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Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka attityder åtta lärare i årskurs F–3 har till 

religionsundervisning och hur detta påverkar undervisningen och eleverna. Forskningsfrågorna 

handlar om hur undervisningen bedrivs, vilken attityd lärare har till religionskunskap, vad några 

lärare anser om kursplanen i religionskunskap samt vilka svårigheter och möjligheter det finns 

med att undervisa i religionskunskap. Vi använder oss av en kvalitativ ansats i form av semi-

strukturerade intervjuer med åtta informanter. Resultatet visar att lärarnas attityd speglar av sig 

på såväl undervisningen som eleverna, då den påverkar hur läraren väljer att lägga upp sin 

undervisning. Resultatet visar också att det finns möjligheter och svårigheter med religionsun-

dervisning, bland annat att skapa förstående och toleranta individer samt att vårdnadshavares 

åsikter kan hindra elever i utvecklandet mot kunskapskraven. En av slutsatserna med studien är 

att lärarens attityd till ämnet är avgörande för vilken inställning eleverna får till religionsunder-

visningen. 

___________________________________________________________________________ 
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1.  Inledning 
Att människor influeras av varandra är någonting vi ser överallt i dagens samhälle. Många män-

niskor i vår värld accepterar andra människors trosuppfattningar och respekterar mångkulturen, 

medan andra har en stark åsikt och tycker att alla ska tycka likadant som en själv. För att ele-

verna ska fostras till demokratiska medborgare som respekterar alla människors värde är det 

därför viktigt att föregå med gott exempel. En speciell person som har präglat många i vår värld 

är Michelle Obama. Hennes röst har format många människor då de ser upp till henne och 

tycker att hennes åsikter är värdefulla och tilltalande. I samband med att hennes man Barack 

Obama avgick som president i USA, sa hon följande:  

Religious diversity is a great American tradition. […] Our glorious diversity - our diversity 

as a faiths, colors and creeds - that is not a threat to who we are; it makes us who we are. 

(Hirschfield Davis, 2017, 6 januari).  

Med detta menar hon att människor har rätt att tro som de vill och att det borde accepteras. Idag 

är detta viktigt då vi lever i ett mångkulturellt samhälle där människor med olika religioner 

lever sida vid sida. Religionskunskapsämnet är därför en viktig del i att forma kommande ge-

nerationer till ett tillåtande samhälle. Lärare ses som förebilder för elever och kan därför på-

verka deras inställning till olika ämnen. Vi upplever dock att religionskunskap är ett svårt ämne 

att undervisa i då många olika åsikter kan påverka vad undervisningen i religionskunskap ska 

innehålla. Såväl elever som vårdnadshavare kan komma med åsikter om vad de får undervisas 

i och inte, vilket gör att lärare kan påverkas i sina val av undervisningsinnehåll. Lärarens in-

ställning till ämnet kommer att bestämma hur han eller hon väljer att gå vidare med deras åsik-

ter. En studie som Sjömar (2015) genomfört visar att religionsämnets syfte är att bryta de för-

domar och den främlingsfientlighet som elever kan ha. I grundskolans tidigare år handlar det 

om att förebygga elevers utveckling av fördomar om olika religioner genom att i tidig ålder 

diskutera och reflektera över olika livsfrågor. Enligt Andersson (2009), som utfört en studie om 

hur religionsämnet kan förebygga främlingsfientlighet och rasism, kan undervisning i religion 

öka kunskaperna hos eleverna, göra att eleverna utvecklar förståelse om olika religioner och 

därmed minskar de sina fördomar. Religionskunskapen är också ett tillfälle för eleverna att 

utveckla egna tankar och uppfattningar (a.a.). Det är därför intressant att undersöka vilken atti-

tyd några lärare har till religionsämnet och hur den därmed påverkar undervisningen och ele-

verna. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med föreliggande studie är att undersöka vilka attityder åtta lärare i årskurs F–3 har till 

religionsundervisning och hur detta påverkar undervisningen och eleverna.   

 

För att uppnå syftet kommer följande forskningsfrågor att besvaras:  

• Hur beskriver några lärare i årskurs F–3 sin undervisning i religionskunskap? 

• Hur påverkas undervisningen i religionskunskap av lärarnas egna attityder till ämnet? 

• Vad anser några lärare i årskurs F–3 om att kursplanen för religionskunskap lägger fo-

kus främst på kristendomen? 

• Vilka svårigheter och möjligheter finns det med religionskunskap, enligt några lärare i 

årkurs F–3?  

2. Bakgrund 

Bakgrundskapitlet består av ett avsnitt om hur religionskunskap beskrivs i gällande styrdoku-

ment och ett avsnitt med tidigare forskning. Kapitlet avslutas med en redogörelse för vår teore-

tiska utgångspunkt.  

2.1 Gällande styrdokument 

Religionskunskapsämnet har ständigt debatterats. I Sveriges alltmer mångkulturella samhälle 

blir religionsämnet viktigt för att skapa ömsesidig respekt mellan människor (Skolverket, 

2011). Religionskunskapsämnet syftar till att:   

Undervisningen ska bidra till att eleverna utvecklar beredskap att handla ansvarsfullt i för-

hållande till sig själva och sin omgivning (a.a. s. 206).  

Religionsämnet fokuserar på fem förmågor som elever ska utveckla (Skolverket, 2011). Ele-

verna ska kunna analysera olika religioner och hur de påverkar och påverkas av samhället, re-

flektera över livsfrågor, resonera och argumentera för olika moraliska synsätt samt söka in-

formation om olika livsåskådningar. Utvecklandet av dessa förmågor ska leda till att eleverna 

strävar mot de kunskapskrav som de ska uppnå i slutet av årskurs tre. 
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Religionsundervisningen ska göra eleverna medvetna om hur olika trosuppfattningar påverkar 

samhället och hur människors olika tro skapar överenskommelser eller konflikter (Skolverket, 

2011). Eleverna ska få förståelse för hur olika religioners tyckande och tänkande kan bidra till 

gemenskap eller segregation. Eleverna ska också få kunskap om hur de kristna traditionerna har 

påverkat Sverige genom tiderna och hur de påverkar dem i dagens samhälle (a.a.). 

2.2 Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som gjorts handlar till stor del om vad undervisningen bör bestå av för 

att skapa den bästa miljön för religionsundervisning. De urskiljbara teman som framkommit 

utifrån den tidigare forskningen handlar om förståelse, lärarens roll, ett tillåtande och öppet 

klassrumsklimat samt svårigheter och möjligheter med religionsundervisning. Kapitlet avslutas 

med en redovisning av de tre övergripande problemområden som Jonsson (2016) skrivit om i 

sin avhandling vilka är mellan tradition och förnyelse, gränslöst uppdrag på begränsad tid och 

elevnära frågor eller när-det-kommer-upp-pedagogik. 

2.2.1 Förståelse 

Att ge eleverna en förståelse och lära dem att visa respekt för olika perspektiv och religions-

traditioner är viktigare än någonsin då dagens samhälle blir mer och mer mångkulturellt (Dever, 

Whitaker & Byrnes, 2011). Vårdnadshavare bör bli informerade om ämnets syfte och vad som 

lärs ut inom ämnet. Detta för att vårdnadshavare ska inse att religionsundervisning bedrivs för 

att främja elevers förståelse och acceptans för olika religioner. Undervisning i religion ska leda 

till att elever respekterar andra religioner och att de får en bild över hur världen ser ut. Det är 

därför viktigt att diskutera världsliga händelser, som exempelvis krig och konflikter, då det kan 

bidra till att eleverna utvecklar förståelse för hur människor kan leva tillsammans trots olika 

religiösa uppfattningar (Dever, Whitaker & Byrnes, 2011).  

Discussion of such news events should end on a positive note of helping students to think of 

ways in which people can live and work peacefully and equitably in a religiously diverse 

world (a.a. s. 226). 

För att elever ska kunna utveckla förståelse måste läraren öppna upp klassrummet för diskuss-

ion där eleverna är aktiva (Furenhed, 2000b). Religionsundervisning får inte bara innehålla in-

formation utan måste beröra emotionellt för att utveckla förståelse hos eleverna.   

Förståelse uppnås inte genom kopiering utan genom reflektion över egna erfarenheter (a.a. 

s. 137).  
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Elever behöver undervisning i religionskunskap för att i ett tidigt skede kunna utveckla sin egen 

uppfattning om olika religioner innan fördomar formar deras uppfattning (Dahlin, 2004).  

2.2.2 Lärarens roll 

När lärare ska undervisa i religion finns det några saker som läraren behöver ta i beaktande 

(Dever, Whitaker & Byrnes, 2011). Dels behöver lärare reflektera över vilka arbetsmetoder som 

de väljer att använda sig av i undervisningen, dels behöver lärare förstå och framföra syftet med 

religionsundervisningen. Eleverna ska genom religionsundervisningen få kunskaper om hur re-

ligionen påverkar olika kulturer, det vill säga valet av livsstil, musik, utbildning, konst och 

politik men samtidigt ska undervisningen fokusera på lärande och utveckling av elevers kun-

skaper. Att använda sig av rollspel i undervisningen kan resultera i att eleverna kan uppfatta en 

viss religion på fel sätt, det kan svartmåla en viss religion och därmed peka ut enskilda elever. 

Det är lätt att genom rollspel uppfatta att alla människor inom en viss religion agerar enligt 

rollspelet, men i praktiken kan det se annorlunda ut då människor utövar sin religion på olika 

sätt. Även vid olika högtider bör lärare vara försiktiga då det kan finnas elever i klassen som 

inte utövar högtiden på samma sätt som den berättas. Det är dock viktigt att lärare är tydliga 

med vad religionsfrihet innebär genom att skapa ett tillåtande och öppet klassrumsklimat som 

präglas av diskussioner och reflektioner. Undervisning i religionskunskap ska göra att elever 

utvecklar förståelse och acceptans för olikheter (Dever, Whitaker & Byrnes, 2011).  

Lärarnas sätt att tolka läroplanen för att skapa den mest meningsfulla undervisningen är viktigt 

(Hartman, 2000a). Läroplanen präglas av otydlighet vilket gör att läraren själv måste välja det 

innehåll som undervisningen ska bestå av. Detta är en svårighet då samhället blivit mer och mer 

mångkulturellt.  

Lärarna själva tvingas söka sig fram till en konsensus, något som de ofta misslyckas med, 

eftersom det omgivande samhället blivit mer och mer pluralistiskt och det yrkesetiska per-

spektivet sällan är medvetandegjort i deras professionella medvetande (a.a. s. 17).  

I religionsundervisningen är det viktigt att eleverna utvecklar sin empatiska förmåga men för 

att göra detta måste framförallt läraren visa sin empatiska förmåga (Furenhed, 2000a). Gör lä-

raren detta framstår han eller hon som en medmänniska som är värd att lyssna på och lära av. 

Det leder i sin tur till att eleverna kan vara mer öppna och vågar dela med sig av sina erfaren-

heter och kunskaper. Lärarens attityd bör därmed präglas av ansvar, respekt och omsorg mot 

varje elev (Furenhed, 2000a).   
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Vad jag vill säga är att det är bra om lärare kan visa det självklara: vuxna befinner sig precis 

som barn och ungdomar på det moraliska slagfältet med dess nederlag och segrar. Ingen vill 

samtala med den som vill framstå som moralisk perfekt (a.a. s. 49).  

2.2.3 Tillåtande och öppet klassrumsklimat 

Läraren behöver skapa ett klassrum som präglas av öppenhet och tillåtelse. Detta kan bidra till 

att elever respekterar varandras trosuppfattningar (Dever, Whitaker & Byrnes, 2011). Elever 

kan genom religionsundervisning lära sig att de flesta religioner förespråkar ärlighet, vänlighet 

och respekt för liv och egendom. Genom att skapa ett tillåtande och öppet klassrumsklimat kan 

elever delge sina berättelser och det kan i sin tur leda till att de utvecklar och fördjupar sina 

kunskaper om hur olika trosuppfattningar har påverkat och påverkar kulturer och samhälle (De-

ver, Whitaker & Byrnes, 2011). 

A K-6 curriculum like this one can foster children’s understanding of and respect for the 

perspectives and religious traditions of others. It can also enable children to have an accurate 

understanding of the role that religion and religious beliefs have played in shaping cultures 

(a.a. s. 228).  

2.2.4 Svårigheter och möjligheter med religionsundervisning 

I undervisningen av religionskunskap kan svårigheter uppstå då elever har svårt att göra det 

abstrakta konkret (Hartman, 2000b). Elever kan uppleva svårigheter i att förstå de händelser 

som skett långt tillbaka i tiden och att skapa sin egen bild av vad de ska tro på. Elever influeras 

av sina förebilder vilket under grundskolans tidigare år främst är lärare och vårdnadshavare. 

Elever bildar en egen föreställningsvärld vilket gör det svårt för dem att anpassa sig om det är 

något som inte passar in på deras föreställningsvärld (a.a.). Däremot kan läraren som förebild 

göra att elever utvecklar sin föreställningsbild och utvecklar ett kritiskt tänkande (Skogar, 

2000). Det innebär att läraren måste vara kapabel att föra respektfulla och förtroendefulla sam-

tal (a.a.).  

Ytterligare en svårighet är lärares egen osäkerhet i ämnet (Hartman, 2000c). Lärare vet inte 

alltid hur de ska hantera elevers funderingar och tankar. Detta kan bero på att de saknar grund-

läggande kunskaper och en egen medvetenhet inom livsåskådningsområdet. Många lärare anser 

att det främst är vårdnadshavares ansvar att diskutera livsfrågor med sina barn. Det finns dess-

utom en viss osäkerhet om hur mycket lärare ska och får influera eleverna med sina egna tankar 

och idéer. Att svara på frågor som elever ställer gör att de bildar sig en uppfattning som sedan 

präglar deras sätt att tänka (a.a.). 
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Som tidigare nämnts behöver läraren skapa förutsättningar för att elever ska utveckla en empa-

tisk förståelse (Furenhed, 2000b). När elever får möjlighet att möta människor med olika relig-

ioner skapas möjligheter att genom olika sinnesupplevelser skapa förståelse om olika religioner. 

Däremot kan en exkluderande känsla uppstå då vissa elever, som inte tillhör någon religion, 

kan känna sig utanför vid mötet med religiösa människor (a.a.).  

Ytterligare en möjlighet med religionsundervisning är att genom ett tillåtande och öppet klass-

rumsklimat, som präglas av förståelse, utveckla toleranta och respektfulla elever (Dever, Whita-

ker & Byrnes, 2011). När klassrummet kännetecknas av öppna diskussioner där eleverna får 

delge sina tankar och erfarenheter kan de utvecklas till självständiga och demokratiska sam-

hällsmedborgare som vet hur och vad de ska göra för att leva i samhället (a.a.). Religionskun-

skapsämnet ger eleverna möjlighet att utveckla sin egen föreställningsbild och skapa sig en 

egen uppfattning innan den formas av fördomar (Dahlin, 2004). 

2.3 Teoretisk utgångspunkt 

Som teoretisk utgångspunkt kommer vi att använda oss av Jonssons (2016) tre identifierade 

problemområden med religionsundervisning vilka presenteras under respektive rubrik. Vi kom-

mer att tolka resultatet utifrån dessa.  

2.3.1 Mellan tradition och förnyelse 

Religionsundervisning i Sverige vilar på en lång kristen tradition (Jonsson, 2016). 1842 genom-

syrade den konfessionella kristendomen all undervisning men år 1950 ändrades ämnet från kris-

tendomskunskap till religionskunskap, vilket ledde till att religionskunskapen blev mer objektiv 

och konfessionsfri. I och med detta borde problemen med religionsundervisning vara borta, 

men så är inte fallet. Religionsundervisningen har ständigt debatterats. Ämnet har diskuterats 

utifrån kristen etik och västerländsk humanism vilket gjort att debatten har tagit fel riktning. 

Det har fokuserats på hur värdegrunden ska formuleras istället för att fokusera på frågor som 

bör spegla lärarens uppdrag och undervisning. Fokus bör istället ligga på innehålls- och form-

frågan, det vill säga hur lärare ska göra för att i sin undervisning förmedla skolans värdegrund. 

Samtidigt som religionsundervisningen ska innehålla kristendomen, ur aspekten svensk relig-

ionshistoria och Sveriges kulturarv, är det viktigt att religionskunskapen blir en mötesplats där 

olika religioner och trosuppfattningar kan mötas och jämföras med varandra. Religionsunder-

visningen behöver se diskussion om och reflektion över etik- och moralfrågor som en central 

plats för utvecklingen av kunskap för att motverka främlingsrädsla och rasism. Orsaken till att 
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kursplanen och undervisningen i religion haft en kristen inriktning är rädslan för att den kristna 

religionsbakgrunden och de kristna värderingarna skulle gå förlorade. Det är lärarnas uppdrag 

att tolka och omsätta kristendomens roll i religionsundervisningen utifrån gällande kursplan 

(Jonsson, 2016).  

Jonsson (2016) menar att det faktum att religionsundervisningen ska vara objektiv och icke-

konfessionell skapar problem i läraruppdraget.  

Många röster ger uttryck för att det är en ständig balansgång mellan att upprätthålla, en enligt 

läroplan, saklig och neutral undervisning och samtidigt låta undervisningen gå på djupet i 

jakt på elevens egna tankar, funderingar och reflektioner (a.a. s. 125).   

Religionsundervisning ska möjliggöra en mötesplats där olika religioner diskuteras och reflek-

teras kring utan att det relateras till en privatsak eller politik (Jonsson, 2016). De religiösa ut-

trycken måste synliggöras. Eleverna behöver utveckla en inifrån-förståelse vilket betyder att de 

ska få möjlighet att se religioner med andra ögon och utifrån andra synvinklar. Detta gör att 

lärare måste utveckla en religionsdidaktisk professionalism där lärarens egen kunskap kontinu-

erligt utsätts för reflektioner och ifrågasättande (a.a.).  

2.3.2 Gränslöst uppdrag på begränsad tid 

Ett problem med religionsämnet är att det är så pass brett att läraren måste välja innehåll och 

riktning (Jonsson, 2016). På grund av detta val får livsfrågor ofta större plats i undervisningen 

än vad religioner får. Det gäller att lärare själva hittar och funderar över hur arbetsvägarna kan 

utvecklas. Det är viktigt att lärare hittar nya sätt att förmedla kunskap och ett sätt är att ta hjälp 

av människor utanför klassrummet.  

För att kunna förnya och vidga religionskunskapsundervisningen är det nödvändigt med 

samverkan mellan olika ämnen, mellan kolleger och med verksamheter utanför skolan men 

ytterst handlar det om den egna reflektionen över eget arbete och vad en religionskurs ska 

innehålla (a.a. s. 139).  

En annan fråga är huruvida religionsundervisningen utgår från förstahands- eller andrahands-

information, det vill säga om undervisningen utgår från möten med representanter från olika 

religioner eller om undervisningen utgår från läroböcker (Jonsson, 2016). Det är viktigt att ele-

verna förstår varje enskild religion och detta genom att få kunskap om dess kärna, vilket är svårt 

att genomföra i ett klassrum med hjälp av bara läroböcker (a.a.).  
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2.3.3 Elevnära frågor eller när-det-kommer-upp-pedagogik? 

På grund av religionskunskapens svåra uppdrag i att tolka kursplanens mål saknas ofta den 

riktiga religionsundervisningen i skolans klassrum (Jonsson, 2016). Religioner lyfts exempelvis 

i samband med högtider eller när eleverna arbetar med geografi. Lärare väljer att inte arbeta 

med livsfrågor för att tiden till detta inte finns, men det är samtidigt upp till läraren att ta kontroll 

över kursplanen och hur den speglas i undervisningen. Det finns en risk att ställa religionerna 

mot varandra och det kan skapa starka åsikter hos elever, vilket kan göra att de inte utvecklar 

ömsesidig förståelse i det mångkulturella samhälle som vi lever i. Detta kan leda till ideologisk 

enögdhet vilket gör det svårare för ett samhälle att hålla ihop (a.a.).  

Livsfrågor diskuteras ofta när olika händelser inträffar istället för att vara en kontinuerlig del i 

undervisningen (Jonsson, 2016). Oftast belyses livsfrågor när något speciellt hänt i elevens liv, 

som kan diskuteras och reflekteras över vid det tillfället, eller när någon högtid inträffar. Livs-

frågor har sällan plats i den ordinarie undervisningen utan belyses spontant när det behövs. Att 

livsfrågor inte är inplanerad i den ordinarie undervisningen kan ha flera orsaker. Den första 

orsaken kan vara att undervisningen grundar sig på en tradition där läraren ställer frågor och 

eleven svarar, den andra orsaken kan vara att läraren förväntas ha de rätta svaren vilket är svårt 

när läraren inte alltid har alla svar. Läraren blir då istället återhållsam för att inte göra eleverna 

besvikna. Den tredje orsaken kan vara religionskunskapens diffusa fokus där begreppet religion 

blir svårt att omvandla i praktiken (a.a.). 

Lärarnas inställning till ämnet är avgörande för hur eleverna upplever det (Jonsson, 2016). Detta 

är en förutsättning för att skapa en intressant och lustfylld religionsundervisning.  

Med lärarens uppmärksamhet och engagemang kan eleven utveckla tillit till sig själv och 

andra och uppleva känslomässig och intellektuell stimulans i förening. Det är dock en didak-

tisk utmaning att få till en sådan ideal undervisningssituation där varje elev bereds plats och 

uppmärksamhet utifrån sina egna behov (a.a. s. 156).  

3. Metod och data 

Metodavsnittet består av en redogörelse och argumentation för det metodval och urval som 

studien bygger på. Därefter följer en förklaring om den datainsamlingsmetod och datasorte-

ringsmetod vi valt att använda oss av. Sedan redovisas ett avsnitt där vi förklarar hur validitet 
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och reliabilitet uppfylls i föreliggande studie. Kapitlet avslutas med en redogörelse för hur de 

forskningsetiska principerna tillämpas. 

3.1 Metodval och urval 

I föreliggande studie används en kvalitativ ansats där empirin är den grund som studien bygger 

på. Genom en kvalitativ ansats vill vi skapa djupare förståelse för hur några lärare arbetar med 

de problem som vår studie utgår ifrån (Bryman, 2011). En kvalitativ ansats skapar fördjupad 

förståelse för arbetet då det är informanternas egna tankar och idéer kring det problem som 

studien berör. Vi har valt att använda oss av semistrukturerade intervjuer då de bjuder in till 

ytterligare diskussion. Semistrukturerade intervjuer ger oss också möjlighet att ställa följdfrågor 

och därmed få utförligare svar. Vi har valt att använda oss av ett målstyrt urval där vi bestämt, 

utifrån syftet och forskningsfrågorna, de informanter som vi intervjuat. I och med att vi upplevt 

svårigheter att få tag på informanter har vi också utgått från ett bekvämlighetsurval där vi tagit 

kontakt med informanter som vi har tidigare relationer med. Bekvämlighetsurvalet byggde 

också på att vi ville ha in data i ett tidigt skede för att kunna göra en utförlig sortering och 

tolkning av datainsamlingen (a.a.). Ett effektivt datamaterial skapas genom att reflektera över 

vilket urval man gör, vilket vi också tagit hänsyn till genom att ta kontakt med lärare med olika 

erfarenheter (Tivenius, 2015). Genom att spela in informanternas svar skapar vi förutsättningar 

för att kunna underlätta transkriberingen och tolkningen samtidigt som vi kan återvända till 

informanternas svar ifall oklarheter skulle uppstå (Bryman, 2011). I missivbrevet som skickats 

till informanterna några dagar innan intervjuerna förklaras de forskningsetiska principerna som 

är viktiga att ta i beaktande (Vetenskapsrådet, 2011).  

Det är angeläget att framhålla att en kvalitativ metod skapar möjlighet till att informanterna får 

utveckla och fördjupa sina svar (Bryman, 2011). En kvalitativ metod ger oss möjlighet att upp-

fatta den sociala verkligheten som informanterna berättar om. Det är intressant att kunna se 

verkligheten genom andras ögon vilket i sin tur breddar våra perspektiv. Valet av semistruktu-

rerade intervjuer grundar sig i att informanten får stort svarsutrymme vilket gör intervjuproces-

sen flexibel. Semistrukturerade intervjuer skapar förutsättning för rika och fylliga svar vilket 

gör undersökningen meningsfull. Dessutom är det svårt att upprepa samma undersökning och 

få liknande resultat eftersom undersökningen grundar sig på forskarens intresse. Kvalitativa 

metoder är svåra att generalisera då undersökningen inriktar sig på ett målstyrt urval. Därför är 

det svårt att generalisera resultaten till andra miljöer (Bryman, 2011). 
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3.2 Datainsamlingsmetod 

Vi har valt att använda semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod då vi anser, i 

enlighet med Bryman (2011), att denna intervjuform leder till en öppen diskussion där infor-

manterna kan utveckla sina svar. Intervjuerna ägde rum på tre olika grundskolor i Mellansverige 

där informanterna valde plats. Intervjuerna pågick cirka 20–30 minuter och studiens båda skri-

benter deltog vid samtliga intervjutillfällen. Vid varje tillfälle spelades intervjuerna in för att 

skapa gynnsamma förutsättningar för att transkribera, kategorisera och tolka svaren från infor-

manterna.  

3.3 Datasorteringsmetod 

Informanternas svar spelades in och därefter transkriberades de för att få fram empirin. Efter 

transkribering av informanternas svar analyserades och sorterades svaren. För att sortera den 

empiri som vi samlat in använde vi oss av kategorisering, det vill säga vi delade in svaren i 

olika teman för att på ett effektivare sätt hitta likheter och skillnader mellan informanternas 

svar. Kategoriseringen utgick från forskningsfrågorna vilket betyder att vi kontinuerligt utgick 

från studiens syfte. De kategorier som framkom var inkluderande diskussioner, öppen och ne-

utral utgångspunkt, kristendomens fokus, skapa förstående och toleranta individer samt påver-

kan utifrån.   

3.4 Validitet och reliabilitet 

Validitet handlar om hur trovärdigt arbetet är medan reliabilitet handlar om att undersöka på ett 

pålitligt sätt (Bryman, 2011). När vi konstruerat våra intervjufrågor har vi utgått från syftet med 

studien och de forskningsfrågor som vi hade, därmed säkras validiteten för arbetet. Genom en 

noggrann och utförlig transkribering samt en återkoppling till informanterna stärks reliabiliteten 

för arbetet då informanterna får ge sitt godkännande av transkriberingen. För att kunna inför-

skaffa uttömmande svar ville vi, under intervjun, skapa en trygg och lugn miljö där informan-

terna kunde vara öppna och ärliga (Bryman, 2011). 

3.5 Etiska överväganden 

De forskningsetiska principerna är viktiga att ta i beaktande för att ge studien trovärdighet (Ve-

tenskapsrådet, 2011). Vi har tillämpat dessa principer genom att informanterna har fått tagit del 
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av ett missivbrev innehållande studiens syfte och informantens rättigheter i att frivilligt delta, 

vilket beaktar informationskravet. Informanterna har lämnat sitt samtycke om att delta i studien 

och vi har tydligt förklarat att vi varken kommer nämna namn på informanterna eller verksam-

heterna i föreliggande studie och därmed uppnås samtycke- och konfidentialitetskravet. I 

missivbrevet framgick också att det insamlade resultatet inte kommer användas i andra sam-

manhang vilket gör att nyttjandekravet tas hänsyn till (Vetenskapsrådet, 2011). 

4. Resultat 

Detta kapitel innehåller en redovisning av empirin och en tolkning av empirin. Som avslutning 

på detta kapitel sammanfattas resultatet.  

4.1 Empiri 

Empirin har delats in i olika kategorier för att redovisa vad informanterna svarat utifrån forsk-

ningsfrågorna. Dessa kategorier är inkluderande diskussioner, öppen och neutral utgångspunkt, 

kristendomens fokus, påverkan utifrån och skapa förstående och toleranta individer.  

4.1.1 Inkluderande diskussioner 

Religionsundervisning bedrivs oftast som ett temaarbete men ämnet lyfts också in i andra sam-

manhang som till exempel vid olika högtider eller olika händelser. Informanterna berättar att 

de tar del av elevernas erfarenheter i undervisningen genom att låta dem delge de kunskaper de 

har, till exempel efter att de varit iväg på någon högtid. Däremot tycker många av informanterna 

att de är dåliga på att lyfta fram andra högtider än kristna, på grund av att de kristna högtiderna 

finns utskrivna i almanackan och uppmärksammas mer. Informanterna påpekar också att andra 

traditioner och högtider måste få plats i undervisningen.  

Lyfter du några andra högtider? 

Nej, det kanske jag inte är så duktig på att göra, det borde jag säkert göra mer, liksom upp-

märksamma de andra traditionerna. Det skulle man kunna göra bättre. Det är säkert för att 

det inte ligger nära tillhands hos mig och då blir det att jag inte uppmärksammar det. Det 

borde man göra mer, precis som att man lyfter att det är påsk.  
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Informanterna väljer att använda sig av skapelseberättelser för att ge elever kunskap om relig-

ionerna och de menar att det är ett roligt sätt att arbeta. Rollspel är också ett arbetssätt som 

informanterna menar ger en extra dimension och ökad förståelse för de olika religionerna.  

Det är ju väldigt kul just med religion att, just med bibelberättelserna, de är ju ganska tuffa, 

de kan ju vara ganska blodiga och det är ju ganska hemska och många är ju väldigt gripande 

också. Jag tycker det är så roligt att jobba med dem, dels för de är, de får vara lite hemska, 

och barnen köper ju det och de är ju väldigt tacksamma att göra roliga arbeten kring.  

Informanterna anser också att det är viktigt att undervisa i olika religioner för att få eleverna att 

inse deras likheter. Alla religioner har liknande värderingar vilket är viktigt för eleverna att få 

kunskap om.  

Vi har fokuserat på att se det positiva istället för att se det som faktiskt skiljer och det som är 

säreget. Jag tror skolan är jätteviktigt för att på nåt vis bygga broar och skapa en förståelse 

människor emellan. 

4.1.2 Öppen och neutral utgångspunkt 

Informanterna är eniga om att religionsämnet är viktigt att undervisa i. De anser att i dagens 

mångkulturella samhälle behövs religionskunskap för att göra elever medvetna om att det finns 

människor i samhället som tror på olika saker. Att också bedriva undervisning i religion där 

eleverna får undersöka likheter och skillnader mellan olika religioner kan göra att eleverna inser 

att religionerna har mer likheter än skillnader. Skolan ska vara en plats där elevernas tankar och 

funderingar kan diskuteras och reflekteras över.  

Jag tycker att jag har en attityd till ämnet att det är ett viktigt ämne och jag är inte rädd att ta 

upp de här frågorna på något vis och barn idag är ju väldigt, de snappar upp saker lite överallt, 

det kan ju börja hända så mycket i deras huvuden och då är det ju jätteviktigt att det finns en 

plats i skolan för de här tankarna tänker jag. 

Informanterna menar att deras inställning till ämnet speglar av sig på eleverna vilket gör att 

lärare måste reflektera över sin egen inställning till religionsämnet. Detta gäller inte bara inom 

ämnet religionskunskap utan i alla ämnen eftersom lärare innehar en maktposition där elever 

ser lärare som förebilder.  
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För mig har det inte varit svårt att hålla en neutral roll för det gör jag redan men attityden har 

absolut roll. Man har ju en hög maktposition när man undervisar så det är superviktigt att 

tänka på det, vad har jag egentligen för attityd, vad går jag in med för inställning innan vi 

ens har börjat. Det speglar av sig på eleverna speciellt på barn i de yngre åldrarna där de 

börjar fundera över mycket och då kan det vara jag som raserar tankar och funderingar hos 

dem. 

Flera av informanterna påpekar hur viktigt det är att inneha en neutral utgångspunkt när man 

undervisar i religion för att inte styra elever i en viss riktning. En av informanterna delger där-

emot att hon berättar för eleverna vad hon tror på om eleverna frågar men informanten försöker 

vara neutral och påpeka att det är det som hon tror på.  

Jag är ju själv troende och det döljer jag ju inte för barnen, frågar de mig om jag tror då svarar 

jag ju självklart att jag tror. Men det är ju ingenting som påverkar eleverna. Jag står ju inte 

och pratar om vad jag tycker, däremot kanske jag kan rätt mycket om bibeln för att jag är 

själv lite påläst om den. Men jag försöker att hålla det neutralt, för det jag tror, det ska ingen 

annan behöva bli påtvingad. Det är min tro. Däremot frågar dom så svarar jag. 

Några av informanterna upplever att hålla en neutral utgångspunkt som en utmaning då det är 

svårt att inte blanda in sina egna tankar i diskussioner som äger rum i klassrummet.  

”Vilket tror du på?” och det är ju också lite svårt hur, man ska ju vara ärlig och tala om vad 

man tror men sen kanske jag tror lite på det här och lite på det här, det blir liksom flummiga 

svar för dom, de vill ju ha konkreta svar. De vill gärna att jag ska svara JA, såhär är det. Men 

det är ju lite svårt också just med barn för de är ju ”Aha men jag tror som fröken”. Så man 

vill ju inte ge så stor bild heller, man får försök hålla sig. 

4.1.3 Kristendomens fokus 

Enligt flertalet av informanterna är kristendomen en betydande del av den svenska historien 

och Sveriges kulturarv. Det är förståeligt utifrån detta att läroplanen därför lägger fokus främst 

på kristendomen. Några av informanterna är dock övertygade om att kristendomens roll i läro-

planen kommer att ändras och att andra religioner än kristendomen kommer att få större plats, 

på grund av det mer och mer mångkulturella samhälle som vi lever i.  

Jag hoppas att det kommer läggas in fler, för vi är ju ändå ett land som har många andra 

religioner och det är jätteviktigt att de tar upp alla. Alla religioner finns med i läroplanen så 

det finns inte bara kristendomen där, men det är ju det som ligger på oss lärare då att lyfta 

dem för att kunna synliggöra det för barnen, att de ska känna igen och kunna ha vetskap om 

det. 
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En av informanterna uttrycker att kristendomen är en del av Sveriges historia vilket medför 

speciella traditioner samtidigt som andra länder, med annan religion, har sina traditioner och 

sin kultur. Traditionerna och kulturen är något fint som varje land har och som invånarna ska 

vara stolta över. Informanten menar att eleverna bör ha vetskap om de svenska traditionerna 

och även veta varför de firas. Till följd av att vi bor i Sverige och att Sverige har en kristen 

historik är det främst de kristna högtiderna som uppmärksammas. Flertalet av informanterna 

menar också att andra religioners högtider belyses genom att elever i klassen berättar om hög-

tider som de firar. 

De flesta av informanterna anser att det är en tolkningsfråga om hur man väljer att lägga upp 

sin undervisning i religionskunskap, det vill säga att det är upp till var och en att få in olika 

religioner i undervisningen.  

Någonstans måste man ändå utgå från att kristendomen har sin rot i Sverige. Sen finns det 

självklart mängder av andra religioner men vi har ju ändå den svenska historien som finns 

där. Det måste man ändå ha en förståelse för att det är så utan att det ska vara nedvärderande 

mot de andra religionerna. Men det handlar också om hur man tolkar läroplanen. 

4.1.4 Påverkan utifrån 

Informanterna belyser flera svårigheter med religionsundervisningen. Däribland att vårdnads-

havare lägger in sina åsikter i skolans undervisning. Detta kan skapa svårigheter då en elev 

kanske inte får närvara på ett undervisningstillfälle på grund av den trosuppfattning eleven har. 

Det gäller att läraren är tydlig med att tala om för vårdnadshavare vad syftet med undervis-

ningen är och vad läraren är skyldig att förmedla. Alla elever är skyldiga att följa skollagen.  

Det kan vara när man stöter på åsikter som kanske går emot värdegrunden helt och hållet, att 

man inte respekterar att man tror olika. Eller där föräldrar inte vill att deras barn ska delta i 

undervisning som berör en viss religion vilket vi varit med om på den här skolan.  

Informanterna menar att religionskunskap är ett stort och brett ämne för såväl lärare som elever. 

De anser att det är svårt för eleverna att få konkreta svar på något som är så pass abstrakt som 

religion. Det är svårt för eleverna att greppa någonting som hänt för flera 1000 år sedan vilket 

också skapar svårigheter för läraren som måste hitta arbetsmetoder som gör det abstrakta ämnet 

konkret. 
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Dels så är det väl att jag som pedagog har lite svårt, tycker att det är svårt, stort ämne att sätta 

sig in i. Är jag själv inte intresserad eller att jag inte har någon speciell stark tro så blir det ju 

svårt för min motivation och det tycker jag är jättesvårt att häva tillbaka för att lyfta fram det 

positiva och vara inspirerande.  

Religionskunskap är inte bara ett stort och brett ämne utan informanterna anser också att ämnet 

är diffust för eleverna. Eleverna vill gärna få klarhet i om det läraren berättar är sant, vilket 

skapar svårigheter för informanterna ifall sådana frågor uppstår då det ibland råder en osäkerhet 

över religionsfrågor. Alla människor har sina värderingar och det ser informanterna som en 

svårighet då det ger olika perspektiv och synvinklar. På grund av religionsämnets diffusa inne-

håll är det svårt att ge eleverna konkreta svar.  

Eleverna har ju jättemycket frågor och det är jättesvårt att svara på dem eftersom de vill ha 

konkreta svar. Religion är ju vad man tror på och det är ju lite luddigt. 

Det skapas också svårigheter för informanterna att undervisa i religion då de känner sig dåligt 

förberedda när frågor uppstår. De försöker förbereda sig genom att läsa på men anser att det är 

svårt att läsa på om något som man själv inte tillhör och har tidigare kunskap om. Informanterna 

påpekar samtidigt vikten av att vara påläst för att kunna möta elevernas frågor.  

4.1.5 Skapa förstående och toleranta individer 

En av informanterna ser bara möjligheter med religionsundervisning. Det är en möjlighet för 

eleverna att skaffa sig kunskap om olika trosuppfattningar och bilda sin egen uppfattning.  

Det är bara möjligheter och framförallt är det att främja att det är okej att vara som man är. 

Det är inte så mycket som är svårt, och mer bara att man har så otroligt bra möjligheter 

liksom, att fostra demokratiska medborgare, att det är okej att tro, det finns inget rätt och fel. 

Informanterna ser flera olika möjligheter med religionsundervisning. Två av informanterna me-

nar att ”okunskap skapar rädsla”, vilket kan inträffa om elever inte får ta del av andra trosupp-

fattningar.  

Det är ju den här okunskapen, det är ju det som skapar bråket tror jag. Men är man liksom 

påläst och förstår, då är det ju lättare och möta, då behöver det ju inte bli krockar på samma 

sätt. Så det är klart att det är viktigt med religion och då inte bara kristendomen utan även att 

man lyfter in alla aspekter. 
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Andra möjligheter med religionsundervisning är att skapa förståelse för det samhället vi lever 

i. Religionsundervisning kan göra att eleverna accepterar och respekterar varandra. När kun-

skapen hos eleverna växer blir det lättare för dem att kunna se världen från ett mer nyanserat 

perspektiv.  

Att skapa förståelse för varandra och skapa ett öppnare samhälle där vi förstår att det kanske 

inte är nått, att inte se det som hot, att inte se det som något farligt. Att det faktiskt kan berika. 

Informanterna anser också att religionskunskapen är ett ypperligt tillfälle att belysa religioners 

likheter och skillnader. Genom att belysa likheter och skillnader mellan religionerna kan elever 

utveckla förståelse för människors agerande.  

Man behöver religioner för att förstå historien, omvärlden och samhället, hur det har sett ut 

och hur det ser ut idag. Det går inte att lämna åt sidan.   

Flera av informanterna anser att religionskunskap skapar möjlighet för eleverna att bli toleranta 

mot olikheter. Att få eleverna att acceptera olikheter är ett viktigt uppdrag som religionskun-

skapsämnet har.  

Jag tycker det är så himla viktigt att öppna upp för att ta in varandras olika syner och tankesätt 

och att man kan tro på olika saker men ändå umgås med varandra. Att man är tolerant för de 

här olikheterna, att hela tiden ha det som ett naturligt synsätt speciellt när de är så små. Att 

få den här bron mellan dem, att olikheter inte gör något, vi kommer vara olika men du kan 

umgås med någon som inte är din tvilling.  

En av informanterna menar att det första intrycket av ämnet är otroligt viktigt och det kan skapa 

stora möjligheter till att eleverna utvecklar ett intresse för ämnet. Det är viktigt att som lärare 

vara väl förberedd när ett arbete i religion ska inledas för att kunna skapa en lustfylld undervis-

ning.  

Gör man det intressant från början, första intrycket är ju så viktigt, där gäller det att tänka 

igenom lite extra hur jag ska presentera det för eleverna. Det finns film, frågor, frågesport, 

teater med andra personer, men det krävs ju tid och tid är det vi har minst av.   

4.2 Tolkning 

Detta kapitel innehåller en tolkning av empirin. Empirin kommer att tolkas med hjälp av Jons-

sons (2016) tre övergripande problemområden med religionsundervisning som har beskrivits 

tidigare det vill säga mellan tradition och förnyelse, gränslöst uppdrag på begränsad tid och 

elevnära frågor eller när-det-kommer-upp-pedagogik.  



 

20  

4.2.1 Inkluderande diskussioner 

Informanterna anser att religionsundervisningen ska utgå från elevernas egna erfarenheter, tan-

kar och idéer. Eleverna ska vara en bidragande faktor till de frågor och funderingar som lyfts i 

klassrummet.  

Att eleverna ska få vara delaktiga i religionsundervisningen kan kopplas till Jonssons (2016) 

problemområde mellan tradition och förnyelse där eleverna ska ges möjlighet att skapa en ini-

från-förståelse där de får ta del av varandras åsikter utan att några personliga påhopp äger rum. 

För att kunna hålla framgångsrika och inkluderande diskussioner behöver läraren utveckla en 

professionell yrkesroll för att kunna veta hur han eller hon ska hantera olika frågor och funde-

ringar. Läraren behöver också skapa ett öppet och tillåtande klassrumsklimat för att eleverna 

ska kunna delge sina erfarenheter (a.a.)  

Informanterna använder sig av olika arbetsmetoder när de arbetar med religion i undervis-

ningen. De kan belysa frågor i spontana sammanhang likväl som i temaarbeten.  

Att använda sig av olika arbetsmetoder kan kopplas till Jonssons (2016) problemområde elev-

nära frågor och när-det-kommer-upp-pedagogik där en blandning mellan dessa skapar möjlig-

heter för utveckling och lärande. Att göra en blandning skapar också variation i undervisning 

vilket kan leda till en mer intressant undervisning. Det kan skapa möjligheter till inkluderande 

diskussioner där både elever och lärare får delge sina tankar och åsikter (a.a.). 

4.2.2 Öppen och neutral utgångspunkt 

Det är viktigt att som lärare hålla en öppen och neutral utgångspunkt när det gäller religionsun-

dervisning. Informanterna menar att det är viktigt att berätta för eleverna vad de tror på men 

samtidigt ska lärare inte prägla och vägleda eleverna i deras sätt att tänka.  

Detta kan kopplas till Jonssons (2016) problemområde mellan tradition och förnyelse då relig-

ionsämnets utveckling bidragit till lärares osäkra roll inom religionskunskap. Läraren behöver 

utveckla en religionsdidaktisk professionalism där han eller hon kontinuerligt reflekterar över 

sin roll i religionsundervisningen. Lärare behöver avgöra själva hur personliga de vill vara i 

klassrumsdiskussioner och väga dess fördelar och nackdelar (a.a.). 

Lärarens attityd har betydelse i valet av undervisningsinnehåll. Informanterna anser att deras 

inställning till ämnet speglar av sig på eleverna och att de är en bidragande faktor till vilken 

inställning eleverna sedan får till ämnet.  
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Att lärarens attityd speglar av sig på eleverna kan förstås med hjälp av Jonssons (2016) pro-

blemområde elevnära frågor eller när-det-kommer-upp-pedagogik där lärarens inställning kan 

avgöra hur läraren väljer att lägga upp sin undervisning. Planeringen och genomförandet av 

religionsundervisningen kan sedan påverka vilken attityd eleverna får till ämnet (a.a.).  

4.2.3 Kristendomens fokus 

När det gäller kristendomens fokus råder olika åsikter bland informanterna. Några av informan-

terna anser att kristendomen ska inneha en större del i läroplanen på grund av Sveriges historia 

och kulturarv medan de andra informanterna menar att det är en tolkningsfråga.  

Det kan förstås med hjälp av Jonssons (2016) problemområde gränslöst uppdrag på begränsad 

tid då lärarna i religionskunskap är tvingade att tolka läroplanen samt välja innehåll och rikt-

ning. Det är lärarnas uppdrag att välja ut de innehåll som känns mest relevant och som gör att 

eleverna uppnår målen (a.a.).  

De flesta informanterna håller med om att kristendomen är en del av Sveriges historia och därför 

bör den ha en större del i läroplanen än andra religioner. Däremot tror informanterna att en 

förändring kommer att ske när det gäller kristendomens fokus i läroplanen då samhället blir 

mer och mer mångkulturellt.  

Kristendomens stora fokus i läroplanen kan kopplas ihop med Jonssons problemområde (2016) 

mellan tradition och förnyelse där debatten om religionskunskapsämnet ständigt pågår. Relig-

ionskunskap är ett ämne som präglas av politiska implikationer vilket gör det svårt att fokusera 

på innehållsfrågan, det vill säga hur läraren ska lägga upp undervisningen för att utveckla ele-

vers kunskap om värdegrunden (a.a.). 

4.2.4 Skapa förstående och toleranta individer 

Informanterna är eniga om att religionskunskap är ett viktigt ämne för att skapa förstående och 

toleranta individer. Att skapa förstående och toleranta individer kan möjliggöra ett bättre sam-

hälle då motstridigheter kan undanröjas. Informanterna anser att det är viktigt att ta hjälp av 

eleverna vid förmedlandet av kunskap. Eleverna kan väcka tankar och idéer hos varandra ge-

nom att bli involverade i diskussioner.  

Detta kan kopplas ihop med Jonssons (2016) problemområde elevnära frågor eller när-det-

kommer-upp-pedagogik eftersom det skapas möjligheter till att utveckla förstående och tole-



 

22  

ranta individer genom att undervisningen i religionskunskap utgår från elevnära frågor. Elever-

nas tankar, idéer och intresse tas i beaktande och därmed skapas förutsättningar för en lustfylld 

och intressant undervisning. Det är viktigt att väcka tankar och idéer i det vardagliga arbetet 

likväl som i religionskunskapsarbetet. Utvecklar inte eleverna tolerans och förståelse kan de 

istället börja ställa religionerna mot varandra och därmed utveckla ideologisk enögdhet (a.a.). 

I religionsundervisningen är det viktigt att lyfta likheter och skillnader. Informanterna menar 

att likheter och skillnader kan göra att eleverna skapar förståelse för människors agerande i 

olika situationer. De kan också skapa förståelse för varför människor har olika åsikter. 

Att lyfta likheter och skillnader kan kopplas ihop med Jonssons (2016) problemområde elev-

nära frågor och när-det-kommer-upp-pedagogik, då det ses som ett tillfälle att skapa förstående 

och toleranta individer eftersom informanterna vill utveckla en ömsesidig förståelse där ele-

verna kan acceptera och respektera andra människors tankar och idéer. Detta kan leda till att 

eleverna förstår dagens samhälle och utvecklar förståelse för hur de ska kunna leva i det. Infor-

manterna vill utveckla en ömsesidig förståelse där eleverna ska vara toleranta mot varandra och 

samhället (a.a.). 

Det är viktigt att göra ett bra första intryck när undervisning i religion ska äga rum. Enligt 

informanterna är det upp till läraren att skapa en intresseväckande religionsundervisning som 

gör eleverna nyfikna och lustfyllda.  

Detta kan kopplas till Jonssons (2016) problemområde gränslöst uppdrag på begränsad tid då 

valet att använda sig av förstahands- eller andrahandsinformation kan vara avgörande för vilket 

intresse eleverna utvecklar inom ämnet. Elevernas intresse för ämnet kan påverkas av om de 

får kunskap om varje religions kärna eller inte. Det är svårt att uppnå religionernas kärna om 

eleverna endast får använda sig av läroböcker i religionsundervisningen vilket gör att lärarnas 

val av arbetsmetoder blir avgörande för vilken attityd eleverna utvecklar till ämnet (a.a.).  

4.2.5 Påverkan utifrån 

Informanterna har upplevt svårigheter med att undervisa i religionskunskap. Vårdnadshavares 

påverkan upplevs emellanåt som en svårighet då de tar beslut som hindrar elevers utveckling 

mot kunskapsmålen.  

Detta kan förstås och kopplas till Jonssons (2016) problemområde mellan tradition och förny-

else där lärares budskap om att hålla en objektiv och konfessionsfri undervisning inte tydligt 
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framgår. Lärare måste därför tydligt förklara vilka konsekvenser vårdnadshavarnas inställning 

får. Religionskunskap ska vara en mötesplats som präglas av diskussioner och reflektioner kring 

livsfrågor utan att relateras till enskilda personer eller politiska värderingar (a.a.).  

Andra svårigheter som informanterna nämnde var att religionskunskapen är ett stort, brett och 

abstrakt ämne. Det är svårt för eleverna att förstå det som hänt långt tillbaka i tiden. Informan-

terna anser att religionskunskapsämnet är ett diffust ämne där elevernas frågor är svåra att svara 

på eftersom det handlar om vad man tror på.  

Religionskunskapen som ett stort, brett, abstrakt och diffust ämne kan kopplas till Jonssons 

(2016) problemområde gränslöst uppdrag på begränsad tid då lärare måste välja vilket innehåll 

som undervisningen ska fokusera på. Lärare måste därför tolka läroplanen och välja ut det vik-

tigaste och mest angelägna innehållet. På grund av religionskunskapens debatterade historia 

saknas ett tydligt fokus och det är därför upp till läraren att välja innehåll. Man kan säga att 

religionskunskapen befinner sig mellan tradition och förnyelse då skapandet av kursplaner fast-

nat i gamla traditioner samtidigt som de ska moderniseras (a.a.). 

4.3 Resultatsammanfattning 

Informanterna anser att läraren ska inkludera eleverna i diskussionerna i klassrummet för att 

kunna utveckla deras perspektiv. Eleverna ska vara delaktiga med sina åsikter och tankar i olika 

religionsfrågor. Informanternas åsikter om att elever ska inkluderas i religionsundervisningen 

kan kopplas till Jonssons (2016) problemområde mellan tradition och förnyelse, där eleverna 

ska få möjlighet att utveckla en inifrån-förståelse där eleverna fördjupar sina kunskaper. Detta 

menar dock Jonsson (a.a.) ställer stora krav på läraren då han eller hon behöver hålla ett öppet 

klassrumsklimat som präglas av respekt och acceptans.  

Lärares attityder till religionskunskap är viktiga för att göra ämnet rättvisa. De flesta informan-

terna anser att det är viktigt att hålla en neutral och öppen utgångspunkt när diskussion med 

eleverna äger rum. Detta för att undvika att influera eleverna med sina egna tankar och idéer 

men det kan också skapa problem då det är svårt att vara objektiv när elever ställer personliga 

frågor. Därför menar en av informanterna att lärare ska vara ärliga i sina svar och poängtera att 

alla får tro på vad de vill.  

Osäkerheten med lärares roll i religionsundervisningen kan förstås med hjälp av Jonssons 

(2016) problemområde mellan tradition och förnyelse då utvecklandet av ämnet ständigt har 
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debatterats. Detta har bidragit till att lärare känner sig osäkra över hur personliga de får vara i 

sin yrkesroll. Det gäller att utveckla en religionsdidaktisk professionalism där lärare kontinuer-

ligt reflekterar över sin roll i klassrummet och i diskussioner som innehåller eget tyckande och 

tänkande (a.a.). 

Det råder olika åsikter mellan informanterna när det gäller hur stor del kristendomen får i under-

visningen. Informanterna anser att kristendomen är en betydande del av Sveriges historia men 

samtidigt är läroplanen tolkningsbar. Detta kan kopplas ihop med Jonssons (2016) problemom-

råde gränslöst uppdrag på begränsad tid där lärare måste välja hur de vill lägga upp religions-

undervisningen då kursplan för religionskunskap saknar fokus på innehålls- och formfrågan. 

Jonsson (a.a.) anser att läraren måste välja ut de innehåll som är mest relevant och som utvecklar 

eleverna mot kunskapskraven. 

Det finns både svårigheter och möjligheter med religionsundervisning. Svårigheterna som 

framkommit är att vårdnadshavares påverkan kan skapa problem när det gäller förmedlandet av 

kunskaper inom religion. Vårdnadshavarna kan hindra eleverna från att lära sig om det innehåll 

som kunskapskraven kräver, vilket gör att eleven inte kan få ett godkänt betyg i ämnet.  

Vårdnadshavarnas påverkan kan kopplas ihop med Jonssons (2016) problemområde mellan 

tradition och förnyelse, då lärarens budskap om en objektiv och konfessionsfri undervisning 

inte tydligt framgår. Lärarna måste därför noggrant redogöra för vilka konsekvenser vårdnads-

havarnas inställning får (a.a.).  

Ytterligare en svårighet är att religionskunskapsämnet upplevs som ett stort, brett, abstrakt och 

diffust ämne som gör det svårt för eleverna att greppa och förstå något som hänt långt tillbaka 

i tiden.  

Religionskunskapen som ett stort, brett, abstrakt och diffust ämne kan förstås genom Jonssons 

(2016) problemområde mellan tradition och förnyelse, då kursplanen i religionskunskap har 

fastnat i gamla traditioner samtidigt som den ska moderniseras. Detta kan också kopplas till 

Jonssons (a.a.) problemområde gränslöst uppdrag på begränsad tid, då läraren måste förtydliga 

läroplanens mål och välja ut det innehåll som det ska fokuseras på. 

Möjligheter med religionsundervisning är att skapa förstående och toleranta individer som gör 

att samhället har möjligheter att enas. Informanterna anser att det är viktigt med inkluderande 

diskussioner där eleverna är mest delaktiga. Informanterna menar också att det är viktigt att 
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belysa elevers frågor och funderingar och diskutera dessa i klassrummet för att få eleverna att 

våga uttrycka sig.  

Att skapa förstående och toleranta individer kan kopplas till Jonssons (2016) problemområde 

elevnära frågor eller när-det-kommer-upp-pedagogik, där elevernas åsikter ska vara övervä-

gande i diskussioner som rör olika religionsfrågor. Läraren ska därför utgå från elevnära frågor 

som utvecklar elevers tyckande och tänkande vilket leder till att de kan utveckla förståelse och 

tolerans. Om eleverna inte utvecklar förståelse och tolerans för andra människor kan istället 

ideologisk enögdhet uppstå, vilket därmed kan leda till att samhället inte kan enas (a.a.). 

5. Diskussion 

I detta kapitel kommer metodvalet att diskuteras. Vi kommer att väga dess fördelar och nack-

delar och därefter kommer resultatet att diskuteras. Diskussionen kommer sedan att leda fram 

till ett avsnitt med slutsatser, egna reflektioner och framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

Metoden i föreliggande studie var lämplig för undersökningen då svaren vi fick från informan-

terna var tydliga och informationsrika. I detta fall valde vi att använda oss av semistrukturerade 

intervjuer för att kunna få en bild av lärares attityder till religionskunskap och fokusera på sor-

teringen och tolkningen av de insamlade svaren. För att få mer sammanhängande svar hade en 

strukturerad intervju kunnat äga rum men vi ville att informanterna skulle utmanas och kunna 

utveckla sina svar med hjälp av följdfrågor. Intervjuerna tog kortare tid än vad vi räknat med 

men vi upplever att vi fick betydelsefull information (Bryman, 2011). Nervositet kan eventuellt 

uppstå vid inspelning av intervjuer vilket kan leda till att svaren inte blir helt korrekta. Vi för-

klarade tydligt de forskningsetiska principerna för informanterna genom att skicka ut ett 

missivbrev där detta framkom. Detta gjorde i sin tur att de kunde svara uppriktigt på intervju-

frågorna.  

Urvalet kunde ha blivit annorlunda men på grund av dålig respons från de skolor vi tagit kontakt 

med skedde urvalet utifrån tidigare kontakter. Syftet var att ta kontakt med skolor där många 

religioner blandas, men på grund av den dåliga responsen blev urvalet inriktat på områden där 

fåtalet religioner förekommer. Detta gör att resultatet hade kunnat se annorlunda ut och resul-

terat i fler synvinklar om vi hade fått kontakt med fler skolor. Resultatet var ändå värdefullt då 
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informanterna har erfarenheter av elever med olika religioner, vilket gjorde att vi fick betydel-

sefulla svar. 

5.2 Resultatdiskussion 

Resultatet stämmer väl överens med Dever, Whitaker och Byrnes (2001) tankar om vikten av 

att utveckla förståelse hos såväl elever som vårdnadshavare. Elever måste utveckla förståelse 

för olika religioner för att kunna respektera och acceptera andra människors tro. Det är viktigt 

att läraren uppmärksammar frågor som uppstår och gör diskussionerna till en del av undervis-

ningen. Det är viktig att inom religionskunskap belysa religionernas likheter för att skapa för-

ståelse och respekt hos eleverna. I enlighet med Dever et al. (a.a.) förespråkar alla religioner 

ärlighet, vänlighet och respekt vilket informanterna anser är viktigt att synliggöra för eleverna 

för att utveckla förstående och toleranta individer.  

Precis som Dahlin (2004) visar resultatet att elever behöver utveckla en egen uppfattning innan 

de influeras av utomstående. Resultatet visar att vårdnadshavares påverkan på eleverna skapar 

svårigheter då de kan hindras från att delta i ordinarie undervisning, vilket överensstämmer med 

Dever, Whitaker och Byrnes (a.a.) som anser att lärare behöver förklara tydligt för vårdnadsha-

vare vad syftet med religionsundervisningen är. Detta för att svårigheter inte ska uppstå. 

Resultaten visar, i enlighet med Hartman (2000a), att det är viktigt hur läraren väljer att tolka 

läroplanen då den är otydlig. Det är läraren själv som måste välja det innehåll som religionsun-

dervisningen ska omfatta. Lärarens inställning har betydelse för vilket innehåll som undervis-

ningen ska fokuseras kring och den speglar av sig på eleverna då han eller hon ses som en 

förebild för dem.  

Informanterna anser att det är viktigt att vara ärliga mot eleverna om de frågar vad de tror på. 

Detta kan öppna upp till djupare diskussioner och göra att eleverna får reflektera över sina egna 

åsikter. I enlighet med Dever, Whitaker och Byrnes (2001) anser informanterna att klassrummet 

ska vara öppet och tilltalande samt präglas av diskussioner och reflektioner. Detta utvecklar 

elevers sätt att tänka och gör att de får ytterligare perspektiv samt kan utveckla sin empatiska 

förmåga. För att eleverna ska utveckla en empatisk förmåga, som innebär att de kan ta del av 

andras tankar och delge sina egna, måste läraren, enligt Furenhed (2000a), visa sin empatiska 

förmåga. Informanterna anser precis som Furenhed (a.a.) att deras tankar och idéer speglar av 

sig på eleverna. Informanterna anser att det är dem som kan rasera eller väcka tankar och idéer 
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hos eleverna. Det gör att lärarens inställning är avgörande för vilken attityd eleverna kommer 

att få till ämnet.  

I princip alla informanter anser att det finns svårigheter när de ska undervisa i religionskunskap. 

Däribland kan vårdnadshavarens åsikter hindra eleven mot kunskapsmålen vilket också Furen-

hed (2000b) anser vara en svårighet. Elever som har vårdnadshavare med starka åsikter kan 

känna en exkluderande känsla vilket i sin tur kan bidra till att läraren blir osäker i sin ledarroll. 

Resultatet visar också att det finns många möjligheter med religionskunskap. I enlighet med 

Furenhed (a.a.) anser informanterna att eleverna utvecklar förståelse när de får möjlighet att 

lära sig om olika religioner. Eleverna har möjlighet att utveckla acceptans, tolerans, respekt och 

förståelse för andra människor när de får kunskap i religion.  

Det råder oenighet mellan informanternas och Dever, Whitaker och Byrnes (2001) tankar om i 

vilka sammanhang religion ska lyftas. Informanterna menar att religion lyfts fram i samband 

med olika högtider och när något hänt som i sin tur behöver diskuteras, medan Dever et al. (a.a.) 

menar att högtider kan dra alla med den religionen över samma kam. Dever et al. (a.a.) menar 

också att användandet av rollspel i religionsundervisningen kan påverka eleverna negativt. In-

formanterna menar dock att rollspel kan bidra med ytterligare en dimension och skapa djupare 

förståelse hos eleverna. Hur ska lärare tänka när det gäller planeringen av religionsundervis-

ningen? Vilka arbetssätt ska användas för att tillgodose elevernas fulla potential? 

Vi anser att resultatet med studien svarar på syftet och forskningsfrågorna i och med att vi 

diskuterat vilken attityd informanterna har till ämnet och hur denna attityd påverkar såväl 

undervisningen som eleverna. I kontrast till vad den tidigare forskningen anser vara viktiga 

beståndsdelar i religionsundervisningen har vi kunnat jämföra svaren från informanterna med 

den tidigare forskningen. Vi har också lyft fram svårigheter och möjligheter med religionsun-

dervisning för att sedan diskutera dem med hjälp av tidigare forskning.  Kristendomens fokus i 

läroplanen har också diskuterats och analyserats med utgångspunkt på hur det påverkar lärarna 

i deras roll. 

5.3 Reflexivitet 

Under arbetets gång har tankar uppstått om hur lärare bör tänka i religionsundervisning för att 

ge eleverna bästa förutsättningarna för lärande och utveckling inom religionskunskap. I arbetet 

med religion bör läraren skapa en trygg och accepterande miljö där eleverna vågar uttrycka sig 

om sin eller andras trosuppfattning. Läraren bör också ha en positiv attityd till ämnet och se det 
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som en möjlighet att fostra accepterande och förstående individer. Undervisningen i religions-

kunskap ska ge eleverna kunskap och vetskap om religioner som existerar i världen. Läraren 

bör fokusera på likheterna mellan olika religioner för att skapa gemenskap och samband. Precis 

som informanterna anser vi att diskussioner kring världsliga händelser bör vara en del av den 

ordinarie undervisningen för att göra eleverna medvetna om det som händer i världen och hur 

dessa händelser påverkas av olika människors trosuppfattningar. Om elever får ta del av och 

diskutera olika positiva och negativa händelser i världen, utvecklas förståelse och respekt för 

olika människors åsikter. För att eleverna ska kunna delge sina tankar, vilket är viktigt i dis-

kussioner, måste läraren inneha en neutral utgångspunkt och därmed låta eleverna själva ta 

ställning till de diskussioner som belyses.  

Vår tidigare tanke om att religionskunskap är ett svårt ämne att undervisa i har ändrats då re-

sultatet av studien gett oss en klarare syn över hur ens attityd till ämnet spelar roll, speciellt hur 

den speglar av sig på undervisningen och eleverna. Innehar läraren en positiv attityd till ämnet 

är chansen större att eleverna också anser att religionskunskapsämnet är intressant och lustfyllt. 

Det är därför upp till läraren att se till att ha en positiv inställning till ämnet för att kunna und-

vika svårigheter. Det är något vi som lärare ständigt måste reflektera över. 

5.4 Slutsats  

Slutsatsen av föreliggande studie är att lärarens attityd till ämnet speglar undervisningen och 

även eleverna. Är läraren positiv och engagerad blir eleverna intresserade och tycker det är 

lärorikt. Lärarens arbetssätt och hur han eller hon väljer att lägga upp sin undervisning påverkas 

av inställningen till ämnet. Ytterligare en slutsats är att läraren bör skapa ett tryggt klassrums-

klimat där både lärare och elever får tycka och tänka som de vill. Känner eleverna en trygghet 

i klassrummet, och i gruppen, bidrar det till att eleverna lättare kan diskutera och bidra med 

egna erfarenheter. Detta resulterar i att eleverna respekterar olikheter och att de utvecklas till 

förstående och toleranta individer.  

5.5 Framtida forskning 

Religionskunskapsämnets utveckling kommer bli intressant att följa då samhället blir mer och 

mer mångkulturellt. På grund av att människor med olika kulturer och religioner blandas mer 

och mer ser vi religionskunskapen som ett viktigt ämne för att skapa gemenskap mellan män-

niskor. Religionskunskapsämnet ska vara en mötesplats där olika religioner kommer samman 
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och delar med sig av sina värderingar och där dessa respekteras av övriga. Därför kan ytterligare 

forskning göras på hur läraren ska utforma religionsundervisning för att skapa förstående och 

respekterande elever som blir en del av det samhälle vi lever i. Det kan genomföras en kvanti-

tativ undersökning för att skapa statistisk signifikans, det vill säga att utöka antalet informanter 

och därmed skapa ett mer generaliserbart resultat för ett större område. En kvalitativ undersök-

ning gör att resultatet med föreliggande studie kan stärkas eller försvagas eftersom den kvanti-

tativa undersökningen kan få fram resultat som antingen stämmer överens med studiens resultat 

eller visar det motsatta.  
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Bilaga 1 – Missivbrev 

Information om självständigt arbete gällande lärares undervisning om 
olika trosuppfattningar.  

Hej!  
Vi är två lärarstudenter på Mälardalens högskola som just nu skriver på det självständiga arbetet 
inom grundlärarprogrammet F-3. Vi har valt ämnet religion där syftet är att undersöka hur några 
lärare för årskurs F–3 arbetar med religion i undervisningen. Vi har valt detta ämne för att vi 
tycker att det är intressant att undersöka och vi känner att det är ett ämne som kan skapa svå-
righeter att undervisa i då många elever har sin egen tro.  

Det praktiska genomförandet kommer att ske genom 8 stycken semistrukturerade intervjuer 
med lärare i årskurs F–3. Urvalet av informanter sker med utgångspunkt i vilken klass läraren 
undervisar i. Därför har vi valt att kontakta lärare på många olika skolor då vi fått erfarenheter 
av att religionsundervisning oftast inleds i årskurs 3. Du tillfrågas härmed om deltagande i 
denna undersökning.   

Intervjun kommer att äga rum på den plats informanten väljer. Deltagandet i undersökningen 
innebär att du förväntas svara på ett antal intervjufrågor, som du kommer få ta del av innan 
intervjun äger rum. Intervjufrågorna bifogas nedan. Intervjun kommer ta cirka 20–30 minuter 
och dina svar kommer att spelas in för att underlätta transkriberingen. Det ger oss också en 
lättare möjlighet att tolka svaren. Du som informant kommer att få möjlighet att ta del av det 
fullbordade arbetet. 

Etiska förhållningssätt  

De etiska principerna kommer att tas hänsyn till i denna undersökning. Informationskravet in-
nebär att du som informant kommer få information om studiens syfte och varför du är utvald 
att delta, vilket uppnås genom detta brev. Konfidentialitetskravet innebär att informanten och 
verksamheten hålls anonymt i slutprodukten av arbetet. Det betyder också att ditt deltagande i 
undersökningen är helt frivilligt. Du har rätten att när som helst avbryta ditt deltagande utan 
närmare motivering och utan några negativa konsekvenser för dig. Samtyckekravet innebär att 
du som informant lämnar godkännande att delta i undersökningen. Nyttjandekravet innebär att 
vi informerar om hur materialet kommer att användas. Undersökningen kommer att presenteras 
i form av en uppsats vid Mälardalens högskola som i sin slutversion läggs ut på databasen 
DiVA.  
  
Vi ser fram emot ett gott samarbete med er! 

Mvh  
Josefine Eriksson               Amanda Berkebrant                      Staffan Stranne 
Student                Student                                          Handledare 
073-043 25 90               073-256 40 03     021-10 70 98 
jen14009@student.mdh.se               abt14004@student.mdh.se            staffan.stranne@mdh.se 
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Bilaga 2 – Intervjufrågor till informanter 

 

1. Vilken syn har du på ämnet religion och livsfrågor? Vilken attityd har du till ämnet?  
 

2. På vilket sätt har din attityd till ämnet betydelse för religionsundervisningen? 
 

3. Hur stor del har religion i SO - undervisningen?  
 

4. I vilka sammanhang tas religion upp?  
 

5. Finns det olika religionstillhörigheter i klassen? I så fall vilka? 
 

6. Hur upplever du att det är att undervisa om olika trosuppfattningar? 
 

7. Hur arbetar du för att ta in elevers trosuppfattningar i klassrummet? 
 

8. Vilka svårigheter finns det med religionsundervisning? 
 

9. Vilka möjligheter finns det med religionsundervisning?  
 

10.  Hur ser du på att läroplanen lägger fokus främst på kristendomen?  
 

11. Är det något du skulle vilja tillägga vad gäller religionsundervisning? 


