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Abstract

This  thesis  sets  out  to  examine  how teachers  in  RE reflect  and  respond to  religious  students'

questions  and  statements  about  religion  and  violent  religious  extremism by interviewing  three

teachers workning in so called particularily deprived areas in the outskirts of Malmö, Göteborg and

Stockholm. In these areas there have been several cases of citizens leaving the country to travel to

areas of conflict and war, most recently to the Islamic State in Syria and Iraq. With this “backdrop”,

it is this study's aim to examine and explore what didactic strategies the teachers employ when

engaging  with  religious,  primarily  muslim  students  within  a  secular,  non  confessional  and

compulsory  RE.  The  study  shows  that  the  teachers'  own  religiosity  and  attitude  towards  the

relationship between religion and secular society is crucial to their didactical approaches. This raises

questions about what role the teacher plays in didactics, where a sole focus on the interplay between

student and content/lesson material seems insufficient. 

Keywords: didaktik, jihad, religionsdidaktik, religionsundervisning, religious education, 

våldsbejakande religiös extremism, 
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INLEDNING
”Att vara lärare är att ständigt känna sig otillräcklig”, sa en vän till mig när jag bestämt mig för att 

bli lärare. Fem år senare, som snart färdigbakad lärarstudent ser jag med skräckblandad förtjusning 

fram emot att äntligen få ha min egen klass och styra min egen undervisning, utan att en handledare 

sitter längst bak i klassrummet med ett anteckningsblock och noterar och utvärderar allt jag gör. 

Snart står jag där, själv, med ansvar för en mängd individer, för deras skolgång och välmående. Det 

är en ganska svindlande tanke, och snart tornar orosmoln upp sig – tänk alla situationer jag 

förväntas kunna lösa, men kanske inte kommer klara? Alla gånger jag kommer att känna mig 

otillräcklig? 

Under de senaste åren har nyhetssändningar, artiklar och debatter rapporterat och diskuterat

händelseutvecklingen i Syrien och Irak, men något skedde när problemen uppdagades i vår egen

bakgård.  Individer, ofta unga män och kvinnor har rest från segregerade förorter för att på olika sätt

strida med den rörelse som kallas för Islamiska Staten. En del så unga att de varit i eller strax över

gymnasieålder. När detta uppdagades gick mina tankar främst till  den vuxenvärld som funnits  i

dessa individers närvaro. Fritidsledare, ungdomsledare och lärare – vad var deras tankar om det som

sker, om gamla och nuvarande elever som kanske har övertygas om att inrättandet av en islamisk

stat via ytterst våldsamma medel är det enda rätta? 

I rapporter och handlingsplaner gällande insatser mot så kallad radikalisering generellt och

mot salafistisk jihadism1 specifikt, nämns skolan som en central del av det förebyggande arbetet.

Personal inom skola och socialtjänst, även kallade första linjen, är de som i många fall möter de

individer som bedöms ligga i riskzonen för så kallad radikalisering, och anses således utgöra den

grupp människor som till stor del har bäst möjlighet att förebygga, upptäcka, identifiera och bemöta

denna problematik. Det myllrar av handlingsplaner och metoder, men som i skrivande stund har

implementerats i varierande grad. Det är dock sällan beskrivet närmre hur detta arbete ska ske i

praktiken, det vill säga om och hur detta arbete skall genomföras av pedagoger på plats i skolor. 

Skolan som plats är mångfacetterad, det är en plats för fostran, omsorg och för kunskap. För

många elever är det kanske främst en social plats där man möter vänner och umgås, men också där

makthierarkier upprätthålls och utmanas och där utrymme ständigt förhandlas. Men skolan är också

platsen  för  undervisning.  Det  är  i  klassrummet,  i  mötet  mellan  läraren  och eleverna  som stoff

1 För den som läst in sig i material, utredningar och handlingsplaner står det tydligt att det finns en mängd begrepp 
som används gällande denna typ av problematik så som  ”radikalisering”, ”våldsbejakande religiös extremism”, 
våldsbejakande islamistiskt extremism”, ”jihadism” etc.  Begreppens innebörd och hur de bör användas skiftar 
beroende på vem man frågar. Här har jag valt att utgå från religionsvetarna Göran Larsson och Mårten Björks 
begreppsdefinition som innebär att IS kan benämnas som en jihadistisk salafistgrupp då rörelsen ”anknyter till den 
minoritet inom salafismen som förkastar nuvarande arabregimer och förespråkar våld.”  Björk, Mårten & Larsson, 
Göran. Globala konflikter med lokala konsekvenser: översikt om utresandeproblematiken. Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap. 2015: 45
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bestämt på förhand ska läras ut och läras in. Men det ska också finnas utrymme för att behandla och

anknyta dagsaktuella nyheter och diskutera de frågor som präglar vår och elevernas värld idag.

Som religionskunskapslärare på gymnasiet ansvarar du för att undervisa om religiösa, etiska och

existentiella frågor med utgångspunkt i 

en samhällssyn som präglas av öppenhet i fråga om livsstilar, livshållningar och människors olikheter
samt ge eleverna möjlighet att utveckla en beredskap att förstå och leva i ett samhälle präglat av mångfald
[…] och därigenom utveckla respekt och förståelse för olika sätt att tänka och leva.2 

För grundskolans elever betonas bland annat att 

Undervisningen ska stimulera eleverna att  reflektera över olika livsfrågor,  sin  identitet  och sitt  etiska
förhållningssätt. På så sätt ska undervisningen skapa förutsättningar för eleverna att utveckla en personlig
livshållning och förståelse för sitt eget och andra människors sätt att tänka och leva.3 

Detta ska ske i enighet med skolans demokratiska värdegrund, som säger att 

Människolivets okränkbarhet,  individens frihet  och integritet,  alla  människors lika värde,  jämställdhet
mellan kvinnor och män samt solidaritet mellan människor är de värden som utbildningen ska gestalta och
förmedla. I överensstämmelse med den etik som förvaltats av kristen tradition och västerländsk humanism
sker  detta  genom  individens  fostran  till  rättskänsla,  generositet,  tolerans  och  ansvarstagande.
Undervisningen ska vara icke-konfessionell. Skolans uppgift är att låta varje enskild elev finna sin unika
egenart och därigenom kunna delta i samhällslivet genom att ge sitt bästa i ansvarig frihet.4

Med bakgrund i detta anser jag att det är intressant att lyssna till hur några lärare som arbetar på

högstadieskolor  i  så  kallade  särskilt  utsatta  områden  resonerar  och  tänker  kring  sin

religionskunskapsundervisning i förhållande till så kallad våldsbejakande religiös extremism, med

läroplanens demokrati- och fostransuppdrag ekande i bakhuvudet. 

2 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011: 
137

3    Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011, Skolverket, Stockholm, 2011: 198
       http://www.skolverket.se/publikationer?id=2575  

4 Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011, Skolverket, Stockholm, 2011: 5
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Syfte och frågeställningar
Mina tre informanter är verksamma som lärare i så kallade särskilt utsatta områden – Angered i

Göteborg,  Rosengård  i  Malmö  och  Botkyrka  i  Stockholm.  Så  kallad  våldsbejakande  religiös

extremism och radikalisering har uppmärksammats i dessa områden, med bland annat boende som

rest  för  att  strida  för  Islamiska  Staten.  I  informanternas  skolor  består  elevunderlaget  av  en

övervägande del elever med muslimsk bakgrund med olika nationaliteter. Mot bakgrund av detta är

syftet  med  min  uppsats  att  undersöka  hur  mina  informanter  resonerar  kring  undervisningen  i

religionskunskap i dessa skolor.  Min intention är att kunna redogöra för några av de pedagogiska

och religionsdidaktiska utmaningar som lärare i religionskunskap kan ställas inför i dessa områden

idag.

 Vilka strategier och förhållningssätt kan urskiljas hos informanterna för att bemöta elevers

tankar kring religiositet och så kallad våldsbejakande religiös extremism?

 Hur  kan  elevers  religiositet  inom  ramen  för  religionskunskapsundervisningen  förstås  i

relation till läroplanens demokratiuppdrag?

 Hur kan  informanternas  strategier  och  förhållningssätt  förstås  utifrån  religionsdidaktiska

teorier och begrepp?
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Bakgrund 

Terrororganisationer och global rekrytering

Att västvärldens historia kan delas in i före och efter den 11 september 2001 är sant för mycket, och

allra främst för terrorforskningen. I och med attackerna uppmärksammades den globala terrorismen

även för gemene man och tanken om global terrorism och globalt jihad där ingen går säker har rotat

sig  hos  många.  Mer  eller  mindre  vetenskapligt  förankrade  inlägg  gällande  religionens  roll  för

terrorn har producerats i mängder. Sedan terrorattackerna i USA, Madrid och London har EU enats

om handlingsplaner mot terrorism samt fattat rambeslut som syftar till att det ska vara straffbart att

rekrytera, utbilda och uppmana andra att begå terroristbrott.5 

Grupper  så  som  den  jihadistiska  salafistgruppen  ISIS/IS6,  vilka  ser  etableringen  av  en

islamisk stat som dess primära mål,7 har i förhållande till andra grupper varit väldigt framgångsrika

i att sprida sitt budskap via exempelvis sociala medier. Detta menar vissa är en av de orsaker till att

de lyckats rekrytera människor från hela världen.8 Inga officiella siffror angående det exakta antalet

resande från Sverige till den Islamiska Staten finns att tillgå, men enligt Säkerhetspolisen så rör det

sig i dagsläget om ca  300 svenskar,9 vilket innebär att Sverige i förhållande till folkmängd befinner

sig på plats tre på listan över andelen europeiska rekryter. Den övervägande andelen av de resande

är män, och forskning visar att de resande kommer från olika ekonomiska samhällsgrupper.10 I och

med självmordsattentatet  i  Stockholm 2010 och den ökade medvetenheten  om resande svenska

jihadister har fler krav ställts på den svenska beredskapen. Detta avser både rent säkerhetspolitiska

insatser och skärpt lagstiftning,11 men även krav på ett mer effektivt förebyggande arbete.

5 EU-upplysningen, 2015. http://www.eu-upplysningen.se/Om-EU/Vad-EU-gor/Brott-och-straff-inom-
EU/Terrorismbekampning/ (hämtad 2016-04-30)

6 Enligt Björk & Larsson är det lämpligt att beteckna IS som en jihadistisk salafistgrupp då de enligt Björk och 
Larsson ”anknyter till den minoritet inom salafismen som förkastar nuvarande arabregimer och förespråkar våld.” 
Björk & Larsson, 2015: 45

7 Inom ramen för detta arbete finns inte utrymme för en längre redogörelse för konflikten. För en kortfattad med god 
redogörelse för konfliktens orsaker och utveckling, se exempelvis  Björk & Larsson, 2015. 

8  Gustafsson, Linus. Våldsbejakande islamistisk extremism och sociala medier. Rapport/Centrum för asymmetriska 
hot- och terrorismstudier (CATS). Försvarshögskolan, 2015.

9 Björk & Larsson, 2015: 55
10  Stenberg, Leif. Jihad i Europa. Religionsvetenskapliga kommentarer. 2016-03-22. 

http://religionsvetenskapligakommentarer.blogspot.se/ (Hämtad 2016-05-24) 
11  Den 1a april 2016 trädde en ny terrorlagstiftning i kraft benämnd ”Ett särskilt straffansvar för resor i 

terrorismsyfte”. Lagen innebär att så kallade terrorresor kriminaliseras och ett särskilt straffansvar åläggs den person
som ”[...]reser eller påbörjar en resa till ett annat land än det land där personen är medborgare, om avsikten är att 
begå eller förbereda eller att ge eller ta emot utbildning avseende bl.a. terroristbrott.” (prop.2015/16:78). Straffet är 
fängelse i max två år. 
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Att uppmärksamma en svensk problematik 

Under våren 2016 har det i Sverige förts en debatt mellan bland annat försvarshögskolans Magnus

Ranstorp och delar av det religionsvetenskapliga forskarkåren, representerade av bland annat Leif

Stenberg och Rickard Lagervall, båda vid Centrum för Mellanösternstudier.12  I debatten refereras

till den så kallade ”Rosengårdsrapporten” vars egentliga titel är Hot mot demokrati och värdegrund:

en  lägesbild  från  Malmö,13 publicerad  2009  av  Centrum  för  Asymmetriska  Hot  och

TerrorismStudier (CATS). Bakom rapporten står just Magnus Ranstorp samt Josefin Dos Santos.

Försvarshögskolan (FHS) och CATS fick i slutet av 2007 i uppdrag av regeringen att ”genomföra en

kunskapsöversikt  om förebyggande  insatser  mot  våldsbejakande  extremism och  radikalisering”,

som en  del  i  det  större  arbetet  med  att  ”analysera  utvecklingen  av  antidemokratiska  krafter  i

samhället [...]”.14 Rapporten syftade till att genom bland annat intervjustudier med respondenter från

olika funktioner  av samhällsapparaten i  Malmö såsom skola,  socialförvaltning och polis  (SSP),

fokusera islamistisk radikalisering. Radikalisering särskiljs här från våldsbejakande radikalisering,

med motiveringen att den sistnämnda redan innefattas av då gällande lagstiftning och ”hanteras av

Säpo”,15 och att radikalisering kan betraktas som ett första steg i den process som vidare leder till

våldsbejakande radikalisering. En del av rapporten innefattar föreslagna åtgärder på flera områden,

bland annat inom skolan. Ranstorp och Dos Santos konstaterar utifrån sina fynd att 

Ramarna för SSP fungerar väl. Ett formaliserat nätverk bestående av representanter från skolkuratorer,
socialtjänst, barnpsykologiska avdelningar på sjukhus och socialtjänst gör att erfarenheter kan tas tillvara
och man kan nyttja varandras tjänster vid behov. […] I dag saknas det organiserade former för att knyta
an till sk. 'best practices' om vilka verktyg och metoder som fungerar.16

Rimligtvis är det innan och under radikaliseringsfasen eller radikaliseringsprocessen som pedagoger

och skolpersonal kan tänkas utföra ett förebyggande arbete. Dock menar Ranstorp och Dos Santos

att  det  inom  skolan  saknas  ”vägledning  utifrån  läroplaner  hur  man  skall  handskas  med

radikaliseringsproblematiken”  samt  en  rädsla  att  prata  om  detta  då  det  riskerar  att  befästa

fördomar.17 Man fastslår vikten av förebyggande insatser mot radikalisering redan i lågstadiet och

en centraliserad modell för hur skolan ska bemöta föräldrar som kräver att det i olika skolsituationer

ska göras en åtskillnad på pojkar och flickor efterlyses.18  Författarna menar vidare att 

12 Lagervall, Rickard & Stenberg, Leif. Viktigt att tala med muslimer och inte om muslimer. Sydsvenskan. 2016-04-15.
http://www.sydsvenskan.se/opinion/viktigt-ar-att-tala-med-muslimer-och-inte-om-muslimer/ (hämtad 2016-04-19)

13 Ranstorp, Magnus & Dos Santos, Josefine, Hot mot demokrati och värdegrund: en lägesbild från Malmö, 
Försvarshögskolan, Centrum för Assymetriska Hot- och Terrorismstudier (CATS), Stockholm, 2009

14 Ranstorp & Dos Santos, 2009: 3
15 Ranstorp & Dos Santos, 2009: 5
16 Ranstorp & Dos Santos, 2009: 19-20
17 Ranstorp & Dos Santos, 2009: 20
18 Ranstorp & Dos Santos, 2009: 20-21
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man måste våga diskutera värderingar och ta upp jämställdhets- och integrationsfrågor på en offentlig
och öppen agenda. Det handlar om att ställa frågor till lärare hur de hanterar när en flicka inte får göra
samma saker som en pojke etc, och att ha konkreta handlingsplaner för hur man ska gå tillväga i detta 19 

då detta kan bedömas som riskfaktorer vilka kan föranleda en radikalisering.  Rapporten har fått

motta massiv kritik, bland annat från Lagervall och Stenberg, och dess akademiska bäring har starkt

ifrågasatts,20 vilket jag själv anser att det finns goda grunder till att göra. Ett problematiskt exempel

är Ranstorps och Dos Santos vaga definitioner av begreppen  radikalisering och  våldsbejakande

radikalisering och hur dessa är tänkta att förhålla sig till varandra. Rapporten, vilket ger intrycket av

att vara författad i all hast, ger en onyanserad och ytlig bild av muslimer i Malmö-området. Jag

anser dock att det är relevant att lyfta rapporten, då den dels på ett tydligt sätt påvisar problematiken

och komplexiteten inom mitt valda forskningsområde, och dels då den representerar en inte helt

obekant röst i den officiella debatten gällande så kallad radikalisering. 

Den efterföljande samhällsdebatten påvisar de olika dimensionerna gällande den så kallade

radikaliseringsfrågan – är det säkerhetspolitik vi diskuterar? Är det teologiska och islamologiska

frågor? Är det det goda demokratiska samhället som definieras? Är det myndighetssamverkan som

ska bedömas? Är det ekonomisk fördelningspolitik som bör fokuseras, eller är det då skola nämns

så frekvent rentav pedagogiska och didaktiska frågor som lyfts?  Rösterna är många, och det är inte

helt enkelt att reda i dem, men tydligt är att terrorforskningens tonläge och fokus har kommit att

dominera den efterföljande forskningen och textproduktionen.

Pedagogers praktiska arbete mot så kallad våldsbejakande religiös extremism är ännu inte

undersökt, men det är säkerligen ett forskningsområde som kommer att växa inom en snar framtid.

Dock bör det nämnas att det under 2016 inletts en mer kritisk diskussion gällande det förebyggande

arbetet  och  den  så  kallade  första  linjen  (socialtjänst  och  pedagoger)  signerad  Marcus  Herz  på

Segerestedtinstitutet vid Göteborgs Universitet. I översynen Socialt arbete, pedagogik och arbetet

mot så kallad våldsbejakande extremism – en översyn21 konkluderar författaren att det råder en dålig

insikt i  vilka förutsättningar pedagoger har för att  utföra ett  förebyggande arbete mot så kallad

våldsbejakande extremism, samt att implikationerna för vad detta arbete i praktiken skulle innebära

inte diskuteras i alla de handlingsplaner och rekommendationer som översynen granskar. Herz lyfter

särskilt hur pedagoger och skolpersonal kan riskera bli åsiktspoliser som letar efter riskbeteenden

och riskfaktorer  hos  sina elever.  Han lyfter  också  hur  pedagoger  uppmanas  att  utmana elevers

”svartvita världsbilder” för att motverka radikalisering, men att nyanseringen ofta då består i ett

oreflekterat försök till överförande av ”demokratiska värderingar” där den som tycker annorlunda

19 Ranstorp & Dos Santos, 2009: 21
20 Lagervall & Stenberg, Leif. 2016-04-15
21  Herz, Marcus.  Rapport: 1. Socialt arbete, pedagogik och arbetet mot så kallas våldsbejakande extremism – en 

översyn. Rapport/Segerstedtinstitutet. Göteborgs Universitet, 2016.
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utmålas som ”den odemokratiska andre”, vilket vidare kan leda till stigmatisering.
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Tidigare forskning 

Religionsundervisning i internationella sammanhang 

Om en ska studera religionsdidaktik dröjer  det  inte  lång tid  innan en stöter  på  namnet  Robert

Jackson  och  REDCO-projektet, vilket  kan  sägas  vara  det  största  och  mest  inflytelserika

forskningsprojektet gällande religionsundervisning i Europa, och syftar till att 

establish and  compare  the  potentials  and  limitations  of  religion  in  the  educational  fields  of  selected
European countries and regions. The project aims to identify approaches and policies that can contribute
to making religion in education a factor promoting dialogue in the context of European development.22 

Religiöst  motiverade terrorattacker  och en utbredd intolerans med rasistiska förtecken i  Europa

anses vara en av anledningarna till att  religious education23 bör prioriteras högre upp på agendan

över utbildningspolitiska frågor.24 Jackson anser att RE erbjuder möjligheten att bidra till en ökad

kunskap och att ”[...] schools and other educational institutions offer one area of public space where

racist assumptions can be studied and challenged in a rational manner”.25 Dock återstår frågan i

vilken utsträckning RE skulle kunna bidra till ökad integration i termer av ökade möten människor,

kulturer och religioner emellan. Jackson argumenterar för erkännandet av religion som kulturellt

faktum och som en viktig del i diskussionen gällande utbildning, och som inte bör ignoreras eller

åsidosättas på grund utav sekulära ideal.26 Både Jackson och  dennes kollega Joyce Miller diskuterar

inom ramen för samma projekt olika religionsdidaktiska utmaningar och föreslår förhållningssätt

gällande  just  så  kallad  våldsbejakande  religiös  extremism  inom  ramen  för

religionskunskapsundervisningen. Värt att notera är dock att båda dessa författare är förespråkare av

en  viss  religionsdidaktisk  tradition,  vilket  betonar  tolkningen  som  metod  för  att  utveckla  en

förståelse för variationer mellan hur traditioner tolkas och levs av individer. Deras tankar blir inte

irrelevanta pga detta, men några frågor angående resonemangens utgångspunkter bör ställas.

Först och främst motiveras behovet av ett religionsutbildningsrelaterat svar på den ökade

mängden  religiöst  motiverat  våld  enligt  Jackson  utifrån  den  reella  risken  att  lagstiftning  och

politiska beslut kan grundas i  ett reflexmässig och känslomässig reaktion, vilket i  stället  för att

22 University of Warwick. Religion in Education. A contribution to dialogue or a factor of conflict in transforming 
societies of European Countries(REDCo).2013. 
https://www2.warwick.ac.uk/fac/soc/ces/research/wreru/research/completed/redco/ (hämtad 2016-05-05)

23 Notera att religious education (RE) här kan innefatta både icke-konfessionella och konfessionella varianter av 
undervisning. 

24 Jackson, Robert (red.), Religion and education in Europe: developments, contexts and debates, Waxmann, Münster, 
2007: 27; 45

25 Jackson, (red.), 2007: 45
26 Jackson, (red.), 2007: 44
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främja  social  sammanhållning27 kan  leda  till  fragmentering  och  social  splittring.28

Utbildningspolitiska beslut ska delvis syfta till att 

increase  young people's  knowledge  and  understanding  of  religions,  regardless  of  whether  their  own
family background is religious or not. This should include […] facilitating communication between young
people from different religious and non-religious backgrounds. […] A religious education that sets out
only to promote tolerance and social  cohesion is  inadequate since it  assumes that  understanding and
knowledge necessarily foster tolerance. Knowledge and understanding are necessary but not sufficient
conditions for genuinely removing prejudice.29

Gott så. Men man kan dock ställa sig frågan vem som är det tilltänkta mottagaren av detta. Är det de

framtida beslutsfattarna och lagstiftarna som ska få en bättre religiös kompetens (för att förhindra

skadliga  beslut)?  Är  det  elever  som  tillhör  majoritetssamhället,  exempelvis  vita  svenska

medelklassbarn utan en starkare förankring i en religiös tradition, är det dessa barn som ska få en

bättre  förståelse  av  exempelvis  religiöst  motiverat  våld?  Är  det  barn  i  ett  mångreligiöst  och

mångkulturellt klassrum som ska lära sig att samexistera, eller är det barnen som i samhället i stort

är minoritet, men som i Botkyrka, Angered och Rosengård utgör en religiös majoritet, men likväl

står  i  kontrast  (och  konflikt?)  med övriga  samhället?  Med dessa  frågor  i  bakhuvudet  läser  jag

Millers  text  Religious  Extremism,  Religious  Education,  and the  Interpretive  Approach.30 Miller

skriver att  ”Teachers need to find a path that will lead them and their pupils between the two joint

perils  of  satanization  and  sanitization  and  that  is  a  very  significant  challenge.”Hennes  ansats

förefaller snarare vara ett förslag till hur man som lärare kan bemöta och belysa frågor och tankar

kring religiös extremism som fenomen i klassrummet, än som ett förslag till hur en ska arbeta med

elever  som kan  tänkas  själva  ha  dessa  övertygelser,  då  elevernas  egna  övertygelser  är  relativt

obehandlade i texten.

Det svenska religionskunskapsämnet 

Det svenska religionskunskapsämnet är i mångt och mycket unikt – det är obligatoriskt för alla

elever  i  grund och gymnasieskola att  läsa religionskunskap,  och  undervisningen ska vara icke-

konfessionell. Det har skrivits mycket om detta inom ramen för den svenska religionsdidaktiska och

utbildningsvetenskapliga forskningen, men detta är inte tillfället att redogöra för alla dessa tankar.

Det kan dock konstateras att det sedan ämnet kristendomskunskap blev till religionskunskap har

27  Den sociala sammanhållning som lyfts fram kan man också ställa frågor kring. Som vad är det som ska utgöra 
sammanhållningen? Är det en fråga om en gemensam nationell identitet som exempelvis svensk? Som bärare av 
vissa moraliska principer? En ska komma ihåg att REDCo-projektet i mångt och mycket är ett EU-projekt, som 
delvis syftar till att stärka ett europeiskt samarbete och och europeisk identitet. 

28 Jackson, Robert.  Addressing Religious Extremism: A Positive Approach for Policy Makers and Practitioners. The 
Tony Blair Faith Foundation. 2015-05-07. http://tonyblairfaithfoundation.org/foundation/news/addressing-religious-
extremism-positive-approach-policy-makers-and-practitioners (hämtad 2016-05-18)

29 Jackson, 2015: 1
30  Miller, Joyce. Religious Extremism, Religious Education, and the Interpretive Approach. Religion & Education, 

2013. 40:1, 50-61, DOI:10.1080/15507394.2013.745362
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funnits många åsikter och motiv bakom förändringar i ämnets kursplan, och det förs fortfarande

diskussion om ämnets syfte och relevans.

Karin  Kittelmann  Flensners  avhandling Religious  education  in  contemporary  pluralistic

Sweden31 som utkom 2015 har bidragit till en rådande diskussion kring religionskunskapsämnets

sekularistiska  tendenser.32 Författarens  undersökning  baseras  på  klassrumsobservationer  från  tre

skolor, och dennes resultat visar bland annat på att en ateistisk position förstås som neutral och

positiv i undervisningen, i motsats till en religiös position som bedöms och avfärdas som ett partiskt

förhållningssätt.33 Religiositet förknippas med en mindre utvecklad mänsklighet, en kronocentrisk

syn på historien som författaren kallar det,34 och det råder en samstämmighet i klassrummen om att

religion är en privatsak som inte borde förekomma i det offentliga rummet.35 Man kan tycka att

Kittelmann Flensners resultat är bister läsning, och det är bland annat i bakgrund av detta jag ämnar

att försöka nyansera bilden genom min egen undersökning, då jag kommer att belysa frågor som rör

religionskunskapsundervisningen  för  elever  där  majoriteten  av  elevgrupperna  består  av  främst

troende  muslimer.  Det  bör  också  nämnas  att  Kittelmann  Flensners  avhandling  grundar  sig  på

observationer  från totalt  tre  skolor,  och därför  bör generaliserbarheten av dennes  resultat  starkt

ifrågasättas. 

Religionen och demokratiuppdraget i den svenska skolan

Det  finns  många som har  skrivit  om den svenska  skolans  demokratiuppdrag och de eventuella

komplikationer  som  tillstöter  i  mötet  med  religionskunskapsämnet.  Lovisa  Bergdahls

doktorsavhandling  Seeing  otherwise:  renegotiating  religion  and  democracy  as  questions  for

education36 är en utav dem, och jag vill utifrån Bergdahl betona några aspekter och frågor som är

relevanta i sammanhanget. 

Bergdahl avfärdar (som så många andra) tanken om religionens död, och talar om 'den nya

religiösa  synligheten'  i  vårt  postsekulära  samhälle.  Denna  synlighet  är  dock  inte  konfliktfri

konstaterar Bergdahl, utan tenderar att skapa 'spänningar' i relation till den liberala demokratin och

31 Kittelmann Flensner, Karin, Religious education in contemporary pluralistic Sweden, Department of Literature, 
History of Ideas, and Religion, University of Gothenburg, Diss. Göteborg : Göteborgs universitet, 2015,Göteborg, 
2015 

32 Se exempelvis Selander, Peter. Religionslärare: Jag känner inte igen mig. SVT Nyheter. 2016-05-26. Tillgänglig på: 
http://www.svt.se/nyheter/inrikes/religion-och-sexualitet-vacker-elevernas-intresse (hämtad:2016-05-26).

33 Kittelmann Flensner, 2015: 296
34 Ibid.
35 Kittelmann Flensner, 2015: 287
36 Bergdahl, Lovisa, Seeing otherwise [Elektronisk resurs] : renegotiating religion and democracy as questions for 

education, Department of Education, Stockholm University, Diss. Stockholm : Stockholms universitet, 
2010,Stockholm, 2010 
http://urn.kb.se/resolve?urn=urn:nbn:se:su:diva-38523 
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dess värderingar.37 Bergdahl visar på hur ”lösningar” på dessa problem presenteras:

Seeing religion as a vehicle for democracy is motivated by the idea that 'religion‘ and 'democracy‘ are not
as far apart as they seem to be in today‘s conflicts. Rather, the tensions emerge from confusing religion
and politics. ”Politics and religion should be kept apart”, they [Europarådet]write, but ”democracy and
religion should not be incompatible.  In  fact  they should be valid partners  in efforts for  the common
good”38 

Det  konstruerade  religiösa  kontrasteras  mot  det  konstruerade  sekulära  och demokratiska,  vilket

innebär att  vi  lever  i  en tid och ett  samhälle  där förutsättningarna för att  verkligt  kunna förstå

religion  är  ytterst  usla.  Då Europarådet  identifierar  religiös  mångfald  som en  av  orsakerna  till

spänningarna föreslås en inkorporering av religiösa dimensioner på så sätt att det tillgodoser och

uppfyller demokratiska syften, inom ramen för demokratisk medborgarfostran.39 Frågan är då om

detta  kan  göras  utan  att  stigmatisera  religiösa  grupper  och  utan  att  reproducera  ett  dikotomt

förhållande mellan 'god demokratisk religion' och 'dålig ickedemokratisk religion'.  Detta innebär

inte att försök till att integrera religion som en dimension i undervisningsfrågor inte har gjorts, tvärt

om så har stora forskningsprojekt startats, där exempelvis REDCo-projektet bör nämnas igen. 

Bergdahl menar att för att kunna förstå både religiös mångfald och religiös tillhörighet bör vi

”titta på vad som räknas som religion i en viss kontext, hur religion framträder, och i relation till

vad, det religiösa framträder som just religiöst.”40 Det är synen på den liberala demokratin som en

färdig,  icke  förhandlingsbar  uppsättning värderingar,  vilket genom utbildning ska  förmedlas  till

elever som författaren ämnar ge alternativ till, genom att föreslå en syn på utbildning som något

med egna syften  och mål,  vilka  står  självständigt  från  den dominerande synen på  demokrati.41

Genom att omförhandla relationerna mellan utbildning, demokrati och religion är det möjligt att

skapa en verkligt demokratisk samlevnad menar Bergdahl,42 och detta är angeläget då det är ofta

inom ramen för just utbildning och skola som konflikterna mellan religion och demokrati uppstår

och artikuleras.  

Johan Liljestrand och Maria Olson skriver i sin artikel The (educational) meaning of religion

as a quality of liberal democratic citizenship43 om hur svenska religionskunskapslärares förståelse

av  religion  konstrueras  och  artikuleras  i  undervisningen,  och  diskuterar  hur  denna  förståelse

förhåller sig till skolans demokrati- och medborgaruppdrag. Deras resultat pekar på en förståelse

samt betoning av religion som privatsak med främst  kognitiva aspekter.  Liljestrand och Olsson

37    Bergdahl, 2010:1
38 COE Recommendation 1720, 2005, § 5 citerad i Bergdahl, 2010: 6
39 Bergdahl, 2010: 6
40 Bergdahl, 2010: 180 
41 Bergdahl, 2010: 19
42 Bergdahl, 2010: 179 
43 Liljestrand, Johan & Olson, Maria. The (educational) meaning of religion as a quality of liberal democratic 

citizenship. Journal of Curriculum Studies. 2015. 48:2, 151-166. DOI:10.1080/00220272.2015.1108457
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noterar religionskunskapsämnets framskrivna instrumentella värde i  frågan att  stärka pluraliteten

och  den sociala  sammanhållningen  i  de  liberala  demokratierna.44 Författarna  refererar  till  både

Bergdahl och Jürgen Habermas och menar att menar att 

RE tends to be contructed (here: by the teachers) as a school subject that serves the aim om embracing
certain liberal (moral) rules of coexistence by pointing out certain (world) religions (their practices and
collectively nurtured experiences and traditions as examples of relevance of universally endorsed values
and principles for liberal democratic coexistence rather than offering practices and experiences that may be
of public value liberal democratic contemporary life.45 

Detta leder, enligt Liljestrand och Olson, till att spänningar och konflikter i och med att praktiserad

och  levd  religion  överskuggas  och  förbises  till  förmån  för  en  mer  regel-  och  moralbaserad

religionskunskap.  Detta  innebär  i  förlängningen  att  eleverna  egentligen  inte  tillskansar  sig  de

kunskaper som kan anses vara nödvändiga för att leva och verka i ett verkligt liberalt demokratiskt

samhälle.46 Passande nog avslutar Liljestrand och Olson artikeln med förslag på vidare forskning:

[W]e would like to come back to, and revert, the question of why it is that RE teachers […] do not to a
greater extent emphazise that religion […] is of importance for other realms than the individual (mainly
private) and cognitive one (the public one being a central one here). What is at stake, we argue, is that
religion plays an important role in contemporary society (i.e. The global action-taking and intervention of
the Islamic State of Iraq and Syria.)47

Positionering av forskningsansatsen 

Bergdahls  avhandling berör  frågor  som det  tyvärr  inte  finns  utrymme här  att  ytterligare

fördjupa  sig  i,  och  det  är  inte  i  förhållande  till  Bergdahls  utbildningsfilosofiska  anspråk  eller

argumentation  för  så  kallad  'radikal  demokrati'  jag  positionerar  mig.  Det  är  snarare  utifrån

förhållandet  mellan  den  liberala  demokratin  och  religion  jag  i  uppsatsen  kommer  att  föra  en

diskussion om mina informanters tankar kring det religionsdidaktiska arbetet utifrån deras specifika

kontext.

Liljestrand och Olsons artikel  kan delvis  sägas sluta  där min uppsats tar  vid.  De ser ett

samband mellan lärares förståelse av religion med hur detta artikuleras i undervisningen och vidare

vilken förståelse av religion i förhållande till det liberala demokratiska samhället som formas och

uppmuntras. I min studie är det inte specifikt  informanternas religionsförståelse som undersöks.

Snarare är det deras religionsdidaktiska överväganden och strategier mot bakgrund av bland annat

våldsbejakande religiös extremism som del av kontexten, och vilka eventuella konsekvenser detta

får för klassrumsundervisningen. 

44 Liljestrand & Olson, 2015: 155
45 Liljestrand & Olson, 2015: 161
46 Liljestrand & Olson, 2015: 161-162
47 Liljestrand & Olson, 2015: 163
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 Jackson och Miller har genom bland annat REDCO-projektet bidragit till väldiga volymer av

religionsdidaktisk forskning, men deras forskning är främst formulerad utifrån brittisk RE och med

utgångspunkten i vissa didaktiska traditioner. I ett svenskt sammanhang är frågor kring så kallad

våldsbejakande  religiös  extremism och  hur  en  bemöter  det  i  skolan  ett  forskningsområde  som

knappt  existerar.  Än  mindre  relateras  dessa  frågor  till  religionsdidaktiken,  som  vanligtvis  är

upptagen med att ställa de klassiska didaktiska frågorna kring Vad Hur och Varför något ska läras

(ut), eller hur läroprocesser ser ut och fungerar. 
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Teori 

Bergdahl, Liljestrand och Olson som teoretisk utgångspunkt  

Bergdahl,  Liljestrand  och  Olson  har  det  gemensamt  att  de  skisserar  upp  en  konflikt  mellan

demokratiuppdragets realisering och religiösa sanningsanspråk. I och med en icke-dynamisk syn på

demokrati formuleras vilka värderingar och dygder som skall fostras, och därmed vilka som ska

motarbetas. Det religiösa tolkas och konstrueras i förhållande till hur kompatibelt det är med dessa

värderingar, och en uppdelning i ”bra demokratisk religion” och ”dålig odemokratisk religion” blir

synlig. Liljestrand och Olson poängterar att en (mer eller mindre medveten) tillrättalagd version av

religionerna,  där  religiositetens  kognitiva  och privata  aspekter  betonas  är  den som undervisas  i

klassrummen. Denna förståelse av religion går att kombinera med en liberal demokratisyn. Cirkeln

blir på så sätt sluten, men väldigt problematisk i mötet med elever som inte delar denna syn på

religion  som något  privat.  I  min  uppsats  skriver  jag  under  på  denna  problemformulering  som

utgångspunkt, och jag ämnar i min analys se om och hur denna gränsdragning mellan  bättre och

sämre görs i praktiken och vilka uttryck som lärarna eventuellt identifierar som problematiska. Det

mest intressanta är dock att ställa frågan om vad som framstår som problematiskt i förhållande till

vad. När tolkas yttranden, åsikter och handlingar som tonåringars ogenomtänkta reflektioner, och

när är de representanter för en religiös övertygelse? När är det den goda stämningen i klassrummet

som ska fredas, och när är det det öppna demokratiska samhället som ska skyddas? När är det en

fråga om mellanmänskliga relationer, och när är det en fråga för religionskunskapsundervisningen,

och vart går gränsen mellan dem?

Religionsdidaktiska definitioner och begrepp som analytiskt redskap

Olika religionsdidaktiska teorier, modeller och verktyg utvecklas och prövas för att användas som

”redskap för reflektion över och kritisk granskning av undervisning/lärande och hjälper läraren att

strukturera och tolka undervisning och skolverksamhet.”48 Vanligt är att man associerar ett antal

frågeställningar till didaktiken – genom att ställa frågor som Vem ska lära sig, Vad ska individen lära

sig, Hur ska individen lära sig, Varför ska individen lära sig, För vad ska individen lära sig etc så

struktureras  undervisningen.  I  detta  sammanhang  finns  det  anledning  till  att  öppna upp för  att

religionsdidaktik är mer än bara det klassiska frågorna som kan ställas inför en lektionsplanering.

Christina Osbeck skriver på skolverkets hemsida att det finns olika typer av religionsdidaktiker,

sprungna ur olika förståelser av kunskap:

48  http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik (hämtad 2016-05-23)
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Kunskapssynen förefaller vidare hänga samman med vilken omvärld det är som uppfattas relevant att
uppmärksamma, den lokala respektive de mer övergripande. När kunskap närmast förstås som en individs
egen  berättelse  läggs  tonvikten  ofta  på  det  partikulära  och  lokala.  När  däremot  betydelsen  av  stora
berättelser understryks sammanhänger detta ofta med ett intresse för mer generella förhållanden.49

Vidare  presenteras  fem  olika  typer  av  religionsdidaktik:  fenomenologisk,  verklighetsprövande,

tolkande,  livsförståelseutvecklande och  livsberättande. Didaktikerna bör kanske inte ses som vitt

skilda; många lärare växlar säkerligen mellan olika didaktiska förhållningssätt och praktiker. Men

dessa typer av didaktik kan få tjäna som begrepp utifrån vilka mina informanters resonemang och

reflektioner kan förstås. Jag kommer nedan att med hjälp av Osbeck kortfattat redogöra för några

olika sätt att se på religionsdidaktik för att visa på ett spektra av uppfattningar. 

En fenomenologisk religionsdidaktik betonar urskiljandet av olika aspekter och dimensioner

av religion(er) (så som Ninian Smarts doktrinära, etiska, rituella, mytologiska, erfarenhetsbaserade

och institutionella dimensioner50) och således söka förstå vad en religion kan vara genom att vidare

jämföra olika religiösa traditioner med varandra. En empatisk förståelse betonas, utforskarens egna

förförståelse ska föras åt sidan så att den undersökta traditionen får framstå i sin egen rätt. Det råder

dock olika åsikter om i vilken utsträckning detta är möjligt. Perspektivet har också kritiserats för att

i syftet att kunna genomföra en meningsfull jämförelse få religiösa traditioner att framstå som mer

enhetliga än vad de egentligen är. 

En  verklighetsprövande  religionsdidaktik syftar  till  att  förhålla  sig  kritiskt  prövande  till

religionernas  sanningsanspråk  och  verklighetsförståelse,  vilket  antas  utgöra  religioners  kärna.  I

stället för att presentera olika religioner vid sidan av varandra och välja att förstå dem som olika

uttryck för samma fenomen och på så sätt ge alla religioner ”rätt”, syftar denna typ av didaktik till

att ta tillvara på och ta på allvar de motstridigheter och konflikter som uppenbaras i och med de

olika  sanningsanspråken.  Genom detta  förhållningssätt  betonas  möjligheten  till  att  eleverna  får

uttrycka och pröva sin egen position genom ett ansvarstagande, logiskt och resonabelt arbetssätt. 

En  tolkande  religionsdidaktik (utformad  och  representerad  av  Robert  Jackson)  avser  att

belysa den variation som finns inom och mellan traditioner genom att relatera dessa till tolkningar

på gruppnivå och individnivå. Tolkningen som metod sätts i fokus, där både elevers egna traditioner

och  tolkningar  lyfts  fram  jämte  annat  undervisningsmaterial.  Målet  är  att  eleverna  ska  kunna

relatera sin egen position och övertygelse till en större helhet. 

En livsberättande religionsdidaktik strävar efter att låta elever artikulera och begripliggöra

sin egen  livsförståelse. Perspektivet har benämnts som postmodernt då det betonar den subjektiva

individuella  berättelsens  överordnade  gentemot  de  stora  berättelserna,  som ses  som uttryck  för

49  http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik (hämtad 2016-05-23])
50 Smart, Ninian The world's religions, 2. ed., Cambridge University Press, Cambridge, 1998 

17

http://www.skolverket.se/skolutveckling/forskning/didaktik


ideologi och makt. Det är helt enkelt inte meningsfullt att använda sig utav stora, generella och

gemensamma perspektiv,  då  det  inte  antas  kunna hjälpa  eleven  att  berätta  och  tolka  den egna

livsberättelsen. Dialogens och relationernas roll i klassrummet är dock central, då dessa relationer

anses  vara  både  förutsättning  och  bränsle  för  läroprocessen  som  gynnar  en  emotionell  och

begreppslig utveckling. 

En  livsförståelseutvecklande  didaktik betonar  religionsstudiets  instrumentella  värde  för

mänsklig,  eller  existentiell  utveckling.  En  konstruktivistisk  syn  på  lärande  sätter  elevens  egna

perspektiv, upplevelser och förförståelse i centrum, och kontrasteras eller utmanas med hjälp av de

större traditionernas perspektiv, vars karaktärsdrag och övergripande mönster inte förnekas, men är i

förhållande till elevens egna livsförståelseprocess inte i förgrunden. Den livsförståelseutvecklande

didaktikens  förgrundsgestalt,  Michael  Grimmit  är  den  som  har  myntat  begreppen  ”lära  om”

(learning about) och ”lära av”(learning from) religion. 

I svenska sammanhang är vi vana vid uttrycket  vi lär inte in i eller ut religion, vi lär om

religion.  Det  anses  vara  distinktionen  mellan  konfessionell  och  icke  konfessionell

religionsundervisning, där den svenska religionskunskapsmodellen tryggt vilar på den akademiska

religionsvetenskapens  axlar.  På  så  sätt  undersöks  och  förstås  religiösa  uttrycksformer  och

trosföreställningar som uttryck för mänsklig aktivitet, istället för att exempelvis inta en position av

att vara öppen för existensen av religiösa sanningar inom ramen för skolundervisningen. Det ska

dock påpekas att religionskunskapens syfte  även innefattar att öka förståelsen och toleransen för

andra människor, och på så sätt förbereda eleverna för att leva i ett pluralistiskt samhälle, och med

Grimmits  begrepp  learning  about och  learning from religion  kan  bilden  nyanseras,  eller

kompliceras  lite:

When I speak about  learning from religion  I am referring to what pupils learn from their studies  in
religion about themselves – about discerning ultimate questions and ‘signals of transcendence’ in their
own experience and considering how they might respond to them.51

  

I  en  konfessionell  kontext  antas  det  som eleverna  lär  sig  om sin  egen  religion  ge  resonans  i

elevernas egna världsbild, trosföreställningar och värden. Men, likt G M Teece poängterar i texten

Is it learning about and from religion, religions or religious education? And is it any wonder some

teachers don't get it? så uppstår en spänning mellan att lära om och lära från religion, när begreppen

appliceras  i  en  liberal  icke-konfessionell  kontext:  ”However,  in  a  ‘liberal’ context  pupils  are

required to engage with a plurality of views, some of which they might not see as immediately

51 Grimmit, Michael, 1987 citerad i Teece, G.M. Is it learning about and from religion, religions or religious 
education? And is it any wonder some teachers don't get it?,  British Journal of Religious Education. 2010
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valuable or relevant to their personal development.”52 

52 Teece, G.M. Is it learning about and from religion, religions or religious education? And is it any wonder some 
teachers don't get it?,  British Journal of Religious Education. 2010: 96
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Material – urval och avgränsning  
Studiens huvudsakliga material består av tre transkriberade intervjuer vilka är mellan 60 minuter

och 80 minuter långa. De intervjuade är lärare som alla arbetar i grundskolor i så kallade särskilt

utsatta områden. Urvalet av informanter har baserats på en process i flera steg. Jag har till en början

utgått  från vad Nationella Operativa Avdelningen hos Polisen har benämnt som ”särskilt  utsatta

områden”, vilket det utifrån kriterierna bedöms finnas 15 utav i Sverige.53 En utav kriterierna för att

ett område ska bedömas som särskilt utsatt är att det förekommer våldsbejakande religiös extremism

i området.54 Därefter har jag sökt reda på de högstadieskolor och gymnasieskolor som är belägna i

dessa områden, och sedan kontaktat rektorerna på skolorna och presenterat min studie. Totalt har 40

skolor kontaktats, varav nio av dessa är gymnasieskolor. En del utav skolorna har bedömt att de

utifrån min beskrivning av studiens syfte inte är aktuella,  och vissa har avböjt  medverkan med

hänvisning till tidsbrist eller andra orsaker. Kvar fanns tre lärare vars erfarenheter passade studiens

syfte, och var tillgängliga för en intervju. Alla tre arbetar på högstadieskolor i ett så kallat särskilt

utsatt  område  och  erfarenheter  av  att  arbeta  mer  eller  mindre  strukturerat  mot  våldsbejakande

religiös  extremism i  sitt  yrke  som religionskunskapslärare.  Denna  typ  av  urval  av  informanter

beskrivs av Martyn Denscombe som ett subjektivt urval, där informanterna blivit handplockade på

grund  utav  deras  ”relevans  för  det  ämne  eller  den  teori  som  undersöks”  samt  för  deras

”privilegierade kunskap om eller erfarenhet av ämnet.”55 

Att söka efter informanter som var aktiva i just så kallade särskilt utsatta områden föll sig

naturligt då jag bedömde att sannolikheten att det skulle finnas erfarenheter kring (förebyggande)

arbete mot våldsbejakande religiös extremism var större där än andra ställen. Åtminstone förväntade

jag mig en medvetenhet kring frågorna (som jag utgick från skulle grundas i en levd erfarenhet) då

en stor del av eleverna i dessa områden har en religiös, främst muslimsk, bakgrund. Att det de facto

förhåller sig så vet jag inte - det är mycket möjligt att diskussionerna kring hur den så kallade

radikaliseringsfrågan ska bemötas har gått varma på Lundsberg, Victor Rydbergs Gymnasium och

Södra Latin - men jag finner det inte rimligt att dessa spekulationer har nödgats bli något mer är just

spekulationer och diskussioner. 

Mitt val att undersöka just lärares tankar och resonemang grundar sig i att lärare och lärares
53  Dnr: HD 5800-61/2015. Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser. Rapport/ 

Nationella Operativa Avdelningen. Stockholm, 2015.
54  Nationella Operativa Avdelningen utgår från fem kriterier för att ett område ska betraktas som särskilt utsatt: 

1)Allmän obenägenhet att delta i rättsprocessen, 2) svårigheter för polisen att fullfölja sitt uppdrag, 3) parallella 
samhällsstrukturer, 4) Våldsbejakande religiös extremism samt 5) närhet till andra utsatta områden
Dnr: HD 5800-61/2015. Utsatta områden - sociala risker, kollektiv förmåga och oönskade händelser. Rapport/ 
Nationella Operativa Avdelningen. Stockholm, 2015.

55  Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3., rev.
och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016: 74
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erfarenheter är underfokuserad i forskningen. Jag vill komma nära praktiken och få en bild av hur

exempelvis handlingsplaner realiseras, men har dessvärre inte haft den tidsmässiga möjligheten att

exempelvis  observera  klassrumssituationer.  Jag  anser  dock att  det  material  som samlats  in  via

intervjuerna ger en god inblick i de olika resonemang lärare för kring dessa frågor. 

Presentation av informanterna – Möt Pernilla, Örjan och Stefan

I  materialet  framträder Pernillas,  Örjans och Stefans olika erfarenheter utav,  och stundtals olika

förståelser av så kallad radikalisering och våldsbejakande religiös extremism. Både fenomenens

innehåll och orsaker betonas olika, och får således betydelse för hur de resonerar kring dessa frågor

inom ramen för religionskunskapsundervisningen. 

”Pernilla”  är  45  år  och  lärare  i  de  samhällsorienterande  ämnena  på  en  högstadieskola  i

Rosengårdsområdet i Malmö. Intervjun med Pernilla genomfördes på dennes arbetsplats i slutet av

mars 2016. På Pernillas skola har de uppmärksammat ett fall av elever som uttryckligen stöttat IS,

och som uttryckt tankar på att ”resa till Syrien och att dö för Profeten”. I fallet rör det sig om två

flickor, som i samtal med Pernillas kollega yttrade sina tankar. Pernilla betonar tidigt i intervjun

utanförskapets betydelse för radikalisering, och hänvisar till en etnisk och religiös maktordning där

elever med invandrarbakgrund inte har en plats i det gemensamma ”svenska” samhället. Lyckas

man med att få elever och ungdomar 

att känna sej som en del av samhället, då kommer man inte att radikaliseras. All form av radikalisering eller
islamisering  eller  om  man  är  vänsteraktivist,  eller  alltså,  om  man  är  höger,  det  har  och  göra  med
grundläggande […] ett grundläggande utanförskap.56'

Pernilla  anser  att  den  så  kallade  radikaliseringsproblematiken  är  djupt  förknippad  med  en

genusproblematik och en  machokultur ”med starka män som är ute och krigar och så kvinnor som

föder  upp  morgondagens  krigare”57 Att  erbjudas  ett  tydligt  genus  i  kombination  med  att  ha

misslyckats i skolan kan vara starkt bidragande orsaker till att unga människor väljer att exempelvis

resa  till  IS.  Pernilla  lyfter  också  religionen  som  dragningskraft där  frälsning  och  så  kallad

radikalisering kan gå hand i hand:  

det är väl ofta så att man har varit av banan och så är det en väg, I once was lost but now I'm found liksom
så hamnar man där liksom, och vi kanske måste se till att vi inte har elever som inte helt tappar, tappar tron
på livet här.58 

Pernilla  betonar  flera  gånger  under  intervjun  hur  viktigt  det  är  med  ett  interkulturellt

förhållningssätt,  vilket bland annat innebär att uppskatta det mångkulturella samhället och att se

elevernas olika bakgrunder som en tillgång i stället för ett hinder.

56 Pernilla, rad 18-20
57 Pernilla, sid 531-532
58 Pernilla, rad 294-296
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”Örjan” arbetar som lärare i  de samhällsorienterande ämnena och musik på en högstadieskola i

Angeredsområdet i Göteborg, och där har han arbetat i 20 år. Intervjun med Örjan genomfördes på

dennes arbetsplats i mitten av April 2016. Han beskriver det som att han har ”fastnat” lite i området

för att han trivs så bra med att arbeta med de ungdomar som har en ”bråkig bakgrund, och som har

det lite stökigt”.  Örjan är bosatt  i  ett  av de mer välbärgade områdena i  Göteborgsområdet,  och

menar att han hade kunnat jobba där, men att han känner att han gör mer nytta på sin nuvarande

arbetsplats.  Det  uppskattas  att  ett  80-tal  individer  från  Angeredsområdet  har  rest  till  IS.  Örjan

berättar att han känner till att det finns nätverk av ”rapportörer och kontrollanter” i området som

bland annat försökt kontrollera hur de boende klär sig. Örjan menar att det i vissa delar av Angered

är mer ”klanstyrt”, och uppdelningen mellan exempelvis jugoslaver, somalier och araber är mycket

mer distinkt i vissa områden, vilket har lett till en polarisering mellan olika samhällsgrupper.59

Örjan tänker sig att så kallad radikalisering till stor del grundar sig i människors upplevelse

av att inte kunna leva ett fullgott liv som muslim i Sverige, och där exempelvis IS erbjuder en

möjlighet att få ta del av ett samhällsbygge: 

man vill skapa en välfungerande islamisk stat, och när man hör det så, och tycker att man lever torftigt
religiöst i Sverige, oavsett om man är välutbildad eller om man är utanför så drar man iväg för man vill
liksom vara med om det här samhällsbygget. Sen att dom våldtar [...] det lockar ju liksom inte en kille från
Angered att åka ner, utan det är mer det här att, ja jag lever som en torftig muslim i Sverige, jag vill leva
som en riktig muslim liksom.60

Örjan tror att detta kommer från att det svenska samhället har varit och är dåliga på att tillgodose

religiösa behov och att tillåta religiös utövning överlag. Han tror att om religiösa elever erbjöds

exempelvis ett bönerum som ett del i ett sätt att få utöva sin religion till fullo så skulle exempelvis

utresandeproblematiken inte vara lika stor.61 Det torftiga religiösa livet i kombination med ett socialt

och  ekonomiskt  utanförskap  samt  skolans  oförmåga  att  skapa  trygga  individer  ser  Örjan  som

orsaker  till  en  så  kallad  radikaliseringsproblematik,  ”för  otryggheten  och  utanförskapet  och

otillräckligheten gör ju att det finns plats för radikaliserande tankar i en person, så är det ju.”62

”Stefan”  är  lärare  i  de  samhällsorienterande  ämnena  på  en  högstadieskola  i  Botkyrka  i  södra

Stockholm. Intervjun med Stefan genomfördes på Södertörns Högskola i början av April 2016. Han

har jobbat som pedagog och vikarierande lärare i 34 år, och praktiserat som utbildad lärare sedan

1994.  Innan  examen  arbetade  han i  Tyresöområdet  utanför  Stockholm,  men  har  sedan examen

arbetat i olika skolor i Botkyrka. Stefan relaterar begreppet radikalisering bland annat till sitt arbete

59 Örjan,  rad 458-465
60 Örjan, rad 111-116
61 Örjan, rad 121-134
62 Örjan, rad 792-801
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med högerextrema elever under sin tid som lärare i Tyresö. På skolan i Botkyrka säger hans sig inte

ha sett någon radikalisering, men han tycker ändå att han har märkt en förändring i  muslimska

elevers  sätt  att  förhålla  sig  till  sin  religion.  I  och  med  attackerna  den  11e  September  började

eleverna i större utsträckning att försvara sin religion 

det  hade  dom inte behövt  göra innan,  då hade  dom mer försvarat  sitt  land,  då var  det  Turkiet  man
försvarade eller  Egypten eller  Algeriet,  men när  det  här  hände, då blev det  att  man började försvara
religionen, faktiskt.63 

Stefan ser religiös radikalisering som något som är ”naturligt” i ett samhälle, inom religiösa rörelser

uppstår exempelvis väckelser med jämna och ojämna mellanrum, och radikala varianter av olika

politiska åsikter finns alltid i olika omfattning och uttryck. Dock anser Stefan att det nog är en

minoritet av de som reser till IS som är religiöst övertygade. Stefan förstår radikaliseringens främsta

orsaker som grundat i ett utanförskap där en individ inte känner att den är en del av samhället,

möjligtvis på grund utav arbetslöshet och en misslyckad skolgång, eller att en upplever att den inte

blir sedd och behandlad som svensk på grund utav sitt påbrå. Dessa faktorer ökar risken för tänka

sig att kriminalitet eller jihadism är en möjlig väg att gå, särskilt när actionfilmer och ”tuffa attribut”

lockar: 

och då ser man då på nätet och hör att, titta man kan till och med få ha en k-pist eller en ak47a, och att
sådana saker kan, kickar, att det är en kick, och sen då att man anammar då hela den tankevärlden att man
ska dra till IS eller Daesh och ha rätt och det här, jag tror att det finns en hel del som åker på grund utav
det,  och  då  är  ju  frågan,  är  det  radikalisering  inom  religionen  eller  är  det  en  radikalisering  av
kriminaliteten?64 

63 Stefan, rad 16-19
64 Stefan, rad 79-83
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Metod för insamling och analys av data 
När en ska författa en uppsats eller genomföra en akademisk studie av något slag finns många olika

vägar att gå. För vissa ändamål kan det vara mest passande att redan innan materialet väljs eller

samlas in, redan ha klargjort vilken teori och metod som ska användas och hur dessa ska fungera i

förfarandet.  Mitt  eget  tillvägagångssätt  har  dock  stundtals  tagit  andra  vägar,  där  ämne  och

insamlingsmetod (intervjuer) var det som först stod klart och där allt det andra fick falla på plats

utifrån vad mitt material hade att visa. Det kan argumenteras för att detta är en riskabel väg att gå,

men jag menar att den mer förbehållslösa och öppna inställningen till materialet kan öppna upp för

mer komplexa tolkningar och därmed mer intressanta resultat. Jag kommer nedan att redogöra för

hur jag har gått tillväga i såväl insamlingen av material som i analysen av den, för att sedan erbjuda

några reflektioner kring metodvalen.

Insamling av data 

För att kunna besvara syftet med denna studie har jag valt att använda mig utav intervjuer som

metod för att samla in mitt material. Jag har genomfört totalt tre intervjuer, med tre lärare som alla

arbetar i högstadieskolor i så kallade särskilt utsatta områden. Inför intervjuerna har ett frågebatteri

sammanställts, vilket har reviderats och anpassats under och mellan intervjutillfällena dels beroende

på hur väl frågeställningarna har fungerat, samt utifrån vad informanterna själva har börjat resonera

kring utan direkta frågor från mig. Intervjuerna har haft både semistrukturerade och ostrukturerade

inslag,65 mycket beroende på hur drivande informanterna har varit i samtalet. Vissa frågor har ställts

under alla tre intervjuer, och vissa frågor har bara ställts vid ett tillfälle då de uppkommit i stunden

beroende på informantens  egna resonemang.  Överlag  har  intervjuerna  varit  strukturerade  i  fyra

akter, där den framförallt den sista delen fokuserat didaktiska aspekter. Materialet i sin helhet är

oerhört rikt och gav många möjligheter för analys, dock var det i sin helhet svårt att göra det rättvisa

inom ramen för denna uppsats. 

Analys av data

Intervjuerna har upptagits på diktafon, och sedan transkriberats näst intill ordagrant i den mån det

går att uppfatta, vilket innefattar avbrutna resonemang, upprepningar och talspråk. Ord som  inte går

att uttyda har jag i texten ersatt med [ohörbart]. Även betoningar och röstlägen som kan vara av

betydelse  för  informantens  redogörelse  eller  ståndpunkter  är  markerade,  exempelvis  är   skratt

markerade med [skratt]. Då ansiktsuttryck och annan icke-verbal kommunikation inte fastnar  på

65  Denscombe, Martyn, Forskningshandboken: för småskaliga forskningsprojekt inom samhällsvetenskaperna, 3., rev.
och uppdaterade uppl., Studentlitteratur, Lund, 2016: 266
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inspelningsbandet  har  jag,  i  den  mån det  varit  nödvändigt,  kompletterat  ljudupptagningen med

fältanteckningar, vilka sedan har förts in i en kommentarskolumn vid sidan av den transkriberade

intervjun.66 Personnamn och ortsnamn har redan från börjar anonymiserats för att inte röja mina

informanters identiteter. Informanterna har sedan fått tillfälle att läsa igenom transkriberingen och

möjligheten att förtydliga uttalanden eller stryka delar.  

Efter  transkribering  har  upprepad  läsning  av  materialet  gjorts  för  att  kunna  utröna  de

grovhuggna teman som vidare kommer att ligga till grund för min analys. Därefter har jag redigerat

det  transkriberade  materialet  på  så  sätt  att  onödiga  upprepningar  exempelvis  har  klippts  bort.

Textraderna i utskriften har getts ett unikt radnummer för att underlätta navigering i materialet. Citat

och referat till intervjumaterialet kan därför exempelvis se ut så här: Pernilla, rad 611-613. Klipp

och redigering av irrelevant text i de citat som lyfts fram i undersökningen markeras med […].

Jag  har  under  och  efter  intervjuernas  genomförande  ändrat  min  uppfattning  kring  några

grundläggande  förutsättningar  för  min  analys.  Studien  var  till  en  början  tänkt  att  i  större

utsträckning  fokusera  en  mer  deskriptiv  framställning  av  informanternas  upplevelser  och

erfarenheter av så kallad våldsbejakande religiös extremism. Det framstod dock snart att jag, mina

informanter och de rektorer jag kontaktat hade olika förståelse av både vad som kan  anses vara

våldsbejakande religiös extremism men också vad som kan anses vara erfarenheter av detta arbete.

Dessa olika förståelser har dels inneburit ett krav på viss flexibilitet från min sida, men också att ge

ett visst utrymme för reflektion inom ramen för intervjusituationerna. Det har utöver detta inneburit

att analysmetoden har varit tvungen att revideras. Detta grundar sig i vad Denscombe kallar för

olika synsätt på ”det arbete orden utför”.67 Från att förhålla mig relativt ”ytligt” till informantens

utsagor  - att se orden som att de betecknar saker - till  att förstå att jag bör ta hänsyn till dess

underliggande meningar – orden betyder saker, och dessa olika betydelser måste beaktas. Ord som

exempelvis  religionsfrihet  och  radikalisering  har  olika  konnotationer  för  mina  informanter,

beroende på den sociala kontexten och tidigare erfarenheter. 

Denscombe lyfter den så kallade intervjuareffekten,  vilket innebär att  det är lämpligt att

reflektera kring vilka drag eller kännetecken hos mig som intervjuare kan ha för påverkan på min

informant och dennes redogörelse.68 Har vad informanten uppfattar som mitt kön, min klädstil, min

klassbakgrund och etnicitet en inverkan på hur informanten bemöter mig? Detta kan vara svårt att

avgöra  generellt,  och  utifrån  mina  möten  med  informanterna  kan  jag  inte  hävda  att  en  sådan

reflektion är nödvändig.  Dock fanns en annan aspekt av intervjuareffekten som däremot kan ha

66 Denscombe, 2016: 281, 385
67 Denscombe, 2016: 389
68 Denscombe, 2016: 270ff
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framträtt, och det gäller mötet mellan mig som lärarstudent med andra lärare. Det har inför och

under intervjuerna etablerats en trevlig, nästan kollegial stämning vilket å ena sidan kan tänkas ha

hjälpt samtalet. Å andra sidan finns ett problem med att förväntas befinna sig i samma diskurs och

eventuellt ha haft samma funderingar inom ramen för sin yrkesroll. Det kan leda till att informanten

inte utvecklar tankelinjer och resonemang hela vägen då denne förväntar sig att jag som (nästan

färdig) lärare förstår hur denne tänker och delar samma referensramar. Det kan också innebära att

jag som lärarstudent och intervjuare inte ser till att informanten redogör för något i den mån att det

är tydligt för en läsare som kanske inte är lärare, och därför inte rör sig i samma begreppsvärld. 
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UNDERSÖKNING 

I  den empiriska undersökningen kommer först  informanternas  röster  att  var  och en få  ta  plats.

Därefter kommer de teman som utkristalliserats att belysas utifrån frågeställningarna, för att sedan

låta informanterna tala med varandra och vidare analyseras och diskuteras. 

Pernilla

När intervjun genomförs håller Pernilla och hennes klass på med momentet ”religionens påverkan

på  samhället”.  Eftersom  att  hon  är  SO-lärare  tar  hon  tillfället  i  akt  att  använda  sig  av  både

samhällskunskapen och historieämnet.  Tyngdpunkten ligger på kristendomen då det är det enda

uttalade  kunskapskravet  i  högstadiet,69 men  Pernilla  tycker  att  det  är  viktigt  att  lyfta  andra

erfarenheter och perspektiv i sin undervisning också,70 som en del i det interkulturella perspektivet.

Pernilla  ser  inte  arbetet  mot  den så kallade  radikaliseringen som en fråga som främst  behöver

bemötas  och belysas  inom ramen för  religionskunskapsundervisningen,71 ämnet  i  sig  löser  inga

problem,72 även om undervisningen i religion kan fungera som plattform eller utgångspunkt för att

diskutera värdegrunds och diskrimineringsfrågor i stort:

hela hösten har vi hållit på med afrofobi, eller inte hela men en ganska stor del, nu håller vi på med hbtq-
frågor, och till hösten som kommer så kommer det att bli antisemitism, och sen kommer islamiseringen
som ett eget  moment efter det men att det här snurrar runt hela tiden, för de här sakerna, jag vet inte hur
det ser ut i Stockholmstrakten men här har vi problem med afrofobi, vi har problem med homofobi, här i
området och vi har jättestora problem med antisemitism73

Men för de som ”verkligen har tagit steget in i extremism” behövs andra åtgärder, där räcker inte

diskussioner och tankenötter menar Pernilla. Hon säger att det finns en sådan stark tro på att skolan

ska lösa alla samhällets problem, men att verkligheten ser annorlunda ut då man som lärare kanske

bara  träffar  eleverna  några  timmar  i  veckan.74 Att  som  övertygad  utsättas  för  frågor  kring

exempelvis värdegrund tror hon ibland kan stärka en aversion där en del av övertygelsen innebär att

man står fast vid sin ståndpunkt.75

Händelserna kring Lars Vilks menar Pernilla har ”erbjudit underbart undervisningsmaterial”.

Utifrån denna händelse har de inom ramen för religionskunskapen kunnat diskutera grundläggande

demokratiska värderingar så som religionsfrihet och dess pris: 

vi har religionsfrihet, man kan vara i Sverige och vara muslim, det kunde man inte på 1600-talet, men vad

69 Pernilla, rad 118-120
70 Pernilla, rad 38-43
71 Pernilla, rad 188
72 Pernilla, rad 668-670
73 Pernilla, rad 107-114
74 Pernilla, rad 651-656
75 Pernilla, rad 645-651
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är priset? Ja priset är ju att, man får häda, blasfemi är tillåtet liksom, det här är gjort mot Kristus, ja men
varför gör, varför dom här ja men med andra bilder det här när Charlie Hebdo kom, 'varför gör som så
hemska bilder, titta Mohammed naken, liksom man ser hans röv bakifrån', som nån uttryckte det, ja det är
hemskt absolut, jag förstår att det är otrevligt, men det är priset för religionsfrihet76

Pernilla menar att inom undervisningen i religionskunskap uppstår både konflikter och tillfällen att

adressera dem. Som exempel tar hon konflikten mellan shia och sunnimuslimer, en konflikt som

hon säger har lett till slagsmål mellan elever:

[...] nu när vi till exempel håller på med kristendomens riktningar då kommer ju det egentligen ja hur har
det sett ut inom kristendomen ja det har ju varit jättestora konflikter ja hur är det, då kan man diskutera
shia-sunni men i ett annat perspektiv som avdramatiserar så till exempel pratar man om religionssplittring
inom kristendomen så kan man lyfta det och så kan man lyfta tillbaka frågan till kristendomen[sic!] igen
och diskutera varför uppstår konflikter och då får man ju in ett samtal utan att det blir så infekterat mellan
eleverna77

Ofta  är  det  eleverna  som lyfter  de  känsliga  ämnena  i  klassrummet,  som exempelvis  efter  de

terrordåd och sprängningar som skett runt om i världen under det senaste året. Även om det ofta

leder till intensiva diskussioner som Pernilla själv kan känna att det är svårt att hänga med i, så

upplever hon att det råder en väldigt stark konsensus hos eleverna om att det som sker i Syrien är

hemskt, och att IS är en förskräcklig rörelse. Hon säger själv att det är mycket möjligt att det är just

på grund utav den starka och högljudda enigheten i klassrummet som de två flickorna inte vågade

säga någonting om deras egna tankar om Syrien och jihad förrän de var ensamma med en annan

lärare:

[...]  de  [flickorna]  har  inte  riktigt  haft  utrymmet  att,  att  lyfta  dom,  att  diskutera  det  tidigare  för  att
konsensusuppfattningen har varit för […] så att, det kan ju också dölja, det kan ju kännas skönt att åh jag
har, 'min klass är döbra' liksom, dom är så för, dom står för rätt ideal om du förstår vad jag menar men det
kan också göra så att  man inte ser  andra saker,  och då har  jag tänkt att  jag kanske måste ställa  om
frågorna, 'ja men finns det nån som tycker att det här är bra', 'hade det vart okej', alltså att vi kanske måste
våga att öppna den diskussionen, för jag har känt mej rätt nöjd med att ha så lite problem med det här, gud
vilken fin klass jag har, sen hör man det här och liksom va, näej[emfas] Jag har inte kunnat öppna den
dörren riktigt. […]”78

Pernilla betonar hur viktigt det är att man som lärare vågar ställa svåra frågor, och ”spela djävulens

advokat”: 

Pernilla: Jaha men har de bara fel, finns det ingenting som är rätt i det här, är det inte bra med ett kalifat
då, är det bara, är det inte så,är det inte de Mohammed egentligen säger, alltså man kanske kan […]

Amanda: vågar man göra det då? Eller vågar du göra det då? 

Pernilla: ja det tror ja, jadå det hade jag inte varit så rädd för, ja det vågar man, det som skulle kunna
hända är att någon missuppfattar och pratar hemma och så kommer det nån förälder och har nån åsikt men
då, men man får, man får nog va ganska medveten om vad man säger och varför man gör det79

76 Pernilla, rad 135-142
77 Pernilla, 162-170
78 Pernilla, rad 381-399
79 Pernilla, rad 400-411
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Det finns dock frågor som Pernilla tycker är svåra att  beröra själv.  En vanlig diskussion bland

eleverna är vad som ska tolkas som haram. Hon menar att hon kan uppmana till och stödja eleverna

i att googla och läsa koranen, men kan inte tillstå med inomreligiösa tolkningar. Detta beror på att

hon själv inte är muslim, icketroende och att hon inte anser sig vara en expert. Däremot tar hon ofta

hjälp av annan personal på skolan, aktiva muslimer som till exempel hemspråkslärarna,80 som kan

erbjuda ett inifrånperspektiv på frågorna menar hon: ”det är bättre att [personalnamn] kommer, och

lyfter diskussionen och sen tar jag vid, för det är, det är lätt att man förstärker annars nåt sånt här vi

mot dom”81 Hon känner dock att hon kan bidra med att ta diskussionerna vidare och koppla den till

frågor om mänskliga rättigheter och stå fast vid människovärdets okränkbarhet.82 Ibland riskerar

sådana diskussioner att bli lite platta, om man som lärare inte provocerar eleverna lite. Hon lyfter ett

tillfälle där hon undervisade en klass i femman, där många av eleverna var palestinier. Hon hade

frågat eleverna om de tyckte att alla människor var lika mycket värda. Som en ryggmärgsreaktion

hade alla lever svarat jakande. Men när hon frågade om detta även gällde judar hade eleverna svarat

nej. Då hade hon sagt till eleverna att hon var judinna, och fick överraskade reaktioner. Pernilla

menar att man ibland kan behöva göra så här för att eleverna ska konfronteras med sina egna åsikter

och därigenom tvingas reflektera över dem, och på så sätt förstå att det hat som många barn bär på

är riktat mot riktiga, levande människor.83

Flera av hennes elever har en ”religionssyn som är, som jag tror att vi uppfattar som lite

medeltida, man är lite för, så här sharialagar och ordning och reda och liksom det är klart att det blir

en jättekonflikt i ett sekulariserat samhälle”.84 Pernilla bemöter dessa åsikter genom att försöka att

lugnt och sansat föra samtal kring dessa frågor, som exempelvis när elever är positivt inställda till

dödsstraff:

då får vi ju ta den diskussionen liksom, kanske istället för att bara, spontant tänker man ju såhär det är väl
för fan klart att vi inte kan ha dödsstraff [skratt] men det kan man ju inte, utan jaha, på vilket sätt kan det
vara bra, nån som har några åsikter om det här, resten av rummet? 

Åsikter som bedöms som odemokratiska eller radikala tillåter Pernilla vara ämne för diskussion,

dels för att det ger tillfälle att få reda på elevernas åsikter, och dels för att hon menar att sådana här

diskussioner måste få ta lite tid – ett demokratiskt förhållningssätt är inget som kan skyndas fram.85

Hon menar att det är viktigt att även de här åsikterna får komma upp till ytan och ventileras, och att

de  i  allra  högsta  grad  är  existentiella  frågor  och  religionsfrågor  som  berör  eleverna  i  deras

80 Pernilla, rad 146-158
81 Pernilla, rad 128-142
82 Pernilla, rad 295-303
83 Pernilla, rad 417-431
84 Pernilla, rad 265-266
85 Pernilla, rad 170-179
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vardagliga  liv.  Hon  berättar  att  det  exempelvis  är  oerhört  svårt  och  skamfyllt  för  elever  vars

föräldrar skiljer sig. Många av elevernas vänner, de själva och deras klasskamrater har en väldigt

traditionell familjesyn och syn på könsroller vilket är frågor som Pernilla ser hör till religionsämnet

också.86

Även om det är viktigt att ta elevernas religiositet på allvar menar Pernilla att deras religiösa

övertygelse och uppfattningar om rätt och fel inte får innebära en särbehandling gällande vilka krav

som ställs på eleverna: 

samhället läser om Big bang eller evolutionslära, det finns alltid elever som säger ja men jag tror inte på
det här, ja men det är helt fine men du måste kunna redogöra för det här, men vad du tror på det är helt
upp till dej, det är ett fritt val, men du ska kunna redogöra för vad evolutionsteorin säger […] om jag
skulle säga är att så är det [emfas], ja men vad händer då, det går ju inte87

Pernilla  menar  att  man  som  lärare  i  SO-ämnena  kan  använda  sig  utav  i  stort  sett  samma

frågeställning och belysa den utifrån olika perspektiv. Hon tänker sig att samhällskunskapsämnet

främst berör demokrati och demokratiarbete, medan religionskunskapen handlar om identitet, etik

och moral. Genom att även använda sig utav religionshistoriska frågeställningar och ser till de stora

religiösa traditionernas historiska utveckling så kan man ha samma diskussioner ur olika perspektiv

i de olika ämnena, menar Pernilla. Här menar hon att det också kan vara fruktbart att diskutera

religiösa urkunder så som haditherna, för att diskutera tolkningsfrågor generellt, ”vem väljer vi som

som vår uttolkare, vem ska jag lyssna på”.88

Pernilla pratar om att det generellt finns en kunskapsbrist om radikalisering, men också om

islam i samhället i stort. Efter intervjun säger hon att kunskapen inte är så god, och att de famlar i

mörkret kring de här frågorna. Hon spekulerar i att det kan vara därför som många är rädda för att

”ta den bollen”, det vilar en slags ängslighet kring ämnet eftersom att det handlar om religion. Hon

menar att det kanske är därför man inte vågar bemöta elever som man misstänker är radikaliserade,

då man tänker att de besitter en djup religiös övertygelse. Men Pernilla tror att det kan vara så att

många av de ”radikaliserade” inte heller har så goda kunskaper om Islam,”så där kanske vi har lite

samma problem”, menar hon.89

Örjan

Örjan berättar att eleverna på hans skola är ”oerhört lätta att undervisa i religion”. Han fortsätter

och säger att ”så gott som 99,6 % av mina elever är liksom så taggade på religionsfrågor och vill

veta mer och, alltså det är ett sug efter religiösa idéer och vad händer nu och vad gör vi då och

86 Pernilla, rad 264-282
87 Pernilla, rad 372-379
88 Pernilla, rad 622-661
89 Pernilla, rad 323-327

30



varför finns ISIS [...]”. I och med att elevunderlaget består av ungefär 80% muslimska elever så

känner Örjan att han i stort sett alltid måste beröra islam i religionsundervisningen, eller spegla

stoffet mot elevernas religiositet för att det ska kännas relevant för dem, ”annars så är dom inte

riktigt med liksom”.90 Örjan tror att för de religiösa eleverna, även de ortodoxa kristna i klassen,

spelar religionen och religiositeten en så stor roll i deras liv i stort: ”[...] dom har en annan betoning

i sitt  liv på religion liksom, man pratar om religiösa frågor hemma,  man är liksom en religiös

människa mer än vad kanske normalsvensken är liksom.”

Jag frågar Örjan vad eleverna tycker är så roligt med religionskunskapen, vad de tycker är 

roligt att prata om:

Örjan: nej men om man tänker sej att inte börja med att läsa om när Jesus föddes eller när Mohammed
gick i kortbyxor utan man läser liksom mer om, alltså vad, om du fick vara en som skulle starta en ny
religion, hur skulle du ha gjort då, vad skulle du vilja ha med för parametrar, ja då skulle jag tänka så här
och så [...]91

För Örjan är det otroligt viktigt att eleverna relaterar undervisningen till sig själva. De ska kunna

redogöra för hur andra traditioner tänker ”men om inte du säger vad du själv, och dina tankar, då är

ditt svar inte värt nånting för mej”. Även om Örjan säger att det är svårt att praktisera detta till fullo

alla gånger, så menar han att det är något han alltid strävar efter: 

så att det speglar hela tiden det man håller på med, så läser vi om Noaks ark, ja men vad då han tog in en
massa djur i en båt, varför då, jo för att gud va missnöjd, varför va gud missnöjd, jo för att det hade hänt,
ja men varför är gud missnöjd med oss, känner du att gud är missnöjd med dej, 'näej' ja men, att hela tiden
så.92

Jag frågar Örjan i vilken utsträckning egna åsikter och reflektioner ska vara en del i skolarbetet:

Amanda: [...] ibland kan jag tycka att det blir för mycket egna åsikter, att du får jättegärna tycka såhär,
men du ska kunna redogöra för det här, men det låter nästan på dig som att det är tvärt om?

Örjan: ja, asså för jag tycker att, jag följer den devisen att ju mer du kan om alla andra religioner, ju mer
du kan bevisa och förklara om dom, som du säger fakta, att så här är det, så här lever dom, så här tänker
dom, så blir du ju ofta stärkt i din egen tro liksom, alltså jag är ju bekännande kristen och går i kyrkan och
allting sånt, och mina barn är uppfostrade lite så här religiöst, men jag känner mej ju mer övertygad om
att, att, inte att jag har rätt, men jag förstår vad religion handlar om mer nu än om jag inte hade undervisat
muslimer, så det är ju, ja, och samma sak ska ju dom känna att när dom vet mycket om hur kristna tänker
och hur judar tänker, så ska dom på nåt vis stärkas i att ja juste, då förstår jag varför jag tänker så här och
varför det blir så här för mej. 

I klassrummet blir det ofta diskussioner mellan eleverna om vem som har rätt och vem som har fel

uppfattningar.  Örjan har  sett  hur elever  som när  de kommer upp i  8an och 9an och har gått  i

koranskola,  ofta  har  en  ”lite  snävare  acceptans  gentemot  oliktänkande”.  Ofta  yttrar  det  sig  i

diskussioner om flickor ska bära slöja eller inte, en diskussion där elevernas nationella härkomst

90 Örjan, rad 41-50
91 Örjan, rad 52-76
92 Örjan, rad 52-76
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spelar stor roll för vilken uppfattning man har: ”och dom får man ju försöka att, ja värdigt men

också ganska enkelt bara avfärda att det här diskuterar vi inte här utan det är upp till var och en så,

men visst är det så att det blir diskussioner om det, absolut,”93

Det blir  också diskussioner om radikalisering och om IS. Örjan menar att  det  främst  är

eleverna som tar upp det, men det är ingen elev som har uttryckt ett stöd för IS. Diskussionerna

handlar oftare om konflikten mellan Israel och Palestina, och Örjan menar att det hos många elever

finns ett  hat och ett  starkt  förakt  mot judendomen som religion,  och att  Örjans roll  då blir  att

nyansera diskussionen genom att prata om vad är staten Israel, vad är en jude, vad är sionism, osv.

Han menar att det tillhör ovanligheterna att en elev kategoriskt hävdar Islam som det enda rätta och

att ”alla andra har fel och att alla andra ska dö och komma till helvetet.” Men när det händer så

hanterar Örjan det med att ge dom skoluppgifter ”som är extra jobbig och så måste dom vända ut

och in på dom, dom måste fråga sin imam ett antal frågor och komma tillbaka och redovisa för mej

vad han svarar liksom, och då brukar det oftast, då brukar dom ändra sig lite grann”94 Örjan anser

att så länge eleverna kan ”ge utrymme för sin egen övertygelse […] utan att klanka ner på någon

annan” så ”är man ju plötsligt ett fullgod medborgare i det här landet”.95 För Örjan är radikala

åsikter och åskådningar oförenliga med att vara demokrat: ”Alltså en demokratisk person kan väl

inte  vara  radikal?  Och  liksom,  nej  det  går  ju  inte.  Hör  inte  demokrati  och  humanism  och

samförstånd, hör inte det ihop? För mej gör det ju det.”96 För Örjan finns det vissa åsikter eller

yttringar  som  måste  förkastas.  För  honom  går  det  en  gräns  vid  exempelvis  idolisering  av

våldsamma personer sås som Saddam Hussein,  Usama bin Laden eller Hitler, eller om man anser

att  våld,  terrordåd  och  attentat  är  något  positivt.97 I  förhållande  till  arbetet  mot  så  kallad

radikalisering  ser  Örjan  också  många  svårigheter.  Att  elever  har  åsikter  som  går  emot  den

demokratiska värdegrunden är inte ovanligt, men det är svårt att veta vart gränsen ska gå, när är

åsikterna och uppfattningarna så ”odemokratiska” att de kan bedömas utgöra en fara? Även om

skolpersonal  och andra vuxna kan ha en bra bild  av vilka personer  som kan tänkas  ligga i  en

potentiell riskzon så återstår frågan om vad som ska göras: ”ska vi ta in dom, ska vi sy in dom, ska

vi sätta dom på häktet? Men dom har ju inte gjort något än.”98 

Örjan har i sin undervisning väldigt lite kontakt med religiösa föreningar och församlingar i

närområdet. De brukar inte besöka några moskéer längre, då Örjan menar att eleverna ändå är där så

ofta. Ibland besöker dom ett buddhisttempel som ligger i området då det är  en upplevelse som

93 Örjan, rad 78-101
94 Örjan, rad 434-455
95 Örjan, rad 615-622
96 Örjan, rad 597-599
97 Örjan, rad 558-571
98 Örjan, rad 755-764
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ligger så långt från elevernas vardag. Jag frågar Örjan om han känner att han har kompetensen att

bemöta alla elevernas religiösa frågor och funderingar: 

Örjan: ja. Jag är oerhört mycket bättre muslim än många av dom här muslimerna är. Jag kan mycket mer 
av koranen än vad dom kan, sen finns det dom bräcker mej, absolut, men jag har nog, jag har på fötterna 
så att jag klarar att svara och så.

Kunskapen, menar Örjan, kommer från att både vara väldigt intresserad av religion och från att ha

studerat mycket. Men han berättar också att han är troende kristen, och detta är han öppen med

inför eleverna. Han menar att eleverna tycker att det är positivt, då eleverna förstå att Örjan själv

brottas med frågor om bön, kontakt med gud och ödet, precis som eleverna: ”Men dom har väldigt

svårt för om man tror att inte gud finns. Då är man ju liksom en väldig avfällig.”

Örjan har ett exempel, en diskussion, som har brukar ha med muslimska elever som enligt

honom är väldigt dömande i förhållande till  andras livsval. Han utgår från  shirk,  den största av

synder där du sätter någon eller något vid sidan av, eller över gud. Det är en synd som alla troende

muslimska elever alltid är överens om menar han:

[…] om du då säger så här, att du bestämmer vad någon får göra och inte får göra, vad som är fel och vad
som inte är  fel,  är  du inte gud då?  'Nej det  behöver man inte vara'  jo,  om du säger [...]  att  den här
människan ska stenas till döds för den har haft en kille som inte är samma religion, vem är det som ska
bestämma om någon ska stenas eller inte? Är det gud, eller är det vi människor? 'Ja men det är ju gud'
okej, så alla människor som klär sig i rollen av gud att döma och utdöma straff på jorden mot folk som har
gjort fel, dom är egentligen riktigt riktigt dåliga människor. 'ja'.99 

Utifrån detta menar Örjan att han kan få elever att tänka kring sitt eget agerande, kanske speciellt de

som är  storebröder  och som ibland i  rollen som familjens överhuvud är  väldigt  kontrollerande

gentemot  småsyskon.100 I  övrigt  har  Örjan  svårt  att  se  vad  man  i  religionskunskapsämnet  kan

använda sig utav för att arbeta mot så kallad radikalisering, samtidigt som han betonar att det är

viktigt  att  religionskunskapslärare har med sig en tydlig tanke om vad man vill  förmedla i  sin

undervisning:  ”vad  vi  skickar  med  våra  elever  ut  sedan  ska  ju  inte  vara  någon  form  utav

faktakunskap utan det ska ju vara liksom, att kunna sätta sig in, att kunna känna empati”,101 och för

att kunna göra det krävs andra kompetenser än bara ämneskompetenser. 

Stefan

Stefans elevgrupper består av främst en majoritet muslimer och en del ortodoxa kristna med olika

nationaliteter. Diskussioner och konflikter som uppstår i klassrummet menar Stefan ofta har att göra

med historiska konflikter, så som Seyfo/folkmordet på armenierna 1915. Stefan menar att eleverna

99 Örjan, rad 622-636
100 Örjan, rad 622-636
101 Örjan, rad 861-889
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ofta ”lever väldigt mycket i det gamla, och deras föräldrar lever mycket i det gamla ”.102 Att bemöta

de  här  konflikterna  kräver  en  historisk  kunskap,  och  Stefan  arbetar  mycket  med  att  försöka

nyansera den förenklade bilden eleverna ofta  har,  där  eleverna beskyller  sina klasskamrater för

händelser som skedde för länge sedan. Stefan arbetar medvetet med att visa på historiska exempel

där  exempelvis  judar,  kristna  och  muslimer  har  levt  utan  konflikter,  och  försöker  att  visa  på

alternativa förklaringar till krig och konflikt utan att bara hänvisa till religionerna (vilket eleverna

har  en  tendens  att  göra).  Han  medger  att  det  ofta  förekommer  att  elever  kränker  varandra  i

klassrummet, men säger att det ibland får vara ett rimligt pris att betala för att kunna diskutera de

här frågorna öppet. Han menar att man alltid måste kunna låta eleverna diskutera, ”vi kan inte

trycka ner sådana här aggressioner och åsikter”103 Samtidigt måste Stefan förhålla sig till skolans

demokratiska värdegrundsarbete, som han menar måste vara relevant för elevernas liv och grunda

sig i  en ömsesidig respekt mellan elever och lärare.  Det måste göras hela tiden,  speciellt  inom

ramen för so-ämnena, och handlar i grunden om att förverkliga ett demokratiskt förhållningssätt:

demokrati är ju grunden egentligen, och i en demokrati har alla rätten att uttrycka sej och säga vad dom
tycker [...] och tänker, självklart inte då trycka ner andra och sådär, men då måste man ju skapa ett klimat
som gör att man vågar uttrycka sig, och att man gör det så respektfullt som man kan, och dom är ju ändå
små [...]104

I  vissa frågor som diskuteras  i  klassrummet har  Stefan öppet  tagit  ställning,  som exempelvis  i

konflikten mellan Israel och Palestina, där han är öppen med sitt stöd för Palestina: 

men det här har väl gjort att ganska många muslimer har sett mej som att jag stödjer dom, vilket typ, asså,
jag är ju inte emot islam, långt ifrån, men jag har aldrig haft nåt sånt här att jag stödjer en religion, jag är
ateist själv, men det har varit rätt bra också att kunna säga det”105

Att vara öppen ateist menar Stefan inte behöver vara samma sak som att avfärda religion som idioti,

en hållning som några av hans kollegor har, och som Stefan är väldigt kritisk mot. Han säger att han

själv har ”ledstjärnor” i sitt liv, och kan på så sätt förstå hur man kan ha ett behov av att ha en egen

moralisk kompass att följa. Han tycker dock att man kan ha en fördel som ateistisk religionslärare: 

det va nån av dom som sa att alla religionslärare borde vara ateister men det håller jag inte med om, så
behöver det inte va alls, långt ifrån tycker jag, men däremot så tror jag att en ateist kan ha en fördel för det
blir lättare att inte ta ställning till vad som är rätt och fel i texter och sådär, men jag tror att de flesta är
upplysta,  religiösa  har  inga  problem  med  det  heller,  jag  menar  det  finns  ju  många  imamer  som är
fantastiskt bra och det finns många präster som är fantastiskt bra och sådär

Religion har en självklar roll när har ska hjälpa eleverna att förstå hur världen fungerar, men då

globala orättvisor och förtryck kommer på tal så har han svårt att ignorera sambandet mellan att

exempelvis Sverige kallas för både världens mest jämställda land och världens mest sekulariserade

102 Stefan, rad 194
103 Stefan, rad 21-25
104 Stefan, rad 317-328
105  Stefan, rad 27-46
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land:

Och då kan man börja diskutera, religion, är det något som håller tillbaka det här, och det tror ju jag att
det är, jag är helt övertygad om att kvinnans roll är mer nedtryckt i religiösa områden än i sekulariserade
till exempel, men det behöver inte betyda att man måste bli sekulariserad, men i alla fall den forskningen
som visar på sådana frågor, så där är ju Sverige, Danmark, Norge överlägset högst, och då kan man ju
fråga sig hur mycket det hjälper med religion106

Men Stefan berättar om en elev, en ung muslimsk tjej som har burit hijab sedan hon var liten och är

feminist: ”det är skithäftigt, hon säger 'nej jag är inte alls förtryckt' och hon har slöja, 'jag är stolt

över att vara muslim, det är det det handlar om, jag får visst ta av mej om jag vill', och så har vi

diskussion om det […].”107 På så sätt blir bilden mer komplicerad, för Stefan ser också hur religiösa

attribut så som hijab skulle kunna innebära att en elev hängett sig åt en mer konservativ religiös

tolkning, eller att eleven blir pressad från andra håll. 

Stefan tycker att det är synd att många lärare inte är mer öppna med sin tro inför eleverna.

Han  tror  att  det  handlar  om integritet,  och  att  öppet  proklamera  vad  en  tror  på  kan  leda  till

konflikter som man inte är beredd att ta. Men han tror att det skulle vara positivt då det skulle öppna

upp för diskussioner om vad som kan anses vara rätt och fel, och på så sätt en större förståelse för

människor som tänker annorlunda än en själv.108 Ibland tar Stefan sina elever till olika religiösa

församlingar i området, men han menar att det ofta inte ger så mycket. Den turkiska imamen i

moskén de besöker är väldigt konservativ, och Stefan upplever att eleverna blir lite tysta, och inte

vågar vara lika kritiska eller ställa lika mycket frågor som de gör i klassrummet.

Stefan använder sig också av koranen och sunnan för att diskutera tolkningar kring jihad,

vilka som är ”de otrogna” och vad som är påbjudet gentemot ”bokens folk”. På så sätt tänker han att

man kan ifrågasätta och kritisera tolkningar som exempelvis IS gör. Men då händer det att han får

mothugg av elever som säger att han inte har läst den riktiga koranen eftersom att Stefan inte kan

läsa  arabiska.  Ibland  har  Stefan  kunna  komma  runt  detta  genom  att  använda  sig  utav

lärarkandidater,  han  säger  att  han  har  haft  turen  att  ha  så  många  lärarkandidater  som  haft

invandrarbakgrund eller en muslimsk bakgrund. När så är fallet brukar han ändra i planeringen så

att lärarkandidaten får undervisa momentet islam. Han säger att han tror att det ibland kan vara

svårare att argumentera mot, eller att övertyga vissa muslimska elever om man som lärare själv inte

”har kulturen eller religionen”.109 

Stefan anser att religionskunskapsämnets främsta potentialer är just att kunna använda sig

utav religiösa urkunder och texter. Han använder sig ofta utav liknelserna i bibeln för att eleverna

106 Stefan, rad 706-715
107 Stefan, rad 237-248
108  Stefan, rad 651-690
109  Stefan, rad 162-165
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ska få träna sig i att tolka. Han menar att många elever har bättre kunskaper om gamla testamentet

än om nya testamentet. De kan berättelserna om Abraham, Josef och Moses, men de har inte för

vana att ha en kritisk blick på berättelserna. Den bibliska berättelsen om guldkalven har många

elever svårt att acceptera när de konfronteras med ”faktumet” att den gode Moses dödade så många

människor.  Samma  elever  som  kritiserar  islam  för  att  vara  kvinnoförtryckande  har  svårt  att

applicera samma kritik på texterna i gamla testamentet, och eleverna har ibland svårt att få ihop

religionernas fredsbudskap med det faktum att väldigt många människor dödats i samband med

deras religioners spridning och etablering i världen. Stefan menar att han ständigt försöker lära

eleverna att använda en maktanalys för att nyansera förståelsen av religion som något bra eller

dåligt.110 Att använda sig av religiösa urkunder menar Stefan kan öppna upp diskussionen om vad

religion är, och i vilken utsträckning det är rimligt och möjligt att följa en text som skrivits för länge

sedan till punkt och pricka:

följer alla muslimer det här, 'nej', hur många av er har föräldrar som är gifta med flera […] [mumlande svar] nej,
så ni följer ju inte det här egentligen, asså ni tycker att det är fel med fyra, alltså era pappor tycker det och era
mammor så, men det är klart att i mindre utbildade områden och i mer konservativa så finns det här kvar, men de
flesta muslimer i Sverige idag lever ju nästa aldrig med fler än en fru, det kan ju hända men det är inte så
vanligt111

I grund och botten tycker Stefan att religionskunskapen handlar om att få eleverna att tänka kring

etik och moral, men med utgångspunkt i religiösa urkunder kan eleverna reflektera över sina egna

liv.112

110  Stefan, rad 243-250
111  Stefan, rad 575-613
112  Stefan, rad 243-250
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Analys och diskussion

Vilka strategier och förhållningssätt kan urskiljas hos informanterna för att 
bemöta elevers tankar kring religiositet och så kallad våldsbejakande religiös 
extremism?

I  materialet  framgår  att  det  finns  flera  strategier  och  förhållningssätt  som  mina  informanter

använder sig utav i mötet med elevers tankar om religiositet och så kallad våldsbejakande religiös

extremism. Dessa strategier är att se religionskunskapen som plattform, att vara på elevernas sida,

att ta elevernas religiositet på allvar, att se till de egna begränsningarna och att ta sin egna tro/icke-

tro i beaktande i förhållande till undervisningen av religiösa elever.  

Pernilla och Stefan är både icketroende, och Stefan säger sig vara ateist. Örjan däremot är

bekännande  kristen.  Alla  tre  refererar  till  sin  egna  tro/  icke-tro  i  materialet,  och  visar  på  en

medvetenhet  kring  sin  egen  övertygelses  innebörd  för  undervisningen.  Genom  att  ge

(inom)religiösa frågor plats på olika sätt i klassrummet tar de elevernas religiositet på allvar. 

Örjan, som är väldigt öppen med sin kristna tro, menar att hans övertygelse till och med

underlättar  i  samtalet  med eleverna.  De finner  en  gemensam grund i  tron  på  gud,  och  Örjans

resonemang om guds vilja, om bön och rätt och fel och så vidare legitimeras i och med dennes egna

religiösa övertygelse. Han anser själv att han är ”bättre” muslim än många av eleverna, och känner

därför  att  han har  ”på  fötterna”  i  inomreligiösa diskussioner.  Samtidigt  som Örjan förordar  ett

samtalsklimat  med  högt  i  tak  så  är  det  vissa  diskussioner  som  avvisas  med  hänvisning  till

individens rätt  att  välja,  så som i frågan om huruvida muslimska flickor  bör  bära hijab.  Örjan

betonar hur viktigt det är att eleverna ständigt relaterar undervisningen till sig själva, och om eleven

är religiös så bör de även relatera stoffet till sin egen religiositet och uppfattningen om guds vilja, så

som  i  exemplet  med  shirk.  Genom  detta  och  genom  att  öppna  eleverna  för  andra  religiösa

traditioner syftar Örjans undervisning till  att  göra eleverna till  bättre,  mer empatiska (religiösa)

människor. Genom att ständigt beröra islam och den religiösa erfarenheten i sin undervisning utgår

Örjan från (delar av) elevernas livsvärldar, och som pedagogiskt knep för att ”få med” eleverna och

få dem att  känna att  undervisningen är relevant och intressant.  I sin undervisning vill  Örjan få

eleverna att bland annat fundera på vad religion kan vara (om du skulle starta en religion,  vilka

parametrar skulle du vilja ta med?) istället  för att försöka få eleverna att  förstå  vad religion är

utifrån  i  förhand  uppsatta  ramar.  Örjan  försöker  motverka  ”svartvita”  världsbilder  och  religiös

intolerans genom att ”tvinga” eleverna till reflektion, som exempelvis i fallet med de extra jobbiga

skoluppgifterna.  Vad  som dock  inte  finns  i  materialet  är  hur  Örjan  förhåller  sig  till  elevernas
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inställning till icke religiösa lärare, de som av eleverna betraktas som  ”avfällingar”, vilket skulle

kunna uppfattas som en typ av intolerans. 

Pernilla betonar det interkulturella förhållningssättet, vilket innefattar en stark medvetenhet

om olika maktstrukturer och om hennes egen position som etnisk svensk i klassrummet, och även

om hur normerande hennes egen icke-religiositet skulle kunna vara i sammanhanget. Genom att

exempelvis  lyfta  andra  perspektiv  än  det  västerländska  och  kristna  kan  eleverna  relatera  till

undervisningen i större utsträckning. Men det signalerar också en princip om människors lika värde

genom att  säga att  elevernas  perspektiv är  ett  väsentligt  perspektiv i  undervisningen.  Religiösa

diskussioner  och konflikter  uppstår  ofta  och  får  utrymme i  Pernillas  klassrum.  Men utifrån  en

medvetenhet om sin egen position samt det faktum att hon inte anser att hon besitter rätt kunskaper

använder hos sig ofta av den muslimska personalen på skolan, så som i exemplet med diskussionen

om  vad  som  är  haram.  Pernilla  ser  religionskunskapen  som  en  plattform  för  att  diskutera

värdegrundsfrågor, där elevernas egna människosyn aktivt kan prövas. En för stark konsensuskultur

(som den kring IS) kring ”bra värderingar” betraktas med viss skepticism, och då försöker hon

aktivt att inta en position som ”djävulens advokat”. Samtidigt finns en medvetenhet och reflektion

hos Pernilla kring vilka uppfattningar och funderingar som inte är ”rimliga”. Dessa åsikter måste få

ventileras i klassrummet, och hon bemöter detta med en stor tilltro till den öppna och reflekterande

dialogen mellan henne och eleverna och eleverna emellan (som i exemplet med dödsstraff). Men

utifrån Pernillas resonemang finns en gräns för vad skolan och pedagogen kan göra – för de som

”tagit steget in i extremism” krävs andra insatser, så som socialtjänst. 

Stefan  är  uttalad  ateist,  men  han  är  noga  med  att  inte  nedvärdera  andra  religioner  och

religiösa människor inför eleverna. Genom att förstå religion som en form av moralisk kompass kan

han relatera till sitt eget behov av ”ledstjärnor”, och vidare få en förståelse för elevernas religiositet.

Stefans ateism verkar inte utgöra ett direkt problem för eleverna, som ser det som att han är på

deras  sida  genom att  han tar  ställning  för  Palestina.  I  de  diskussioner  som uppstår  på  Stefans

lektioner använder han sig dels utav historieämnet för att försöka nyansera bilden av att religiösa

konflikter bara har med rent teologiska meningsskiljaktigheter att göra. Han försöker också bemöta

de historiska konflikter som eleverna bär med sig in i klassrummet genom att bemöta det med en

(religions)historisk  ämneskompetens.  Stefan  använder  sig  också  ständigt  utav  historiska,

ekonomiska och sociala maktperspektiv för att diskutera och analysera religiösa urkunder, som ett

led i att få eleverna att förstå att deras religioner tar sig olika uttryck av olika anledningar. Genom

att utgå från religiösa urkunder kan eleverna dels öva sig i tolkandets praktik samtidigt som de kan

reflektera  över  rimligheten  att  följa  exempelvis  koranen ordagrant,  och  vidare  utifrån  det  lyfta

diskussionen till att handla om vad religion kan vara och olika sätt att vara religiös på. Stefan har
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flera gånger blivit ifrågasatt av muslimska elever som menar att han inte kan tillstå i inomreligiösa

tolkningar. Hans strategi har då varit att använda sig av lärarkandidater med muslimsk bakgrund. 

Hur kan elevers religiositet inom ramen för religionskunskaps-undervisningen
förstås i relation till läroplanens demokratiuppdrag?

Pernilla  talar  om  religionskunskapen  som  arena  och  plattform  för  att  diskutera  demokratiska

värdegrundsfrågor  och  att  direkt  relatera  elevernas  uppfattningar  och  lokala  problem  med

exempelvis antisemitism och homofobi. På samma sätt diskuteras religionsfriheten och dess ”pris”.

I det första fallet är det dock inte alltid tydligt om det är elevernas religiositet som ligger till grund

för  homofobin,  utan  det  kan  anses  vara  ett  problem som kan  tillskrivas  även  ickereligiösa.  I

förhållande till religionsfriheten som en demokratisk princip ställs dock elevernas religiositet tydligt

i ett spänningsförhållande till denna utifrån elevernas egna uppfattningar om att deras religion blir

kränkt. Det ställs på så sätt ett krav på eleverna(s religiositet) – de måste vara redo att förhandla om

vissa principer (så som att acceptera att profeten avbildas på ett avhumaniserande sätt) för att kunna

fungera i det svenska samhället. Man skulle kunna hävda att detta innebär en grov uppdelning i ”bra

demokratisk religion” och ”dålig odemokratisk religion” utifrån hur kompatibel uppfattningarna är

med de i förhand uppsatta värdena. Men jag anser ändå att då mycket av Pernillas undervisning

verkar syfta till att låta dessa uppfattningar få formas och utmanas under en längre tid samt genom

att det är elevernas åsikter – inte exempelvis religiösa företrädares dogmer – som står i centrum så

blir denna grovhuggna uppdelning ännu mer diffus i kanterna.   

Elevernas  religiositet  betraktas  av  mina  informanter  ofta  som  en  förutsättning  för  en

demokratisk  praktik.  Genom  att  möta  varandra  i  klassrummet  praktiseras  och  övas  tolerans.

Samtidigt  finns  exempel  på  när  detta  misslyckas  och  en  konsensuskultur  med  bara  ”bra

värderingar” yttras utifrån en tyst  överenskommelse.  För Stefan är det öppna samtalet där olika

uppfattningar och övertygelser får ställas mot varandra -  med risk för kränkningar - ett  sätt  att

garantera  och  förverkliga  ett  demokratiskt  förhållningssätt.  Samtal  och  diskussion  ses  som en

demokratisk process och utgör på så sätt dess kärna, istället för att se demokratiska värderingar som

något  som  kan  förmedlas  från  lärare  till  elev  genom  ett  tomt  rabblande.  Stefan  söker  att

”mänskliggöra” religionen och visa på tolkningarnas relevans för att genom tolkningen kunna sätta

frågor så som individens frihet och jämställdhet mellan könen i förgrunden.  I Stefans ateistiska

uppfattning innebär religion svaret på ett behov – ett behov av en moralisk kompass. Han förhåller

sig empatisk till  detta,  då  även han har  behov av ledstjärnor  i  sitt  liv.  Men denna uppfattning

grundar sig i idén om tro och religion som en mänsklig produkt, religiösa sanningar finns inte i sig
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själva utan har tillkommit som svaret på en fråga eller ett behov. Om behovet ändras eller upphör så

upphör religiositeten. Genom att betrakta elevers religiositet som ett svar på ett behov och inte som

exempelvis en förnimmelse av något (äkta) gudomligt, så befästs de demokratiska principerna och

värdenas oberoende samt överordnade ställning. 

För Pernilla är religionskunskapsundervisningen också en arena där tolerans för andras sätt

att leva och tänka både förmedlas men framför allt tränas som praktik i form av såväl  diskussioner

som provokationer.  För Örjan är samförståndet en överordnad demokratisk princip – genom att

eleverna inte klankar ner på andras världsåskådningar så kan de anses vara fullgoda demokratiska

medborgare. När elever förhåller sig intolerant till individens fria val (att exempelvis bära eller inte

bära hijab) bemöter Örjan det själv med intolerans – diskussionen avfärdas från klassrummet. I

andra  exempel  lyfter  dock  Örjan  hur  elevernas  religiositet  kan  användas  som  nyckel  för  att

förmedla tanken om individens frihet, så som i exemplet om shirk. På liknande sätt lyfter Stefan sin

elev som bär hijab, men som själv kallar sig feminist. Genom att högljutt proklamera att det är ett

eget  val  att  bära hijab så blir  hennes religiositet  ”ofarlig” och kompatibel med värderingar om

individens frihet, medan samma handling utan ett lika självsäkert uttryck möjligtvis hade kunna

tolkats som ett tecken på förtryck och ofrihet, och därmed setts som oförenligt med vissa liberala

demokratiska värderingar. 

Religionskunskapsämnet  kan  i  Pernillas  fall  sägas  vara  paradoxalt  i  det  avseendet  att

eleverna å ena sidan uppmuntras till egen reflektion och egna personliga ställningstaganden, men att

i dessa ställningstaganden kan sanningsanspråk rymmas som å andra sidan anses vara fullständigt

irrelevanta i förhållande till kunskapskrav och bedömning. På så sätt blir elevens egna eventuella

uppfattningar om exempelvis jordens skapelse ett ”fritt val” som ändå underordnas den rådande

synen  på  sann  eller  viktig  kunskap.  För  Örjan  framstår  detta  inte  vara  ett  problem i  samma

utsträckning,  utan  den  egna  religiositeten  uppmanas  att  användas  som speglingsyta  för  vidare

resonemang. 
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Hur kan informanternas strategier och förhållningssätt förstås utifrån 
religionsdidaktiska teorier och begrepp?

Att anlägga ett teoretiskt perspektiv på informanternas utsagor är komplicerat, och erbjuder flera

utmaningar. Inte minst därför att flera av begreppen är myntade i helt andra sammanhang, bland

annat med ambitionen att skapa ett europeiskt ramverk för RE (se exempelvis Jackson). Dessutom

riskerar  många nyanser  och viktiga detaljer  i  intervjumaterialet  att  bli  osynligt  i  den teoretiska

begreppsapparaten.  Begreppen tar  inte  alltid  hänsyn till  de specifika kontexterna där  lärarna är

verksamma.  Samtidigt  erbjuder  den  teoretiska  begreppsapparaten  att  se  generella  mönster  och

bidrar till förståelsen av informanternas strategier och förhållningssätt. 

Pernilla  och  Stefan  talar  båda  två  om  hur  de  använder  religionskunskapsämnet  som

plattform  (både  ämnet  och  timmarna  i  veckan)  för  att  belysa  specifika  frågor  och  problem.

Värdegrundsfrågor  så  som  frågor  om  homofobi  och  sexualitet  och  lokala  problem  så  som

antisemitism blir naturliga att lyfta, men även för att relatera till elevernas vardagliga problem, så

som föräldrar  som skiljer  sig.  Att  se  och använda religionskunskapen som arena där  elevernas

religiösa tillhörigheter får ta plats, och där konflikter får äga rum och bemötas och sättas i vidare

sammanhang talar för en didaktik som betonar religionskunskapens instrumentella värde. 

Att  till  stor  del  låta  elevernas religiositet  och traditioner  vara utgångspunkt  för  delar  av

undervisningen visar på mina informanternas uppfattning om att elevernas religiositet bör och kan

tas på allvar. Framförallt Pernilla öppnar upp för inomreligiösa diskussioner, och uppmanar på så

sätt  till  ett  kritiskt  förhållningssätt  till  sanningsanspråk  som  kan  härledas  till  den

verklighetsprövande religionsdidaktiken. Men samtidigt finns principer som är överordnade, och

detta är tydligt även hos Örjan - genom att ”ta vidare” samtalen till att påtala vikten av individens

frihet och mana till samförstånd så underordnas de motstridigheter och konflikter som förespråkare

av  den  verklighetsprövande  religionsdidaktiken  anser  är  dess  kärnpunkt.  Den  tyngdpunkt  som

framförallt Stefan lägger på tolkning utifrån religiösa urkunder så som Bibeln och Koranen skulle

då  på ett  tydligare  sätt  kunna härledas  till  den tolkande religionsdidaktiken,  som syftar  till  att

elevens  egna  tolkningar  relateras  till  tolkningar  på  grupp-  och  traditionsnivå  för  att  belysa

variationerna där emellan. 

Pernilla, Örjan och Stefan har ett sätt att se till sina egna ”begränsningar” i förhållande till

att beröra vissa frågor. Med hänvisning till exempelvis kulturella och religiösa skillnader bedömer

informanterna att deras perspektiv inte ”räcker” för att ta i vissa frågor. Som exempel på detta har vi

hur Stefan nyttjar  muslimska lärarkandidater,  eller  hur  Pernilla  använder  muslimsk personal  på

skolan  i  sin  undervisning  och  som en  del  av  åtgärderna  gentemot  flickorna  som uttryckt  sina
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sympatier för IS. Detta kan ses som en ren pedagogisk nödvändighet – det tilltänkta stoffet kommer

helt enkelt inte att förankras eller accepteras av eleverna om det kommer från en person som de

identifierar som utomstående i detta avseende. Men handlingen att släppa in andra i undervisningen

säger någonting om synen på kunskap som relationell, den står inte för sig själv utan är avhängig

”rätt” kontext. Religionsdidaktikerna fokuserar främst förhållandet mellan elev och stoff, men jag

skulle  vilja  hävda  att  genom att  lärarna  tar  sin  egen  icke-/religiositet  i  beaktande  så  adderas

ytterligare en dimension där en fruktbar didaktisk modell skulle behöva ta hänsyn till relationen

elev-stoff, lärare-stoff och elev-lärare. Detta då det är tydligt, främst i Örjans fall, att lärarens egna

relation till stoffet och hans egna religiositet har en direkt inverkan på hur undervisningen går till. 

Mina informanter visar på olika sätt för eleverna att de ”är på deras sida” - Stefan genom att

ta ställning i Palestinafrågan, Pernilla genom det interkulturella perspektivet och Örjan genom att

relatera till eleverna genom sin egen tro. Det är en nödvändighet i flera delar av skolvardagen, men

det ställs lite på sin spets i och med radikaliseringsproblematiken i området – genom att eleverna

och lärarna har en god relation med varandra ökar chanserna för att kunna upptäcka en eventuell

problematik samt att utföra ett gott förebyggande arbete. Men skolgången syftar inte bara till att

skapa goda relationer. Bilden kompliceras när kravet på att uppvisa mätbara kunskaper tillkommer.

Undervisningen ska  syfta  till  att  både  verka  utvecklande för  elevens  själsliv  och livsåskådning

(oavsett  eventuell  religiös  övertygelse),  men också  till  att  ge  eleverna möjligheten att  utveckla

förmågor  som  genom  prestation  (prov  exempelvis)  ska  betygsättas.  Kunskaper  ska

översiktligt/utförligt/utförligt och nyanserat redogöras för. Eleven ska alltså enligt läroplanen visa

vad  den  lärt  sig  om religion(er),  men  för  att  leva  upp  till  religionskunskapens  syfte  bör  den

”reflektera över olika livsfrågor, sin identitet och sitt etiska förhållningssätt.”113 vilket snarare syftar

till att lära från religion(er). 

Slutsatser 
Mina  resultat  visar  på  en  kreativitet  hos  lärarna  i  mötet  med  religiösa  elever,  och  en  stark

medvetenhet om religioners och religiositetens roll i elevernas egna liv. Denna medvetenhet är till

och med så stark att den stundtals övergår i en medveten religiös fostran av eleverna – om de är

religiösa ska de bli bättre religiösa människor. Elevernas religiositet är till viss del ”en privatsak”,

men det privata får plats i klassrummet och speglas mot större frågor och traditioner. I förhållande

till Kittellmann Flensners avhandling framstår det som att mina informanters tillvägagångssätt är

radikalt annorlunda – det religiösa livet i sig framstår inte som något tillhörande en svunnen tid –
113  Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011 [Elektronisk resurs], Skolverket, Stockholm, 

2011: 198  http://hdl.handle.net/2077/31382 
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det är i allra högsta grad levande och relevant för samtliga i undervisningen. 

Att adressera frågor kring våldsbejakande religiös extremism i klassrummet kan antas vara

en mer delikat fråga för mina informanter än vad det är på många andra skolor. Att vända sig till

Joyce Miller om hur dessa frågor skulle behandlas menar jag skulle ge otillfredsställande svar. I

Millers  text  lyfter  hon  att  det  krävs  en  medvetenhet  från  lärarnas  sida  om  att  frågor  kring

våldsbejakande religiös extremism kan leda till att eleverna landar i resonemang som inte rimmar

med den demokratiska värdegrunden.114 Men hon fördjupar sig inte i  vilka vidare konsekvenser

detta kan få, mer än att det kan bli olustiga samtal. För mina informanter och de områden de verkar i

är utresandeproblematiken och den våldsbejakande religiösa extremismen en reell verklighet, och

därför kan undervisningen om dessa frågor tänkas ha en större och djupare innebörd för eleverna.

Jag  anser  att  det  är  relevant  att  ställa  frågan  om  det  är  lämpligt  att  söka  utforma  en bred

religionsdidaktisk  strategi,  när  klassrummen  i  vårt  land  ser  så  olika  ut.  Jag  menar  att  olika

elevunderlag  (i  religiös,  kulturell  och  nationell  härkomst)  kräver  olika  förhållningssätt  från

undervisande lärare,  och då  blir  syftet  och målet  med undervisningen olika  beroende på vilket

klassrum en befinner sig i. Att utgå från vem eller vilka eleverna är ingår i de klassiska didaktiska

frågorna, men i min studie är det tydligt att det krävs en fråga om vem läraren är. De klassiska

didaktiska  frågorna  riktar  uppmärksamheten  mot  stoffet  och  i  viss  mån  mot  eleven,  men  vem

läraren är, är en förbisedd aspekt. Lärarens förhållningssätt till religion, religiositet och religionens

roll i ett sekulärt samhälle är avgörande för vilka strategier som är möjliga, och även för hur läraren

skaffar sig legitimitet bland de elever som är starkt förankrade i en egen religiositet. 

Med den våldsbejakande  religiösa  extremismen som ett  faktum både  informanterna  och

eleverna  förhåller sig till, är frågan om vad eleven får och kan säga i klassrummet en av de större

utmaningarna man kan ha som lärare. Det är en ständig balansgång mellan att dels uppmuntra till ett

öppet  samtalsklimat  där  dialogen  och  diskussionen  betraktas  som toleransens  och  demokratins

praktik, och att dels undvika att elever kränks, men främst att välja hur det som sägs ska tolkas. När

elever uttrycker åsikter som går tvärt emot allt vad skolans demokratiska värdegrund säger, ska det

då tolkas som ett uttryck för en potentiellt farlig världsbild, eller som en reflektion gjord i stunden

av en omogen 13-åring, som ändå inte har de nödvändiga medlen för att exempelvis resa till IS och

som  därför  inte  bedöms  utgöra  ett  reellt  hot  mot  någon?  Och  i  det  sociala  och  ekonomiska

utanförskap många av dessa elever lever i, hur bemöter man detta utan att stigmatisera eleverna?

Min avsikt är inte att besvara dessa frågor, utan snarare att visa på att det inte finns några enkla svar,

men det finns dock lärare som är medvetna om dessa dilemman och, de gör så gott de kan.

114 Miller, 2013: 57
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AVSLUTANDE TANKAR 

En känsla som följt med mig under den större delen av arbetet med denna uppsats är att ämnet

känns splittrat, och svårt att ringa in. Jag kunde under intervjuerna känna att jag hade svårt att få en

styrsel och behålla en kontroll på samtalet – det flöt så lätt iväg till att handla om bråkiga ungdomar,

sociala  svårigheter  och  informanternas  egna liv.  Jag  undrade  om jag  hade  misslyckats  med att

konkretisera vad studien skulle handla om, men kom att landa i förståelsen att ämnet är just så

komplext och har så många beröringsytor att det går in i ”allt det andra”. Att bemöta elever i frågor

om våldsbejakande religiös extremism låter sig omöjligen endast göras genom att utgå från antingen

säkerhetspolitiska eller religionsdidaktiska aspekter och resonemang. Likaså blir studiet av detta ett

komplext och stundtals svårgreppbart företag. Mina tre informanter har alla lyft hur grunden till all

typ av undervisning i skolan handlar om bemötande och relationer. Det är en bemötandefråga, inte

bara en klassiskt didaktisk fråga i avseendet hur stoff ska omvandlas i undervisningssituationer, och

därför är det dags att se till hur formbar eller inkluderande didaktiken kan (och bör?) vara i relation

till lärarens egna förhållningssätt. 

Förslag till vidare forskning 
Om mer uppmärksamhet riktas mot vem läraren är och hur läraren förhåller sig till såväl sin egen

religiositet  som  till  religionens  plats  och  roll  i  samhället,  så  får  det  konsekvenser  för  såväl

lärarutbildningen som religionsdidaktisk forskning. Den liberala demokratin provoceras inte bara av

radikala islamister och jihadism. Även inom andra religioner så som kristendomen finns våldsamma

yttringar  som leder  till  konfrontation,  som exempelvis  trakasserier  eller  hot  mot  abortkliniker.

Denna ökade synlighet eller förekomst av konfrontation och konflikt med religiösa förtecken utgör

därför viktiga frågor för framtidens religionsdidaktik. Den liberala demokratins villkor, gränser och

förutsättningar måste ständigt diskuteras i ljuset av ett föränderligt religiöst landskap. 
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Bilagor /Intervjuguide

Inledande del

 Hur många år har du arbetat som lärare på skolan du är nu / totalt?
 Kan du beskriva det område du arbetar i och den skola du arbetar i? 

Erfarenheter av ett förebyggande arbete mot så kallad våldsbejakande religiös extremism

 Upplever du att det finns ett förebyggande arbete? 
 Vad är din bild av det förebyggande arbetet överlag? 
 Finns det typ en handlingsplan? Hur ser den ut? Hur följs det upp i så fall? Är du 

involverad? Hur då?
 Hur har diskussionerna sett ut på skolan / i kollegiet sedan senaste tidens terrordåd och den 

ökade utresandeproblematiken?
 hur har du/skolan/kommunen jobbat för att ha en uppdaterad lägesbild av området?
 Hur fungerar skolans och din samverkan med andra instanser? kontakt med kommunen? 

Moskéer? Samverkansgrupper? Föräldrar? Polis? Säpo? Socialtjänsten? Idrottsföreningar?
 Vad uppfattar du som svårigheter i det förebyggande arbetet? 
 Upplever du att det finns skillnader mellan det förebyggande arbetet mot så kallad religiös 

radikalisering skiljer sig från annat våldsförebyggande arbete? 

Direkta erfarenheter av så kallad våldsbejakande religiös extremism

 Har du hört om/ känner du till något fall av så kallad religiös radikalisering? 
 I skolan? I klassen? Syskon/ föräldrar? Rykten? 
 Vad var din roll i detta? 
 Vilka drivkrafter och dragningskrafter anser du är orsaken bakom radikalisering? I stort? I 

ditt område / på din skola? Vilka är de starkaste? 

De  religionsdidaktiska  aspekterna  av  arbetet  kring  så  kallad  våldsbejakande  religiös
extremism

 Vilka möjligheter anser du finns inom religionskunskapsämnet att handskas med frågor 
kring så kallad våldsbejakande religiös extremism? 

 Hur bemöter du dessa frågor om så kallad religiös extremism i undervisningen?
 Hur bemöter du ”radikala” yttringar i undervisningen?
 Hur fungerar diskussionerna i klassrummet? Vem initierar samtalen - kommer det från dej, 

eller från dina elever? 
 Vad är drivkrafterna / orsakerna bakom att arbeta mot så kallad religiös extremism?
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