad et al. beskriver att ramfaktorteorin är 

en teori som belyser yttre faktorer som kan påverka lärares undervisning. Faktorerna visar sig 

ofta på samhällsnivå och är bortom skolans kontroll men har ändå betydelse för dess 

verksamhet (Lindblad et al. 1999 s.93, 98). Jag hävdar att mångkulturalism är en sådan yttre 

ramfaktor som lärare måste ta hänsyn till i sin undervisning vilket även är något som jag ser i 

lärarnas uttalanden. De uttrycker att det är angeläget i dagens mångkulturella samhälle att 

lyfta fram religiös pluralism och att undervisningen ska anpassas utefter vad som sker på 

samhällsnivå.  

Svårigheter    

Samtliga lärare ser det som nödvändigt att arbeta med religionskunskap i förhållande till 

Sveriges mångkulturella samhälle. Under mina intervjuer framkommer det dock utifrån 

lärarnas uttalanden att det finns vissa svårigheter med en mångkulturell 

religionsundervisning. Mika beskrev att konflikter i samhället kan inverka på skolans 

undervisning och enligt Mika är religion ett ämne som idag ständigt diskuteras på 

samhällsnivå, jag citerar:  
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Ja, med tanke på att det hela tiden diskuteras i media om religion… alltså religiösa konflikter i världen 

så är det klart att det kommer upp i skolan och något som eleverna undrar över... och ibland kan det 

vara väldigt svårt att förklara för barnen hur konflikterna uppkommer och vad de beror på (Intervju 

med Mika i klass 3). 

 

Charlie ansåg att elevers olika kulturella bakgrunder i vissa avseenden kan utgöra hinder för 

religionsundervisningen. Charlie berättade att det kan vara svårt att undervisa om olika 

religioner och presentera fakta om de olika traditionerna, jag citerar:  

När vi ska behandla olika religioner upplever jag att det finns elever som inte vill eller inte får vara 

med för sina föräldrar för att det går emot deras tro. Det är självklart något som jag måste acceptera 

men det kan faktiskt irritera mig lite eftersom det står i läroplanen att man ska ta upp olika 

trosuppfattningar och det är ju inte så att skolan försöker pracka på någon något… utan det är mer för 

att visa hur man gör i olika religioner (Intervju med Charlie i klass 3).  

 

Lärarnas liknande tankegångar ser ut att ligga i linje med ramfaktorteorin som fastställer att 

det finns yttre förhållanden som kan sätta gränser för lärarnas undervisning (Lindblad et al. 

1999 s.93, 98). Det är tydligt att lärarna är enade om att de måste anpassa sin 

religionsundervisning utefter vad som sker på samhällsnivå. Som jag nämnde tidigare är 

mångkulturalism enligt min åsikt en sådan yttre ramfaktor som påverkar lärarnas 

undervisning och som de måste förhålla sig till. Mika berättade även att mångkulturalism och 

religion är ett aktuellt ämne i dagens samhälle vilket påminner om det Von Brömssen skriver 

om mångkulturalitet. Enligt Von Brömssen är mångkulturalitet sedan Sveriges 

internationalisering en framträdande aspekt i samhällsdebatter (Von Brömssen 2006 s.49)  

 

I dagens mångkulturella samhälle framhöll Robin att det är en svårighet att kristendomen 

fortfarande är så framträdande i kursplanen för religionskunskap, jag citerar:  

När vi har ett samhälle som består av människor från hela världen och som har olika bakgrunder 

tycker jag att det känns ganska så omodernt och lite skrämmande att kristendomen är den religionen 

som lyfts fram mest i läroplanen… även om jag förstår att kristendomen är en viktig del i Sveriges 

historia så tycker jag att det ska tas upp på ett mer neutralt sätt… inte t ex sjunga psalmer som lyfter 

fram kristna traditioner… det känns fel (Intervju med Robin i klass 2).  

Precis som Robin berättade så beskrivs det i läroplanen att den svenska skolan ska vila på 

kristna traditioner och västerländsk humanism. Det betonas även att eleverna ska tillägna 
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sig kunskaper om hur kristna traditioner påverkat det svenska samhället (Skolverket 2011 

s.7,186). 

 

Robin beskrev även att i och med att Sverige blivit ett alltmer sekulariserat samhälle kan det i 

framtiden medföra att det blir svårt att undervisa i religion och att religionsundervisningen 

krymper, jag citerar: ”Vi har flera olika religioner i samhället men vi ser också att religionens 

betydelse krymper och jag tror det kommer att påverka undervisningen i religion. Det är 

ingenting som jag märkt av ännu av men jag kan tänka mig att religionen i framtiden kommer 

få en mindre plats i undervisningen (Intervju med Robin i klass 2). Sekularisering är även 

något som Svanberg och Westerlund diskuterar och de skriver att Sverige är ett av världens 

mest sekulariserade länder. Religionen har fått en minskat betydelse i samhället och ses 

numera som en privat ensak (Svanberg & Westerlund 2011 s.25-26). 

5.2 Elevers uppfattningar av religion i ett mångkulturellt samhälle 

I detta avsnitt utgår jag från min enkätundersökning som jag utförde på de intervjuade 

lärarnas elever. Inledningsvis redovisas ett stapeldiagram som jämför hur eleverna i de olika 

klasserna svarade på den första enkätfrågan. Därefter ligger fokus på att analysera hur 

eleverna motiverat sina svar i enkätens öppna fråga.  

5.2.1 Ord som eleverna anser handlar om religion 

Här kommer jag redovisa den data som jag fick fram ur enkätundersökningens slutna fråga.  
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I enkätundersökningen var det totalt 62 elever som deltog och eftersom resultatet skiljde sig 

åt mellan de olika klasserna så valde jag att redovisa klasserna var för sig och jämföra deras 

svar. I klasserna medverkade: 18 elever i klass 1, 23 elever i klass 2 och 21 elever i klass 3. 

Frågan som skulle besvaras handlade om att eleverna skulle kryssa i de ord som de ansåg 

handlade om religion (se bilaga 4). Som tidigare nämnts begränsade jag mig till ord som kan 

relateras till fem stora världsreligioner (kristendom, islam, judendom, hinduism och 

buddhism) samt att jag valde ett antal ord som jag anser mer allmänt kan förknippas med 

religion (kärlek, natur, hav, sol, himlen och andar).  Det ordet som kryssades i av flest antal 

elever är gud, totalt 57 elever (96 %). Majoriteten av eleverna i klass 1 och 2 har kryssat i 

ordet gud 17 elever (94 %) i klass 1 och 22 elever (96 %) i klass 2, det var alltså alla elever 

förutom en i vardera klass. I klass 3 är det inte fullt så många som kryssat i ordet gud, det är 
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16 elever (76 %). I klass 3 är istället islam det mest förekommande ordet vilket har kryssats i 

av samtliga elever (100 %). Hav var det ordet som valdes av minst antal elever (8 %), 2 

elever i klass 1 respektive klass 3 och 1 elev i klass 2.  

 

Att det vanligaste ordet totalt sett var gud är något som stöds av Takriti et al. som i sitt 

resultat framhäver att barn tenderar att uppfatta religion som tron på gud(ar) eller andliga 

väsen (Takriti et al 2006 s.33). Att eleverna även i min enkätundersökning tycks uppfatta 

religionsbegreppet som sådant kan ha fler orsaker. En möjlig tolkning kan vara att elevernas 

lärare i religionsundervisningen väljer att lyfta fram att religion kan innebära en tro på gudar 

eller andra högre makter. Detta var dock inte något som lärarna specifikt betonade under 

intervjuerna, men i arbetet med världsreligionerna berättade de att eleverna får behandla 

kännetecken för olika religioner och däribland kan gudar vara en central aspekt.   

 

Klass 2 var den klassen som kryssade i flest antal ord och som hade mest lika svar, men tätt 

därefter kom klass 1. Båda klasserna satte kryss för ord som kan relateras till samtliga fem 

världsreligioner samt att andra begrepp som kan förknippas med religion generellt även var 

ikryssade, dock inte i lika stor grad. För att visa ett exempel på att eleverna i klass 2 svarat 

likartat var det lika många elever, 20 stycken (86 %), som satte ett kryss i vart och ett av 

orden buddhism, kristendom och islam. När det gäller ord som allmänt kan associeras till 

religion så var det exempelvis 14 elever (77 %) i klass 1 respektive 17 elever (73 %) i klass 2 

som kryssade för ordet himlen. Även ordet kärlek var ikryssat av 12 elever (66 %) i klass 1 

och av 15 elever (65 %) i klass 2. Det var alltså fler än hälften av eleverna i båda klasserna 

som valde att kryssa i vissa ord som kanske inte lika självklart går att knyta an till 

religionsbegreppet. Resultatet visar enligt min mening att eleverna tänker mångfaldigt på 

religion i och med att de valt ett stort urval ord som kan associeras med religionsbegreppet. 

Utifrån resultatet tycks eleverna vara förtrogna med begreppet religion och alla har kryssat i 

ett stort antal ord som kan förknippas med religion. Elevernas svar ser enligt min uppfattning 

ut att ligga i linje med det som lärarna berättat att de behandlat i sin religionsundervisning. 

Lärarna i klass 1 och 2 beskrev att deras elever fått arbeta med de fem största 

världsreligionerna och i resultatet av den slutna enkätfrågan kan jag notera att det verkar som 

att eleverna tillägnat sig kunskaper om dessa fem religioner.   

 

Det finns inte något ord som inte kryssades i men det är ingen elev i klass 3 som satt kryss i 

orden synagoga, Shiva och toran. Eleverna i klass 3 har dessutom kryssat färre ord än de 
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övriga klasserna och de ord som är främst framträdande i klass 3 är begrepp som enligt min 

mening hör till islam. Dessa ord är gud, koran, Allah, moské, be och islam. I resultatet 

framgår att 16 elever (76 %) har kryssat i gud 18 elever (86 %) har kryssat i koran, 20 elever 

(95 %) har satt kryss för Allah, 19 elever (90 %) har kryssat i moské, 18 elever (86 %) har 

kryssat i be och 21 elever (100 %) har satt ett kryss i islam. Om man däremot tittar på hur 

eleverna i klass 3 svarat när det gäller andra religioner än islam så finner man ett annat 

resultat. Det är som sagt exempelvis 0 elever (0 %) som kryssat för ordet synagoga och 

toran, och en elev (4 %) som satt kryss för judendom och två elever (9 %) som kryssat i 

orden buddhism och hinduism.  

 

Elevernas svar på den slutna enkätfrågan kan utifrån min tolkning knytas an till Svanbergs 

och Westerlunds rituella, etiska, sociala och institutionella dimensionerna som de använder 

för att kategorisera religionsbegreppet. Den rituella dimensionen står för hur religioner 

praktiseras genom olika handlingsmönster och trosföreställningar och den etiska dimensionen 

behandlar heliga skrifter och hur människor ska leva i förhållande till skrifterna. Den sociala 

dimensionen syftar till gemensamma knutpunkter i religionen och den institutionella 

dimensionen handlar om viktiga platser inom religionen. Svanberg och Westerlund använder 

sig även av en narrativ dimension som innebär hur religiöst innehåll behandlas i berättelser 

och sånger men denna dimension återfinns inte elevernas svar (Svanberg & Westerlund 2011 

s.14). En anledning till detta kan vara att det är svårt att uppmärksamma narrativa aspekter i 

de ord som finns med i den slutna enkätfrågan.  

 

Elevernas svar kommer in på den rituella dimensionen eftersom de kryssat i ord som 

beskriver olika handlingsmönster och trosföreställningar såsom, gud, Allah, Buddha, be och 

gudstjänst. Jag hävdar att orden be och gudstjänst även kan relateras till den sociala 

dimensionen då det handlar om ritualer som kan göras i gemenskap med andra människor. 

Den etiska dimensionen finns med i elevernas svar då de valt ord som kan relateras till heliga 

skrifter det vill säga koran, bibel och toran. Jag hävdar dessutom att orden gud, Allah och 

Buddha kan inkluderas i den etiska dimensionen eftersom dessa är centrala personer som 

nämns i de heliga skrifterna och som de troende ska leva efter. I och med att eleverna satt 

kryss för orden kyrka, moské, synagoga och tempel så har de berört den sociala och den 

institutionella dimensionen. Dessa ord syftar både till en gemenskap, exempelvis att personer 

kan träffas i kyrkan eller i synagogan i samband med religiösa sammanhang, samt att orden 

även står för betydelsefulla platser för religionen. I resultaten av den slutna enkätfrågan går 
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det att finna ett mönster gällande dessa fyra dimensioner. Ord som handlar om rituella och 

etiska aspekter är de mest framträdande orden och ikryssade i större grad (undantag för ordet 

toran) än ord som berör den sociala och den institutionella dimensionen. I klass 1 och 2 finns 

detta mönster för samtliga fem världsreligioner medan i klass 3 gäller detta enbart för islam.  

 

Att eleverna i klass 3 inte kryssat i lika många ord som de andra två klasserna samt att islam 

är den religionen som prioriteras kan ha flera anledningar. Som Charlie och Mika berättade i 

intervjun har eleverna inte arbetat särskilt mycket med religion vilket kan vara en orsak till att 

eleverna inte är bekanta med många av orden. Charlie nämnde dessutom att majoriteten av 

eleverna har en muslimsk bakgrund samt att de flesta läser svenska som andraspråk. Av den 

anledningen kan det finnas en förklaring till varför eleverna främst kryssat i ord som kan 

förknippas med islam då de är bekanta med den religionen. Detta tyder i viss mån på att 

eleverna inte tänker mångfaldigt på religion men det kan ju som sagt bottna i att de inte 

arbetat särskilt mycket med religion och att de därmed är obekanta med religionsbegreppet. 

Att eleverna inte kryssat i så många ord kan även bero på att de har bristande språkkunskaper 

och svårigheter med att läsa vissa av orden. Detta var något som Charlie betonade under 

intervjun.  

5.2.2 Ord som eleverna anser är särskilt viktiga när det handlar om religion 

Nedan presenteras elevernas svar på den öppna enkätfrågan. Jag kommer att jämföra hur 

eleverna motiverat sina svar och lyfta fram gemensamma drag.  

 

I enkätundersökningens öppna fråga skulle eleverna utifrån de ord som de kryssat i på den 

slutna frågan fundera över om det var något eller några ord som de ansåg var särskilt viktiga 

och sedan försöka motivera sitt svar. Jag noterade att den öppna frågan var betydligt svårare 

att besvara än den slutna frågan och många elever hade svårt att få ned sina tankar på pappret. 

Det var flera elever som av den anledningen lämnade in enkäten utan att svara på den andra 

frågan eller att de enbart skrivit ner de ord som de bedömde som viktigast utan att förklara 

varför. Detta gällde framförallt elever i klass 3 där det var 5 elever (23 %) som inte svarade 

på frågan och 7 elever (33 %) som svarade utan att motivera sitt svar. I klass 1 var det 1 elev 

(5 %) som inte svarade och 3 elever (16 %) som inte motiverade sina svar och i klass 2 

svarade och motiverade samtliga elever sina svar.  
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Elevernas svårigheter med att svara på den öppna frågan påminner om det Takriti et al. 

beskriver att yngre elever har svårt med att förklara vad religion kan innebära. De framhåller 

att det är komplicerat för barn i de tidiga skolåren att beskriva vad som kan inkluderas i 

religionsbegreppet (Takriti et al 2006 s.33, 36). Att välja en öppen fråga var något som jag 

reflekterade över innan jag genomförde enkätundersökningen och jag funderande över om det 

skulle bli för svårt för eleverna att besvara. Jag övervägde dock efter lite eftertanke att ta med 

den öppna frågan då jag ville ge eleverna möjlighet att få uttrycka sina egna tankar.   

 

Gud var det ordet som de flesta eleverna i klass 1 och 2 valde som det viktigaste ordet, i klass 

1 var det 14 elever (77 %) och i klass 2 var det 16 elever (69 %). I klass 3 ansåg däremot 

majoriteten av eleverna, 17 stycken (80 %) att islam var det viktigaste ordet. Orden Shiva, 

hav, natur, himlen och sol är de orden som inte valts av några elever. En möjlig tolkning kan 

därmed vara att eleverna inte tycks uppfatta att ord som allmänt kan associeras till religion 

som särskilt viktiga för att ringa in religionsbegreppet. Ett mönster hos många elever i klass 1 

och 2 var att de menade att gud är något som finns i alla religioner och att människor som är 

religiösa ofta tror på och ber till en eller flera gudar, exempelvis skrev tre elever: ”Gud tycker 

jag är viktig för att nästan alla religioner har en gud” (Elev i klass 1). ”För mig är gud viktig 

för är man en religion så ber man till gud ” (Elev i klass 2). ”Gudar finns i alla religioner och 

man ber till gudar i religioner” (Elev i klass 1). Som beskrivits ovan förklarar Takriti et al. att 

barn ofta uppfattar religion som en tro på gud(ar) eller andliga väsen (Takriti et al. 2006 

s.33). Att definiera religion som en tro på gudar är även något som lyfts fram av Svanberg 

och Westerlund som talar om att religion kan tolkas som en tro på gudar, förfäder eller andar 

och att dessa upplevs som starkare än människan (Svanberg & Westerlund 2011 s.15).  

 

I klass 3 var det som nämnts tidigare ett flertal elever som inte motiverade sina svar, men 

generellt hos många elever som valt islam som det mest centrala ordet skrev att ordet var 

viktigt eftersom det tillhörde deras religion, jag citerar exempel från två elever: ”Jag väljer 

islam för det är min religion” (Elev i klass 3). ”Jag tycker Allah, moske och koran är viktit 

för alla dom sakerna finns i min relion islam” (Elev i klass 3). Ett antal elever i klass 3 ansåg 

att orden koran, moské, Allah och islam är en stor del i den muslimska traditionen och att de 

tror på dessa ord eftersom de är muslimer. Några av dessa elever betonade även att det är 

viktigt att gå till moskén för att be till Allah och att läsa koranen för att lära sig om islam, jag 

citerar tre elevsvar: ”Moské är vikktig för att be till allah” (Elev i klass 3). ”Jag tiker koran är 

viktig för att lära sig islam” (Elev i klass 3). ”I koranen står massa bra saker om islam och 
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man får läsa mycket om Allah” (Elev klass 3). Det var ett antal elever i klass 3 som valde 

ordet Allah som en viktig person inom religionen, jag citerar tre elevsvar: ”Allah skappa mig 

och har skappa alla andra och jorden” (Elev i klass 3). ”Allah har jort världen och oss 

människor” (Elev i klass 3). ”Allah och koran viktiga tiker jag för i koranen står att Allah 

skapat allt och att man ska be till Allah” (Elev i klass 3). Jag uppfattar elevernas svar och 

motiveringar som att religionen är betydande för deras liv vilket kan relateras till Von 

Brömssen studie. Utifrån Von Brömssens intervjuer med eleverna i årskurs 8 drar hon 

slutsatsen att religionen är starkt framträdande i det vardagliga livet för elever med annan 

etniskt bakgrund än den svenska. Det är en självklarhet för många av dessa elever att tillhöra 

en religion och att inte göra det upplevs enligt dem som främmande (Von Brömssen 2003 

s.308).  

 

Något som är centralt hos eleverna i klass 1 och 2 är att det är ett flertal elever som skrivit att 

alla ord som de valt är lika viktiga för att alla handlar om religion. Några av dessa elever har 

även kryssat i samtliga ord som fanns på enkätens första fråga och sedan motiverat på fråga 2 

att det inte finns något ord som är viktigare än något annat, exempelvis har två elever skrivit: 

”Jag tycker att alla ord handla lika myket om religion” (Elev i klass 1). ”Inget är viktigare än 

alla andra” (Elev i klass 2). Enligt min uppfattning finns det ett samband mellan elevernas 

svar och Svanbergs och Westerlunds förklaring till att religion är ett omfattande område som 

kan stå för mycket. Svanberg och Westerlund anser att regionbegreppet inte har någon 

allmängiltig definition utan kan betyda olika saker beroende på vilket sammanhang begreppet 

används i (Svanberg & Westerlund 2011s.14).  

 

Ett mönster som enligt min tolkning går att finna i elevernas svar på den öppna frågan är att 

samtliga av Svanbergs och Westerlunds dimensioner av religion finns inbäddade i elevernas 

motiveringar. De dimensioner som Svanberg och Westerlund nämner är; den narrativa, den 

rituella, den etiska, den sociala och den institutionella. Som tidigare förklarats står den 

narrativa för hur religiöst innehåll skildras i bland annat berättelser och sånger och den 

rituella handlar om religiöst utövande såsom bön eller begravning. Den etiska dimensionen 

innebär etiska skrifter och lagar och hur människor ska leva i relation till dessa. Den sociala 

dimensionen berör den sociala aspekten av religionen och den institutionella betecknar 

viktiga institutioner inom religionen (Svanberg & Westerlund 2011 s. 14).   
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Som beskrivits ovan var det ett antal elever i klass 3 som argumenterade för att koranen är 

viktig för att lära sig om islam. Det var även flera elever i klass 2 som skrev att bibeln är en 

helig skrift där man får lära sig om kristendomen samt att Jesus är en viktig person i bibeln, 

jag citerar två enkätsvar: ”Jag tycker också att bibeln är viktig för där står det bra saker om 

kristendomen” (Elev i klass 2). ”Jag tycker att bibeln och Jesus är viktig för det handlar 

mycket om Jesus i bibeln” (Elev i klass 2). Elevernas svar är något som kan knytas an till den 

narrativa och den etiska dimensionen då de har beskrivit hur religion kan skildras i berättelser 

och heliga skrifter. Den etiska dimensionen har även berörts i samband med som nämnts 

ovan att eleverna i klass 1 och 2 argumenterade för att gud(ar) utgör en viktig aspekt av 

religionen samt att eleverna i klass 3 beskrivit Allah som en viktig person. Den etiska 

dimensionen står för etiska skrifter och regler som den troende ska leva efter och eleverna 

tycks i sina svar nämna sådant som behandlas i dessa etiska skrifter. Eleverna har exempelvis 

skrivit om att tro på gud(ar) eller att Allah skapat världen och att man ska be till Allah.  

 

Den rituella dimensionen finns med i elevernas svar på så sätt som beskrivits ovan att det är 

många elever i samtliga klasser som skrivit om religiöst utövande som att be till gud eller till 

Allah. Det var även flera elever i klass 1 respektive klass 2 som beskrev att de går till kyrkan 

när någon har dött eller att man kan gifta sig i kyrkan, exempelvis skrev två elever: ”Jag har 

varit i kyrkan när någon jag käner dött” (Elev i klass 1). ”I kyrkan kan man gifta sig eller gå 

på beggravning” (Elev i klass 2). Ytterligare ett exempel är att några elever i klass 1 skrivit 

om tempel och Buddha, jag citerar ett enkätsvar: ”Tempel finns i buddismen och där ber man 

till buddha” (Elev klass 1). Som förklarats tidigare kan rituella traditioner såsom giftermål, 

begravning och bön även relateras till den sociala dimension eftersom det ofta handlar om 

situationer där människor samlas i en gemenskap. Den sociala och den institutionella 

dimensionen går exempelvis att finna i samband med att några elever som tidigare nämnts 

menade att man går till moskén för att be till Allah. De är även ett antal elever som skrivit om 

att man kan gå på gudstjänst i kyrkan och synagogan, exempelvis skrev en elev: ”Kyrka och 

synagoga är viktiga för där gör man gudstjänst” (Elev i klass 1). Det finns dessutom en elev i 

klass 2 som berör den institutionella dimensionen på så vis att hen beskrev om byggnader 

som är betydelsefulla för olika religioner, jag citerar: ”moské, tempel, kyrka och synagoga är 

heliga platser som man kan gå till för att be” (Elev i klass 2).   

 

Elevernas svar på den öppna frågan överensstämmer med deras svar på den slutna frågan i 

det avseendet att den rituella och den etiska dimensionen även är starkt framträdande i den 
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öppna frågan. I samtliga klasser har många elever betonat religiöst utövande såsom att be 

eller att gå till kyrkan, moskén, synagogan eller tempel. Ett flertal elever argumenterar även 

för olika etiska skrifter exempelvis skriver eleverna att i koranen får man lära sig om islam 

och i bibeln får man lära sig om kristendomen. I förhållande till elevernas svar på den slutna 

frågan går det i den öppna frågan även att finna elevsvar som berör den narrativa 

dimensionen vilket inte gjordes i den slutna frågan.  

 

I klass 1 och 2 är det främst islam och kristendomen som synliggörs i deras svar på den 

öppna frågan. En möjlig anledning till detta kan vara att det läggs mest fokus på dessa 

religioner i lärarnas religionsundervisning. Det tycks dock inte stämma överens med lärarnas 

beskrivningar av sitt arbete med religion då de betonar att religionsundervisningen ska lyfta 

fram flera olika religioner. Som nämnts tidigare är det enbart Mika som nämner att 

religionsundervisningen i lågstadiet ska fokusera på de religioner som finns i det aktuella 

klassrummet. Att Mika väljer att prioritera de religioner i klassrummet kan enligt min 

uppfattning innebära att en del religioner då inte behandlas i religionsundervisningen. Att 

eleverna i klass 3 inriktat sig på islam beror sannolikt på som Charlie beskrev under intervjun 

att de flesta eleverna i hens klass har en muslimsk bakgrund. För att jämföra elevernas svar 

med lärarnas beskrivningar av sin undervisning i religionskunskap och vilka dimensioner 

som inkluderas i deras arbete så tolkar jag det som att lärarna inte berör den etiska 

dimensionen. Lärarna tycks vara något vaksamma med att beröra etiska aspekter såsom regler 

som står i heliga skrifter. Till skillnad från lärarna redogjorde ett flertal elever för heliga 

skrifter och hur man ska leva i förhållande till dem exempelvis att man ska be till gud eller 

till Allah.  

6. Sammanfattning 

I följande avsnitt redogör jag för uppsatsens syfte samt besvarar mina frågeställningar utifrån 

resultat och analys. Avslutningsvis presenteras förslag på vidare forskning inom området.  

 

Syftet med uppsatsen var att undersöka hur ett mångkulturellt samhälle kan ge avtryck på 

skolans religionsundervisning. Genom att jämföra hur lärare i årskurs tre beskriver sin 

undervisning inom religionskunskap samt hur deras elever uppfattar religionsbegreppet ville 

jag ta reda på hur religionsbegreppet kan förstås i förhållande till dagens mångkulturella 

samhälle. Uppsatsens teoretiska ram utgår från olika definitioner av religionsbegreppet och 

ramfaktorteorin. Religionsbegreppet är ett omfattande område som inte har någon generell 
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definition utan det är ett begrepp som har olika betydelser beroende på vilken kontext det 

används i (Svanberg & Westerlund 2011 s.14). Ramfaktorteorin bygger på att det finns yttre 

faktorer som kan påverka skolans verksamhet och som lärare behöver förhålla sig till när de 

planerar sin undervisning (Lindblad et al. 1999 s.93, 98).  

 

Den första frågeställningen som jag ville besvara var om de tillfrågade lärarna ansåg att den 

kulturella mångfalden påverkar deras undervisning i religionskunskap och i så fall hur och på 

vilket sätt. Enligt Kim och Robin präglas dagens samhälle av mångkulturalitet och att 

religion då är en viktig del eftersom mångkulturalism bland annat innefattar olika religioner. 

De beskrev att det är nödvändigt att anpassa undervisningen utefter vad som sker på 

samhällsnivå och att mångkulturalism och religion är en central aspekt av samhället idag. 

Mika påpekade att religiösa konflikter kan inverka på religionsundervisningen och beskrev 

att religiösa konflikter i allmänhet påverkar undervisningen eftersom det är något som flitigt 

debatteras i samhället. Charlie uttryckte att elevers olika bakgrunder kan få konsekvenser för 

utformningen av undervisning i religionskunskap. I samband med att dagens klassrum består 

av elever från olika bakgrunder har Charlie uppmärksammat att det finns ett flertal elever 

som inte vill eller som inte får vara med på vissa moment i religionsundervisningen för att det 

går emot deras tro. En slutsats som kan dras är att samtliga lärare ansåg att mångkulturalism 

har betydelse för deras undervisning i religionskunskap och att de upplever mångkulturalism 

som yttre förhållanden som sker på samhällsnivå.   

 

Lärarnas förhållningssätt till mångkulturalism och religionsundervisning kan sättas i relation 

till ramfaktorteorin, då den riktar in sig på att det finns yttre ramar eller faktorer som kan 

inverka på lärares undervisning. Ramarnas uppkomst beror på rådande samhällsstrukturer och 

ligger ofta bortom lärares kontroll men har ändå betydelse för vad som är genomförbart i 

skolans dagliga verksamhet. Samhällets utveckling har bidragit till att det tillkommit fler 

variabler som kan komma att påverka skolans innehåll och styrning (Lindblad et al. 1999 

93,98,101). Jag hävdar att samhällets växande kulturella mångfald är en sådan yttre ramfaktor 

som får konsekvenser för lärarnas undervisning, vilket även framgår i de intervjuade lärarnas 

uppfattningar av mångkulturalism.  

 

Min andra frågeställning var att jämföra hur lärarna beskrev sin undervisning inom 

religionskunskap i förhållande till ett mångkulturellt samhälle. Samtliga lärare beskrev att de 

behandlade de stora världsreligionerna (kristendom, islam, judendom, hinduism och 
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buddhism) när de undervisar om religion. Att uppmärksamma flera olika religioner ansåg 

Kim och Robin som nödvändigt i dagens mångkulturella samhälle. De menade som tidigare 

nämnts att mångkulturalism är något som präglar dagens samhälle och att det av den 

anledningen är viktigt att lyfta fram religiös pluralism eftersom det är en central aspekt av 

mångkulturalitet. Kim och Robin betonade även att det är betydelsefullt i ett mångkulturellt 

samhälle att bedriva en icke-konfessionell religionsundervisning, det vill säga att inte 

förespråka religiösa värderingar. De ansåg att en icke-konfessionell undervisning är angeläget 

i dagens mångkulturella samhälle eftersom det befolkas av människor med olika bakgrunder 

däribland religiösa bakgrunder. I läroplanen beskrivs att all undervisning i enighet med 

skollagen ska vara icke-konfessionell och inte tillämpa några religiösa inslag. Det skrivs 

dessutom i kursplanen för religionskunskap att eleverna ska tillägna sig kunskaper om olika 

religiösa traditioner och hur dessa kan spela en viktig roll i samhället (Skolverket 2011 s.7, 

186).  

 

En slutsats som kan dras utifrån mina intervjuer är att samtliga lärare beskrev att det är viktigt 

att utgå från eleverna när det handlar religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle. 

Kim, Robin och Charlie poängterade att man som lärare ska använda elevernas erfarenheter 

som en tillgång i undervisningen samt uppmuntra att deras kunskaper och åsikter förs fram. 

Liknade resonemang finns hos Everington et al. som påpekar på betydelsen av att ta tillvara 

på elevers olika bakgrunder och värderingar och använda dessa i undervisningen (Everington 

et al. 2011 s.249). Enligt Mika bör religionsundervisningen i lågstadiet utgå från de religioner 

som finns i det aktuella klassrummet. Hen ansåg att det är nödvändigt att låta eleverna arbeta 

med religioner som de känner igen sig och kan relatera till. Utifrån min tolkning berör Mikas 

uttalande Imsens organisationsrelaterade ramar som innebär att de kulturer och sociala 

förhållanden som finns på skolan kan påverka lärarens undervisning (Imsen 1999 s.308).  

 

Charlie och Mika har ännu inte behandlat religionskunskap i sin nuvarande klass trots att 

eleverna snart ska börja sista terminen i årskurs tre. Deras beskrivningar av 

religionsundervisningen utgår från hur de arbetat med religion i tidigare klasser. Enligt min 

uppfattning går det att urskilja ett mönster i intervjuerna med Charlie och Mika som kan vara 

orsaken till varför de inte arbetat med religion. Båda lärarna berättade att tiden är något som 

hindrar deras undervisning inom religionskunskap. Mika framhåller att religion tar för 

mycket tid av undervisningen och att hen prioriterar andra saker som eleverna ska lära sig. 

Charlie uttryckte att mycket av tiden i religionskunskap går åt till att förklara svåra ord och 
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begrepp. Lundgren betonar i ramfaktorteorin att tid är en yttre ramfaktor som kan sätta 

gränser för undervisningen och något som lärare måste förhålla sig till (Lundgren 1979 s.233-

234).  

 

Min tredje frågeställning handlade om hur lärarnas elever uppfattar religionsbegreppet i 

relation till samhällets kulturella mångfald, vilket studerades genom en enkätundersökning. 

Utifrån enkätundersökningen drar jag slutsatsen att eleverna i klass 1 och 2 är förtrogna med 

religionsbegreppet medan eleverna i klass 3 är relativt obekanta med begreppet. I klass 1 och 

2 valde eleverna på den slutna frågan ett stort antal ord som kan relateras till samtliga av de 

fem världsreligionerna samt att de kryssat i ord som på ett mer allmänt plan kan förknippas 

med religion. I klass 3 har eleverna valt betydligt färre ord som de anser handlar om religion 

samt att majoriteten av eleverna har kryssat i ord som jag anser hör till islam. I den öppna 

frågan är även ett tydligt mönster hos eleverna i klass 3 att de nämnt att ord som kan kopplas 

till islam är de viktigaste orden eftersom de tillhör deras egen tro. Resultaten av den slutna 

frågan visar att det mest förekommande ordet var gud och att associera religion som en tro på 

gud(ar) var även centralt i flertalet av elevernas svar på den öppna frågan.  

 

Jag hävdar att elevernas svar i den slutna frågan och deras motiveringar i den öppna frågan 

kan relateras till de fem dimensioner som används sig av för att definiera religionsbegreppet 

(Svanberg & Westerlund 2011 s. 14). Det är flera elever som argumenterat för att man får 

lära sig om kristendomen i bibeln och om islam i koranen vilket kan relateras till den 

narrativa dimensionen som syftar till att beskriva hur religiöst innehåll skildras i berättelser 

och sånger. Eleverna berör den etiska dimensionen på så vis att det finns ett antal elever som 

kryssade i ord som står för heliga skrifter det vill säga koran, bibel och toran. Eleverna 

behandlar även den etiska dimensionen i och med att det var flera elever som skrev att det 

står viktiga saker om religionen i dessa skrifter såsom att tro på gud eller att be till Allah.  

Eleverna kommer in på den rituella dimensionen på så vis att de har satt kryss i orden; gud, 

Allah, Buddha, be eller gudstjänst vilket syftar till trosföreställningar och religiöst utövande. 

En del elever har skrivit i den öppna frågan att man kan be till gud, Allah eller Buddha eller 

gå på begravning och gudstjänst i kyrkan vilket är förenligt med rituella aspekter. Bön, 

gudstjänst, begravning är riter och förknippas därmed först och främst till den rituella 

dimensionen, men jag hävdar att dessa även är relaterade till den sociala dimensionen då det 

handlar om sammanhang som ofta inbegriper en gemenskap. Flera elever har satt kryss för 

orden kyrka, moské, tempel eller synagoga vilket är förenligt med den sociala och den 
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institutionella dimensionen. Dessa ord är betydelsefulla institutioner som utgör en viktig del 

för religionen men orden kan även associeras med en gemenskap då personer ofta samlas i 

dessa byggnader i samband med religiösa sammanhang.  

 

Eleverna i klass 1 och 2 har kryssat i ett stort antal ord som kan relateras till de fem största 

världsreligionerna samt att dessa elever även i relativt stor utsträckning kryssat i ord som 

allmänt kan associeras till religionsbegreppet. Detta kan enligt min uppfattning tyda på att 

eleverna tänker mångfaldigt på religion. Ytterligare ett exempel som styrker detta är att det är 

många elever i klass 1 och 2 som skrivit i den öppna frågan att alla ord som de kryssat i på 

den slutna frågan är lika viktiga för att alla handlar om religion. Eleverna i klass 3 har som 

sagt främst kryssat i ord som handlar om islam samt att de i den öppna frågan skrivit att 

orden som förknippas med islam är särskilt viktiga. Detta kan utifrån min tolkning uppfattas 

som att de anser att islam är viktigare än andra religioner samt att de har svårt att se religion i 

ett större perspektiv. I intervjun med Charlie och Mika framgick dock att eleverna inte arbetat 

med religion vilket är en möjlig förklaring till varför eleverna i klass 3 inte kryssat i lika 

många ord som de övriga klasserna.  

 

Religion och mångkulturalism är ett aktuellt ämne som diskuteras i media och politiska 

debatter. I min uppsats har jag resonerat över hur en sådan samhällsdebatt kan avspeglas i 

skolans religionsundervisning och jag har riktat in mig på årskurs 3. Jag har redogjort för 

lärares beskrivningar i förhållande till samhällets mångkulturalism samt huruvida deras 

elever uppfattar religionsbegreppet i en kontext av kulturell mångfald. Då min studie 

behandlar undervisning i religionskunskap i lågstadiet har den på så vis berört ett relativt 

outforskat område. Det finns ett brett spektra av forskning på religion och mångkulturalism 

men dessa gäller framförallt skolans högre stadier. Det är dock viktigt att poängtera att min 

studie är en undersökning i en liten omfattning och att resultaten därmed inte kan säga något 

generellt om alla skolor. Resultatet kan se annorlunda ut beroende på vilken verksamhet som 

studeras.  

 

Efter avslutade intervjuer och enkätundersökningar har jag funderat över om studiens syfte 

och om min närvaro kan ha påverkat informanternas svar. Inför mina besök på skolorna 

skickade jag ut ett informationsbrev (se bilaga 1) där jag beskrev syftet med studien och om 

det var intresserade av att delta. Jag skrev tydligt i brevet vad jag ville undersöka och att det 

handlade om deras reflektioner kring religionsundervisning i ett mångkulturellt samhälle. 
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Redan i detta skede kan jag ha påverkat lärarna och att de sedan under intervjun svarade på 

ett sätt som skulle tillfredsställa undersökningens förväntningar. Detsamma gäller min 

närvaro under enkätundersökningarna där eleverna kan ha besvarat frågorna på ett sätt som 

de antog att jag ville att de skulle svara. Trots detta hoppas jag att mina informanter har 

svarat på ett sanningsenligt sätt. Utifrån intervjuerna och enkäterna anser jag att jag fått en 

bild över lärarnas arbete med mångkulturalism och religion samt hur deras elever uppfattar 

religionsbegreppet i relation till samhällets kulturella mångfald.   

6.1 Vidare forskning 

Under arbetets gång har det växt fram tankar och frågor om hur detta område skulle kunna 

breddas och utvecklas. Ett förslag på vidare forskning är att komplettera studien med 

observationer av lärares religionsundervisning. Observationer hade gett en inblick i lärarnas 

religionsundervisning och gjort det möjligt att ta reda på i vilken utsträckning lärare faktiskt 

arbetar med mångkulturalism inom religionskunskap. Ytterligare ett förslag som hade 

utvecklat studien är göra en mer omfattande studie som undersöker informanter i olika 

områden. Det hade varit intressant att jämföra olika kontexter för att studera eventuella 

skillnader och likheter.  
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8. Appendix 

8.1 Bilaga 1 

Hej,  

Jag heter Sofia Östensson och går min sista termin på Södertörns högskolas lärarutbildning 

med interkulturell profil med inriktning mot årskurs F-3. Nu skriver jag mitt examensarbete 

som handlar om religionsundervisningen i årskurs 3. Fokus kommer att ligga på att ta reda på 

hur ett antal lärare arbetar med religion i relation till Sveriges mångkulturella samhälle samt 

elevers uppfattningar av religionsbegreppet.  Min förfrågan är om jag skulle kunna få komma 

till er skolan och göra enkätundersökning med elever i årskurs 3 samt få ett intervjutillfälle på 

cirka 60 min med läraren som undervisar.  Jag vill poängtera att det finns inga svar som är 

rätt/fel utan det handlar om elevers och lärares reflektioner.  

 

Undersökningen pågar från V. 41-49 men det är framförallt under V. 44 -46 som jag önskar 

att komma till er, men jag är självklart flexibel om dessa veckor inte skulle passa er. Jag 

skulle bli glad och tacksam om er skola vill ställa upp i min undersökning. Jag kommer att 

utgå från de forskningsetiska principerna. Om du väljer att delta i studien, kan du närsomhelst 

välja att dra dig ur och allt material kommer att behandlas och redovisas på ett sätt att det 

varken går att identifiera lärarna, barnen eller skolan. Då det handlar om barns medverkan har 

jag skrivit ett informationsbrev som du kanske kan maila ut till elevernas vårdnadshavare?  

Om din skola är intresserad av att delta i denna studie får ni gärna höra av er till mig.  

 

Vänliga hälsningar,  

Sofia Östensson 

XXX@XXX 

8.2 Bilaga 2 

Hej alla föräldrar i klass ---! 

Mitt namn är Sofia Östensson och jag går min sista termin på Södertörns Högskola och 

skriver för närvarande mitt examensarbete som handlar om religionsundervisningen i årkurs 

3. 

 

Min tanke är att undersöka hur lärare arbetar med religion i relation till vårt mångkulturella 

samhälle samt att jag även vill ta reda på elevers uppfattningar av religionsbegreppet. Detta 
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har jag tänkt göra genom intervjuer med lärare och en enkätundersökning med lärarnas 

elever. Xxx har visat intresse för min studie och sagt att jag kan få komma till hens klass. 

 

Eleverna kommer vara anonyma i enkätundersökningen och i min uppsats kommer även 

namnen på lärarna och skolan att vara fingerande vilket gör att de inte går att identifiera. 

Deltagandet i undersökningen är frivilligt och kan när som helst avbrytas.  

 

Jag skulle vilja be om ert godkännande för denna enkätundersökning förutsatt att era barn vill 

medverka i undersökningen. 

 

Tack på förhand! 

Vänliga Hälsningar,  

Sofia 

8.3 Bilaga 3 

Intervjuguide till lärare i årskurs 3 

Allmänna inledande frågor: 

- Kan du berätta lite kort om dig själv och ditt arbete som lärare? Vilken utbildning har 

du? Hur länge har du varit verksam som lärare? Hur länge har du arbetat på den här 

skolan? 

- Kan du berätta lite kort om skolan du arbetar på för tillfället? Hur många elever finns 

det på skolan? Hur många årskurser finns det på skolan? Hur många pedagoger 

arbetar på skolan? Finns det många olika nationaliteter, kulturer, etniciteter? 

 

Intervjuns centrala del, öppna frågor 

- Hur uppfattar du religion och vad innebär det för dig? 

- Hur uppfattar du mångkulturalism och vad innebär det för dig? 

- Anser du att undervisningen inom religionskunskap har någon särskild uppgift i vårt 

mångkulturella samhälle? 

- Tycker du att undervisning i religionsämnet har förändrats under dina år i läraryrket? 

 

Specifika frågor, ställs vid behov 

- Vad tycker du är viktigt att eleverna lär sig när det handlar om religion, vad 

inkluderas i religionsbegreppet i din undervisning? 
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- När du planerar undervisning inom religionskunskap vilka metoder använder du? Hur 

går du tillväga? Kan du berätta hur du planerat och genomfört några lektioner om 

religion? 

- Hur tänker du angående en religionsundervisning som inkluderar samhällets kulturella 

mångfald?  

- Finns det något som du skulle vilja göra men som av olika anledningar hindrar dig? 

- Ser du några svårigheter för dig som lärare att arbeta med religion? Ser du några 

kritiska aspekter?  

- Hur upplever du att eleverna reagerar när ni samtalar om olika religioner?  

 

Avslutande, sammanfattande frågor: 

- Intervjun sammanfattas med några meningar 

- Är det något du vill tillägga? 

8.4 Bilaga 4 

	  
En enkätundersökning om religion till elever i årskurs 3	  
	  
	  
1. Kryssa i de ord som du tycker handlar om religion. 
	  
 
Gud                 Judendom           Gudstjänst            Kyrka             Toran 

Kärlek             Allah                   Moské                  Shiva              Kristendom     

Tempel           Synagoga             Buddhism            Bibel               Sol 

Koran              Natur                   Be                        Himlen           Andar 
 
Buddha           Hinduism             Hav                      Jesus              Islam 
 
 
2. Är det något/några av orden som du tycker är särskilt viktiga? Skriv ner och 

motivera ditt svar. 
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